
  

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

(B  A  P  P  E  D  A) 
JL. ALUN-ALUN UTARA NO. 7 LUMAJANG TELP. (0334) 883516 FAX. (0334) 890354 

L U M A J A N G    6 7 3 1 6 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TERM OF REFERENCE (TOR) 

 

Nama Program :Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

Indikator Program :100% tingkat pemenuhan terhadap 

kebutuhan administrasi perkantoran. 

Nama Kegiatan :Kegiatan Pelayanan Administrasi dan  

Operasional Perkantoran. 

Indikator Output : Jumlah pelayanan administrasi dan 

operasional yang dilaksanakan sebanyak 34 

jenis layanan. 

Indikator Outcome :Persentase Perangkat Daerah dengan capaian 

program minimal 85%. 

 
 
A. Latar Belakang Kegiatan 

1. Dasar Hukum 

Kegiatan diselenggarakan berdasarkan : 

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

2. Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah   Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan 

Daerah. 

4. Peraturan Presiden  Nomor 54  tahun 2010  tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah. 

5. Peraturan Daerah Nomor 15  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah.  

6. Peraturan Bupati  Lumajang Nomor 82 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lumajang.  

 

2. Gambaran Umum 

Bahwa Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, Bappeda 



mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan. 

Secara lebih detail penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu 

bentuk penyelenggaraan tupoksi kesekretariatan yaitu terlaksananya kegiatan 

pelayanan  perkantoran agar  mampu mengakomodir kebutuhan berupa bahan  

kerja yang memadai dan efisien, dengan berlandaskan  kaidah, norma serta 

peraturan yang berlaku. 

Jumlah karyawan/ karyawati BAPPEDA pada tahun 2019 adalah sebanyak 

51 orang, dengan rincian: laki-laki 38 orang dan perempuan 13 orang. Secara 

perhitungan proporsi, maka proporsi gender karyawan/karyawati BAPPEDA 

pada tahun 2019 adalah sebesar 3 : 1. Jumlah Anggaran Belanja Barang Pakai 

Habis, Jasa Kantor, Cetak Penggandaan, serta makanan dan minuman untuk 

menunjang kegiatan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 516.886.400,-. Selain 

itu, jumlah tenaga kontrak yang terfasilitasi asuransi ketenagakerjaan pada 

tahun 2019 adalah sebanyak 24 orang, dengan rincian, laki-laki : 18 orang, 

perempuan : 6 orang. Dalam hal perjalanan dinas, jumlah orang secara 

akumulatif yang melakukan perjalanan dinas pada tahun 2019 sampai dengan 

bulan agustus adalah sebanyak 107 kali dengan jumlah laki laki sebanyak  45 

kali dan perempuan sebanyak 62 kali. Dalam hal tenaga kerja upah bulanan, 

Jumlah penerima upah tenaga kerja bulanan terkait kegiatan pelayanan 

administrasi dan operasional perkantoran pada tahun 2019 adalah sebanyak 

10 orang, dalam rincian laki-laki sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 2 

orang. 

Pada tahun 2020, kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan 

kabupaten yang rutin diselenggarakan akan diikutsertakan pada program 

pelayanan adminstrasi dan operasional perkantoran, sehingga akan ada 

penambahan anggaran untuk sub kegiatan musrembangkab tersebut. Adapun 

pada tahun 2019, jumlah peserta hadir musrembangkab adalah 70 orang, 

dalam rincian laki-laki 52 orang dan perempuan 18 orang. Jumlah panitia 

Musrembang adalah 25 orang dalam rincian 19 orang laki-laki dan 6 orang 

perempuan. 

Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran merupakan program 

yang rutin berjalan sebagai salah satu kebutuhan penyangga kerja organisasi. 

Kealpaan penyelenggaraan program ini dapat berdampak terhambat bahkan 

lumpuhnya kinerja organisasi yang disangga kegiatan administrasi dan 

operasional. Hal inilah yang membuat pelayanan administrasi dan operasional 

perkantoran menjadi penting untuk diperhatikan dan diselenggarakan. 

 
 
 
 
 
 



3. Fenomena dan Data Detail 
a) Fenomena yang ada 

Adapun secara rinci, beberapa permasalahan yang ada dapat dijabarkan 

dalam beberapa poin sebagai berikut, 

No Wilayah 
Permasalahan 

Umum 
Detail lokasi 

Detail 

Permasalahan 

1 BAPPEDA Jumlah barang 

pendukung 

pelayanan masih 

terbatas. 

BAPPEDA Jumlah barang 

yang tersedia 

seringkali 

belum mampu 

menutupi 

kebutuhan 

barang untuk 

kegiatan 

pelayanan 

administrasi 

dan operasional 

perkantoran. 

Ditambah 

Karyawan 

seringkali 

kesulitan 

memenuhi 

kebutuhan 

barang dalam 

lingkup 

kegiatan 

dikarenakan 

ketidak 

efisienan 

pemakaian 

barang oleh 

karyawati. 

2 BAPPEDA Ketersediaan 

Asuransi 

Ketenaga kerjaan 

masih belum 

mampu secara 

optimal menjamin 

kesehatan tenaga 

kerja. 

BAPPEDA Dalam tahun-

tahun 

sebelumnya, 

tenaga kerja 

bulanan hanya 

tercover dalam 

jaminan 

ketenagakerjaan 

yang jika 



dibandingan 

jaminan 

kesehatan tentu 

lebih 

menyeluruh 

jaminan 

kesehatan, 

dimana dapat 

mengcover 

kesehatan 

tenaga kerja 

baik saat 

bekerja maupun 

diluar 

jam/proses 

kerja itu 

sendiri. 

3 BAPPEDA Beban kerja 

tambahan tenaga 

kerja bulanan 

yang cukup besar. 

BAPPEDA Beban kerja 

tambahan 

selama 120 jam 

dinilai masih 

perlu 

diefisiensikan. 

4 BAPPEDA Frekuensi 

kebutuhan 

perjalanan dinas 

yang cukup 

tinggi. 

Sesuai Lokasi 

Tujuan 

BAPPEDA 

sebagai unsur 

perencanaan 

pembangunan 

membuat 

BAPPEDA 

berkebutuhan 

memenuhi 

kegiatan di luar 

lingkup wilayah 

BAPPEDA, 

dimana 

frekuensinya 

cukup tinggi. 

Disisi lain, 

dalam sudut 

pandang 

gender, 



penugasan 

perjalanan 

dinas seringkali 

memperhatikan 

faktor gender, 

dimana faktor 

tujuan dan 

tupoksi menjadi 

lebih 

mempengaruhi 

gender. Hal ini 

sebenarnya 

ditujukan 

untuk 

memaksimalkan 

kerja organisasi, 

meski akhirnya 

berpengaruh 

pada isu 

gender. 

 

b) Kriteria penentuan prioritas 

BAPPEDA menentukan prioritas berdasar beberapa kriteria. Prioritas 

masalah/fenomena/penggalian potensi lebih diutamakan jika yang pertama 

adalah besaran dampak fenomena terhadap kinerja organisasi. Kedua 

adalah cakupan person yang terdampak oleh fenomena. Ketiga adalah 

berdasar kebutuhan organisasi, artinya BAPPEDA menentukan prioritas 

juga berdasar kebutuhan pada saat tahun berjalan. 

 

c) Susunan prioritas 

Berikut adalah Prioritas fenomena/masalah/penggalian potensi sesuai 

kriteria yang ditetapkan yakni : 

1) Jumlah barang pendukung pelayanan masih terbatas yang ditambah 

dengan belum efisiennya pemanfaatan barang pendukung. 

2) Ketersediaan Asuransi Ketenaga kerjaan masih belum mampu secara 

optimal menjamin kesehatan tenaga kerja. 

3) Frekuensi perjalanan dinas yang cukup tinggi yang masih didominasi 

gender perempuan karena faktor tupoksi. 

4) Beban kerja tambahan tenaga kerja bulanan yang cukup besar.  

 

d) Kondisi SDM 



Jumlah karyawan/ karyawati BAPPEDA pada tahun 2019 adalah sebanyak 

51 orang, dengan rincian laki-laki 38 orang, perempuan 13 orang. Secara 

perhitungan proporsi, maka proporsi gender karyawan/karyawati BAPPEDA 

pada tahun 2019 adalah sebesar 3 : 1. Jumlah pegawai yang menerima 

honorarium pejabat terkait kegiatan pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran pada tahun 2019 sebanyak 14 orang serta Jumlah 

penerima upah tenaga kerja bulanan terkait kegiatan pelayanan 

administrasi dan operasional perkantoran pada tahun 2019 adalah 

sebanyak 10 orang. Berdasar data diatas, BAPPEDA memiliki SDM yang 

cukup untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi dan operasional 

perkantoran, tinggal memaksimalkan manajemen dan distribusi peran 

dalam penyelesaian kegiatan. 

 

e) Kondisi peralatan 

Kondisi peralatan yang ada masih cukup baik, hanya saja persediaan 

barang pakai habis seringkali habis menjelang penghujung tahun, membuat 

pemakaian barang menjadi diperketat pengeluarannya. 

 

f) Inovasi 

BAPPEDA dalam menyelenggarakan kegiatan ini memang minim inovasi, 

dikarenakan kegiatan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran 

mengacu pada regulasi baku yang berlaku. 

 

4. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan 

a) Analisa time series 

Anggaran dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan masih berjalan 

sebagaimana mestinya. Berkurangnya anggaran dalam tahun lalu menjadi 

fakta bahwa kerja organisasi berjalan sesuai dengan acuannya.  

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya 

dan tahun berjalan sebagai berikut : 

 

No Uraian 
Nilai Anggaran N-

2 

Nilai Anggaran  

N-3 

Nilai Anggaran  

Tahun berjalan 

1 Kegiatan 

Pelayanan 

Administrasi 

dan  

Operasional 

Perkantoran 

1.262.389.500,00 952.086.800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1.953.846.000,00 

 

 

 



No 

Uraian 

Anggaran 

tahun N-2 

Nilai Anggaran Nilai Realisasi 
Penggunaan 

Anggaran 

1 Kegiatan 

Pelayanan 

Administrasi 

dan  

Operasional 

Perkantoran 

1.262.389.500,00 1.120.228.606,00 Memenuhi 

belanja 

pegawai dan 

belanja 

barang dan 

jasa untuk 

kebutuhan 

kegiatan 

 

No 

Uraian 

Anggaran 

tahun N-1 

Nilai Anggaran Nilai Realisasi 
Penggunaan 

Anggaran 

1 Kegiatan 

Pelayanan 

Administrasi 

dan  

Operasional 

Perkantoran 

1.578.726.000,00 1.473.336.455,00 Memenuhi 

belanja 

pegawai dan 

belanja 

barang dan 

jasa untuk 

kebutuhan 

kegiatan 

 

No 
Uraian Anggaran 

tahun Berjalan 
Nilai Anggaran 

Nilai 

Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Kegiatan Pelayanan 

Administrasi dan  

Operasional 

Perkantoran 

1.953.846.000,00 - Memenuhi 

belanja 

pegawai dan 

belanja barang 

dan jasa untuk 

kebutuhan 

kegiatan 

 

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan : 

1) Beberapa barang pakai habis seringkali habis sebelum waktunya. 

2) Kegiatan pelayanan administrasi dan operasional yang memiliki beban 

kerja cukup besar perlu didistribusikan sebagian kepada tenaga kerja 

bulanan, sehingga tenaga kerja bulanan memerlukan penambahan 

upah dengan memperhatikan gender 

3) Frekuensi kebutuhan perjalanan dinas cukup tinggi. 

  



Saran untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan : 

1) Memperketat alokasi barang habis pakai yang disesuaikan dengan 

ketersediaan barang yang ada, ditambah menghimbau karyawati untuk 

dapat lebih mengefisiensikan pemanfaatan barang pakai habis. 

2) Menyediakan Upah Tenaga Kerja Bulanan dan mengefisiensikan beban 

kerjanya. 

3) Mengefisiensikan perjalanan dinas dengan mempertimbangkan prioritas 

kegiatan. 

 

5. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP) 

a) Program ini memiliki maksud untuk meningkatkan efektifitas Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

b) Program ini memiliki tujuan tercukupinya kebutuhan perlengkapan dan 

perlengkapan kantor, terpenuhinya peralatan kantor untuk mewujudkan 

ruang kantor yang nyaman, termaksimalkannya kegiatan perkantoran lewat 

dukungan ketersediaan barang serta Mencapai kegiatan pelayanan 

administrasi dan operasional perkantoran yang lebih responsif gender. 

c) Pencapaian program akan berdampak pada kerja-kerja organisasi yang 

didukung kegiatan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran 

menjadi terpenuhi alur dan prosesnya, sehingga kegiatan produktif bidang-

bidang perncanaan pembangunan lainnya dapat dilaksanakan sebagaimana 

mestinya 

d) Indikator dan target kinerja (Output) kegiatan ini berupa tersedianya 

sumber daya (pejabat, tenaga kerja dan barang serta jasa) untuk memenuhi 

kinerja kegiatan pelayanan administrasi dan operasioanl perkantoran 

e) Indikator dan target kinerja (Outcome) kegiatan ini berupa terpenuhinya 

kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dengan 

capaian program minimal 85% 

f) Indikator dan target kinerja individu mengacu pada perjanjian kinerja yang 

seluruhnya mendukung penyelenggaraan kegiatan ini. 

g) Target 2 tahun yang lalu tercapai dengan efektif jika melihat realisasi 

anggaran yang ada. Hal ini membuktikan kegiatan ini berjalan dengan baik 

dari tahun-ke tahun. 

 

B. Manfaat 

a) Terlaksananya pelaksanaan tugas di Bappeda 

b) Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran 

c) Meningkatnya produktivitas kerja di lingkungan SKPD 

d) Tertib administrasi keuangan dan barang daerah 

e) Kenyamanan dalam bekerja 

f) Peningkatan kinerja dan pelayanan rapat dan tamu 

g) Terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pembangunan 



h) Tercapainya fungsi koordinasi program. 

 

C. Strategi Pencapaian Keluaran 

a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan susunan prioritas kegiatan. 

b) Mengalokasikan ketersediaan sumber daya dengan kebutuhan sesuai time 

schedule. 

c) Memperkuat koordinasi antar person in charge untuk mencapai efektifitas dan 

efisiensi kinerja. 

d) Mempertimbangan isu gender dalam pemberian beban tugas maupun 

pelaksanaan kegiatan. 

 

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur 

1) Prosedur  

Program ini dilaksanakan sesuai alur dan mekanisme yang berlaku. 

2) Waktu  

Pelaksanaan program ini dimulai dari awal tahun berjalan hingga akhir tahun 

dengan tahap-tahap realisasi yang sesuai kebutuhan. Secara detail, penjelasan 

ini akan dijelaskan di lampiran terlampir. 

3) Tempat  

Program ini didominasi bertempat di gedung kantor BAPPEDA Kabupaten 

Lumajang. 

4) Pelaksana  

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh internal karyawan/ karyawati 

BAPPEDA Kabupaten Lumajang. 

 

E. Biaya Yang Diperlukan 

Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 1.953.846.000,-. Penjelasan keterkaitan 

Output Setiap rekening anggaran dan rincian anggaran terhadap  Output kegiatan 

dijabarkan pada lampiran. 

 

F. Lampiran 

Rincian penjelasan mengenai hal-hal diatas akan dijelaskan pada lampiran 

kegiatan terlampir. 

         

 Lumajang, 11 September 2019 

 

Penanggungjawab 

 

 

 

 

 

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH., MM. 
NIP. 19631220 198903 2 003 

 



 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

(BAPPEDA) 
JL. ALUN-ALUN UTARA NO. 7 LUMAJANG TELP. (0334) 883516 FAX. (0334) 890354 

L U M A J A N G 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TERM OF REFERENCE (TOR) 

 

Nama Program :Program Peningkatan Sarana Prasarana 

Aparatur 

Indikator Program :100% tingkat pemenuhan terhadap 

kebutuhan sarana prasarana aparatur 

Nama Kegiatan :Kegiatan pembangunan / pengadaan dan 

rehabilitasi sarana prasarana aparatur 

Indikator Output :Jumlah sarana prasarana yang tersedia 

sebanyak 10 jenis 

Indikator Outcome :Persentase Perangkat Daerah dengan capaian 

program minimal 85%. 

 

A. Latar Belakang Kegiatan 

1. Dasar Hukum 

Kegiatan diselenggarakan berdasarkan : 

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

2. Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah . 

3. Peraturan Pemerintah   Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan 

Daerah ; 

4. Peraturan Presiden  Nomor 54  tahun 2010  tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah. 

5. Peraturan Daerah Nomor 15  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah  

6. Peraturan Bupati  Lumajang Nomor 82 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lumajang.  

7. Perbup No 10 2019 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan 

Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang 

8. Perda No 1 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 



2. Gambaran Umum 

Bahwa Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, Bappeda 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan. 

Secara lebih detail penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu 

bentuk penyelenggaraan tupoksi kesekretariatan yaitu terlaksananya kegiatan 

pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana prasarana aparatur dengan 

berlandaskan  kaidah, norma serta peraturan yang berlaku. 

Data yang ada menjelaskan bahwa jumlah Aset tetap BAPPEDA per 

Desember 2018 sebanyak 324 unit. Jumlah alat-alat kantor dan rumah tangga 

BAPPEDA per Desember 2018 adalah sebanyak 294 unit. Adapun jumlah 

gedung yang dimiliki BAPPEDA per Desember 2018 adalah sebanyak 1 unit 

dengan nilai Rp 1.875.282.000,- dan diperoleh pada tahun 1980.  

 

3. Fenomena dan Data Detail 

a) Fenomena yang ada 

Adapun secara rinci, beberapa permasalahan yang ada dapat dijabarkan 

dalam beberapa poin sebagai berikut, 

No Wilayah 
Permasalahan 

Umum 
Detail lokasi 

Detail 

Permasalahan 

1 BAPPEDA BAPPEDA belum 

memiliki tempat 

penyimpanan tetap 

untuk arsip-arsip 

keuangan. 

BAPPEDA Per Desember 

20018, 

BAPPEDA 

memiliki 42 

unit alat 

penyimpanan 

(lemari, rak, 

brangkas, 

filling cabinet) 

tanpa 

memiliki satu 

unitpun jenis 

lemari arsip. 

Ini membuat 

arsip 

keuangan 



belum 

memiliki 

tempat 

dikarenakan 

keterbatasan 

alat 

penyimpanan. 

2 BAPPEDA Ruang rapat yang 

ada belum dapat 

dioptimalkan 

dengan baik 

Ruang rapat 

Arjuna dan 

Ruang Rapat 

Srikandi 

Per Desember 

2018, 

BAPPEDA 

memiliki 6 

unit LCD 

Proyektor 

yang pada 

realitanya 4 

unit dalam 

kondisi 

rusak, 

sehingga yang 

dapat 

dipergunakan 

hanyalah 2 

unit. 

Berdasar KIB 

per Desember 

2018, 

BAPPEDA 

tidak memiliki 

wireless mic.  

3 BAPPEDA BAPPEDA masih 

memerlukan 

komputer dan 

printer serta 

scanner untuk 

memaksimalkan 

kinerja organisasi 

BAPPEDA BAPPEDA 

memiliki 56 

unit 

komputer 

yang 

dibagikan 

sesuai 

tupoksi 

bidang 

kepada 51 

karyawan/ 

karyawati 



dengan 

rincian 38 

laki-laki dan 

13 

perempuan. 

Per Desember 

2018, 

BAPPEDA 

memiliki 10 

unit Printer 

Laser Jet dan 

tidak memiliki 

scanner. 

Komputer 

yang ada 

rata-rata 

tahun 

perolehannya 

adalah tahun 

2012 dan 

printer yang 

ada rata-rata 

tahun 

perolehannya 

adalah tahun 

2015 

4 BAPPEDA Ruang rapat 

BAPPEDA 

memerlukan 

rehabilitasi dan 

pengecatan ulang 

BAPPEDA Pada tahun 

2019, 

BAPPEDA 

tidak memiliki 

anggaran 

untuk 

rehabilitasi 

ruang rapat. 

Kondisi ruang 

rapat yang 

memerlukan 

penyesuaian 

peralatan 

penunjangnya 

juga 



memerlukan 

rehabilitasi 

bentuk dan 

ukuran ruang 

rapat itu 

sendiri 

5 Kabupaten 

Lumajang 

Masih tingginya 

penggunaan 

plastik sekali pakai 

BAPPEDA Peraturan 

Bupati Nomor  

56 Tahun 

2019 Tentang 

Pengurangan 

Penggunaan 

Plastik Sekali 

Pakai menjadi 

acuan 

tentang 

strategi 

pengurangan 

plastik sekali 

pakai di 

lingkungan 

OPD Se-

Kabupaten 

Lumajang. 

 

b) Kriteria penentuan prioritas 

BAPPEDA menentukan prioritas berdasar beberapa kriteria. Prioritas 

masalah/fenomena/penggalian potensi lebih diutamakan jika yang pertama 

adalah besaran dampak fenomena terhadap kinerja organisasi. Kedua 

adalah cakupan person yang terdampak oleh fenomena. Ketiga adalah 

berdasar kebutuhan organisasi, artinya BAPPEDA menentukan prioritas 

juga berdasar kebutuhan pada saat tahun berjalan. 

 

c) Susunan prioritas 

Berikut adalah Prioritas fenomena/masalah/penggalian potensi sesuai 

kriteria yang ditetapkan yakni : 

1) Rehabilitasi ruang rapat dan pengecatannya. 

2) Masih tingginya penggunaan plastik sekali pakai. 

3) Optimalisasi ruang rapat. 

4) BAPPEDA belum memiliki tempat penyimpanan tetap untuk arsip-arsip 

keuangan. 



