
CARA PENGISIAN FORMAT
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEGIATAN

1. Bidang  
Diisi Bidang/Panitia yang bertanggung jawab terhadap program
kerja 

2. Tim Kerja
Diisi tim kerja yang bertanggung jawab akan program kerja. 

3. No
Diisi sesuai dengan jumlah kegiatan yangakan dilakukan atau
direncanakan. (Kolom 1)

4. Kolom Tujuan/Sasaran yang hendak dicapai
Pada kolom ini diisi dengan rumusan Tujuan Strategis atau
sasaran-sasaran yang hendak dituju di masa yang akan datang.
Dalam rumusan tujuan ini hendaknya dirumuskan dengan kata
benda atau membendakan. 

5. Faktor-faktor Pendukung Sukses
Kolom ini diisi dengan dengan faktor faktor pendukung yang
dan ditemukan, demi terlaksananya tujuan/sasaran yang hendak
dicapai sungguh terjadi dengan sukses. Bagian ini boleh disebut
dengan faktor sukses kunci yang menjadi kunci utama sehingga
tujuan/sasaran yang telah dirumuskan sungguh tercapai/terjadi.

6. Kolom Tolok Ukur Keberhasilan
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Diisi Indikator atau ukuran yang akan memberikan informasi
sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran/tujuan
strategis yang hendak dicapai dan dirumuskan.
i. Buah hasil yang diharapkan/Indikator

Buah hasil yang direncanakan menjadi wujud kegiatan yang
terukur secara kualitatif dan menjadi indikator ukuran
keberhasilan.

ii. Target
Buah hasil yang direncanakan menjadi wujud kegiatan yang
terukur secara kuantitatif, bisa menyangkut waktu, jumlah
peserta dan sebagainya, yang intinya dapat terhitung dengan
jelas.

7. Kolom Kegiatan yang akan Dilakukan dan Direncanakan
Pada kolom  Kegiatan yang akan Dilakukan dan Direncanakan
atau  program kerja yang dibuat masing-masing Tim Kerja
sebagai suatu rencana kegiatan yang terarah, terpadu,
tersistematis, dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan
dan dapat diimplementasikan untuk mencapai misi paroki.
i. Program Tematis Visioner

Program tematis visioner merupakan program-program yang
menghasilkan peningkatan layanan pastoral dengan output
kegiatan yang spesifik dalam rangka pencapaian sasaran
paroki dilaksanakan secara berkelanjutan dan/atau insidental

ii. Program Rutin
Program rutin merupakan program-program untuk
mendukung pelayanan rutin dan/atau administrasi
kesekretariatan paroki

iii. Program Investasi
Program Investasi merupakan program-program pengadaan
dan/atau pembangunan sarana dan prasaranan untuk
mendukung pelayanan pastoral paroki
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8. Waktu Pelaksanaan
Pada kolom ini diisi tentang waktu pelaksanaan secara rinci, 
tentang jam, tanggal, bulan dan tahun. Tujuannya agar paroki
mempunyai agenda kegiatan yang dapat dilihat secara jelas dan
tidak terkonsentrasi pada bulan atau waktu tertentu saja. 

9. Perhitungan Beaya
Pada kolom ini diisi dengan rincian beaya yang diperkirakan
untuk menyelenggarakan kegiatan, sehingga tampak dinamika
kegiatan yang akan dilaksanakan. 

10 Total Beaya
Beaya keseluruhan yang diperkirakan untuk melaksanakan
program kerja yang telah direncanakan. 

10. Sumber Dana
Total Beaya yang diperhitungkan ini dapat diperoleh dari
berbagai macam sumber yang jelas hendak dituju/diharapkan.
Sumber dana yang dituju ini memberikan peluang harapan akan 
terdukungnya beaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan
kegiatan yang akan dilakukan dan direncanakan 
a. Swadaya

Dana yang dikeluarkan dari uang kas yang dimiliki oleh tim
kerja untuk mendukung kegiatan yang akan dilakukan dan
direncanakan. 

b. Subsidi Dewan Paroki
Dana yang diperoleh Dewan Paroki untuk mendukung
kegiatan yang akan dilakukan dan direncanakan. 

c. Subsidi KAS (Keuskupan Agung Semarang)
Dana yang diperoleh Keuskupan untuk mendukung kegiatan
yang akan dilakukan dan direncanakan. 

d. Sumber Lain
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Dana yang digali dan didapatkan dari sumber-sumber lain
yang mendukung terjadinya kegiatan yang akan dilakukan
dan direncanakan.
i. Kontribusi Peserta

Dana yang diperoleh dari sumbangan peserta kegiatan
yang akan mengikuti kegiatan dan diperhitungkan sesuai
dengan target peserta yang hendak dicapai. 

ii. Donatur
Dana yang diperoleh dari sumbangan para donatur yang
diharapkan memberikan dukungan untuk kegiatan yang
akan dilakukan dan direncanakan. 

11. Kolom Penanggungjawab 
Diisi siapa yang bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan
ini, ditunjuk nama pribadinya kemudian baru jabatan dari pribadi
tersebut. 

12. Kolom Jalinan Kerjasama
Dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan dan
direncanakan, ada kemungkinan melibatkan tim kerja atau
bidang yang lain. Maka perlu disebut hendak bekerjasama
dengan tim kerja atau bidang yang dimaksud. Tujuannya agar
terjadi kejelasan dengan siapa hendak bekerjasama dan
jabatannya apa.

13. Keterangan
Kolom ini diisi dengan hal-hal yang perlu diberikan penjelasan
khusus berkaitan dengan isian yang terdapat dalam kolom-kolom
sebelumnya 
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