
 

 

 

PANDUAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA 

 

LATAR BELAKANG 

Untuk mendapatkan sumber data dan informasi yang memadahi diperlukan berbagai upaya dan 

langkah strategis oleh para penyusun program kerja agar program kerja yang di susun sesuai 

dengan kebutuhan internal organisasi dalam mencapai visi dan misinya sekaligus menampung 

kebutuhan stakeholder sebagai bentuk kontribusi nyata dalam ikut mendukung dan mendorong 

implementasi inklusi keuangan dan peningkatan akses keuangan bagi setiap warga negara. 

Untuk menghindari adanya kegiatan yang tumpang tindih (overlapping) antar divisi dan 

ketidaksinkronan dengan visi-misi serta program pemerintah diperlukan adanya panduan 

penyusunan program kerja bagi pengurus IMFEA. 

 

SISTEMATIKA PROGRAM KERJA 

1. Visi-Misi Organisasi 

2. Tujuan Umum Organisasi 

3. Tujuan Khusus Divisi 

4. Program Jangka Panjang ( lima tahun)  

5. Program jangka Pendek  (satu tahun) 

PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN PROGRAM KERJA 

Untuk mendapatkan program kerja yang berkualitas dan output yang optimal serta penyusunan 

proker dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka diperlukan penanggung 

jawab dan team penyusun yang bekerja secara efektif. 

a. Penanggung jawab penyusun program kerja adalah  ketua divisi 

b. Koordinator sekaligus sebagai team leader adalah sekretaris divisi 

c. Anggota team penyusun adalah seluruh jajaran pengurus dalam satu divisi yang sama 

TEKNIK KOMUNIKASI DAN KOORDINASI 

Hubungan komunikasi dan koordinasi antar anggota team penyusun dapat dilakukan melalui dua 

cara, yaitu: 

a. Melalui pembentukan group WA divisi 

b. Melalui rapat divisi 

ALAMAT SEKRETARIAT PUSAT 

Lokasi rapat divisi dapat dilaksanakan di sekretariat pusat IMFEA yang beralamat di: 



 

 

 

 

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PROGRAM KERJA 

1. Melakukan overview terhadap seluruh kebijakan pemerintah baik yang berasal dari OJK, 

BI, Kementerian keuangan, Bappenas, Kemenkop dan Kementerian teknis lainnya yang 

menyangkut program inklusi keuangan dan keuangan mikro. 

2. Menentukan tujuan khusus divisi 

3. Menentukan program kerja jangka panjang 

4. Melaksanakan analisis SWOT sebagai dasar dalam penyusunan program kerja. 

5. Menyusun program kerja jangka pendek 

6. Menyusun strategi pencapaian program 

JADWAL PENYUSUNAN PROGRAM KERJA 

ID Task Name Start Finish Duration

Jun 2017 Jul 2017

28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1d28/06/201728/06/2017Penyusunan Pedoman

2 3d30/06/201728/06/2017Koordinasi team divisi

3 7d11/07/201703/07/2017Overview Kebijakan pemerintah

4 5d18/07/201712/07/2017Penyusunan SWOT

5 1d19/07/201719/07/2017Pembahasan Draft

 

STRUKTUR KEPENGURUSAN/PENANGGUNG JAWAB/TEAM LEADER/ANGGOTA TEAM 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

 Ketua : Dewi Meisari, SE.M.Si 
 Sekretaris : Martino Wibowo, SE.M.Si 
 Anggota :    Armanto Wicaksono,SE.MM. 
 Anggota   :  Rini Radikun,SE.MBA. 
 Anggota   :  Sularto 

2. Bidang Riset dan Advokasi 
 Ketua :  Dwinda Ruslan 
 Sekretaris : M. Hasyim, S.Sos.M.Si.MA 
 Anggota   : Rindang Matoati, SE.M.Si 
 Anggota   : Ilham Nasai, SE. 
 Anggota   : Pamitra Wineka 

3. Bidang Humas dan Kerjasama 
 Ketua : Sekti Widihartanto, M.Si.Ak.CA, P.hd. 
 Sekretaris :  Agus Gunawan,S.Kom 
 Anggota    : Rinda Asytuti, M.si 
 Anggota    : Ahmad Hermanto,S.Sos.MM. 



 

 

 

 

VISI – MISI ORGANISASI 

VISI IMFEA 

Menjadi Asosiasi Ahli dalam bidang pemikiran dan advokasi kebijakan keuangan mikro 

terhandal di Indonesia 

MISI IMFEA 

1. Meningkatkan Akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

2. Mendorong pengembangan produk-produk keuangan mikro di setiap lembaga keuangan 

3. Meningkatkan kompetensi ahli di bidang keuangan mikro 

4. Meningkatkan peran dosen , peneliti, praktisi dan pemerhati dalam bidang keuangan 
mikro di Indonesia 

 

TUJUAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  

1. Menjadi media forum komunikasi antar penggiat micro finance di Indonesia; 
2. Menjadi pusat pengetahuan dan pengembangan keahlian di bidang keuangan mikro 
3. Sebagai perwakilan Indonesia dalam forum internasional ahli microfinance di tingkat 

dunia; 
4. Sebagai lembaga yang memberikan advokasi kebijakan kepada pihak pemerintah 

terkait dengan inklusi keuangan dan pengembangan keuangan mikro di Indonesia; 
5. Menjadi bagian gerakan keuangan mikro di Indonesia. 
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