5) Kebutuhan komputer dan printer serta scanner untuk memaksimalkan 

kinerja organisasi. 

 

d) Kondisi SDM 

Jumlah karyawan/ karyawati BAPPEDA pada tahun 2019 adalah sebanyak 

51 orang, dengan rincian laki-laki 38 orang, perempuan 13 orang. Secara 

perhitungan proporsi, maka proporsi gender karyawan/karyawati BAPPEDA 

pada tahun 2019 adalah sebesar 3 : 1. Berdasar data diatas, BAPPEDA 

memiliki SDM yang cukup untuk memanfaatkan sarana prasarana aparatur 

yang ada. Disisi lain, belum adanya pembagian terpilah gender untuk 

peralatan kantor dan rumah tangga yang dipergunakan dalam menunjang 

kinerja organisasi juga mengakibatkan kegiatan ini masih dalam proses 

menuju kegiatan yang responsive gender. 

 

e) Kondisi peralatan 

Kondisi peralatan yang ada masih cukup baik, hanya saja masih 

memerlukan beberapa pengadaan baru maupun rehabilitasi untuk 

memenuhi kebutuhan yang ada dalam rangka meningkatkan efektifitas 

perencanaan pembangunan daerah. 

 

f) Inovasi 

BAPPEDA dalam menyelenggarakan kegiatan ini lebih berinovasi pada 

upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai, terutama air minum dalam 

kemasan. Maka dari itu, pengadaan dispenser yang nantinya didukung 

 

4. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan 

a) Analisa time series 

Anggaran dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan masih berjalan 

sebagaimana mestinya. Fluktuatifnya anggaran pada tahun-tahun 

sebelumnya menjadi bukti bahwa kegiatan ini diselenggarakan berdasar 

kebutuhan-kebutuhan yang memiliki prioritas dalam organisasi untuk 

menunjang kinerja organisasi.  

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya 

dan tahun berjalan sebagai berikut : 

No Uraian 
Nilai 

Anggaran N-2 

Nilai 

Anggaran  

N-3 

Nilai Anggaran  

Tahun berjalan 

1 Kegiatan 

pembangunan/ 

pengadaan dan 

rehabilitasi sarana 

243.635.000,

00 

250.907.500

,00 

341.753.000,00 



prasarana aparatur 

 

 

No 
Uraian Anggaran tahun 

N-2 
Nilai Anggaran 

Nilai 

Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Kegiatan 

pembangunan/ 

pengadaan dan 

rehabilitasi sarana 

prasarana aparatur 

243.635.000,00 238.865.000,

00 

Memenuhi 

belanja 

modal 

peralatan 

dan mesin 

untuk 

kebutuhan 

kegiatan. 

 

No 
Uraian Anggaran 

tahun N-1 
Nilai Anggaran Nilai Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Kegiatan 

pembangunan/ 

pengadaan dan 

rehabilitasi sarana 

prasarana aparatur 

208.288.000,00 133.190.000,00 Memenuhi 

belanja 

modal 

peralatan 

dan mesin 

untuk 

kebutuhan 

kegiatan. 

 

No 
Uraian Anggaran tahun 

Berjalan 
Nilai Anggaran 

Nilai 

Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Kegiatan 

pembangunan/ 

pengadaan dan 

rehabilitasi sarana 

prasarana aparatur 

341.753.000,00 - Memenuhi 

belanja 

modal 

peralatan 

dan mesin 

serta modal 

gedung dan 

bangunan 

untuk 

kebutuhan 

kegiatan. 

 

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan : 

1) Ketersediaan dana yang terbatas. 



2) Adanya kebutuhan barang yang memang belum dimiliki oleh BAPPEDA 

sendiri. 

  

Saran untuk meningkatkan efektifitas/efisiensi anggaran dan kegiatan : 

1) Memaksimalkan aset yang ada untuk tetap menunjang kegiatan 

perkantoran 

2) Mengusahakan belanja modal peralatan dan mesin yang secara prioritas 

dibutuhkan oleh BAPPEDA 

 

5. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP) 

a) Program ini memiliki maksud untuk meningkatkan efektifitas Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

b) Tujuan dasar kegiatan ini adalah tercukupinya kebutuhan sarana dan 

prasarana aparatur, terpenuhinya peralatan dan mesin yang memadai serta 

gedung dan bangunan yang menunjang kinerja, termaksimalkannya 

kegiatan perkantoran lewat dukungan ketersediaan peralatan, mesin dan 

bangunan. 

c) Capaian program ini akan berdampak pada peningkatan efektifitas 

perencanaan pembangunan daerah melalui produktifitas kerja yang 

didukung sarana prasarana aparatur yang memadai. 

d) Indikator dan target kinerja (Output) kegiatan ini adalah tersedianya 10 

jenis sarana prasarana. 

e) Indikator dan target kinerja (Outcome) kegiatan ini adalah sarana 

prasarana aparatur dapat dipergunakan untuk melaksanakan program 

dengan capaian program minimal 85% 

f) Target di tahun-tahun sebelumnya cukup terpenuhi. Kebutuhan sarana 

prasarana aparatur pada tiap tahunnya tentu berbeda, dengan melihat 

kebutuhan pada tahun berjalan. 

 

B. Manfaat 

a) Terlaksananya pelaksanaan tugas di Bappeda 

b) Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana 

c) Meningkatnya produktivitas kerja di lingkungan OPD 

d) Kenyamanan dalam bekerja 

e) Peningkatan kinerja dan pelayanan rapat dan tamu 

f) Terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pembangunan 

g) Tercapainya fungsi koordinasi program. 

 

C. Strategi Pencapaian Keluaran 

a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan susunan prioritas kegiatan. 

b) Memperkuat koordinasi antar person in charge untuk mencapai efektifitas dan 

efisiensi kinerja. 



c) Memaksimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan barang 

prioritas. 

 

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur 

1) Prosedur  

Program ini dilaksanakan sesuai alur dan mekanisme yang berlaku 

2) Waktu  

3) Pelaksanaan program ini dimulai dari awal tahun berjalan hingga akhir tahun 

dengan tahap-tahap realisasi yang sesuai kebutuhan. Secara detail, penjelasan 

ini akan dijelaskan di lampiran terlampir. 

4) Tempat  

Program ini bertempat di gedung kantor BAPPEDA Kabupaten Lumajang 

5) Pelaksana  

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh pegawai BAPPEDA Kabupaten 

Lumajang 

 

E. Biaya Yang Diperlukan 

Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 341.753.000,-. Penjelasan keterkaitan Output 

Setiap rekening anggaran dan rincian anggaran terhadap  Output kegiatan 

dijabarkan pada lampiran. 

 

F. Lampiran 

Rincian penjelasan mengenai hal-hal diatas akan dijelaskan pada lampiran 

kegiatan terlampir. 

 

 

 
 

 Lumajang, 11 September 2019 

 

Penanggungjawab 

 

 

 

 

 

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH., MM. 
NIP. 19631220 198903 2 003 

 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

(B  A  P  P  E  D  A) 
JL. ALUN-ALUN UTARA NO. 7 LUMAJANG TELP. (0334) 883516 FAX. (0334) 890354 

L U M A J A N G    6 7 3 1 6 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TERM OF REFERENCE (TOR) 

 

Nama Program :Program Peningkatan Sarana Prasarana 

Aparatur 

Indikator Program :100% tingkat pemenuhan terhadap 

kebutuhan sarana prasaran aparatur 

Nama Kegiatan :Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana 

dan prasarana aparatur 

Indikator Output :Jumlah sarana prasarana yang terpelihara 

sebanyak 152 unit 

Indikator Outcome :Persentase Perangkat Daerah dengan capaian 

program minimal 85%. 

 

A. Latar Belakang Kegiatan 

1. Dasar Hukum 

Kegiatan diselenggarakan berdasarkan : 

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

2. Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah . 

3. Peraturan Pemerintah   Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan 

Daerah ; 

4. Peraturan Presiden  Nomor 54  tahun 2010  tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah . 

5. Peraturan Daerah Nomor 15  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah  

6. Peraturan Bupati  Lumajang Nomor 82 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lumajang.  

7. Perbup No 10 2019 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan 

Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang 

8. Perda No 1 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 



 

2. Gambaran Umum 

Bahwa Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, Bappeda 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan. 

Secara lebih detail penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu 

bentuk penyelenggaraan tupoksi kesekretariatan yaitu terlaksananya kegiatan 

pemeliharaan sarana prasarana aparatur dengan berlandaskan  kaidah, norma 

serta peraturan yang berlaku 

Secara umum, BAPPEDA pada tahun 2019 memiliki 2 unit kendaraan roda 

4 yang dipelihara, dan 25 kendaraan roda 2 yang dipelihara serta 

dipergunakan oleh karyawan/ karyawati dengan rincian 24 unit digunakan 

laki-laki dan 3 unit digunakan perempuan. BAPPEDA pada tahun 2019 

memiliki 56 unit komputer dan 8 unit laptop serta 1 unit perangkat server yang 

dipelihara tiap tahunnya yang dipergunakan oleh semua karyawan/ karyawati. 

Pada tahun 2019, BAPPEDA memiliki alat rumah tangga terpelihara sebanyak 

19 unit yang semuanya berupa AC.  

 

3. Fenomena dan Data Detail 

a) Fenomena yang ada 

Adapun secara rinci, beberapa permasalahan yang ada dapat dijabarkan 

dalam beberapa poin sebagai berikut, 

No Wilayah 
Permasalahan 

Umum 
Detail lokasi 

Detail 

Permasalahan 

1 BAPPEDA Peralatan 

komputer 

seringkali 

membutuhkan 

perawatan lebih 

dikarenakan 

kerusakan 

peralatan yang 

timbul karena 

pemakaian. 

BAPPEDA Untuk 

menunjang 

kinerja 

organisasi. 

Peralatan 

komputer 

sebanyak 107 

unit perlu di 

rawat tiap 

tahunnya. 

Peralatan 

yang berupa 



personal 

komputer, 

laptop, printer 

dan 

seperangkat 

server 

(jaringan). 

Perawatan 

printer 

menjadi salh 

satu yang 

penting 

karena 

BAPPEDA 

sebagai unsur 

perencanaan 

pembangunan 

lekat dengan 

kegiatan cetak 

dan 

penggandaan 

yang 

mengandalkan 

mesin printer. 

Bahkan pada 

tahun 2019 

BAPPEDA 

menambah 

jumlah printer 

sebanyak 9 

unit untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

bidang-bidang 

di internal 

organisasi. 

Hal itulah 

yang 

membuat 

perawatan 

printer 



menjadi 

penting dan 

vital. 

2 BAPPEDA Kendaraan roda 4 

membutuhkan 

perawatan lebih 

dikarenakan 

tingginya 

frekuensi 

kebutuhan 

perjalanan. 

BAPPEDA Kendaraan 

roda 4 

BAPPEDA 

yang 

berjumlah 2 

unit 

merupakan 

kendaraan 

yang 

dipergunakan 

masing-

masing unutk 

Eselon II dan 

Operasional. 

Kendaraan 

roda 4 

dipergunakan 

untuk 

kepentingan 

kinerja 

organisasi 

termasuk 

perjalanan 

dinas. 

 

b) Kriteria penentuan prioritas 

BAPPEDA menentukan prioritas berdasar beberapa kriteria. Prioritas 

masalah/fenomena/penggalian potensi lebih diutamakan jika yang pertama 

adalah besaran dampak fenomena terhadap kinerja organisasi. Kedua 

adalah cakupan person yang terdampak oleh fenomena. Ketiga adalah 

berdasar kebutuhan organisasi, artinya BAPPEDA menentukan prioritas 

juga berdasar kebutuhan pada saat tahun berjalan. 

 

c) Susunan prioritas 

Berikut adalah Prioritas fenomena/masalah/penggalian potensi sesuai 

kriteria yang ditetapkan yakni : 

1) Pemeliharaan peralatan komputer 

2) Perawatan kendaraan roda 4. 

 



d) Kondisi SDM 

Jumlah karyawan/ karyawati BAPPEDA pada tahun 2019 adalah sebanyak 

51 orang, dengan rincian: Laki-laki : 38 orang Perempuan : 13 orang Secara 

perhitungan proporsi, maka proporsi gender karyawan/karyawati BAPPEDA 

pada tahun 2019 adalah sebesar 3 : 1. Tenaga kerja bulanan BAPPEDA 

sebagai driver adalah sebanyak 2 orang dan tenaga kerja pemeliharaan 

jaringan sebanyak 1 orang. Berdasar data diatas, BAPPEDA memiliki SDM 

yang cukup untuk memanfaatkan sarana prasarana aparatur yang ada. 

 

e) Kondisi peralatan 

Kondisi peralatan yang ada masih cukup baik, hanya saja masih 

memerlukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana untuk 

memenuhi kebutuhan yang ada dalam rangka meningkatkan efektifitas 

perencanaan pembangunan daerah. 

 

f) Inovasi 

BAPPEDA dalam menyelenggarakan kegiatan ini lebih berinovasi pada 

upaya penyesuaian kebutuhan pemeliharaan kendaraan bermotor (bahan 

bakar, servis dan suku cadang) serta perawatan peralatan komputer yang 

sangat vital dalam mendukung layanan administrasi dan operasional 

kinerja organisasi. 

 

4. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan 

a) Analisa time series 

Anggaran dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan masih berjalan 

sebagaimana mestinya. Berkurangnya anggaran dalam tahun lalu menjadi 

fakta bahwa kerja organisasi berjalan dengan memperhatikan efektifitas 

dan efisiensi hasil kinerja sesuai dengan acuannya, yaitu kebutuhan 

prioritas di tahun yang akan datang.  

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya 

dan tahun berjalan sebagai berikut : 

 

No Uraian 
Nilai Anggaran 

N-2 

Nilai Anggaran  

N-3 

Nilai Anggaran  

Tahun berjalan 

1 Kegiatan 

pemeliharaan 

rutin/berkala 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

317.284.000,00 289.460.000,00 270.800.000,00 

 

 



No 
Uraian Anggaran 

tahun N-2 
Nilai Anggaran Nilai Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Kegiatan 

pemeliharaan 

rutin/berkala 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

317.284.000,00 226.164.363,00 Memenuhi 

belanja 

barang dan 

jasa dalam 

bentuk 

perawatan 

serta 

pemeliharaan 

peralatan dan 

mesin 

 

No 
Uraian Anggaran 

tahun N-1 
Nilai Anggaran Nilai Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Kegiatan 

pemeliharaan 

rutin/berkala 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

308.518.000,00 227.023.772,00 Memenuhi 

belanja barang 

dan jasa 

dalam bentuk 

perawatan 

serta 

pemeliharaan 

aset 

 

No 
Uraian Anggaran 

tahun Berjalan 
Nilai Anggaran 

Nilai 

Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Kegiatan 

pemeliharaan 

rutin/berkala 

sarana dan 

prasarana aparatur 

270.800.000,00 - Memenuhi 

belanja barang 

dan jasa dalam 

bentuk 

perawatan serta 

pemeliharaan 

aset 

 

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan : 

1) Ketersediaan dana yang terbatas 

2) Kerusakan yang tidak sama pada barang yang dipelihara 

  

Saran untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan : 

1) Memaksimalkan aset yang ada untuk tetap menunjang kegiatan 

perkantoran. 



2) Meminimalisir kerusakan sarana dan prasarana yang ada dengan 

perawatan mandiri. 

3) Melakukan pemeliharaan dan perawatan yang sesuai dengan panduan 

produk untuk memaksimalkan peran asset sekaligus upaya 

mengantisipasi kerusakan-kerusakan asset. 

 

5. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP) 

a) Program ini memiliki maksud untuk meningkatkan efektifitas Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

b) Tujuan dasar kegiatan ini adalah tercukupinya kebutuhan pemeliharaan 

sarana dan prasarana aparatur, terpenuhinya perawatan peralatan dan 

mesin yang memadai serta jaringan yang menunjang kinerja, serta 

termaksimalkannya kegiatan perkantoran lewat dukungan ketersediaan 

peralatan, mesin dan jaringan yang prima. 

c) Capaian program ini akan berdampak pada peningkatan efektifitas 

perencanaan pembangunan daerah melalui produktifitas kerja yang 

didukung sarana prasarana aparatur yang memadai. 

d) Indikator dan target kinerja (Output) kegiatan ini adalah terpeliharanya 152 

unit sarana prasarana. 

e) Indikator dan target kinerja (Outcome) kegiatan ini adalah sarana 

prasarana aparatur terpelihara dapat dipergunakan untuk melaksanakan 

program dengan capaian program minimal 85% 

f) Target di tahun-tahun sebelumnya cukup terpenuhi. Kebutuhan 

pemelihraan sarana prasarana aparatur pada tiap tahunnya tentu berbeda, 

dengan melihat kebutuhan pemeliharaan pada tahun berjalan. 

 

B. Manfaat 

a) Terlaksananya pelaksanaan tugas di Bappeda. 

b) Meningkatnya produktivitas kerja di lingkungan OPD. 

c) Kenyamanan dalam bekerja. 

d) Peningkatan kinerja dan pelayanan rapat dan tamu. 

e) Terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 

f) Tercapainya fungsi koordinasi program. 

g) Meminimalisir kemungkinan kerusakan asset yang ada. 

 

C. Strategi Pencapaian Keluaran 

a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan susunan prioritas kegiatan. 

b) Melaksanakan kegiatan sesuai time schedule yang ada. 

c) Memperkuat koordinasi antar person in charge untuk mencapai efektifitas dan 

efisiensi kinerja. 



d) Menjalin komunikasi yang baik dengan rekanan pemeliharaan dan perawatan, 

agar sarana prasarana aparatur juga dapat dipelihara dan dirawat secara 

mandiri. 

 

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur 

1) Prosedur  

Program ini dilaksanakan sesuai alur dan mekanisme yang berlaku. 

2) Waktu  

Pelaksanaan program ini dimulai dari awal tahun berjalan hingga akhir tahun 

dengan tahap-tahap realisasi yang sesuai kebutuhan. 

3) Tempat  

Program ini bertempat di gedung kantor BAPPEDA Kabupaten Lumajang. 

4) Pelaksana  

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh pegawai BAPPEDA Kabupaten 

Lumajang yang bekerja sama dengan pihak rekanan dalam pelaksanaannya. 

 

E. Biaya Yang Diperlukan 

Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 270.800.000,-. Penjelasan keterkaitan Output 

Setiap rekening anggaran dan rincian anggaran terhadap  Output kegiatan 

dijabarkan pada lampiran. 

 

F. Lampiran 

Rincian penjelasan mengenai hal-hal diatas akan dijelaskan pada lampiran 

kegiatan terlampir. 

 

 
 

 Lumajang, 11 September 2019 

 

Penanggungjawab 

 

 

 

 

 

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH., MM. 
NIP. 19631220 198903 2 003 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

(B  A  P  P  E  D  A) 
JL. ALUN-ALUN UTARA NO. 7 LUMAJANG TELP. (0334) 883516 FAX. (0334) 890354 

L U M A J A N G    6 7 3 1 6 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TERM OF REFERENCE (TOR) 

 

Nama Program :  Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 

Indikator Program :  100% sistem pelaporan capaian kinerja 

yang tepat waktu 

Nama Kegiatan :  Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun 

Indikator Output :  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

sebanyak 1 dokumen 

Indikator Outcome :  Persentase Perangkat Daerah dengan 

capaian program minimal 85%. 

 

A. Latar Belakang Kegiatan 

a) Dasar Hukum 

Kegiatan diselenggarakan berdasarkan : 

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

2. Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah . 

3. Peraturan Pemerintah   Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan 

Daerah ; 

4. Peraturan Presiden  Nomor 54  tahun 2010  tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah . 

5. Peraturan Daerah Nomor 15  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah  

6. Peraturan Bupati  Lumajang Nomor 82 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lumajang.  

 

 

 



b) Gambaran Umum 

Bahwa Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, Bappeda 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan. 

Secara lebih detail penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu 

bentuk penyelenggaraan tupoksi kesekretariatan yaitu terlaksananya kegiatan 

pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu dengan berlandaskan  kaidah, 

norma serta peraturan yang berlaku.  

Mengacu pada kebutuhan, BAPPEDA merencanakan menyusun 5 buku 

laporan keuangan akhir tahun. Penyusunan laporan akhir tahun pada 2019 

direncanakan dilaksanakan oleh 5 orang pegawai dengan rincian golongan 

sebagai berikut, golongan II sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 1 orang, 

Eselon IV sebanyak 2 orang dan Eselon III sebanyak 1 orang. Dalam sudut 

pandang gender, faktanya pada tahun 2019, penyusunan laporan keuangan 

akhir tahun dilakukan oleh 5 orang pegawai dengan rincian gender laki-laki 

sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. 

 

c) Fenomena dan Data Detail  

a) Fenomena yang ada 

Adapun secara rinci, beberapa permasalahan yang ada dapat dijabarkan 

dalam beberapa poin sebagai berikut, 

No Wilayah 
Permasalahan 

Umum 
Detail lokasi 

Detail 

Permasalahan 

1 BAPPEDA Belum adanya 

tambahan upah 

tenaga kerja 

untuk perbantuan 

penyelesaian 

kegiatan. 

BAPPEDA Tenaga kerja 

bulanan yang 

turut serta 

membantu 

penyelesaian 

kegiatan, pada 

tahun 2019 

belum 

mendapat 

tambahan 

upah. 

Diharapkan 

jika terdapat 



tambahan 

upah maka 

produktifitas 

tenaga kerja 

dapat 

semakin 

meningkat 

dalam proses 

penyelesaian 

kegiatan 

penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Akhir Tahun. 

