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TeknosoftMedia merilis software aplikasi untuk pengisian Format Pelaporan PP No. 39 Tahun 2006 ( PP 39 2006 )
tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yaitu suatu software aplikasi yang
dapat membantu dan memudahkan penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan
PP No. 39 Tahun 2006, yang terdiri dari Form A, Form B dan Form C.
TeknosoftMedia merilis sistem informasi PP 39 yaitu sistem info Pelaporan ini sangat penting sebagai bagian dari fungsi
pengendalian kegiatan dan program yang berasal dari APBN sekaligus bahan masukan pada tahap evaluasi, yang
merupakan bagian dari tahapan atau siklus perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 dan 19
dalam PP No. 39 Tahun 2006, sistem yang kami bangun akan memudahkan user untuk mengisi laporan triwulanan.
Dalam Pasal 18 PP No. 39/2006 disebutkan bahwa "Kementerian/Lembaga yang melakukan kegiatan di
provinsi/kabupaten/kota selain tugas dekonsentrasi/tugas pembantuan wajib menyampaikan tembusan laporan triwulan
kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda dimana kegiatan tersebut berlokasi." dan juga dalam Pasal 19 PP No.
39/2006, disebutkan bahwa bentuk dan isi dari laporan triwulanan disusun dengan menggunakan formulir yang
tercantum dalam PP No. 39 Tahun 2006 dimaksud, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PP tersebut.
Dengan demikian software ini dapat digunakan oleh seluruh pengelola APBN tidak hanya oleh instansi pemerintah pusat
melainkan juga untuk instansi daerah yang mengunakan anggaran APBN untuk program dan kegiatan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan.
Kami telah menyusun beberapa produk sesuai dengan kebutuhan user dan didisain secara spesifik/unik bagi user
(dengan mencantumkan nama unit kerja atau unit organisasi pengguna). Selain itu keistimewaan software ini adalah
aplikasi berbasis web (web based), user friendly, akurat, laporan bisa diekspor ke pdf, word atau excel, free update, bisa
di gunakan di OS Linux maupun Windows, serta dilengkapi panduannya.
Produk yang telah kami bangun meliputi:
Poduct Code Software Product Description User Target

Paket A

Aplikasi Formulir A Pengisian Form A untuk masing2 Laporan Triwulan, dengan fasilitas entry, edit, rekam, cetak,
Unit Kerja/Penanggung-jawab Kegiatan di Pst/ daerah Paket B Aplikasi Formulir B (utk konsolidasi lap lebih dari satu
unit kerja) Pengisian Form B yang merupakan aplikasi lanjutan yang dilengkapi dengan fasilitas integrasi formulir A
Unit organisasi/Penang-gungjawab Program di Pusat/ daerah Paket C Aplikasi Formulir C (utk konsolidasi lap lebih
dari satu unit organisasi) Pengisian Form C yang merupakan aplikasi lanjutan yang dilengkapi dengan fasilitas integrasi
formulir B Departemen/LPND, ter-masuk Kepala SKPD Kab/Kota atau Provinsi; dan Ka. Bappeda Kab/ Kota atau
Provinsi Paket D Aplikasi Formulir A,B,dan C (dari satu unit kerja dan satu unit organisasi) Pengisian Form A hingga
Form C untuk kegiatan tunggal pada SKPD pelaksana kegiatan Dekonsentrasi atau Tugas pembantuan Kepala SKPD
Kab/Kota atau Provinsi pelaksana kegiatan & program Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan Paket Spesial
Customize Application
Taylor Made
Software ditawarkan dengan harga terjangkau dan cukup kompetitif. Kami juga menerima rancang
bangun/desain untuk pengembangan sistem informasi pelaporan secara personal maupun corporate untuk keperluan
khusus bagi suatu instansi. Bagi customer yang telah memiliki aplikasi tahun 2007 ini, kami tawarkan special price
sebesar 50% untuk aplikasi release/updating tahun 2008 yang akan kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan
mendatang. Untuk Keterangan lebih lanjut, serta informasi pemesanan dan produk silahkan menghubungi Telp/Fax :
+62-21 858 1292 - +62 21 858 1946/ +62-21 851 4327, HP : 081806762536 dengan Bapak Yoga, melalui email ke
yogafina(at)gmail_dot_com atau yogafin(at)teknosoftmedia_dot_com SOFTWARE READY !!!!!
Transfer dilakukan melalui Bank Central Asia No Rekening 1080237941 an. Yoga Rifai Hamzah, atau melalui Bank
Muamalat No rekening 3010195010 an. PT. Sajadah TeknosoftMedia. Konfirmasi bukti transfer melalui nomor Fax :
Telp/Fax : +62-21 858 1292 / +62-21 851 4327.
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