
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
JL. GOR MUSTIKA NO. 8 BLORA TELP./FAX. (0296)533191  

BLORA - 58219 

 



KERANGKA ACUAN KERJA 

 

Program  :  PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH 

DESA 

Kegiatan  :  Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 

Sub Kegiatan :  - 

Kode Kegiatan  :  2.07.2.07.01.18.002 

 
A. Lantar Belakang 

Pada tahun 2017 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blora melaksanakan 

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan kegiatan pelatihan aparatur 

pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua 

ratus lima puluh juta rupiah). Di Kabupaten Blora ada 16 Kecamatan yaitu     kelurahan dan 271 

desa,  Jumlah kepala desa di Kabupaten Blora ada 271 orang yang terdiri dari       orang laki-laki 

dan      orang perempuan. Pelatihan ini sudah terlaksana pada tahun sebelumnya. Data pelatihan 

tersebut 2 tahun terakhir ini adalah : 

- Pada tahun 2015 pelatihan ini sudah ada yaitu dengan dana Rp.     Untuk     orang terdiri dari     

orang baik laki=laki maupun perempuan. 

- Pada tahun 2016 adalah pelatihan    …. Dengan jumlah dana Rp.   Untuk        orang terdiri 

dari laku-laki dan perempuan.  

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan ini direncanakan dengan jumlah 

peserta 271 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah dana yang tersedia 

sebesar Rp. 250.000.000,-  

Dari data yang diperoleh jumlah desa yang ada di Kabupaten Blora ada 271 desa yang tersebar di 

14 Kecamatan. Jumlah peserta yang dilatih 271 orang yang mana pesertanya setiap desa 

mengirimkan 1 orang peserta dengan nara sumber 23 orang dan panitia berjumlah 5 orang.  

Pelatihan ini dilaksanakan karena kurangnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam 

pengelolaan keuangan desa. 

Diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut adalah kemampuan aparatur pemerintah desa 

bersama kelembagaan desa dalam penyusunan RKPDesa akan meningkat 
 

B. Maksud dan Tujuan 

Terlaksananya Pertemuan koordinasi Tim Panitia dan Tim nara Sumber dalam rangka 

sinkronisasi kebijakan meningkatkan kapabilitas aparat pemerintah desa dalam bidang 

pengelolaan keuangan desa, dengan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki . 

 

C. Sasaran 

Sasaran daripada pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan 

desa adalah semua desa yang ada di kabupaten blora dengan jumlah peserta 271 orang 

aparat desa (per desa 1 orang)  yang terdiri baik laki-laki maupun  perempuan. 

 

D. Keluaran (Out Put) 

-    Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa 

 
E. Hasil Yang Diharapkan (out Comes) 

- Prosentase kapabilitas aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa meningkat. 

- Cakupan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa meningkat. 

 

 



F. Metode Pelaksanaan 

1. Penyusunan data pilah berdasarkan gender  berbasis data dari aparat pemerintah desa. 

memiliki data pilah berdasarkan gender, sebagai basis penentuan kebijakan berdasarkan 

masalah-masalah yang ada di masyarakat, untuk meningkatkan fungsi dan peran aki-laki 

dalam pengelolaan keuangan desa. 

2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan antar program dalam menuju capaian meningkatkan 

kemampuan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, agar fungsi aparat 

desa lebih maksimal. 

3. Penerapan ARG dalam penyusunan  Renja, dan renstra sehingga anggaran yang disusun 

telah responsif gender. 

Penerapan ARG pada sistim perencaan anggaran agar anggaran yang akan disusun telah 

responsif gender. 

 

G. Pelaksana 

Penanggung jawab kegiatan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakar dan Desa, dibawah 

koordinasi Bappeda. 

 

H. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan pada bulan Peruari s/d Desember 2017, tempat pelaksanaan di  

pusatkan (menjadi satu) di Kabupaten Blora, dengan rincian jadwal sebaga berikut : 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 
1. Penyusunan data pilah   v         
2. Koordinasi Tim Panitia 

dan Nara Sumber 
  

 v    
 

   

3. Penerapan ARG 
dalam perencanaan 
anggaran 

   
 

 V    
 

 

 
I. Biaya dan Mekanisme Pembiayaan 

Biaya Penyelenggaraan pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang pengelolaan 

keuangan pada Anggaran APBD Tahun 2017 Kabupaten Blora dengan total biaya  Rp. 

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). 

 

 

Blora, 24 Penruari 2017 
 

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

KABUPATEN BLORA 
 
 
 

GUNADI, S.Sos. MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19590808 198103 1 016  
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