 

b) Kriteria penentuan prioritas 

BAPPEDA menentukan prioritas berdasar beberapa kriteria. Prioritas 

masalah/fenomena/penggalian potensi lebih diutamakan jika yang pertama 

adalah besaran dampak fenomena terhadap kinerja organisasi. Kedua 

adalah cakupan person yang terdampak oleh fenomena. Ketiga adalah 

berdasar kebutuhan organisasi, artinya BAPPEDA menentukan prioritas 

juga berdasar kebutuhan pada saat tahun berjalan. 

 

c) Susunan prioritas 

Adapun secara umum hanya ada satu permasalahan yang ada, maka 

pemberian tambahan upah tenaga kerja bulanan menjadi prioritas untuk 

diselesaikan. 

 

d) Kondisi SDM 

Jumlah karyawan/ karyawati BAPPEDA pada tahun 2019 adalah sebanyak 

51 orang, dengan rincian: Laki-laki : 38 orangPerempuan : 13 orang Secara 

perhitungan proporsi, maka proporsi gender karyawan/karyawati BAPPEDA 

pada tahun 2019 adalah sebesar 3 : 1. Pada tahun 2019, penyusunan 

laporan keuangan akhir tahun dilakukan oleh 5 orang pegawai. 

Penyusunan laporan akhir tahun pada 2019 direncanakan dilaksanakan 

oleh 5 orang pegawai dengan rincian golongan sebagai berikut, golongan II 

sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 1 orang, Eselon IV sebanyak 2 

orang dan Eselon III sebanyak 1 orang. Berdasar data diatas, BAPPEDA 

memiliki SDM yang cukup untuk menyelesaikan laporan akhir tahun. 

 

 

 



e) Kondisi peralatan 

Kondisi peralatan yang ada masih cukup baik, dan siap dioptimalkan untuk 

memenuhi kebutuhan yang ada dalam rangka meningkatkan efektifitas 

pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 

 

f) Inovasi 

BAPPEDA dalam menyelenggarakan kegiatan ini tidak melakukan inovasi, 

melainkan melaksanakan kegiatan dengan mengacu penuh pada regulasi 

dan alur yang berlaku, sehingga diharapkan penyelesaian kegiatan dapat 

sesuai sebagaimana mestinya. 

 

d) Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan 

a) Analisa time series 

Anggaran dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan masih berjalan 

sebagaimana mestinya. Stagnannya anggaran dalam tahun lalu menjadi 

fakta bahwa kerja organisasi berjalan sesuai dengan kebutuhannya dan 

selaras dengan acuannya.  

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya 

dan tahun berjalan sebagai berikut : 

 

No Uraian 

Nilai 

Anggaran N-

2 

Nilai 

Anggaran  

N-3 

Nilai Anggaran  

Tahun berjalan 

1 Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 

 

No 
Uraian Anggaran 

tahun N-2 

Nilai 

Anggaran 

Nilai 

Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 

2.000.000,00 1.644.000,00 Memenuhi 

kebutuhan 

belanja pegawai 

dan belanja 

barang dan jasa 

untuk 

kebutuhan 

kegiatan. 

 

No 
Uraian Anggaran 

tahun N-1 

Nilai 

Anggaran 

Nilai 

Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Penyusunan Laporan 2.000.000,00 1.975.000,00 Memenuhi 



Keuangan Akhir 

Tahun 

kebutuhan 

belanja pegawai 

dan belanja 

barang dan jasa 

untuk 

kebutuhan 

kegiatan. 

 

No 
Uraian Anggaran 

tahun Berjalan 

Nilai 

Anggaran 

Nilai 

Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun 

2.500.000,00 - Memenuhi 

kebutuhan 

belanja pegawai 

dan belanja 

barang dan jasa 

untuk 

kebutuhan 

kegiatan. 

 

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan : 

1) Belum adanya tambahan upah tenaga kerja bulanan dalam perbantuan 

penyelesaian kegiatan. 

 

Saran untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan : 

1) Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk tetap menunjang 

kegiatan. 

2) Meningkatan efektifitas dengan pembagian tugas sesuai tupoksi. 

 

e) Maksud dan Tujuan (Target SAKIP) 

a) Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan untuk peningkatan 

Pengembangan Pengelolaan  Keuangan Daerah. 

b) Capaian kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai dokumen pendukung 

pemeriksaan keuangan sehingga akan berdampak pada akuntabilitas 

organisasi yang semakin meningkat. 

c) Indikator dan target kinerja (Output) kegiatan ini adalah terpenuhinya 

dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun. 

d) Indikator dan target kinerja (Outcome) kegiatan ini adalah terpenuhinya 

laporan dengan capaian program minimal 85%. 

e) Realisasi target pada tahun sebelumnya sesuai dengan rencana. Hal ini 

membuktikan kegiatan rutin ini telah mampu diselesaikan dengan baik. 

 

 



B. Manfaat 

a) Terlaksananya pelaksanaan tugas di Bappeda 

b) Meningkatnya produktivitas kerja di lingkungan OPD 

c) Terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pembangunan 

d) Tercapainya sistem laporan sesuai dengan aturan yang berlaku 

e) Tercapainya fungsi koordinasi program. 

f) Termanfaatkannya laporan keuangan sebagai bagian dari akuntabilitas 

organisasi. 

 

C. Strategi Pencapaian Keluaran 

a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan susunan prioritas kegiatan. 

b) Melaksanakan kegiatan sesuai time schedule yang ada. 

c) Memperkuat koordinasi antar person in charge untuk mencapai efektifitas dan 

efisiensi kinerja. 

 

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur 

1) Prosedur  

Program ini dilaksanakan sesuai alur dan mekanisme yang berlaku, yaitu 

menyusun laporan keuangan pada tahun sebelumnya untuk dapat dijadikan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun. 

2) Waktu  

Pelaksanaan program ini dimulai di awal tahun (tribulan I) sesuai alur yang 

ada. 

3) Tempat  

Program ini bertempat di gedung kantor BAPPEDA Kabupaten Lumajang. 

4) Pelaksana  

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh pegawai BAPPEDA Kabupaten 

Lumajang yang membidangi. 

 

E. Biaya Yang Diperlukan 

Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 2.500.000,-. Penjelasan keterkaitan Output 

Setiap rekening anggaran dan rincian anggaran terhadap  Output kegiatan 

dijabarkan pada lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. Lampiran 

Rincian penjelasan mengenai hal-hal diatas akan dijelaskan pada lampiran 

kegiatan terlampir. 

 
 

 Lumajang, 11 September 2019 

 

Penanggungjawab 

 

 

 

 

 

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH., MM. 
NIP. 19631220 198903 2 003 

 

 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

(B  A  P  P  E  D  A) 
JL. ALUN-ALUN UTARA NO. 7 LUMAJANG TELP. (0334) 883516 FAX. (0334) 890354 

L U M A J A N G    6 7 3 1 6 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TERM OF REFERENCE (TOR) 

 

Nama Program :  Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & 

Keuangan. 

Indikator Program :  100% sistem pelaporan capaian kinerja 

yang tepat waktu. 

Nama Kegiatan :  Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) SKPD. 

Indikator Output :  Jumlah penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) SKPD sebanyak 1 dokumen. 

Indikator Outcome :  Persentase Perangkat Daerah dengan 

capaian program minimal 85%. 

 

A. Latar Belakang Kegiatan 

1. Dasar Hukum 

Kegiatan diselenggarakan berdasarkan : 

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

2. Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah . 

3. Peraturan Pemerintah   Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan 

Daerah. 

4. Peraturan Presiden  Nomor 54  tahun 2010  tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah. 

5. Peraturan Daerah Nomor 15  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah. 

6. Peraturan Bupati  Lumajang Nomor 82 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lumajang.  

 

 



2. Gambaran Umum 

Bahwa Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, Bappeda 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan. 

Secara lebih detail penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu 

bentuk penyelenggaraan tupoksi kesekretariatan yaitu terlaksananya kegiatan 

penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD dengan berlandaskan  

kaidah, norma serta peraturan yang berlaku. 

Gambaran di tahun 2019 penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) 

SKPD memiliki beban lembur yang didistribusikan kepada 1 orang Eselon II, 4 

orang Eselon III, 5 orang Eselon IV, 2 orang Golongan III dan 1 orang tenaga 

kerja bulanan dalam rincian gender sebagai berikut, laki-laki 9 orang dan 

perempuan 4 orang. Jika melihat dari sudut pandang gender, perempuan 

mendominasi peran dalam kegiatan ini dibandingkan laki-laki. Hal ini 

dikarenakan komposisi pegawai yang memiliki tupoksi untuk kegiatan ini 

belum sesuai proporsi gender organisasi. Adapun beban kerja untuk tenaga 

kerja bulanan di tahun 2019 dalam pemenuhan program mencapai 70 jam 

dalam 10 hari.  

 

3. Fenomena dan Data Detail 

a) Fenomena yang ada 

Adapun secara rinci, beberapa permasalahan yang ada dapat dijabarkan 

dalam poin sebagai berikut, 

No Wilayah 
Permasalahan 

Umum 
Detail lokasi 

Detail 

Permasalahan 

1 BAPPEDA Beban kerja 

tenaga bulanan 

dinilai perlu 

penyesuaian 

BAPPEDA Beban kerja 

tenaga kerja 

bulanan pada 

tahun 2019 

mencapai 70 

jam yang 

dibebankan 

pada 1 orang 

saja. 

 

 

 



b) Kriteria penentuan prioritas 

BAPPEDA menentukan prioritas berdasar beberapa kriteria. Prioritas 

masalah/fenomena/penggalian potensi lebih diutamakan jika yang pertama 

adalah besaran dampak fenomena terhadap kinerja organisasi. Kedua 

adalah cakupan person yang terdampak oleh fenomena. Ketiga adalah 

berdasar kebutuhan organisasi, artinya BAPPEDA menentukan prioritas 

juga berdasar kebutuhan pada saat tahun berjalan. 

 

c) Susunan prioritas 

Adapun hanya ada satu permasalahan Nampak, yaitu beban kerja tenaga 

kerja bulanan yang cukup besar sehingga perlu adanya penyesuaian beban 

kerja. Permasalahan inilah yang akan menjadi prioritas penyelesaiannya. 

 

d) Kondisi SDM 

Jumlah karyawan/ karyawati BAPPEDA pada tahun 2019 adalah sebanyak 

51 orang, dengan rincian: Laki-laki : 38 orangPerempuan : 13 orang Secara 

perhitungan proporsi, maka proporsi gender karyawan/karyawati BAPPEDA 

pada tahun 2019 adalah sebesar 3 : 1. Pada tahun 2019, Penyusunan 

rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD memiliki beban lembur yang 

didistribusikan kepada 1 orang Eselon II, 4 orang Eselon III, 5 orang Eselon 

IV, 2 orang Golongan III dan 1 orang tenaga kerja bulanan. Berdasar data 

diatas, BAPPEDA memiliki SDM yang cukup untuk menyelesaikan kegiatan 

penyusunan RKA SKPD. 

 

e) Kondisi peralatan 

Kondisi peralatan yang ada masih cukup baik, dan siap dioptimalkan untuk 

memenuhi kebutuhan yang ada dalam rangka meningkatkan efektifitas 

pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 

 

f) Inovasi 

BAPPEDA dalam menyelenggarakan kegiatan ini tidak melakukan inovasi 

secara langsung, melainkan melaksanakan kegiatan dengan mengacu 

penuh pada regulasi dan alur yang berlaku, sehingga diharapkan 

penyelesaian kegiatan dapat sesuai sebagaimana mestinya. 

 

4. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan 

a) Analisa time series 

Anggaran dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan masih berjalan 

sebagaimana mestinya. Fluktuatifhnya anggaran dalam tahun lalu menjadi 

fakta bahwa kerja organisasi berjalan dengan memperhatikan kebutuhan 

tiap tahun demi mencapai kualitas hasil kerja terbaik sesuai dengan 

acuannya.  



Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya 

dan tahun berjalan sebagai berikut : 

 

No Uraian 
Nilai 

Anggaran N-2 

Nilai 

Anggaran  

N-3 

Nilai Anggaran  

Tahun berjalan 

1 Penyusunan 

Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) 

SKPD 

9.144.800,00 2.000.000,00 40.000.000,00 

 

No 
Uraian Anggaran 

tahun N-2 

Nilai 

Anggaran 
Nilai Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Penyusunan 

Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) 

SKPD 

9.144.800,00 8.668.000,00 Memenuhi 

kebutuhan 

belanja 

pegawai dan 

belanja barang 

dan jasa untuk 

kebutuhan 

kegiatan. 

 

No 
Uraian Anggaran 

tahun N-1 

Nilai 

Anggaran 
Nilai Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Penyusunan 

Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) 

SKPD 

34.000.000,00 29.911.504,00 Memenuhi 

kebutuhan 

belanja 

pegawai dan 

belanja barang 

dan jasa untuk 

kebutuhan 

kegiatan. 

 

No 
Uraian Anggaran 

tahun Berjalan 

Nilai 

Anggaran 

Nilai 

Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Penyusunan 

Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) 

SKPD 

40.000.000,00 - Memenuhi 

kebutuhan 

belanja pegawai 

dan belanja 

barang dan jasa 

untuk 



kebutuhan 

kegiatan. 

 

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan : 

1) Beban kerja tenaga bulanan dinilai perlu penyesuaian. 

 

Saran untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan : 

1) Memaksimalkan anggaran yang ada dengan mengacu pada prioritas. 

2) Meningkatan efektifitas dengan pembagian tugas sesuai tupoksi. 

 

5. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP) 

a) Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan untuk peningkatan 

Pengembangan Pengelolaan  Keuangan Daerah. 

b) Capaian kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai dokumen pendukung 

pelaksanaan kerja dan penggunaan anggaran SKPD terkait sehingga 

akan berdampak pada efektifitas kerja SKPD tersebut yang semakin 

meningkat. 

c) Indikator dan target kinerja (Output) kegiatan ini adalah Tersusunnya 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. 

d) Indikator dan target kinerja (Outcome) kegiatan ini adalah terpenuhinya 

laporan dengan capaian program minimal 85%. 

e) Realisasi target pada tahun sebelumnya sesuai dengan rencana. Hal ini 

membuktikan kegiatan rutin ini telah mampu diselesaikan dengan baik. 

 

B. Manfaat 

a) Terlaksananya pelaksanaan tugas di Bappeda. 

b) Meningkatnya produktivitas kerja di lingkungan OPD. 

c) Terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 

d) Tercapainya sistem laporan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

e) Tercapainya fungsi koordinasi program. 

 

C. Strategi Pencapaian Keluaran 

a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan susunan prioritas kegiatan. 

b) Melaksanakan kegiatan sesuai time schedule yang ada. 

c) Memperkuat koordinasi antar person in charge untuk mencapai efektifitas dan 

efisiensi kinerja. 

 

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur 

1) Prosedur  

Program ini dilaksanakan sesuai alur dan mekanisme yang berlaku. 

2) Waktu  

Pelaksanaan program ini dimulai pada tribula I, II dan IV sesuai alur yang ada. 



3) Tempat  

Program ini bertempat di gedung kantor BAPPEDA Kabupaten Lumajang. 

4) Pelaksana  

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh pegawai BAPPEDA Kabupaten 

Lumajang yang membidangi. 

 

E. Biaya Yang Diperlukan 

Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 40.000.000,-. Penjelasan keterkaitan Output 

Setiap rekening anggaran dan rincian anggaran terhadap  Output kegiatan 

dijabarkan pada lampiran. 

 

F. Lampiran 

Rincian penjelasan mengenai hal-hal diatas akan dijelaskan pada lampiran 

kegiatan terlampir. 

 

 

 

 Lumajang, 11 September 2019 

 

Penanggungjawab 

 

 

 

 

 

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH., MM. 
NIP. 19631220 198903 2 003 

 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

(B  A  P  P  E  D  A) 
JL. ALUN-ALUN UTARA NO. 7 LUMAJANG TELP. (0334) 883516 FAX. (0334) 890354 
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TERM OF REFERENCE (TOR) 

 

Nama Program :  Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 

Indikator Program :  100% sistem pelaporan capaian kinerja 

yang tepat waktu 

Nama Kegiatan :  Penyusunan Rencana Kerja 

Indikator Output :  Jumlah penyusunan Rencana Kerja 

sebanyak 1 dokumen 

Indikator Outcome :  Persentase Perangkat Daerah dengan 

capaian program minimal 85%. 

 

A. Latar Belakang Kegiatan 

1. Dasar Hukum 

Kegiatan diselenggarakan berdasarkan : 

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

2. Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah . 

3. Peraturan Pemerintah   Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan 

Daerah ; 

4. Peraturan Presiden  Nomor 54  tahun 2010  tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah . 

5. Peraturan Daerah Nomor 15  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah  

6. Peraturan Bupati  Lumajang Nomor 82 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lumajang.  

 

2. Gambaran Umum 

Bahwa Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 Tentang 



Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, Bappeda 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan. 

Secara lebih detail penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu 

bentuk penyelenggaraan tupoksi kesekretariatan yaitu terlaksananya kegiatan 

penyusunan rencana kerja dengan berlandaskan  kaidah, norma serta 

peraturan yang berlaku 

Melihat data sebelumnya pada 2019, kegiatan penyusunan Rencana Kerja 

menghasilkan dokumen sebanyak 10 buku. Adapun kegiatan penyusunan 

Rencana kerja di tahun 2019 dilakukan oleh 4 orang yang terdiri dari golongan 

II sebanyak 1 orang, Eselon IV sebanyak 2 orang dan Eselon III sebanyak 1 

orang. 

 

3. Fenomena dan Data Detail 

a) Fenomena yang ada 

Adapun secara rinci, beberapa permasalahan yang ada dapat dijabarkan 

dalam beberapa poin sebagai berikut, 

No Wilayah 
Permasalahan 

Umum 
Detail lokasi 

Detail 

Permasalahan 

1 BAPPEDA Kebutuhan 

fotocopy dan 

penjilidan yang 

belum terpenuhi 

BAPPEDA Pada tahun 

2019, fotocpy 

dan penjilidan 

belum 

dianggarakan, 

sehingga dalam 

proses 

penyelesaian 

laporan  

 

b) Kriteria penentuan prioritas 

BAPPEDA menentukan prioritas berdasar beberapa kriteria. Prioritas 

masalah/fenomena/penggalian potensi lebih diutamakan jika yang pertama 

adalah besaran dampak fenomena terhadap kinerja organisasi. Kedua 

adalah cakupan person yang terdampak oleh fenomena. Ketiga adalah 

berdasar kebutuhan organisasi, artinya BAPPEDA menentukan prioritas 

juga berdasar kebutuhan pada saat tahun berjalan. 

 

 

 

 



c) Susunan prioritas 

Adapun secara umum hanya ada satu permasalahan yang ada, maka 

susuan prioritas permasalahannya adalah kebutuhan fotocopy dan 

penjilidan yang belum terpenuhi 

 

d) Kondisi SDM 

Jumlah karyawan/ karyawati BAPPEDA pada tahun 2019 adalah sebanyak 

51 orang, dengan rincian: Laki-laki : 38 orangPerempuan : 13 orang Secara 

perhitungan proporsi, maka proporsi gender karyawan/karyawati BAPPEDA 

pada tahun 2019 adalah sebesar 3 : 1. Adapun kegiatan penyusunan 

Rencana kerja di tahun 2019 dilakukan oleh 4 orang yang terdiri dari 

golongan II sebanyak 1 orang, Eselon IV sebanyak 2 orang dan Eselon III 

sebanyak 1 orang. Berdasar data diatas, BAPPEDA memiliki SDM yang 

cukup untuk menyelesaikan kegiatan. 

 

e) Kondisi peralatan 

Kondisi peralatan yang ada masih cukup baik, dan siap dioptimalkan untuk 

memenuhi kebutuhan yang ada dalam rangka meningkatkan efektifitas 

pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 

 

f) Inovasi 

BAPPEDA dalam menyelenggarakan kegiatan ini tidak melakukan inovasi, 

melainkan melaksanakan kegiatan dengan mengacu penuh pada regulasi 

dan alur yang berlaku, sehingga diharapkan penyelesaian kegiatan dapat 

sesuai sebagaimana mestinya. 

 

4. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan 

a) Analisa time series 

Anggaran dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan masih berjalan 

sebagaimana mestinya. Stagnannya anggaran dalam tahun lalu menjadi 

fakta bahwa kerja organisasi berjalan sesuai dengan acuannya.  

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya 

dan tahun berjalan sebagai berikut : 

 

No Uraian 

Nilai 

Anggaran N-

2 

Nilai 

Anggaran  

N-3 

Nilai Anggaran  

Tahun berjalan 

1 Penyusunan 

Rencana Kerja 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 

 

 



No 
Uraian Anggaran 

tahun N-2 

Nilai 

Anggaran 

Nilai 

Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Penyusunan 

Rencana Kerja 

2.000.000,00 1.649.000,00 Memenuhi 

kebutuhan 

belanja pegawai 

dan belanja 

barang dan jasa 

untuk 

kebutuhan 

kegiatan. 

 

No 
Uraian Anggaran 

tahun N-1 

Nilai 

Anggaran 

Nilai 

Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Penyusunan 

Rencana Kerja 

2.000.000,00 1.845.000,00 Memenuhi 

kebutuhan 

belanja pegawai 

dan belanja 

barang dan jasa 

untuk 

kebutuhan 

kegiatan. 

 

No 
Uraian Anggaran 

tahun Berjalan 

Nilai 

Anggaran 

Nilai 

Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Penyusunan Rencana 

Kerja 

2.500.000,00 - Memenuhi 

kebutuhan 

belanja pegawai 

dan belanja 

barang dan jasa 

untuk 

kebutuhan 

kegiatan. 

