Dalam rangka mengoptimalkan program
peningkatan perencanaan dalam lingkup
FKIP Unpatti yang berkualitas dan
bermutu maka Bidang Perencanaan
FKIP Unpatti menyelenggarakan
kegiatan Raker Perencanaan Dan
Penyusunan Program/ Kegiatan
Tahun 2017

RAKER
PERENCANAAN DAN
PENYUSUNAN PROGRAM/
KEGIATAN FKIP UNPATTI
TAHUN 2017

Selamat datang bagi para peserta Rapat
Kerja
(Raker)
Perencanaan
dan
Penyusunan Program, Kegiatan dan
Anggaran Tahun 2017 FKIP Unpatti.
Kegiatan Rapat Kerja (Raker)
Perencanaan dan Penyusunan Program,
Kegiatan dan Anggaran 2017 melibatkan
peserta yang terdiri dari atas semua
pimpinan dalam lingkup FKIP Unpatti,
dengan pihak undangan sebagai
konsultan. Hal ini sangat penting untuk
melakukan koordinasi dan membangun
komitmen meningkatkan kinerja dan
integritas layanan pendidikan dan
kebudayaan
serta
meningkatkan
program perencanaan yang berkualitas
dan bermutu. Dalam kegiatan ini peserta
akan merumuskan program, kegiatan
dan anggaran serta kebijakan rencana
kerja tahunan yang terkait dengan
pembangunan pendidikan di masa yang
akan datang. Untuk mencapai tujuan
tersebut,
maka
peserta
akan
mendapatkan arahan dari Dekan FKIP
Unpatti
yang kemudian dilanjutkan
dengan Informasi Teknis Perencanaan
dari Bagian Perencanaan Universitas
Pattimura.
Kehadiran
Kabag
Perencanaan Universitas Pattimura
adalah untuk memberikan informasi
yang jelas tentang Program Strategi
Universitas
Pattimura,
teknis
penyusunan program/ kegiatan serta
dokumen pendukungnya, sebagai bahan
masukan bagi unit-unit kerja dalam
lingkup FKIP Unpatti sebagai landasan

penetapan program, kegiatan dan
anggaran tahun 2018. Kemudian
kegiatan akan dilanjutkan dengan
evaluasi capaian kinerja Tahun 2016
yang disampaikan langsung oleh para
Pembantu Dekan, Ketua Prodi, Kepala
Unit/ Pengelola, Kepala Bagian dan
Sub.Bagian serta dilanjutkan dengan
penetapan dan penyusunan rencana
program/kegiatan Tahun 2018.
Pembantu
Dekan
Bidang
Kerjasama, Perencanaan dan Sistem
Informasi FKIP Unpatti menyampaikan
penghargaan dan terima kasih kepada
semua peserta yang telah hadir dan
mengikuti kegiatan Raker Perencanaan
dan Penyusunan Program/Kegiatan 2017
FKIP Unpatti secara penuh. Terima Kasih
yang sama kami sampaikan kepada
semua Panitia penyelenggaraan yang
telah bekerja keras untuk mensukseskan
kegiatan ini. Apabila ada kekurangan
dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami
menyampaikan permohonan maaf.

WD. Bidang Perencanaan, Kerjasama &
Sistem Informasi
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