 

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan : 

1) Kebutuhan fotocopy dan penjilidan yang belum terpenuhi 

 

Saran untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan : 

1) Memaksimalkan anggaran yang ada dengan mengacu pada prioritas 

2) Koordinasi intens antar pihak untuk menyeleraskan penyelesaian 

kegiatan 

3) Meningkatan efektifitas dengan pembagian tugas sesuai tupoksi. 

 



 

5. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP) 

a) Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan untuk peningkatan 

Pengembangan Pengelolaan  Keuangan Daerah. 

b) Capaian kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai dokumen pendukung 

pelaksanaan kerja OPD sehingga akan berdampak pada efektifitas kerja 

organisasi yang semakin meningkat. 

c) Indikator dan target kinerja (Output) kegiatan ini adalah Tersusunnya 1 

dokumen Rencana Kerja. 

d) Indikator dan target kinerja (Outcome) kegiatan ini adalah terpenuhinya 

laporan dengan capaian program minimal 85%. 

e) Realisasi target pada tahun sebelumnya sesuai dengan rencana. Hal ini 

membuktikan kegiatan rutin ini telah mampu diselesaikan dengan baik. 

 

B. Manfaat 

a) Terlaksananya pelaksanaan tugas di Bappeda 

b) Meningkatnya produktivitas kerja di lingkungan OPD 

c) Terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pembangunan 

d) Tercapainya sistem laporan sesuai dengan aturan yang berlaku 

e) Tercapainya fungsi koordinasi program. 

 

C. Strategi Pencapaian Keluaran 

a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan susunan prioritas kegiatan. 

b) Melaksanakan kegiatan sesuai time schedule yang ada. 

c) Memperkuat koordinasi antar person in charge untuk mencapai efektifitas dan 

efisiensi kinerja. 

 

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur 

1) Prosedur  

Program ini dilaksanakan sesuai alur dan mekanisme yang berlaku. 

2) Waktu  

Pelaksanaan program ini dimulai pada tribulan I sesuai alur yang ada. 

3) Tempat  

Program ini bertempat di gedung kantor BAPPEDA Kabupaten Lumajang. 

4) Pelaksana  

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh pegawai BAPPEDA Kabupaten 

Lumajang yang membidangi. 

 

E. Biaya Yang Diperlukan 

Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 2.500.000,-. Penjelasan keterkaitan Output 

Setiap rekening anggaran dan rincian anggaran terhadap  Output kegiatan 

dijabarkan pada lampiran. 



 

F. Lampiran 

Rincian penjelasan mengenai hal-hal diatas akan dijelaskan pada lampiran 

kegiatan terlampir.  

 
 

 

 

 Lumajang, 11 September 2019 

 

Penanggungjawab 

 

 

 

 

 

 

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH., MM. 
NIP. 19631220 198903 2 003 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

(B  A  P  P  E  D  A) 
JL. ALUN-ALUN UTARA NO. 7 LUMAJANG TELP. (0334) 883516 FAX. (0334) 890354 

L U M A J A N G    6 7 3 1 6 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TERM OF REFERENCE (TOR) 

 

Nama Program :  Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & 

Keuangan. 

Indikator Program :  100% sistem pelaporan capaian kinerja 

yang tepat waktu. 

Nama Kegiatan :  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP. 

Indikator Output :  Jumlah dokumen LAKIP sebanyak 1 

dokumen. 

Indikator Outcome :  Persentase Perangkat Daerah dengan 

capaian program minimal 85%. 

 

A. Latar Belakang Kegiatan 

1. Dasar Hukum 

Kegiatan diselenggarakan berdasarkan : 

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

2. Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah . 

3. Peraturan Pemerintah   Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan 

Daerah ; 

4. Peraturan Presiden  Nomor 54  tahun 2010  tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah . 

5. Peraturan Daerah Nomor 15  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah  

6. Peraturan Bupati  Lumajang Nomor 82 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lumajang.  

 

 



 

2. Gambaran Umum 

Bahwa Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, Bappeda 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan. 

Secara lebih detail penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu 

bentuk penyelenggaraan tupoksi kesekretariatan yaitu terlaksananya kegiatan 

penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ 

LAKIP dengan berlandaskan  kaidah, norma serta peraturan yang berlaku 

Gambaran lainnya bahwa pada 2019, kegiatan penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP menghasilkan 

dokumen SAKIP sebanyak 20 buku. Selain itu, Kegiatan penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP dilakukan oleh 6 

orang yang terdiri dari tenaga kerja bulanan sebanyak 2 orang, golongan II 

sebanyak 1 orang, Eselon IV sebanyak 2 orang dan Eselon III sebanyak 1 

orang. 

 

3. Fenomena dan Data Detail 

a) Fenomena yang ada 

Adapun secara rinci, beberapa permasalahan yang ada dapat dijabarkan 

dalam beberapa poin sebagai berikut, 

No Wilayah 
Permasalahan 

Umum 
Detail lokasi 

Detail 

Permasalahan 

1 BAPPEDA Kebutuhan cetak 

dan penggandaan 

yang kurang di 

optimalkan. 

BAPPEDA Pada tahun 

2019, cetak dan 

penggandaan 

hanya mengacu 

pada 

menghasilkan 

20 buku, 

sedangkan 

realitanya 

kebutuhan 

cetak (Lkj, 

Pengukuran 

Kinerja, & 



Perjanjian 

Kinerja) bisa 

mencapai lebih 

dari itu.  

 

b) Kriteria penentuan prioritas 

BAPPEDA menentukan prioritas berdasar beberapa kriteria. Prioritas 

masalah/fenomena/penggalian potensi lebih diutamakan jika yang pertama 

adalah besaran dampak fenomena terhadap kinerja organisasi. Kedua 

adalah cakupan person yang terdampak oleh fenomena. Ketiga adalah 

berdasar kebutuhan organisasi, artinya BAPPEDA menentukan prioritas 

juga berdasar kebutuhan pada saat tahun berjalan. 

 

c) Susunan prioritas 

Adapun secara umum hanya ada satu permasalahan yang ada, maka 

susunan prioritas permasalahannya adalah Kebutuhan cetak dan 

penggandaan yang belum kurang optimal. 

 

d) Kondisi SDM 

Jumlah karyawan/ karyawati BAPPEDA pada tahun 2019 adalah sebanyak 

51 orang, dengan rincian: Laki-laki : 38 orangPerempuan : 13 orang Secara 

perhitungan proporsi, maka proporsi gender karyawan/karyawati BAPPEDA 

pada tahun 2019 adalah sebesar 3 : 1. Adapun kegiatan penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP 

dilakukan oleh 6 orang yang terdiri dari tenaga kerja bulanan sebanyak 2 

orang, golongan II sebanyak 1 orang, Eselon IV sebanyak 2 orang dan 

Eselon III sebanyak 1 orang. Dalam tahun yang sama, Kegiatan 

penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ 

LAKIP dilakukan oleh 6 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang 

perempuan. Berdasar data diatas, BAPPEDA memiliki SDM yang cukup 

untuk menyelesaikan kegiatan. 

 

e) Kondisi peralatan 

Kondisi peralatan yang ada masih cukup baik, dan siap dioptimalkan untuk 

memenuhi kebutuhan yang ada dalam rangka meningkatkan efektifitas 

pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 

 

f) Inovasi 

BAPPEDA dalam menyelenggarakan kegiatan ini tidak melakukan inovasi, 

melainkan melaksanakan kegiatan dengan mengacu penuh pada regulasi 

dan alur yang berlaku, sehingga diharapkan penyelesaian kegiatan dapat 

sesuai sebagaimana mestinya. 



 

4. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan 

a) Analisa time series 

Anggaran dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan masih berjalan 

sebagaimana mestinya. Bertambahnya anggaran dalam tahun lalu menjadi 

fakta bahwa kerja organisasi berjalan sesuai dengan acuannya.  

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya 

dan tahun berjalan sebagai berikut : 

 

No Uraian 

Nilai 

Anggaran N-

2 

Nilai 

Anggaran  

N-3 

Nilai Anggaran  

Tahun berjalan 

1 Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD/ LAKIP 

2.000.000,00 2.000.000,0 7.500.000,00 

 

No 
Uraian Anggaran 

tahun N-2 

Nilai 

Anggaran 

Nilai 

Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja & 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD/ LAKIP 

2.000.000,00 944.000,00 Memenuhi 

kebutuhan 

belanja pegawai 

dan belanja 

barang dan jasa 

untuk 

kebutuhan 

kegiatan. 

 

No 
Uraian Anggaran 

tahun N-1 

Nilai 

Anggaran 

Nilai 

Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja & 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD/ LAKIP 

5.000.000,00 2.619.000,00 Memenuhi 

kebutuhan 

belanja pegawai 

dan belanja 

barang dan jasa 

untuk 

kebutuhan 

kegiatan. 

 

 

 



No 
Uraian Anggaran 

tahun Berjalan 

Nilai 

Anggaran 

Nilai 

Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja & 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD/ LAKIP 

7.500.000,00 - Memenuhi 

kebutuhan 

belanja pegawai 

dan belanja 

barang dan jasa 

untuk 

kebutuhan 

kegiatan. 

 

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan : 

1) Kebutuhan cetak dan penggandaan yang masih kurang dioptimalkan. 

 

Saran untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan : 

1) Memaksimalkan waktu yang ada dengan mengacu pada prioritas. 

2) Meningkatan efektifitas dengan pembagian tugas sesuai tupoksi. 

 

5. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP) 

a) Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan untuk peningkatan 

Pengembangan Pengelolaan  Keuangan Daerah. 

b) Capaian kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai dokumen pendukung 

pelaksanaan kerja OPD sehingga akan berdampak pada efektifitas kerja 

organisasi yang semakin meningkat, serta meningkatkan akuntabilitas 

organisasi. 

c) Indikator dan target kinerja (Output) kegiatan ini adalah Tersusunnya 

dokumen Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ 

LAKIP. 

d) Indikator dan target kinerja (Outcome) kegiatan ini adalah terpenuhinya 

persentase perangkat daerah dengan capaian program minimal 85%. 

e) Realisasi target pada tahun sebelumnya sesuai dengan rencana. Hal ini 

membuktikan kegiatan rutin ini telah mampu diselesaikan dengan baik. 

 

B. Manfaat 

a) Terlaksananya pelaksanaan tugas di Bappeda. 

b) Meningkatnya produktivitas kerja di lingkungan OPD. 

c) Terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 

d) Tercapainya sistem laporan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

e) Tercapainya fungsi koordinasi program. 

 

C. Strategi Pencapaian Keluaran 

a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan susunan prioritas kegiatan. 



b) Melaksanakan kegiatan sesuai time schedule yang ada. 

c) Memperkuat koordinasi antar person in charge untuk mencapai efektifitas dan 

efisiensi kinerja. 

 

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur 

1) Prosedur  

Program ini dilaksanakan sesuai alur dan mekanisme yang berlaku. 

2) Waktu  

Pelaksanaan program ini dimulai di tribulan I dan tribulan II sesuai alur yang 

ada. 

3) Tempat  

Program ini bertempat di gedung kantor BAPPEDA Kabupaten Lumajang. 

4) Pelaksana  

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh pegawai BAPPEDA Kabupaten 

Lumajang yang membidangi. 

 

E. Biaya Yang Diperlukan 

Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 7.500.000,-. Penjelasan keterkaitan Output 

Setiap rekening anggaran dan rincian anggaran terhadap  Output kegiatan 

dijabarkan pada lampiran. 

 

F. Lampiran 

Rincian penjelasan mengenai hal-hal diatas akan dijelaskan pada lampiran 

kegiatan terlampir.  

 

 

 
 
 

 Lumajang, 11 September 2019 

 

Penanggungjawab 

 

 

 

 

 

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH., MM. 
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Volume Satuan Tarif/ Harga
Apa (obyek, output, 

hal lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BELANJA   1,953,846,000.00

BELANJA LANGSUNG   1,953,846,000.00

BELANJA PEGAWAI   101,946,000.00

Honorarium PNS 63,066,000.00

Honorarium pengadaan barang/jasa 21,684,000.00

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 org, 12bln)

12 OB 175,000.00 2,100,000.00 Pejabat yang 

mendapat SK 

Pejabat 

Pengadaan 

Barang/ Jasa

Pengadaan barang/jasa 

terkendali

Agar Pejabat merasa lebih 

bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 12 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA PPK tertunjuk Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat, 

kemudian melaksanakan 

tugas sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Pengadaan barang/jasa menjadi sulit 

terkoordinir untuk bisa sesuai waktu dan 

target penyerapannya.

PPK Bid. Sekretariat (1 org, 12 bln) 12 OB 559,500.00 6,714,000.00 Pejabat yang 

mendapat SK PPK 

bidang terkait

Pengadaan barang/jasa 

terkendali, khususnya bidang 

sekretariat

Agar Pejabat merasa lebih 

bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 12 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA PPK terkait Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat, 

kemudian melaksanakan 

tugas sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Pengadaan barang/jasa bidang sekretariat 

menjadi sulit terkoordinir untuk bisa sesuai 

waktu dan target penyerapannya.

PPK Bid. Sosial Budaya (1 org, 6 bln)

6 OB 559,500.00 3,357,000.00 Pejabat yang 

mendapat SK PPK 

bidang terkait

Pengadaan barang/jasa 

terkendali khususnya bidang 

Sosbud

Agar Pejabat merasa lebih 

bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 6 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA PPK terkait Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat, 

kemudian melaksanakan 

tugas sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Pengadaan barang/jasa bidang sosial 

budaya menjadi sulit terkoordinir untuk 

bisa sesuai waktu dan target 

penyerapannya.

PPK Bid. Ekonomi (1 org, 6 bln)

6 OB 466,500.00 2,799,000.00 Pejabat yang 

mendapat SK PPK 

bidang terkait

Pengadaan barang/jasa 

terkendali khususnya bidang 

ekonomi

Agar Pejabat merasa lebih 

bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 6 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA PPK terkait Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat, 

kemudian melaksanakan 

tugas sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Pengadaan barang/jasa bidang ekonomi 

menjadi sulit terkoordinir untuk bisa sesuai 

waktu dan target penyerapannya.

PPK Bid. Fisik (1 org, 6 bln) 6 OB 559,500.00 3,357,000.00 Pejabat yang 

mendapat SK PPK 

bidang terkait

Pengadaan barang/jasa 

terkendali khususnya bidang fisik 

dan prasarana

Agar Pejabat merasa lebih 

bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 6 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA PPK terkait Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat, 

kemudian melaksanakan 

tugas sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Pengadaan barang/jasa bidang fisik dan 

prasarana menjadi sulit terkoordinir untuk 

bisa sesuai waktu dan target 

penyerapannya.

PPK Bid. Dalap (1 org, 6 bln) 6 OB 559,500.00 3,357,000.00 Pejabat yang 

mendapat SK PPK 

bidang terkait

Pengadaan barang/jasa 

terkendali khususnya bidang 

dalap

Agar Pejabat merasa lebih 

bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 6 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA PPK terkait Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat, 

kemudian melaksanakan 

tugas sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Pengadaan barang/jasa bidang 

pengendalian dan pelaporan menjadi sulit 

terkoordinir untuk bisa sesuai waktu dan 

target penyerapannya.

Honorarium penyimpan pengurus barang 3,756,000.00

Pejabat Pengurus Barang Pengguna (1org, 12 bln) 12 OB 219,000.00 2,628,000.00 Pejabat yang 

mendapat SK 

Pengurus barang

Barang yang ada dapat terurus 

dan terorganisir

Agar pengurus merasa lebih 

bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 12 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA Pengurus Barang terkait Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat, 

kemudian melaksanakan 

tugas sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan barang OPD menjadi tidak 

terorganisir.

Pejabat Pembantu Pengurus Barang Pengguna (1 org, 12 bln)

12 OB 94,000.00 1,128,000.00 Pejabat yang 

mendapat SK 

Pembantu 

Pengurus barang

Barang yang ada dapat terurus 

dan terorganisir

Agar pengurus merasa lebih 

bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 12 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA Pengurus Barang terkait Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat, 

kemudian melaksanakan 

tugas sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan barang OPD menjadi tidak 

terorganisir.

Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan   1,200,000.00

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (1 org,12 bln)

12 OB 100,000.00 1,200,000.00 Pejabat yang 

mendapat SK 

Pejabat Pemeriksa 

Hasil Pekerjaan

Pekerjaan yang telah selesai 

dapat dipertanggungjawabkan

Agar Pejabat merasa lebih 

bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 12 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA Pejabat terkait Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat, 

kemudian melaksanakan 

tugas sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Pekerjaan yang terselesaikan akan sulit 

dikontrol dan diawasi penyelesaiannya

Honorarium pengguna anggaran 8,772,000.00

Pengguna Anggaran (1 org, 12 bln)

12 OB 731,000.00 8,772,000.00 Pimpinan tertinggi 

OPD

Anggaran yang ada dapat 

terserap secara maksimal

Agar Anggaran yang ada dapat 

dipergunakan sesuai rencana

1 bulan dari total kebutuhan 12 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA Pengguna Anggaran 

terkait

Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat, 

kemudian melaksanakan 

tugas sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Anggaran yang tersedia menjadi tidak 

teratur dan terkoordinir penggunaanya, 

sehingga penyerapan menjadi tidak 

optimal

Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 9,336,000.00

Lampiran KAK Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Rencana Penggunaan (5w+1H) Dampak/ Manfaat bagi output 

atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 

(perbandingan dengan yang 

pernah terjadi)

Uraian/ Keterangan 

Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

5    

5 2

5 2 1 

5 2 1 001

5 2 1 001 002

5 2 1 001 004

5 2 1 001 005

5 2 1 001 047

5 2 1 001 048



Volume Satuan Tarif/ Harga
Apa (obyek, output, 

hal lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Rencana Penggunaan (5w+1H) Dampak/ Manfaat bagi output 

atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 

(perbandingan dengan yang 

pernah terjadi)

Uraian/ Keterangan 

Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

PPTK (1 org, 12 bln)

12 OB 450,000.00 5,400,000.00 Pejabat yang 

mendapat SK 

PPTK

Kegiatan dapat terlaksanakan 

sesuai dengan rencana

Agar Pejabat merasa lebih 

bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 12 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA PPTK Terkait Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat, 

kemudian melaksanakan 

tugas sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Teknis kegiatan akan menjadi kacau 

karena tidak terorganisir, sehingga akan 

menyebabkan kegiatan menjadi tidak 

berjalan sebagaimana mestinya

Pembantu PPTK 1 (1 org, 12 bln)

12 OB 225,000.00 2,700,000.00 Pejabat yang 

mendapat SK 

Pembantu PPTK

Kegiatan dapat terlaksanakan 

sesuai dengan rencana

Agar Pejabat merasa lebih 

bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 12 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA Pembantu PPTK Terkait Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat, 

kemudian melaksanakan 

tugas sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Teknis kegiatan akan menjadi kacau 

karena tidak terorganisir, sehingga akan 

menyebabkan kegiatan menjadi tidak 

berjalan sebagaimana mestinya

Pembantu PPTK 2 (1 org, 6bln) 6 OB 131,000.00 786,000.00 Pejabat yang 

mendapat SK 

Pembantu PPTK

Kegiatan dapat terlaksanakan 

sesuai dengan rencana

Agar Pejabat merasa lebih 

bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 6 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA Pembantu PPTK Terkait Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat, 

kemudian melaksanakan 

tugas sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Teknis kegiatan akan menjadi kacau 

karena tidak terorganisir, sehingga akan 

menyebabkan kegiatan menjadi tidak 

berjalan sebagaimana mestinya

Pembantu PPTK 3 (1 org, 6bln)

6 OB 75,000.00 450,000.00 Pejabat yang 

mendapat SK 

Pembantu PPTK

Kegiatan dapat terlaksanakan 

sesuai dengan rencana

Agar Pejabat merasa lebih 

bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 6 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA Pembantu PPTK Terkait Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat, 

kemudian melaksanakan 

tugas sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Teknis kegiatan akan menjadi kacau 

karena tidak terorganisir, sehingga akan 

menyebabkan kegiatan menjadi tidak 

berjalan sebagaimana mestinya

Honorarium bendahara 6,348,000.00

Bendahara pengeluaran (1 org, 12 bln)

12 OB 529,000.00 6,348,000.00 Pegawai yang 

mendapat SK 

Bendahara 

Pengeluaran

Pengeluaran terekendali, Laporan 

pengeluaran terselesaikan

Agar bendahara merasa lebih 

bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 12 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA Bendahara Terkait Diterbitkan SK 

penunjukkan bendahara 

pengeluaran, kemudian 

melaksanakan tugas 

sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Pengeluaran menjadi sulit tercatat dan 

dimanajemen, sehingga akan sulit untuk 

dipertanggungjawabkan hasilnya

Honorarium PPK-SKPD (Verifikator) 7,620,000.00

Verifikator (1 org, 12 bln)

12 OB 635,000.00 7,620,000.00 Pejabat yang 

mendapat SK 

Verifikator

Kegiatan yang ada terverifikasi 

dengan sebagaimana mestinya

Agar Pejabat merasa lebih 

bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 12 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA Verifikator Terkait Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat, 

kemudian melaksanakan 

tugas sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Teknis kegiatan akan menjadi kacau 

karena tidak terverivikasi, sehingga akan 

menyebabkan kegiatan menjadi tidak 

berjalan sebagaimana mestinya

Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 4,350,000.00

Akuntan (1 org, 12 bln)

12 OB 362,500.00 4,350,000.00 Pegawai yang 

mendapat SK 

Pejabat Akuntansi

Laporan akuntansi terselesaikan Agar petugas akuntansi merasa 

lebih bertanggungjawab

1 bulan dari total kebutuhan 12 

bulan

Setiap bulan sesuai 

dengan total kebutuhan

Kantor BAPPEDA Akuntan Terkait Diterbitkan SK 

penunjukkan pejabat 

akuntan, kemudian 

melaksanakan tugas 

sesuai tupoksi dan 

dipertanggungjawabkan.

Sistem akuntansi akan sulit diterjemahkan, 

membuat pelaporan lainnya akan sulit 

disinkronkan dan dipertanggungjawabkan

Uang lembur 38,880,000.00

Uang lembur PNS 38,880,000.00

Eselon II (1 org x 120 jam) 120 OJ 27,000.00 3,240,000.00 PNS yang memiliki 

kaitan lembur 

tersebut, memiliki 

keahlian yang 

sesuai dengan 

kebutuhan lembur

Pekerjaan sesuai tupoksi maupun 

tambahan dapat diselesaikan 

sesuai kebutuhannya

Sebagai bentuk apresiasi atas 

kinerja yang total dan produktif 

dalam rangka menyelesaikan 

tugasnya

1 orang selama 120 jam Setiap lembur dikerjakan 

sesuai dengan total jam

Kantor BAPPEDA PNS terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur tersebut 

didistribusikan sesuai 

dengan tupoksi dan 

kapasitasnya

Produktivitas kerja menjadi kurang optimal 

dikarenakan beban kerja yang melebihi 

kapasitas awal

 

Eselon III (1 org x 120 jam) 120 OJ 25,000.00 3,000,000.00 PNS yang memiliki 

kaitan lembur 

tersebut, memiliki 

keahlian yang 

sesuai dengan 

kebutuhan lembur

Pekerjaan sesuai tupoksi maupun 

tambahan dapat diselesaikan 

sesuai kebutuhannya

Sebagai bentuk apresiasi atas 

kinerja yang total dan produktif 

dalam rangka menyelesaikan 

tugasnya

1 orang selama 120 jam Setiap lembur dikerjakan 

sesuai dengan total jam

Kantor BAPPEDA PNS terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur tersebut 

didistribusikan sesuai 

dengan tupoksi dan 

kapasitasnya

Produktivitas kerja menjadi kurang optimal 

dikarenakan beban kerja yang melebihi 

kapasitas awal

Eselon IV (3 org x 120 jam) 360 OJ 22,000.00 7,920,000.00 PNS yang memiliki 

kaitan lembur 

tersebut, memiliki 

keahlian yang 

sesuai dengan 

kebutuhan lembur

Pekerjaan sesuai tupoksi maupun 

tambahan dapat diselesaikan 

sesuai kebutuhannya

Sebagai bentuk apresiasi atas 

kinerja yang total dan produktif 

dalam rangka menyelesaikan 

tugasnya

3 orang selama 120 jam Setiap lembur dikerjakan 

sesuai dengan total jam

Kantor BAPPEDA PNS terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur tersebut 

didistribusikan sesuai 

dengan tupoksi dan 

kapasitasnya

Produktivitas kerja menjadi kurang optimal 

dikarenakan beban kerja yang melebihi 

kapasitas awal

5 2 1 001 052

5 2 1 001 053

5 2 1 001 054

5 2 1 003

5 2 1 003 001



Volume Satuan Tarif/ Harga
Apa (obyek, output, 

hal lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Rencana Penggunaan (5w+1H) Dampak/ Manfaat bagi output 

atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 

(perbandingan dengan yang 

pernah terjadi)

Uraian/ Keterangan 

Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Golongan III (3 org x 120 jam) 360 OJ 18,000.00 6,480,000.00 PNS yang memiliki 

kaitan lembur 

tersebut, memiliki 

keahlian yang 

sesuai dengan 

kebutuhan lembur

Pekerjaan sesuai tupoksi maupun 

tambahan dapat diselesaikan 

sesuai kebutuhannya

Sebagai bentuk apresiasi atas 

kinerja yang total dan produktif 

dalam rangka menyelesaikan 

tugasnya

3 orang selama 120 jam Setiap lembur dikerjakan 

sesuai dengan total jam

Kantor BAPPEDA PNS terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur tersebut 

didistribusikan sesuai 

dengan tupoksi dan 

kapasitasnya

Produktivitas kerja menjadi kurang optimal 

dikarenakan beban kerja yang melebihi 

kapasitas awal

Golongan II (1 org x 120 jam) 120 OJ 15,000.00 1,800,000.00 PNS yang memiliki 

kaitan lembur 

tersebut, memiliki 

keahlian yang 

sesuai dengan 

kebutuhan lembur

Pekerjaan sesuai tupoksi maupun 

tambahan dapat diselesaikan 

sesuai kebutuhannya

Sebagai bentuk apresiasi atas 

kinerja yang total dan produktif 

dalam rangka menyelesaikan 

tugasnya

1 orang selama 120 jam Setiap lembur dikerjakan 

sesuai dengan total jam

Kantor BAPPEDA PNS terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur tersebut 

didistribusikan sesuai 

dengan tupoksi dan 

kapasitasnya

Produktivitas kerja menjadi kurang optimal 

dikarenakan beban kerja yang melebihi 

kapasitas awal

Golongan I (1 org x 120 jam) 120 OJ 12,000.00 1,440,000.00 PNS yang memiliki 

kaitan lembur 

tersebut, memiliki 

keahlian yang 

sesuai dengan 

kebutuhan lembur

Pekerjaan sesuai tupoksi maupun 

tambahan dapat diselesaikan 

sesuai kebutuhannya

Sebagai bentuk apresiasi atas 

kinerja yang total dan produktif 

dalam rangka menyelesaikan 

tugasnya

1 orang selama 120 jam Setiap lembur dikerjakan 

sesuai dengan total jam

Kantor BAPPEDA PNS terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur tersebut 

didistribusikan sesuai 

dengan tupoksi dan 

kapasitasnya

Produktivitas kerja menjadi kurang optimal 

dikarenakan beban kerja yang melebihi 

kapasitas awal

Uang Makan Lembur (10 org x 50 hr) 500 OH 30,000.00 15,000,000.00 Dapat diberikan 

tunai atau secara 

kolektif 

direalisasikan 

langsung dalam 

bentuk makanan

Pekerjaan sesuai tupoksi maupun 

tambahan dapat diselesaikan 

sesuai kebutuhannya

Sebagai bentuk apresiasi atas 

kinerja yang total dan produktif 

dalam rangka menyelesaikan 

tugasnya

10 orang selama 50 hari Setiap lembur dikerjakan 

sesuai dengan total hari

Kantor BAPPEDA PNS terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur tersebut 

didistribusikan sesuai 

dengan tupoksi dan 

kapasitasnya

Produktivitas kerja menjadi kurang optimal 

dikarenakan beban kerja yang melebihi 

kapasitas awal

BELANJA BARANG DAN JASA 1,851,900,000.00

Belanja Bahan Pakai habis 60,255,000.00

Belanja alat tulis kantor 46,605,400.00

Amplop 104 PPS 20 pak 18,300.00 366,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

20 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Amplop 90 PPS 15 pak 26,300.00 394,500.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

15 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Binder Clip 107 2 pak 128,200.00 256,400.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

2 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Binder Clip 260 1 pak 333,500.00 333,500.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

1 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Binder Clip 200 3 pak 170,900.00 512,700.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

3 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Binder Clip 155 2 pak 216,100.00 432,200.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

2 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Buku Exspedisi isi 100 5 buah 25,600.00 128,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

5 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Buku Folio 15 buah 64,700.00 970,500.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

15 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Buku Kwitansi 1 pak 79,300.00 79,300.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

1 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Ballpoint Ball liner` 1 pak 453,000.00 453,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

1 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Ballpoint biasa 10 pak 43,000.00 430,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

10 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

5 2 2

5 2 2 001

5 2 2 001 001



Volume Satuan Tarif/ Harga
Apa (obyek, output, 

hal lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Rencana Penggunaan (5w+1H) Dampak/ Manfaat bagi output 

atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 

(perbandingan dengan yang 

pernah terjadi)

Uraian/ Keterangan 

Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Cartridge PG 830 2 buah 307,600.00 615,200.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

2 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Cartridge CL 831 2 buah 342,400.00 684,800.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

2 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Cartridge PG 745 6 buah 227,900.00 1,367,400.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

6 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Cartridge CL 746 6 buah 320,300.00 1,921,800.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

6 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

CD Blank 2 pak 352,000.00 704,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

2 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Continous Form NCR 3 Ply 2 dos 399,200.00 798,400.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

2 dos Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Correction Pen 20 buah 8,500.00 170,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

20 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Cutter 10 buah 14,600.00 146,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

10 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Faximile Carbon 10 roll 30,250.00 302,500.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

10 roll Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Flash disk 16 GB 10 buah 152,600.00 1,526,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

10 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Highlighter 1 pak 196,000.00 196,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

1 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Isi Cutter 1 pak 90,500.00 90,500.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

1 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Isi Ballpoint 1 pak 259,000.00 259,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

1 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Isi Staples Besar 1 pak 166,700.00 166,700.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

1 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Isi Staples Kecil 2 pak 174,600.00 349,200.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

2 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Isolasi 5 buah 17,000.00 85,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

5 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Kertas A4 70 gr 30 rim 71,000.00 2,130,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

30 rim Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Kertas Folio/F4 70 gr 200 rim 73,200.00 14,640,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

25 rim Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Kertas Folio Warna 25 rim 92,800.00 2,320,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

200 rim Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Kertas Foto 2 pak 85,400.00 170,800.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

2 rim Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu



Volume Satuan Tarif/ Harga
Apa (obyek, output, 

hal lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Rencana Penggunaan (5w+1H) Dampak/ Manfaat bagi output 

atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 

(perbandingan dengan yang 

pernah terjadi)

Uraian/ Keterangan 

Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Kertas NCR  Folio/F4 20 rim 87,700.00 1,754,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

20 rim Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Lem Cair 20 buah 5,400.00 108,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

20 botol Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Map Kertas 25 pak 57,300.00 1,432,500.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

25 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Map Snell Plastik 2 lusin 73,100.00 146,200.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

2 lusin Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Notes Memo 10 buah 42,000.00 420,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

10 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Odner 35 buah 23,100.00 808,500.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

35 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Paper Clip no. 3 10 slop 20,100.00 201,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

10 slop Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Paper Clip No. 5 15 boks 48,800.00 732,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

15 box Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Penghapus 1 pak 78,000.00 78,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

1 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Pensil 2B 4 lusin 52,700.00 210,800.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

4 lusin Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Pita printer dot matrix 5 buah 172,800.00 864,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

5 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Spidol White Board 5 pak 78,000.00 390,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

5 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Steples Besar 5 buah 73,000.00 365,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

5 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Steples Kecil 10 buah 20,000.00 200,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

10 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Stick Note 10 pak 73,200.00 732,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

10 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Tinta Printer Berwarna 12 set 427,000.00 5,124,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

12 set Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Tinta Stempel 5 buah 8,000.00 40,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

5 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterry kering) 1,618,400.00

Lampu Essensial 23 Watt 4 buah 50,200.00 200,800.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

4 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Lampu Essensial 50 Watt 4 buah 142,700.00 570,800.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

4 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Lampu Essensial 70 Watt 4 buah 211,700.00 846,800.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

4 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2,400,000.00

5 2 2 001 003

5 2 2 001 004



Volume Satuan Tarif/ Harga
Apa (obyek, output, 

hal lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Rencana Penggunaan (5w+1H) Dampak/ Manfaat bagi output 

atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 

(perbandingan dengan yang 

pernah terjadi)

Uraian/ Keterangan 

Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Materai @3000 100 lbr 3,000.00 300,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

100 lembar Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Materai @6000 350 lbr 6,000.00 2,100,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

kantor

350 lembar Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 9,631,200.00

Alat Pel 2 buah 95,000.00 190,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

2 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Cikrak Plastik 2 buah 42,300.00 84,600.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

2 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Cikrak Sampah Taman 2 buah 29,500.00 59,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

2 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Ember Plastik 2 buah 60,500.00 121,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

2 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Gayung 4 buah 24,000.00 96,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

4 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Golok 1 buah 48,000.00 48,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

1 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Handuk Sapu Tangan 5 buah 8,000.00 40,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

5 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Kain Lap Majun 6 buah 24,000.00 144,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

6 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Kain Pel Biru 6 buah 25,400.00 152,400.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

6 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Kain Loby Refil 6 buah 38,000.00 228,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

6 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Kamper Bola 24 Pack 22,600.00 542,400.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

24 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Kain Lap Serbaguna 6 buah 78,600.00 471,600.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

6 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Karbol 24 bungku

s

22,000.00 528,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

24 bungkus Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Kemoceng Warna 6 buah 16,900.00 101,400.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

6 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Keset 4 buah 59,200.00 236,800.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

4 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Lap Kaca 1 lusin 60,500.00 60,500.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

1 lusin Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Loby Lantai 2 buah 285,000.00 570,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

2 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Pembersih Kaca 2 buah 87,000.00 174,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

2 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu
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Volume Satuan Tarif/ Harga
Apa (obyek, output, 

hal lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Rencana Penggunaan (5w+1H) Dampak/ Manfaat bagi output 

atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 

(perbandingan dengan yang 

pernah terjadi)

Uraian/ Keterangan 

Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Pembersih Lantai 24 buah 30,200.00 724,800.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

24 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Pembersih WC 24 buah 17,500.00 420,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

24 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Pengharum Ruangan 24 botol 45,300.00 1,087,200.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

24 botol Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Plastik Sampah 6 pack 32,000.00 192,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

6 pak Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Sabun Detergent 6 bungku

s

30,000.00 180,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

6 bungkus Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Sabun Cair 12 bungku

s

20,200.00 242,400.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

12 bungkus Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Sabun Cuci Peralatan 12 bungku

s

21,400.00 256,800.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

12 bungkus Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Sabun Cuci Tangan 24 bungku

s

18,000.00 432,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

24 bungkus Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Sapu Ijuk 4 buah 26,600.00 106,400.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

4 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Sapu Nilon 3 buah 45,300.00 135,900.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

3 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Sapu Sawang 1 buah 28,000.00 28,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

1 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Semprotan 2 buah 19,000.00 38,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

2 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Sikat Tangan 4 buah 18,000.00 72,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

4 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Sikat Tangkai 4 buah 48,000.00 192,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

4 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Sikat Toilet 4 buah 20,000.00 80,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

4 buah Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Tissue Kotak 40 Dos 39,900.00 1,596,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kebersihan 

kantor

40 dos Sepanjang tahun 

berjalan, dalam 2 termin

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan kebersihan dalam 

rangka menunjang pelayanan administrasi 

dan operasional perkantoran akan 

terganggu

Belanja Bahan/ Material 27,312,000.00

Belanja Perlengkapan Praktek/ Sosialisasi/ Bimtek 27,312,000.00

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang : 0.00

Tas Batik Musrenbang 350 buah 75,000.00 26,250,000.00 Bermotif/berbahan 

batik, dengan 

bahan yang ramah 

lingkungan

Tersedianya barang Optimalisasi kegiatan 

musrembang

350 buah Sesuai time schedule 

kegiatan

Sesuai tempat 

kegiatan

ASN yang ditunjuk Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Praktek kegiatan akan terganggu karena 

tidak tersedianya peralatan praktek

Ballpoint 30 pak 35,400.00 1,062,000.00 Sesuai dengan 

uraian barang

Tersedianya barang Optimalisasi kegiatan 

musrembang

30 pak Sesuai time schedule 

kegiatan

Sesuai tempat 

kegiatan

ASN yang ditunjuk Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Praktek kegiatan akan terganggu karena 

tidak tersedianya peralatan praktek

Belanja Jasa Kantor 353,300,000.00

Belanja telepon 6,300,000.00
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Volume Satuan Tarif/ Harga
Apa (obyek, output, 

hal lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Rencana Penggunaan (5w+1H) Dampak/ Manfaat bagi output 

atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 

(perbandingan dengan yang 

pernah terjadi)

Uraian/ Keterangan 

Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Biaya rekening telepon (3 unit x 12 bln) 36 unit/bul

an

175,000.00 6,300,000.00 Sesuai dengan 

aturan 

pihak/instansi 

terkait

Tersedianya sambungan telepon Sebagai sarana komunikasi 

OPD

3 unit  untuk 12 bulan Setiap bulan sepanjang 

tahun

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

mengikuti aturan pihak 

terkait yang kemudian 

dipertanggungjawabkan

Proses komunikasi via telepon akan 

terhambat

Belanja listrik 84,000,000.00

Biaya rekening listrik 12 perbula

n

7,000,000.00 84,000,000.00 Sesuai dengan 

aturan 

pihak/instansi 

terkait

Tersedianya sambungan listrik Sumber daya utama peralatan 

elektronik kantor

selama 12 bulan Setiap bulan sepanjang 

tahun

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

mengikuti aturan pihak 

terkait yang kemudian 

dipertanggungjawabkan

Kegiatan perkantoran yang menggunakan  

daya listrik akan lumpuh dan terhambat

Belanja surat kabar/majalah 3,600,000.00

Langganan surat kabar (2 surat kabar) 24 perbula

n

150,000.00 3,600,000.00 Media yang 

bersifat Lokal dan 

Nasional serta 

memiliki reputasi 

baik

Tersedianya surat kabar Sumber berita nasional harian 2 surat kabar untuk 12 bulan Setiap bulan sepanjang 

tahun

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

mengikuti aturan pihak 

terkait yang kemudian 

dipertanggungjawabkan

Kebutuhan update  berita di lingkup lokal 

maupun nasional menjadi tidak terpenuhi

Belanja kawat/faksimili/internet 156,000,000.00

Biaya langganan internet Server 12 perbula

n

13,000,000.00 156,000,000.00 Stabilitas koneksi 

yang mencukupi 

untuk kebutuhan 

kantor

Tersedianya sambungan internet Sebagai penunjang kinerja OPD Untuk 12 bulan Setiap bulan sepanjang 

tahun

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

mengikuti aturan pihak 

terkait yang kemudian 

dipertanggungjawabkan

Kinerja pelayanan perkantoran akan 

terhambat

Belanja paket/pengiriman 5,000,000.00

Biaya Paket Pengiriman 500 paket 10,000.00 5,000,000.00 Memiliki kepastian 

waktu kirim serta 

jaminan keamanan 

paket yang dikirim

Pengiriman paket tersedia Untuk memenuhi kebutuhan 

pengiriman dokumen dan paket 

terkait kinerja OPD

untuk 500 kali pengiriman Setiap kebutuhan 

pengiriman

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

mengikuti aturan pihak 

terkait yang kemudian 

dipertanggungjawabkan

Dokumen dan paket yang perlu dikirim 

menjadi terbengkalai

Belanja jasa transaksi keuangan 300,000.00

Biaya jasa transaksi keuangan (5 x 12 bulan) 60 transak

si

5,000.00 300,000.00 Sesuai dengan 

aturan 

pihak/instansi 

terkait

Biaya jasa transaksi terpenuhi Sebagai biaya untuk kebutuhan 

transaksi keuangan OPD

Sebanyak 5 kali per bulan, untuk 

keseluruhan 12 bulan

Setiap kebutuhan 

transaksi keuangan

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

mengikuti aturan pihak 

terkait yang kemudian 

dipertanggungjawabkan

Transaksi keuangan tidak dapat 

dilaksanakan melalui pihak tersebut

Belanja dekorasi 500,000.00

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang : 0.00

Banner 1 lbr 300,000.00 300,000.00 Hasil cetakan 

berkualitas dari 

segi keawetan, 

warna dan 

kerapian

Tersedianya banner untuk 

kegiatan

Sebagai bagian dari dekorasi 

kegiatan secara formal

1 buah Saat kegiatan 

berlangsung

Sesuai tempat 

kegiatan

Penanggungjawab 

kegiatan

Belanja direalisasikan 

berdasar kegiatan yang 

hendak dilaksanakan

Kesan formal dan estetik kegiatan akan 

berkurang

Banner 2 lbr 100,000.00 200,000.00 Hasil cetakan 

berkualitas dari 

segi keawetan, 

warna dan 

kerapian

Tersedianya banner untuk 

kegiatan

Sebagai bagian dari dekorasi 

kegiatan secara formal

2 buah Saat kegiatan 

berlangsung

Sesuai tempat 

kegiatan

Penanggungjawab 

kegiatan

Belanja direalisasikan 

berdasar kegiatan yang 

hendak dilaksanakan

Kesan formal dan estetik kegiatan akan 

berkurang

Belanja penggantian transport 3,000,000.00

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang : 0.00

Narasumber tenaga ahli (4 org x 1 kl) 4 OK 750,000.00 3,000,000.00 Memiliki kapasitas 

dan pengalaman 

terkait 

musrembang

Kegiatan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya

Karena kegiatan memerlukan 

narasumber tenaga ahli untuk 

menjelaskan detil detil kegiatan

4 orang untuk 1 kali kegiatan Sesuai time schedule 

kegiatan

Sesuai tempat 

kegiatan

Penanggungjawab 

kegiatan

Narasumber ditentukan 

kemudian difasilitasi 

untuk memenuhi 

tugasnya sebagai 

narasumber kegiatan

Kegiatan akan kurang berimbang dan 

mendalam karena ketiadaan narasumber

Belanja jasa instruktur/ narasumber/ tenaga ahli 18,400,000.00

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang : 0.00

Pengarah (1 org x 1 kl) 1 OK 2,000,000.00 2,000,000.00 Memiliki kapasitas 

dan pengalaman 

terkait 

musrembang

Kegiatan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya

Karena kegiatan memerlukan 

person  yang bertugas 

mengarahkan jalannya kegiatan

1 orang untuk 1 kali kegiatan Sesuai time schedule 

kegiatan

Sesuai tempat 

kegiatan

Penanggungjawab 

kegiatan

Pengarah ditentukan 

kemudian difasilitasi 

untuk memenuhi 

tugasnya sebagai 

pengarah kegiatan

Kegiatan akan kurang terarah dikarenakan 

tidak adanya pengarah

Narasumber provinsi (2 org x 3 jam x 1 kl) 6 OJP 1,500,000.00 9,000,000.00 Memiliki kapasitas 

dan pengalaman 

terkait 

musrembang

Kegiatan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya

Karena kegiatan berkaitan 

dengan kegiatan perencanaan 

di tingkat provinsi

2 orang untuk 3 jam kegiatan 

dalam 1 kali kegiatan

Sesuai time schedule 

kegiatan

Sesuai tempat 

kegiatan

Penanggungjawab 

kegiatan

Narasumber ditentukan 

kemudian difasilitasi 

untuk memenuhi 

tugasnya sebagai 

narasumber kegiatan

Kegiatan akan kurang berimbang dan 

mendalam karena ketiadaan narasumber

Narasumber Bakorwil (1 org x 3 jam x 1 kl) 3 OJP 1,500,000.00 4,500,000.00 Memiliki kapasitas 

dan pengalaman 

terkait 

musrembang

Kegiatan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya

Karena kegiatan berkaitan 

dengan kegiatan perencanaan 

di tingkat wilayah kerja

1 orang untuk 3 jam kegiatan 

dalam 1 kali kegiatan

Sesuai time schedule 

kegiatan

Sesuai tempat 

kegiatan

Penanggungjawab 

kegiatan

Narasumber ditentukan 

kemudian difasilitasi 

untuk memenuhi 

tugasnya sebagai 

narasumber kegiatan

Kegiatan akan kurang berimbang dan 

mendalam karena ketiadaan narasumber
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Volume Satuan Tarif/ Harga
Apa (obyek, output, 

hal lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Rencana Penggunaan (5w+1H) Dampak/ Manfaat bagi output 

atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 

(perbandingan dengan yang 

pernah terjadi)

Uraian/ Keterangan 

Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Narasumber pendamping ( 1 org x 3 jam x 1 kl) 3 OJP 750,000.00 2,250,000.00 Memiliki kapasitas 

dan pengalaman 

terkait 

musrembang

Kegiatan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya

Karena kegiatan memerlukan 

person untuk mendampingi 

peserta selama kegiatan

1 orang untuk 3 jam kegiatan 

dalam 1 kali kegiatan

Sesuai time schedule 

kegiatan

Sesuai tempat 

kegiatan

Penanggungjawab 

kegiatan

Narasumber ditentukan 

kemudian difasilitasi 

untuk memenuhi 

tugasnya sebagai 

narasumber kegiatan

Kegiatan akan kurang berimbang dan 

mendalam karena ketiadaan narasumber

Moderator (1 org x 1 kl) 1 OK 650,000.00 650,000.00 Memiliki kapasitas 

dan pengalaman 

terkait 

musrembang

Kegiatan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya

Karena dalam forum kegiatan, 

diperlukan person  untuk 

memandu acara

1 orang untuk 1 kali kegiatan Sesuai time schedule 

kegiatan

Sesuai tempat 

kegiatan

Penanggungjawab 

kegiatan

Moderator ditentukan 

kemudian difasilitasi 

untuk memenuhi 

tugasnya sebagai 

moderator kegiatan

Kegiatan akan kurang terkoordinir dan 

teratur alurnya karena ketiadaan 

moderator

Belanja jasa pendukung kegiatan 600,000.00

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang : 0.00

Fourider Polisi 6 OH 100,000.00 600,000.00 Jaminan 

keamanan 

kegiatan oleh 

pihak berwajib 

yang terkait

Kegiatan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya

Sebagai kebutuhan 

pengamanan penyelenggaraan 

kegiatan

6 unit untuk 1 kali kegiatan Sesuai time schedule 

kegiatan

Sesuai tempat 

kegiatan

Penanggungjawab 

kegiatan

Belanja direalisasikan 

mengikuti aturan pihak 

terkait yang kemudian 

dipertanggungjawabkan

Praktek kegiatan akan terganggu karena 

tidak tersedianya peralatan pendukung 

kegiatan

Belanja jasa event organizer 75,000,000.00

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang : 0.00

Jasa event organizer musrembang 1 paket 75,000,000.00 75,000,000.00 Penyelesaian 

event sesuai 

dengan rancangan 

dan kebutuhan 

kegiatan

Kegiatan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya

Untuk mempermudah persiapan 

dan pelaksanaan kegiatan

1 paket hingga kegiatan berakhir Sesuai time schedule 

kegiatan

Sesuai tempat 

kegiatan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

mengikuti aturan pihak 

terkait yang kemudian 

dipertanggungjawabkan

Kegiatan menjadi kurang siap 

pelaksanaannya dikarenakan tenaga dan 

fokus yang terbatas

Belanja retribusi sampah 600,000.00

Biaya Retribusi Sampah 12 bulan 50,000.00 600,000.00 Pengangkutan 

setiap hari

Sampah dapat terkelola dengan 

baik

Karena sampah OPD perlu 

pengelolaan yang baik

Untuk 12 bulan Setiap bulan sepanjang 

tahun

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

mengikuti aturan pihak 

terkait yang kemudian 

dipertanggungjawabkan

Sampah menjadi tidak terkelola dengan 

baik dan berkelanjutan

Belanja Premi Asuransi 29,203,200.00

Belanja premi asuransi kesehatan 26,352,000.00

Premi Asuransi JKN-KIS (25 org x 12 bulan) 288 OB 91,500.00 26,352,000.00 Sesuai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku

Terpenuhinya perlindungan 

kesehatan

Untuk melindungi kesehatan 

pegawai

25 orang untuk 12 bulan Setiap bulan sepanjang 

tahun

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

mengikuti aturan pihak 

terkait yang kemudian 

dipertanggungjawabkan

Perlindungan kesehatan menjadi tidak 

terpenuhi

Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2,851,200.00

Premi Asuransi JKK (25 org x 12 bulan) 288 OB 4,400.00 1,267,200.00 Sesuai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku

Terpenuhinya perlindungan 

kesehatan

Untuk melindungi kesehatan 

pegawai

25 orang untuk 12 bulan Setiap bulan sepanjang 

tahun

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

mengikuti aturan pihak 

terkait yang kemudian 

dipertanggungjawabkan

Perlindungan kesehatan menjadi tidak 

terpenuhi

Premi Asuransi JKM (25 org x 12 bulan) 288 OB 5,500.00 1,584,000.00 Sesuai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku

Terpenuhinya perlindungan 

kesehatan

Untuk melindungi kesehatan 

pegawai

25 orang untuk 12 bulan Setiap bulan sepanjang 

tahun

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

mengikuti aturan pihak 

terkait yang kemudian 

dipertanggungjawabkan

Perlindungan kesehatan menjadi tidak 

terpenuhi

Belanja Cetak dan Penggandaan 61,040,800.00

Belanja cetak 36,366,000.00

Stopmap Bappeda 700 lbr 6,100.00 4,270,000.00 Sesuai dengan 

spesifikasi dan 

aturan yang 

berlaku di OPD

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

administrasi perkantoran

700 lembar Sepanjang tahun 

berjalan

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Snelhelter Bappeda 300 lbr 4,000.00 1,200,000.00 Sesuai dengan 

spesifikasi dan 

aturan yang 

berlaku di OPD

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

administrasi perkantoran

300 lembar Sepanjang tahun 

berjalan

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Snelhelter Bappeda SPJ 1500 lbr 4,000.00 6,000,000.00 Sesuai dengan 

spesifikasi dan 

aturan yang 

berlaku di OPD

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

administrasi perkantoran

1.500 lembar Sepanjang tahun 

berjalan

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Amplop Bappeda 70 pak 90,800.00 6,356,000.00 Sesuai dengan 

spesifikasi dan 

aturan yang 

berlaku di OPD

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

administrasi perkantoran

70 pak Sepanjang tahun 

berjalan

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Amplop Sekretariat 50 pak 90,800.00 4,540,000.00 Sesuai dengan 

spesifikasi dan 

aturan yang 

berlaku di OPD

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

administrasi perkantoran

50 pak Sepanjang tahun 

berjalan

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang : 0.00

Cetak blocknote & panduan 350 buku 40,000.00 14,000,000.00 Sesuai dengan 

spesifikasi dan 

aturan yang ada di 

kegiatan

Tersedianya barang Karena kegiatan memerlukan 

panduan dan alat tulis selama 

kegiatan

350 buku Sesuai time schedule 

kegiatan

Sesuai tempat 

kegiatan

Penanggungjawab 

kegiatan

Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Praktek kegiatan akan terganggu karena 

tidak tersedianya peralatan praktek

Belanja penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan 24,735,800.00
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Volume Satuan Tarif/ Harga
Apa (obyek, output, 

hal lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Rencana Penggunaan (5w+1H) Dampak/ Manfaat bagi output 

atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 

(perbandingan dengan yang 

pernah terjadi)

Uraian/ Keterangan 

Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Biaya Penggandaan / fotocopy 123374 lbr 200.00 24,735,800.00 Spesifikasi standar 

percetakan

Tersedianya barang Untuk optimalisasi kegiatan 

administrasi perkantoran

128.976 lembar Sepanjang tahun 

berjalan

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kinerja pelayanan administrasi dan 

operasional akan terganggu

Belanja Makanan dan Minuman 75,450,000.00

Belanja makanan dan minuman rapat 71,625,000.00

Nasi Kotak (35 keg, 30 org) 1050 org/pors

i

30,000.00 31,500,000.00 Nasi, Lauk, Sayur, 

Buah, dan air 

mineral lengkap

Tersedianya konsumsi Untuk menunjang produktivitas 

peserta kegiatan

Untuk 35 kegiatan dengan peserta 

30 orang

Setiap penyelenggaraan 

rapat

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Keberlangsungan dan produktivitas rapat 

akan kurang optimal

Kue & Snack (35 keg, 30 org) 1050 org/pors

i

15,000.00 15,750,000.00 Asin dan Manis Tersedianya konsumsi Untuk menunjang produktivitas 

peserta kegiatan

Untuk 35 kegiatan dengan peserta 

30 orang

Setiap penyelenggaraan 

rapat

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Keberlangsungan dan produktivitas rapat 

akan kurang optimal

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang : 0.00

Nasi Kotak (500 org x 1 kl) 500 org/pors

i

30,000.00 15,000,000.00 Nasi, Lauk, Sayur, 

Buah, dan air 

mineral lengkap

Tersedianya konsumsi Untuk menunjang produktivitas 

peserta kegiatan

Untuk 500 orang dalam 1 kegiatan Setiap penyelenggaraan 

rapat

Kantor BAPPEDA Penanggungjawab 

kegiatan

Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Keberlangsungan dan produktivitas 

kegiatan akan kurang optimal

Kue & Snack (500 org x 1 kl) 500 org/pors

i

15,000.00 7,500,000.00 Asin dan Manis Tersedianya konsumsi Untuk menunjang produktivitas 

peserta kegiatan

Untuk 500 orang dalam 1 kegiatan Setiap penyelenggaraan 

rapat

Kantor BAPPEDA Penanggungjawab 

kegiatan

Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Keberlangsungan dan produktivitas 

kegiatan akan kurang optimal

Prasmanan Forkopimda dan Provinsi (25 org x 1 kl) 25 org/pors

i

75,000.00 1,875,000.00 Nasi, Lauk, Sayur, 

Buah, dan air 

mineral lengkap

Tersedianya konsumsi Untuk menunjang produktivitas 

peserta kegiatan

Untuk 25 orang dalam 1 kegiatan Setiap penyelenggaraan 

rapat

Kantor BAPPEDA Penanggungjawab 

kegiatan

Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Keberlangsungan dan produktivitas 

kegiatan akan kurang optimal

Belanja makanan dan minuman tamu 3,825,000.00

biaya makan dan minum tamu

Nasi Kotak 85 org/por

si

30,000.00 2,550,000.00 Nasi, Lauk, Sayur, 

Buah, dan air 

mineral lengkap

Tersedianya konsumsi Untuk menunjang produktivitas 

peserta kegiatan

Untuk 85 porsi Fleksibel menurut 

kehadiran tamu

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Unsur keramah-tamahan kepada tamu 

menjadi berkurang

Kue & Snack 85 org/pors

i

15,000.00 1,275,000.00 Asin dan Manis Tersedianya konsumsi Untuk menunjang produktivitas 

peserta kegiatan

Untuk 85 porsi Fleksibel menurut 

kehadiran tamu

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Unsur keramah-tamahan kepada tamu 

menjadi berkurang

Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 39,900,000.00

Belanja pakaian batik tradisional 24,500,000.00

Pakaian Batik 70 potong 350,000.00 24,500,000.00 Desain batik 

daerah, dalam 

bentuk kain siap 

jahit untuk 

menyesuaikan 

ukuran

Terpenuhinya kebutuhan pakaian Untuk kebutuhan kegiatan 

perencanaan

70 potong Sesuai time schedule 

kegiatan

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kegiatan menjadi kurang seragam dan 

tidak terpenuhi untuk kebutuhan pakaian 

yang berbeda tiap tahunnya

Belanja pakaian olah raga 15,400,000.00

Seragam Olahraga 55 setel 280,000.00 15,400,000.00 Sesuai standar 

olahraga, satu stel 

lengkap

Terpenuhinya kebutuhan pakaian Untuk kebutuhan olahraga OPD 55 potong Sesuai time schedule 

kegiatan

Kantor BAPPEDA PPK terkait Barang direalisasikan 

melalui PPK terkait 

dengan mengacu pada 

DPA yang ada

Kebutuhan pakaian menjadi tidak 

terpenuhi

Belanja Perjalanan Dinas 993,758,000.00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 79,875,000.00

Transport : 0.00

>10 km - 25 km 35 OK 25,000.00 875,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

35 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

>25 km - 50 km 35 OK 50,000.00 1,750,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

35 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

>50 km - 75 km 35 OK 75,000.00 2,625,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

35 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

>75 km - 100 km 25 OK 100,000.00 2,500,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

25 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

>100 km keatas 25 OK 125,000.00 3,125,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

25 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Uang saku (lebih dari 5 km) : 0.00
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Volume Satuan Tarif/ Harga
Apa (obyek, output, 

hal lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Rencana Penggunaan (5w+1H) Dampak/ Manfaat bagi output 

atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 

(perbandingan dengan yang 

pernah terjadi)

Uraian/ Keterangan 

Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Eselon II (1 org, 12 oh) 12 OH 500,000.00 6,000,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

12 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Eselon III (5 org, 10 oh) 50 OH 350,000.00 17,500,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

5 orang dalam 10 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Eselon IV (10 org, 10 oh) 100 OH 300,000.00 30,000,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

10 orang dalam 10 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Gol III (5 org, 10 oh) 50 OH 200,000.00 10,000,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

5 orang dalam 10 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Gol II (2 org, 10 oh) 20 OH 200,000.00 4,000,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

2 orang dalam 10 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Gol I/PTT (1 org, 10 oh) 10 OH 150,000.00 1,500,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

1 orang dalam 10 kali perjlanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Belanja perjalanan dinas luar daerah 913,883,000.00

LUAR PROVINSI : 0.00

1. Uang Transport : 0.00

Eselon II (1 org, 5 oh) 5 OK 2,674,000.00 13,370,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

1 orang dalam 5 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Eselon III (5 org, 3 oh) 15 OK 2,674,000.00 40,110,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

5 orang dalam 3 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Eselon IV (5 org, 3 oh) 15 OK 2,674,000.00 40,110,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

5 orang dalam 3 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Gol III (2 org, 2 oh) 4 OK 2,674,000.00 10,696,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

2 orang dalam 2 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

2. Uang Harian : 0.00

Eselon II (1 org, 10 oh) 10 OH 1,200,000.00 12,000,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

1 orang untuk 10 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Eselon III (5 org, 6 oh) 30 OH 1,000,000.00 30,000,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

5 orang untuk 6 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Eselon IV (5 org, 6 oh) 30 OH 900,000.00 27,000,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

5 orang untuk 6 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Gol III (2 org, 4 oh) 8 OH 700,000.00 5,600,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

2 orang untuk 4 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

3. Uang Penginapan : 0.00

Eselon II (1 org, 5 oh) 3 OH 4,360,000.00 13,080,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

1 orang untuk 5 kali menginap Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal
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Volume Satuan Tarif/ Harga
Apa (obyek, output, 

hal lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Rencana Penggunaan (5w+1H) Dampak/ Manfaat bagi output 

atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 

(perbandingan dengan yang 

pernah terjadi)

Uraian/ Keterangan 

Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Eselon III (5 org, 2 oh) 10 OH 2,180,000.00 21,800,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

5 oang dalam 2 kali menginap Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Eselon IV (5 org, 2 oh) 10 OH 1,046,000.00 10,460,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

5 orang dalam 2 kali menginap Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Gol III (1 org, 2 oh) 2 OH 872,000.00 1,744,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

1 orang dalam 2 kali menginap Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

DALAM PROVINSI : 0.00

1. Uang Transport : 0.00

Eselon III (5 org, 15 oh) 75 OK 544,000.00 40,800,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

5 orang dalam 15 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Eselon IV (15 org, 15 oh) 225 OK 544,000.00 122,400,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

15 orang dalam 15 hari perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Gol III (5 org, 5 oh) 25 OK 544,000.00 13,600,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

5 orang dalam 5 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Gol II (2 org, 5 oh) 10 OK 544,000.00 5,440,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

2 orang dalam 5 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Gol I/PTT (2 org, 2 oh) 4 OK 544,000.00 2,176,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

2 orang dalam 2 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

2. Uang Harian : 0.00

Eselon II (1 org, 30 oh) 30 OH 950,000.00 28,500,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

1 orang dalam 30 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Eselon III (5 org, 30 oh) 150 OH 750,000.00 112,500,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

5 orang dalam 30 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Eselon IV (15 org, 22 oh) 330 OH 650,000.00 214,500,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

15 orang dalam 22 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Gol III (5 org, 10 oh) 50 OH 450,000.00 22,500,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

5 orang dalam 10 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Gol II (2 org, 10 oh) 20 OH 400,000.00 8,000,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

2 orang dalam 10 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Gol I/PTT (2 org, 5 oh) 10 OH 350,000.00 3,500,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

2 orang dalam 5 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal



Volume Satuan Tarif/ Harga
Apa (obyek, output, 

hal lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja
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Bagaimana 
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1

3. Uang Penginapan : 0.00

Eselon II (1 org, 3 oh) 3 OH 2,690,000.00 8,070,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

1 orang dalam 3 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Eselon III (5 org, 10 oh) 50 OH 1,345,000.00 67,250,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

5 orang dalam 10 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Eselon IV (15 org, 3 oh) 45 OH 645,000.00 29,025,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

15 orang dalam 3 hari perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Gol III (2 org, 2 oh) 4 OH 538,000.00 2,152,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

2 orang dalam 2 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Uang Presentatif (1 orang x 50 oh) 50 OK 150,000.00 7,500,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Dinas dapat berjalan sesuai 

rencana

Untuk menunjang produktivitas 

perjalanan dinas

55 kali perjalanan Setiap penyelenggaraan 

perjalanan dinas

Sesuai tujuan 

perjalanan

ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh SPT dan 

SPPD yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Produktivitas perjalanan dinas akan 

kurang optimal

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS 7,500,000.00

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 7,500,000.00

Biaya Kontribusi : 0.00

Esselon III (2 org x 1 kl) 2 OK 2,500,000.00 5,000,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Pegawai dapat mengikuti 

pelatihan

Sebagai upaya meningkatkan 

kompetensi pejabat

2 orang untuk 1 kali kontribusi Sesuai dengan 

kebutuhan pelatihan

Sesuai tempat 

pelatihan

Eselon III yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh dokumen 

pendukung yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Pelatihan yang perlu diikuti menjadi 

terlewatkan

Esselon IV (1 org x 1 kl) 1 OK 2,500,000.00 2,500,000.00 Sesuai aturan 

yang berlaku yang 

dilengkapi 

dokumen 

pendukung

Pegawai dapat mengikuti 

pelatihan

Sebagai upaya meningkatkan 

kompetensi pejabat

1 orang untuk 1 kali kontribusi Sesuai dengan 

kebutuhan pelatihan

Sesuai tempat 

pelatihan

Eselon IV yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

didukung oleh dokumen 

pendukung yang 

dipertanggungjawabkan 

ASN terkait

Pelatihan yang perlu diikuti menjadi 

terlewatkan

Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 204,120,000.00

Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 196,800,000.00

Tenaga Administrasi Surat Menyurat : 0.00 Administrasi surat menyurat 

terkendaliTenaga Administrasi Surat Menyurat / SMA/D1 (3 orang x 12 bulan)

36 OB 1,700,000.00 61,200,000.00

Memiliki keahlian 

mengelola surat 

menyurat

Administrasi surat menyurat 

terkendali

Sebagai apresiasi sekaligus 

kewajiban OPD terhadap tenaga 

administrasi

3 orang dalam total kebutuhan 12 

bulan

Setiap bulan sebanyak 

total kebutuhan

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

dengan didukung oleh 

tanda terima dari ASN 

terkait

Kegiatan surat menyurat akan terbengkalai

Tenaga Administrasi Keuangan : 0.00

Tenaga Administrasi Keuangan / SMA/D2 (2 orang x 12 bulan)

24 OB 1,700,000.00 40,800,000.00

Memiliki keahlian 

mengelola 

keuangan

Administrasi keuangan terkendali Sebagai apresiasi sekaligus 

kewajiban OPD terhadap tenaga 

administrasi

2 orang dalam total kebutuhan 12 

bulan

Setiap bulan sebanyak 

total kebutuhan

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

dengan didukung oleh 

tanda terima dari ASN 

terkait

Kegiatan keuangan menjadi kurang 

produktif dan akan menghambat kegiatan 

lainnya dikarenakan kurangnya tenaga 

administrasi

Tenaga Administrasi Keuangan S1 (2 orang x 12 bulan) 

24 OB 1,700,000.00 40,800,000.00

Memiliki keahlian 

mengelola 

keuangan

Administrasi keuangan terkendali Sebagai apresiasi sekaligus 

kewajiban OPD terhadap tenaga 

administrasi

2 orang dalam total kebutuhan 12 

bulan

Setiap bulan sebanyak 

total kebutuhan

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

dengan didukung oleh 

tanda terima dari ASN 

terkait

Kegiatan keuangan menjadi kurang 

produktif dan akan menghambat kegiatan 

lainnya dikarenakan kurangnya tenaga 

administrasi

Tenaga Kebersihan (3 org x 12 bulan) 36 OB 1,500,000.00 54,000,000.00 Memiliki keahlian 

mengelola 

kebersihan

Kebersihan lingkungan OPD 

dapat dijaga

Sebagai apresiasi sekaligus 

kewajiban OPD terhadap tenaga 

kebersihan

3 orang dalam total kebutuhan 12 

bulan

Setiap bulan sebanyak 

total kebutuhan

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

dengan didukung oleh 

tanda terima dari ASN 

terkait

Kebersihan kantor menjadi kurang optimal 

dan tidak terorganisir

Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 7,320,000.00

Tenaga Administrasi Keuangan : 0.00

Tenaga Kerja Bulanan (4 org x 120 jam) 120 OJ 11,000.00 1,320,000.00 Memiliki keahlian 

mengelola 

keuangan dan 

adanya kebutuhan 

penyelesaian 

tugas tertentu

Terpenuhinya kebutuhan kerja 

OPD

Sebagai apresiasi sekaligus 

kewajiban OPD terhadap tenaga 

administrasi

4 orang dalam 120 jam Setiap bulan sebanyak 

total kebutuhan

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

dengan didukung oleh 

tanda terima dari ASN 

terkait

Kinerja pelayanan perkantoran menjadi 

kurang maksimal karena kurangnya 

tenaga kerja

5 2 2 017

5 2 2 017 001

5 2 2 021

5 2 2 021 003

5 2 2 021 005



Volume Satuan Tarif/ Harga
Apa (obyek, output, 

hal lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Rencana Penggunaan (5w+1H) Dampak/ Manfaat bagi output 

atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 

(perbandingan dengan yang 

pernah terjadi)

Uraian/ Keterangan 

Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Uang Makan Tambahan pekerjaan (4 org x 50 hari) 200 OH 30,000.00 6,000,000.00 Memiliki keahlian 

mengelola 

keuangan dan 

adanya kebutuhan 

penyelesaian 

tugas tertentu

Terpenuhinya kebutuhan kerja 

OPD

Sebagai apresiasi sekaligus 

kewajiban OPD terhadap tenaga 

administrasi

4 orang dalam 50 hari Setiap bulan sebanyak 

total kebutuhan

Kantor BAPPEDA ASN yang ditunjuk Belanja direalisasikan 

dengan didukung oleh 

tanda terima dari ASN 

terkait

Kinerja pelayanan perkantoran menjadi 

kurang maksimal karena kurangnya 

tenaga kerja

1,953,846,000.00

Lumajang, 11 September 2019

Penanggungjawab

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH.,MM

NIP. 19631220 198903 2 003

JUMLAH



Volume Satuan Tarif/ Harga

Apa (obyek, 

output, hal 

lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BELANJA   341,373,000.00

BELANJA LANGSUNG   341,373,000.00

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN   141,373,000.00

Belanja Modal Alat Kantor 47,805,000.00

Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor 24,945,000.00

Lemari Arsip 5 unit 4,989,000.00 24,945,000.00 Lemari berbahan 

metal

Tersedianya lemari 

arsip yang cukup 

untuk 

penyimpanan 

dokumen 

keuangan dan 

dokumen 

pendukung lainnya

Memenuhi kebutuhan 

tempat penyimpanan 

yang memang belum 

tersedia sebelumnya

5 unit Sesuai time schedule Kantor BAPEEDA PPK terkait Belanja telah diusulkan 

melalui RKBMD, 

kemudian dituangkan di 

RKA dan akan 

dilaksanakan sesuai 

DPA.

Dokumen berpotensi tidak tersusun 

dengan baik dan kebutuhan akan menjadi 

beban di kemudian hari

Belanja modal office use 22,860,000.00

LCD Proyektor 2 unit 8,190,000.00 16,380,000.00 LCD proyektor 

sesuai dengan 

kebutuhan 

ruangan

Tersedianya LCD 

Proyektor yang 

siap dipakai di 

ruang rapat

Optimalisasi ruangan 

rapat dengan LCD 

Proyektor tetap

2 unit Sesuai time schedule Kantor BAPPEDA 

(Ruang Rapat)

PPK terkait Belanja telah diusulkan 

melalui RKBMD, 

kemudian dituangkan di 

RKA dan akan 

dilaksanakan sesuai 

DPA.

Ruang rapat kurang optimal jika tidak ada 

LCD Proyektor tetap

Penambahan unit ini 

disesuaikan dengan 

rencana optimalisasi ruang 

rapat dengan 

menyediakan LCD 

Proyektor dan layarnya 

yang tetap tersedia di Layar LCD 2 unit 3,240,000.00 6,480,000.00 Layar sesuai 

dengan kebutuhan 

ruangan

Tersedianya Layar 

LCD yang siap 

dipakai di ruang 

rapat

Optimalisasi ruangan 

rapat dengan Layar LCD 

tetap

2 unit Sesuai time schedule Kantor BAPPEDA 

(Ruang Rapat)

PPK terkait Belanja telah diusulkan 

melalui RKBMD, 

kemudian dituangkan di 

RKA dan akan 

dilaksanakan sesuai 

DPA.

Ruang rapat kurang optimal jika tidak ada 

Layar LCD tetap

Penambahan unit ini 

disesuaikan dengan 

rencana optimalisasi ruang 

rapat dengan 

menyediakan LCD 

Proyektor dan layarnya 

yang tetap tersedia di Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11,588,000.00

Belanja modal home use 11,588,000.00

Wireless Mic 4 Unit 2,160,000.00 8,640,000.00 Wireless mic yang 

sesuai dan 

kompatibel dengan 

perangkat lainnya

Tersedianya 

wireless mic untuk 

dipergunakan 

pada rapat atau 

kegiatan lainnya

Memenuhi kebutuhan 

wireless mic yang 

memang sebelumnya 

belum ada

4 unit Sesuai time schedule Kantor BAPPEDA 

(Ruang Rapat)

PPK terkait Belanja telah diusulkan 

melalui RKBMD, 

kemudian dituangkan di 

RKA dan akan 

dilaksanakan sesuai 

Kegiatan kurang optimal dikarenakan 

belum memiliki wireless mic selama ini

Dispenser Air Galon bawah 2 unit 1,474,000.00 2,948,000.00 Dispenser dengan 

air panas dan 

dingin

Tersedianya 

Dispenser di tiap 

lantai kantor

Untuk menunjang 

program pengurangan 

sampah plastik sekali 

pakai

2 unit Sesuai time schedule Kantor BAPPEDA 

(Ruang Rapat)

PPK terkait Belanja telah diusulkan 

melalui RKBMD, 

kemudian dituangkan di 

RKA dan akan 

dilaksanakan sesuai 

Penggunaan plastik sekali pakai 

khususnya untuk air minum menjadi 

kurang bisa ditekan.

Belanja Modal Komputer 81,980,000.00

Belanja modal personal komputer 11,820,000.00

Personal Komputer 1 Unit 11,820,000.00 11,820,000.00 Personal komputer 

dengan spesifikasi 

standar pekerjaan 

perkantoran

Tersedianya 

personal komputer

Untuk menunjang 

kegiatan dikarenakan 

unit yang sebelumnya 

ada cukup terbatas

1 unit Sesuai time schedule Kantor BAPPEDA PPK terkait Belanja telah diusulkan 

melalui RKBMD, 

kemudian dituangkan di 

RKA dan akan 

dilaksanakan sesuai 

Kegiatan perkantoran terhambat karena 

keterbatasan personal komputer

Belanja modal peralatan personal komputer 70,160,000.00

Printer Laser Jet 2 Unit 4,840,000.00 9,680,000.00 Printer laser jet 

dengan spesifikasi 

standar 

perkantoran

Tersedianya 

printer laser jet

Untuk proses 

peremajaan unit atas 

unit unit sebelumnya

2 unit Sesuai time schedule Kantor BAPPEDA PPK terkait Belanja telah diusulkan 

melalui RKBMD, 

kemudian dituangkan di 

RKA dan akan 

dilaksanakan sesuai 

Kegiatan perkantoran terhambat karena 

keterbatasan printer laser jet

Scanner 4 Unit 15,120,000.00 60,480,000.00 Scanner sesuai 

ketentuan yang 

berlaku

Tersedianya 

scanner

Memenuhi arahan 

kebutuhan barang milik 

daerah yang diarahkan 

untuk memiliki scanner

4 unit Sesuai time schedule Kantor BAPPEDA PPK terkait Belanja telah diusulkan 

melalui RKBMD, 

kemudian dituangkan di 

RKA dan akan 

dilaksanakan sesuai 

Kesulian dalam melakukan scanning 

dokumen secara cepat dan dengan alat 

yang tepat.

BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 200,000,000.00

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200,000,000.00

Belanja modal bangunan gedung kantor 200,000,000.00

Biaya Perencanaan 1 paket 8,750,000.00 8,750,000.00 Sesuai RAB yang 

ada

Rehabilitasi ruang 

rapat, termasuk 

pengecatan

Karena ruang rapat OPD 

perlu disesuaikan ulang 

untuk memaksimalkan 

kapasitas dan kualitas

1 paket Sesuai time schedule Kantor BAPPEDA PPK terkait Belanja telah diusulkan 

melalui RKBMD, 

kemudian dituangkan di 

RKA dan akan 

dilaksanakan sesuai 

DPA.

Ruang rapat belum dapat disesuaikan 

ulang, kapasitas dan kualitas menjadi 

terbatas.

Biaya Pengawasan 1 paket 5,250,000.00 5,250,000.00 Sesuai RAB yang 

ada

Rehabilitasi ruang 

rapat, termasuk 

pengecatan

Karena ruang rapat OPD 

perlu disesuaikan ulang 

untuk memaksimalkan 

kapasitas dan kualitas

1 paket Sesuai time schedule Kantor BAPPEDA PPK terkait Belanja telah diusulkan 

melalui RKBMD, 

kemudian dituangkan di 

RKA dan akan 

dilaksanakan sesuai 

DPA.

Ruang rapat belum dapat disesuaikan 

ulang, kapasitas dan kualitas menjadi 

terbatas.

Fotocopy dan Penjilidan 2000 lbr 200.00 400,000.00 Sesuai RAB yang 

ada

Tercukupinya 

dokumen 

penunjang

Karena ruang rapat OPD 

perlu disesuaikan ulang 

untuk memaksimalkan 

kapasitas dan kualitas

2.000 lembar Sesuai time schedule Kantor BAPPEDA PPK terkait Belanja telah diusulkan 

melalui RKBMD, 

kemudian dituangkan di 

RKA dan akan 

dilaksanakan sesuai 

DPA.

Ruang rapat belum dapat disesuaikan 

ulang, kapasitas dan kualitas menjadi 

terbatas.

Mamin Rapat : 0.00

- Kue dan Snack 40 org/pors

i

15,000.00 600,000.00 Sesuai RAB yang 

ada

Konsumsi untuk 

menunjang 

kegiatan

Karena ruang rapat OPD 

perlu disesuaikan ulang 

untuk memaksimalkan 

kapasitas dan kualitas

40 boks untuk 40 orang Sesuai time schedule Kantor BAPPEDA PPK terkait Belanja telah diusulkan 

melalui RKBMD, 

kemudian dituangkan di 

RKA dan akan 

dilaksanakan sesuai 

Ruang rapat belum dapat disesuaikan 

ulang, kapasitas dan kualitas menjadi 

terbatas.

5 2 4 016 005

5 2 5

5 2 5 001

5 2 5 001 001

Lampiran KAK Kegiatan Pengadaan/ Pembangunan & Rehabilitasi Sarana

5 2 4 014 004

5 2 4 014 005

5 2 4 015

5 2 4 015 006

5 2 4 016

5 2 4 016 002

Rencana Penggunaan (5w+1H) Dampak/ Manfaat bagi output 

atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 

(perbandingan dengan yang 

5    

5 2

5 2 4 

5 2 4 014

Uraian/ 

Keterangan Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

1

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)



Volume Satuan Tarif/ Harga

Apa (obyek, 

output, hal 

lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lampiran KAK Kegiatan Pengadaan/ Pembangunan & Rehabilitasi Sarana

Rencana Penggunaan (5w+1H) Dampak/ Manfaat bagi output 

atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 

(perbandingan dengan yang 

Uraian/ 

Keterangan Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

1

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Rehab Ruang Rapat & Pengecatan 1 paket 175.000.000,0

0

175,000,000.00 Sesuai RAB yang 

ada

Rehabilitasi ruang 

rapat, termasuk 

pengecatan

Karena ruang rapat OPD 

perlu disesuaikan ulang 

untuk memaksimalkan 

kapasitas dan kualitas

1 paket Sesuai time schedule Kantor BAPPEDA PPK terkait Belanja telah diusulkan 

melalui RKBMD, 

kemudian dituangkan di 

RKA dan akan 

dilaksanakan sesuai 

Ruang rapat belum dapat disesuaikan 

ulang, kapasitas dan kualitas menjadi 

terbatas.

Papan Nama Instansi 1 paket 10,000,000.00 10,000,000.00 Sesuai ukuran 

yang dibutuhkan

Papan nama 

instansi yang baru 

tersedia

Papan nama instansi 

yang lama sudah 

memerlukan 

pembaharuan

1 paket Sesuai time schedule Kantor BAPPEDA PPK terkait Belanja telah diusulkan 

melalui RKBMD, 

kemudian dituangkan di 

RKA dan akan 

dilaksanakan sesuai 

OPD masih menggunakan ppan nama 

instansi yang lama

341,373,000.00

Lumajang, 11 September 2019

Penanggungjawab

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH.,MM

NIP. 19631220 198903 2 003

JUMLAH



Volume Satuan Tarif/ Harga

Apa (obyek, 

output, hal 

lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang melaksanakan/ 

terkait (peserta, pemateri, 

panitia, …..)

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BELANJA 270,800,000.00

BELANJA LANGSUNG 270,800,000.00

BELANJA BARANG DAN JASA 270,800,000.00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 128,500,000.00

Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 66,500,000.00

Roda 4 untuk Eselon II, 1 unit : 0.00

- BBM 3500 liter
9,500.00

33,250,000.00 BBM dibeli di 

tempat pengisian 

resmi yang 

dilengkapi dengan 

struk

Tersedianya BBM 

untuk kendaraan 

eselon II

Agar transportasi untuk 

eselon II dapat berjalan 

sebagaimana mestinya

3.500 liter dalam satu 

tahun

Sepanjang tahun sesuai 

kebutuhan dan frekuensi 

pemakaian

Kendaraan Roda 4 

Eselon II BAPPEDA

Penanggungjawab 

kendaraan dan PPK 

terkait

Pemenuhan BBM 

kendaraan dilengkapi 

dengan SPJ atau bukti 

lainnya

Kendaraan tidak dapat dipergunakan, 

mobilitas akan terganggu

Roda 4 untuk Operasional, 1 unit : 0.00

- BBM 3500 liter
9,500.00

33,250,000.00 BBM dibeli di 

tempat pengisian 

resmi yang 

dilengkapi dengan 

struk

Tersedianya BBM 

untuk kendaraan 

operasional

Agar transportasi untuk 

operasional dapat 

berjalan sebagaimana 

mestinya

3.500 liter dalam satu 

tahun

Sepanjang tahun sesuai 

kebutuhan dan frekuensi 

pemakaian

Kendaraan Roda 4 

operasional 

BAPPEDA

Penanggungjawab 

kendaraan dan PPK 

terkait

Pemenuhan BBM 

kendaraan dilengkapi 

dengan SPJ atau bukti 

lainnya

Kendaraan tidak dapat dipergunakan, 

mobilitas akan terganggu

Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 50,000,000.00

Kendaraan Roda 4 untuk Eselon II, 1 unit 1 unit/ 

tahu

n

25,000,000.00 25,000,000.00 Servis di bengkel 

resmi lengkap 

dengan dokumen 

pendukung

Terpenuhinya 

servis dan suku 

cadang untuk 

kendaraan eselon 

II

Agar transportasi untuk 

operasional dapat 

berjalan sebagaimana 

mestinya

1 paket untuk 1 unit 

dalam satu tahun

Sepanjang tahun sesuai 

kebutuhan dan jadwal 

servis

Kendaraan Roda 4 

Eselon II BAPPEDA

Penanggungjawab 

kendaraan dan PPK 

terkait

Servis dilakukan, 

dilanjutkan dengan 

melengkapi dokumen 

laporan 

pertanggungjawaban

Kendaraan akan berpotensi tidak laik jalan, 

sehingga berpotensi menghambat 

kelancaran mobilitas

Kendaraan Roda 4 untuk Operasional, 1 unit 1 unit/ 

tahu

n

25,000,000.00 25,000,000.00 Servis di bengkel 

resmi lengkap 

dengan dokumen 

pendukung

Terpenuhinya 

servis dan suku 

cadang untuk 

kendaraan 

operasional

Agar transportasi untuk 

operasional dapat 

berjalan sebagaimana 

mestinya

1 paket untuk 1 unit 

dalam satu tahun

Sepanjang tahun sesuai 

kebutuhan dan jadwal 

servis

Kendaraan Roda 4 

operasional 

BAPPEDA

Penanggungjawab 

kendaraan dan PPK 

terkait

Servis dilakukan, 

dilanjutkan dengan 

melengkapi dokumen 

laporan 

pertanggungjawaban

Kendaraan akan berpotensi tidak laik jalan, 

sehingga berpotensi menghambat 

kelancaran mobilitas

Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 12,000,000.00

Biaya perpanjangan STNK Kend Roda 4, 2 unit 2 unit/ 

tahu

n

2,400,000.00 4,800,000.00 Dilaksanakan di 

Samsat terkait 

sesuai aturan yang 

berlaku

Tersedianya STNK 

yang sah secara 

hukum

Sebagai kewajiban tertib 

pajak kendaraan 

bermotor

1 kali untuk 2 unit 

kendaraan dalam satu 

tahun

Sepanjang tahun sesuai 

kebutuhan dan jatuh 

tempo pembayaran

Untuk kendaraan 

roda 4 BAPPEDA 

dan dibayarkan ke 

samsat daerah

Penanggungjawab 

kendaraan dan PPK 

terkait

Pembayaran STNK 

dilakukan secara kolektif 

dan dipertanggung 

jawabkan melalui 

laporan

Kendaraan menjadi tidak taat pajak dan 

berpotensi menjadi ilegal secara hukum

Biaya perpanjangan STNK Kend Roda 2, 24 unit 24 unit/ 

tahun

300,000.00 7,200,000.00 Dilaksanakan di 

Samsat terkait 

sesuai aturan yang 

berlaku

Tersedianya STNK 

yang sah secara 

hukum

Sebagai kewajiban tertib 

pajak kendaraan 

bermotor

1 kali untuk 24 unit 

kendaraan dalam satu 

tahun

Sepanjang tahun sesuai 

kebutuhan dan jatuh 

tempo pembayaran

Untuk kendaraan 

roda 2 BAPPEDA 

dan dibayarkan ke 

samsat daerah

Penanggungjawab 

kendaraan dan PPK 

terkait

Pembayaran STNK 

dilakukan secara kolektif 

dan dipertanggung 

jawabkan melalui 

laporan

Kendaraan menjadi tidak taat pajak dan 

berpotensi menjadi ilegal secara hukum

Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 57,600,000.00

Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 57,600,000.00

Upah / Ongkos Tenaga Kerja Pemeliharan Jaringan : 0.00

- Pengelola Bahan Perencanaan / S1 (1 org x 12 bulan) 12 1,800,000.00 21,600,000.00 Sesuai tusi, 

menguasai 

pengelolaan 

jaringan

Jaringan kantor 

dapat terpelihara, 

sekaligus 

terorganisir sesuai 

kebutuhan

Perlunya tenaga 

profesional untuk 

pemeliharaan jaringan

1 bulan sekali dalam 

total kebutuhan 12 bulan

1 bulan sekali dalam 

total kebutuhan 12 bulan

Kantor BAPPEDA ASN terkait Tenaga kerja 

pemeilharaan server 

menerima upah setiap 

bulan

Jaringan kantor menjadi tidak terawat dan 

tidak terorganisir

Upah / Ongkos Tenaga Kerja Driver

:

0.00

- Upah / ongkos tenaga kerja bulanan Driver (2 orang x 12 bulan) 1,500,000.00 36,000,000.00 Sesuai tusi, 

memiliki SIM yang 

sesuai dan 

menguasai wilayah

Kebutuhan 

transportasi eselon 

II dan operasional 

dapat terpenuhi

Perlunya tenaga 

profesional sebagai 

driver

1 bulan sekali dalam 

total kebutuhan 12 bulan 

untuk 2 orang

1 bulan sekali dalam 

total kebutuhan 12 bulan 

untuk 2 orang

Kantor BAPPEDA ASN terkait Tenaga kerja driver 

menerima upah setiap 

bulan

Kendaraan kantor menjadi sulit 

dipergunakan karena keterbatasan tenaga 

kerja

Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 9,500,000.00

Belanja pemeliharaan alat pendingin 9,500,000.00

Servis AC & penggantian suku cadang (19 unit, 1 tahun) 19 unit/ 

tahun

500,000.00 9,500,000.00 Dikerjakan melalui 

rekanan 

disesuaikan 

dengan 

rekomendasi servis 

Terpeliharanya AC 

kantor

Untuk merawat sekaligus 

meminimalisir 

kemungkinan kerusakan 

fasilitas

19 unit dalam tahun 

anggaran

1 kali dalam tahun 

anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait yang ditunjuk Realisasi melalui pihak 

ketiga yang 

dipertanggungjawabkan 

nantinya melalui ASN 

yang ditunjuk

Fasilitas berpotensi rusak dan 

mengganggu kinerja pelayanan 

perkantoran

Belanja Pemeliharaan Komputer 75,200,000.00

Belanja pemeliharaan personal komputer 44,400,000.00

Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang  : 0.00

- Komputer (56 unit x 1 thn) 56 unit/ 

tahun

700,000.00 39,200,000.00 Dikerjakan melalui 

rekanan 

disesuaikan 

dengan 

rekomendasi servis 

unitnya

Terpeliharanya 

Komputer kantor

Untuk merawat sekaligus 

meminimalisir 

kemungkinan kerusakan 

fasilitas

56 unit dalam tahun 

anggaran

1 kali dalam tahun 

anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait yang ditunjuk Realisasi melalui pihak 

ketiga yang 

dipertanggungjawabkan 

nantinya melalui ASN 

yang ditunjuk

Fasilitas berpotensi rusak dan 

mengganggu kinerja pelayanan 

perkantoran

5 2 2 005 002

5 2 2 005 004

5 2 2 124 004

5 2 2 125

5 2 2 125 002

5 2 2 021

5 2 2 021 003

5 2 2 124

Rencana Penggunaan (5w+1H)

5 2 

5 2 2

5 2 2 005

5 2 2 005 001

Lampiran KAK Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Dampak/ Manfaat bagi output atau 

Dampak pada target jika anggaran 

tidak ada (perbandingan dengan 

yang pernah terjadi)

5    

Uraian/ Keterangan 

Lain  (permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)



Volume Satuan Tarif/ Harga

Apa (obyek, 

output, hal 

lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang melaksanakan/ 

terkait (peserta, pemateri, 

panitia, …..)

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Rencana Penggunaan (5w+1H)

Lampiran KAK Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Dampak/ Manfaat bagi output atau 

Dampak pada target jika anggaran 

tidak ada (perbandingan dengan 

yang pernah terjadi)

Uraian/ Keterangan 

Lain  (permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

- Laptop (8 unit x 1 thn) 8 unit/ 

tahun

650,000.00 5,200,000.00 Dikerjakan melalui 

rekanan 

disesuaikan 

dengan 

rekomendasi servis 

unitnya

terpeliharanya 

laptop kantor

Untuk merawat sekaligus 

meminimalisir 

kemungkinan kerusakan 

fasilitas

8 unit dalam tahun 

anggaran

1 kali dalam tahun 

anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait yang ditunjuk Realisasi melalui pihak 

ketiga yang 

dipertanggungjawabkan 

nantinya melalui ASN 

yang ditunjuk

Fasilitas berpotensi rusak dan 

mengganggu kinerja pelayanan 

perkantoran

Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 27,300,000.00

Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang  : 0.00

- Printer (42 unit x 1 tahun) 42 unit/ 

tahun

650,000.00 27,300,000.00 Dikerjakan melalui 

rekanan 

disesuaikan 

dengan 

rekomendasi servis 

unitnya

Terpeliharanya 

printer kantor

Untuk merawat sekaligus 

meminimalisir 

kemungkinan kerusakan 

fasilitas

42 unit dalam tahun 

anggaran

1 kali dalam tahun 

anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait yang ditunjuk Realisasi melalui pihak 

ketiga yang 

dipertanggungjawabkan 

nantinya melalui ASN 

yang ditunjuk

Fasilitas berpotensi rusak dan 

mengganggu kinerja pelayanan 

perkantoran

Belanja pemeliharaan peralatan jaringan 3,500,000.00

Pemeliharaan server 1 unit/ 

tahun

3,500,000.00 3,500,000.00 Dikerjakan melalui 

rekanan 

disesuaikan 

dengan 

rekomendasi 

pemeliharaannya

Terpeliharanya 

server kantor

Untuk merawat sekaligus 

meminimalisir 

kemungkinan kerusakan 

fasilitas

1 unit dalam tahun 

anggaran

1 kali dalam tahun 

anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait yang ditunjuk Realisasi melalui pihak 

ketiga yang 

dipertanggungjawabkan 

nantinya melalui ASN 

yang ditunjuk

Fasilitas berpotensi rusak dan 

mengganggu kinerja pelayanan 

perkantoran

270,800,000.00

Lumajang, 11 September 2019

Penanggungjawab

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH.,MM

NIP. 19631220 198903 2 003

5 2 2 125 006

JUMLAH

5 2 2 125 005



Volume Satuan Tarif/ Harga

Apa (obyek, 

output, hal 

lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang melaksanakan/ 

terkait (peserta, pemateri, 

panitia, …..)

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BELANJA 2,500,000.00

BELANJA LANGSUNG 2,500,000.00

BELANJA PEGAWAI 1,118,000.00

Uang lembur 1,118,000.00

Uang lembur PNS 1,118,000.00

Eselon III (1 org x 10 jam) 10 OJ
25,000.00

250,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian lembur

Laporan keuangan 

akhir tahun dapat 

selesai lebih cepat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

1 orang selama 10 jam Tribulan I Tahun 

Anggaran

Kantor BAPPEDA Pejabat terkait Dokumen bahan laporan 

telah dipersiapkan, 

kemudian disusun dan 

disinkronkan untuk 

menghasilkan buku 

laporan

Laporan keuangan akan terhambat 

penyelesaiannya

Eselon IV (2 org x 10 jam) 10 OJ
22,000.00

220,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian lembur

Laporan keuangan 

akhir tahun dapat 

selesai lebih cepat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

2 orang selama 10 jam Tribulan I Tahun 

Anggaran

Kantor BAPPEDA Pejabat terkait Dokumen bahan laporan 

telah dipersiapkan, 

kemudian disusun dan 

disinkronkan untuk 

menghasilkan buku 

laporan

Laporan keuangan akan terhambat 

penyelesaiannya

Golongan III (1 org x 6 jam) 6 OJ
18,000.00

108,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian lembur

Laporan keuangan 

akhir tahun dapat 

selesai lebih cepat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

1 orang untuk 6 jam Tribulan I Tahun 

Anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait Dokumen bahan laporan 

telah dipersiapkan, 

kemudian disusun dan 

disinkronkan untuk 

menghasilkan buku 

laporan

Laporan keuangan akan terhambat 

penyelesaiannya

Golongan II (1 org x 6 jam) 6 OJ
15,000.00

90,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian lembur

Laporan keuangan 

akhir tahun dapat 

selesai lebih cepat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

1 orang untuk 6 jam Tribulan I Tahun 

Anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait Dokumen bahan laporan 

telah dipersiapkan, 

kemudian disusun dan 

disinkronkan untuk 

menghasilkan buku 

laporan

Laporan keuangan akan terhambat 

penyelesaiannya

Uang Makan Lembur (5 org x 3 hr) 15 OK
30,000.00

450,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian lembur

Laporan keuangan 

akhir tahun dapat 

selesai lebih cepat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

5 orang untuk kebutuhan 

total 3 hari

Tribulan I Tahun 

Anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait Dokumen bahan laporan 

telah dipersiapkan, 

kemudian disusun dan 

disinkronkan untuk 

menghasilkan buku 

laporan

Laporan keuangan akan terhambat 

penyelesaiannya

BELANJA BARANG DAN JASA 1,382,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan 982,000.00

Belanja cetak 375,000.00

Buku Laporan 5 buk

u

75,000.00

375,000.00 Sesuai kebutuhan 

cetak laporan

Tersedianya 

Laporan yang 

dapat 

dipertanggungjawa

bkan

Sebagai wujud keluaran 

kongkrit dari kegiatan

5 buku Tribulan I Tahun 

Anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait Dokumen bahan laporan 

telah dipersiapkan, 

kemudian disusun dan 

disinkronkan untuk 

menghasilkan buku 

laporan

Laporan keuangan akan terhambat 

penyelesaiannya

Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 607,000.00

Fotocopy 2660 lbr 200.00 532,000.00 Sesuai kebutuhan 

cetak laporan

Terpenuhinya 

kebutuhan cetak 

laporan

Untuk menunjang 

kebutuhan cetak 

kegiatan

Sebanyak 1.450 lembar Tribulan I Tahun 

Anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait Dokumen bahan laporan 

telah dipersiapkan, 

kemudian disusun dan 

disinkronkan untuk 

menghasilkan buku 

laporan

Laporan keuangan akan terhambat 

penyelesaiannya

Penjilidan 5 ben

del

15,000.00

75,000.00 Sesuai kebutuhan 

cetak laporan

Terpenuhinya 

kebutuhan cetak 

laporan

Sebagai wujud keluaran 

kongkrit dari kegiatan

Sebanyak 5 jilid Tribulan I Tahun 

Anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait Dokumen bahan laporan 

telah dipersiapkan, 

kemudian disusun dan 

disinkronkan untuk 

menghasilkan buku 

laporan

Laporan keuangan akan terhambat 

penyelesaiannya

Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 400,000.00

Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 400,000.00

Tenaga Kerja Bulanan (2 org x 10 jam) 20 OJ 220,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian lembur

Laporan keuangan 

akhir tahun dapat 

selesai lebih cepat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

2 orang selama 10 jam Tribulan I Tahun 

Anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait Dokumen bahan laporan 

telah dipersiapkan, 

kemudian disusun dan 

disinkronkan untuk 

menghasilkan buku 

laporan

Laporan keuangan akan terhambat 

penyelesaiannya

5 2 2 021 005

Lampiran KAK Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

5 2 1 003 001

5 2 2 

5 2 2 006

5 2 2 006 001

5 2 2 006 002

5 2 2 021

Rencana Penggunaan (5w+1H)
Dampak/ Manfaat bagi output atau 

Dampak pada target jika anggaran tidak 

ada (perbandingan dengan yang pernah 

terjadi)

5    

5 2

5 2 1

5 2 1 003

Uraian/ Keterangan 

Lain  (permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)



Volume Satuan Tarif/ Harga

Apa (obyek, 

output, hal 

lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang melaksanakan/ 

terkait (peserta, pemateri, 

panitia, …..)

Bagaimana 

Pelaksanaannya

Lampiran KAK Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Rencana Penggunaan (5w+1H)
Dampak/ Manfaat bagi output atau 

Dampak pada target jika anggaran tidak 

ada (perbandingan dengan yang pernah 

terjadi)

Uraian/ Keterangan 

Lain  (permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Uang Makan Tambahan pekerjaan (2 org x 3 hari) 6 OK 180,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian lembur

Laporan keuangan 

akhir tahun dapat 

selesai lebih cepat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

2 orang untuk total 

kebutuhan 3 hari

Tribulan I Tahun 

Anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait Dokumen bahan laporan 

telah dipersiapkan, 

kemudian disusun dan 

disinkronkan untuk 

menghasilkan buku 

laporan

Laporan keuangan akan terhambat 

penyelesaiannya

2,500,000.00

Lumajang, 11 September 2019

Penanggungjawab

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH.,MM

NIP. 19631220 198903 2 003

JUMLAH



Volum

e
Satuan Tarif/ Harga

Apa (obyek, 

output, hal 

lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BELANJA 40,000,000.00

BELANJA LANGSUNG 40,000,000.00

BELANJA PEGAWAI 7,790,000.00

Uang lembur 7,790,000.00

Uang lembur PNS 7,790,000.00

Esselon II (1 org x 20 jam) 20 OJ 27,000.00 540,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian tugas 

lembur

Penyusunan RKA 

SKPD dapat 

selesai dengan 

cermat dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

1 orang selama 20 jam Sesuai kebutuhan 

lembur

Kantor BAPPEDA Pejabat terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur 

didistribusikan sesuai 

tupoksi dan kapasitasnya

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Esselon III (4 org x 25 jam) 100 OJ 25,000.00 2,500,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian tugas 

lembur

Penyusunan RKA 

SKPD dapat 

selesai dengan 

cermat dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

4 orang selama 25 jam Sesuai kebutuhan 

lembur

Kantor BAPPEDA Pejabat terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur 

didistribusikan sesuai 

tupoksi dan kapasitasnya

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Esselon IV (4 org x 25 jam) 100 OJ 22,000.00 2,200,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian tugas 

lembur

Penyusunan RKA 

SKPD dapat 

selesai dengan 

cermat dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

4 orang selama 25 jam Sesuai kebutuhan 

lembur

Kantor BAPPEDA Pejabat terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur 

didistribusikan sesuai 

tupoksi dan kapasitasnya

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Golongan II (2 org x 25 jam) 50 OJ 15,000.00 750,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian tugas 

lembur

Penyusunan RKA 

SKPD dapat 

selesai dengan 

cermat dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

2 orang selama 25 jam Sesuai kebutuhan 

lembur

Kantor BAPPEDA ASN terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur 

didistribusikan sesuai 

tupoksi dan kapasitasnya

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Uang makan (12 org x 5 hr) 60 OK 30,000.00 1,800,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian tugas 

lembur

Penyusunan RKA 

SKPD dapat 

selesai dengan 

cermat dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

12 orang untuk total 

kebutuhan 5 hari

Sesuai kebutuhan 

lembur

Kantor BAPPEDA ASN terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur 

didistribusikan sesuai 

tupoksi dan kapasitasnya

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

BELANJA BARANG DAN JASA 32,210,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan 1,060,000.00

Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1,060,000.00

Fotocopy 3800 lbr 200.00 760,000.00 Sesuai kebutuhan 

cetak laporan

Terpenuhinya 

kebutuhan cetak 

dan penggandaan 

kegiatan

Untuk menunjang 

kebutuhan cetak 

kegiatan

Sebanyak 4.925 lembar Tribulan I,II dan IV tahun 

anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait Belanja direalisasikan 

melalui ASN yang 

ditunjuk dan 

dipertanggungjawabkan 

nantinya

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Penjilidan 20 ben

del

15,000.00 300,000.00 Sesuai kebutuhan 

cetak laporan

Terpenuhinya 

kebutuhan cetak 

dan penggandaan 

kegiatan

Sebagai wujud keluaran 

kongkrit dari kegiatan

Sebanyak 20 jilid Tribulan I,II dan IV tahun 

anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait Belanja direalisasikan 

melalui ASN yang 

ditunjuk dan 

dipertanggungjawabkan 

nantinya

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Belanja Perjalanan Dinas 30,010,000.00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 30,010,000.00

1. Uang Harian : 0.00

Eselon II (1 org, 2 hr) 2 OH 950,000.00 1,900,000.00 Sesuai tusi, 

Pegawai yang 

diberi SPPD

Terselesaikannya 

penyusunan RKA 

SKPD

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

1 orang untuk total 

kebutuhan 2 hari

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Pejabat terkait Kebutuhan perjalanan 

dinas disusun, kemudian 

disesuaikan dengan 

tupoksi dan 

penyelesaian kegiatan

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Eselon III A (1 org, 2 hr) 2 OH 700,000.00 1,400,000.00 Sesuai tusi, 

Pegawai yang 

diberi SPPD

Terselesaikannya 

penyusunan RKA 

SKPD

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

1 orang untuk total 

kebutuhan 2 hari

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Pejabat terkait Kebutuhan perjalanan 

dinas disusun, kemudian 

disesuaikan dengan 

tupoksi dan 

penyelesaian kegiatan

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Eselon III B (3 org, 2 hr) 6 OH 625,000.00 3,750,000.00 Sesuai tusi, 

Pegawai yang 

diberi SPPD

Terselesaikannya 

penyusunan RKA 

SKPD

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

10 orang untuk total 

kebutuhan 2 hari

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Pejabat terkait Kebutuhan perjalanan 

dinas disusun, kemudian 

disesuaikan dengan 

tupoksi dan 

penyelesaian kegiatan

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Eselon IV (10 org, 2 hr) 20 OH 550,000.00 11,000,000.00 Sesuai tusi, 

Pegawai yang 

diberi SPPD

Terselesaikannya 

penyusunan RKA 

SKPD

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

10 orang untuk total 

kebutuhan 2 hari

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Pejabat terkait Kebutuhan perjalanan 

dinas disusun, kemudian 

disesuaikan dengan 

tupoksi dan 

penyelesaian kegiatan

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Gol II (1 org, 2 hr) 2 OH 375,000.00 750,000.00 Sesuai tusi, 

Pegawai yang 

diberi SPPD

Terselesaikannya 

penyusunan RKA 

SKPD

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

1 orang untuk total 

kebutuhan 2 hari

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Pejabat terkait Kebutuhan perjalanan 

dinas disusun, kemudian 

disesuaikan dengan 

tupoksi dan 

penyelesaian kegiatan

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Lampiran KAK Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

5 2 2 006

5 2 2 006 002

5 2 2 015

5 2 2 015 002

5    

5 2

5 2 1

5 2 1 003

5 2 1 003 001

5 2 2

Rencana Penggunaan (5w+1H)
Dampak/ Manfaat bagi output atau 

Dampak pada target jika anggaran tidak 

ada (perbandingan dengan yang pernah 

terjadi)

Uraian/ Keterangan Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)



Volum

e
Satuan Tarif/ Harga

Apa (obyek, 

output, hal 

lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lampiran KAK Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

Rencana Penggunaan (5w+1H)
Dampak/ Manfaat bagi output atau 

Dampak pada target jika anggaran tidak 

ada (perbandingan dengan yang pernah 

terjadi)

Uraian/ Keterangan Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

Gol I/PTT (1 org, 2 hr) 2 OH 350,000.00 700,000.00 Sesuai tusi, 

Pegawai yang 

diberi SPPD

Terselesaikannya 

penyusunan RKA 

SKPD

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

1 orang untuk total 

kebutuhan 2 hari

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Pejabat terkait Kebutuhan perjalanan 

dinas disusun, kemudian 

disesuaikan dengan 

tupoksi dan 

penyelesaian kegiatan

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

2. Uang Penginapan : 0.00

Eselon III A (1 org, 1 hr) 1 OH 1,100,000.00 1,100,000.00 Sesuai tusi, 

Pegawai yang 

diberi SPPD

Terselesaikannya 

penyusunan RKA 

SKPD

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

1 orang untuk total 

kebutuhan 1 hari

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Pejabat terkait Kebutuhan perjalanan 

dinas disusun, kemudian 

disesuaikan dengan 

tupoksi dan 

penyelesaian kegiatan

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Eselon III B (3 org, 1 hr) 3 OH 1,100,000.00 3,300,000.00 Sesuai tusi, 

Pegawai yang 

diberi SPPD

Terselesaikannya 

penyusunan RKA 

SKPD

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

3 orang untuk total 

kebutuhan 1 hari

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Pejabat terkait Kebutuhan perjalanan 

dinas disusun, kemudian 

disesuaikan dengan 

tupoksi dan 

penyelesaian kegiatan

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Eselon IV (10 org, 1 hr) 10 OH 528,000.00 5,280,000.00 Sesuai tusi, 

Pegawai yang 

diberi SPPD

Terselesaikannya 

penyusunan RKA 

SKPD

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

10 orang untuk total 

kebutuhan 1 hari

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Pejabat terkait Kebutuhan perjalanan 

dinas disusun, kemudian 

disesuaikan dengan 

tupoksi dan 

penyelesaian kegiatan

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Gol II (1 org, 1 hr) 1 OH 440,000.00 440,000.00 Sesuai tusi, 

Pegawai yang 

diberi SPPD

Terselesaikannya 

penyusunan RKA 

SKPD

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

1 orang untuk total 

kebutuhan 1 hari

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Pejabat terkait Kebutuhan perjalanan 

dinas disusun, kemudian 

disesuaikan dengan 

tupoksi dan 

penyelesaian kegiatan

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Gol I/PTT (1 org, 1 hr) 1 OH 390,000.00 390,000.00 Sesuai tusi, 

Pegawai yang 

diberi SPPD

Terselesaikannya 

penyusunan RKA 

SKPD

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

1 orang untuk total 

kebutuhan 1 hari

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Sesuai kebutuhan 

perjalanan dinas

Pejabat terkait Kebutuhan perjalanan 

dinas disusun, kemudian 

disesuaikan dengan 

tupoksi dan 

penyelesaian kegiatan

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1,140,000.00

Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1,140,000.00

Tenaga Kerja Bulanan (2 org x 30 jam) 60 OJ 11,000.00 660,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian tugas 

yang ada

Terselesaikannya 

penyusunan RKA 

SKPD

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

2 orang selama 30 jam Sesuai kebutuhan 

tambahan kerja

Sesuai kebutuhan 

penyelesaian 

kegiatan

Pejabat terkait Tenaga kerja yang telah 

ditunjuk 

bertanggungjawab 

membantu penyelesaian 

kegiatan

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

Uang Makan Tambahan pekerjaan (2 org x 8 hari) 16 OK 30,000.00 480,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian tugas 

yang ada

Terselesaikannya 

penyusunan RKA 

SKPD

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

2 orang untuk total 

kebutuhan 8 hari

Sesuai kebutuhan 

tambahan kerja

Sesuai kebutuhan 

penyelesaian 

kegiatan

Pejabat terkait Tenaga kerja yang telah 

ditunjuk 

bertanggungjawab 

membantu penyelesaian 

kegiatan

Penyusunan RKA SKPD akan kurang 

optimal dan berpotensi terhambat 

penyelesaiannya

40,000,000.00

Lumajang, 11 September 2019

Penanggungjawab

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH.,MM

NIP. 19631220 198903 2 003

JUMLAH

5 2 2 021

5 2 2 021 005



Volum

e
Satuan Tarif/ Harga

Apa (obyek, 

output, hal 

lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BELANJA 2,500,000.00

BELANJA LANGSUNG 2,500,000.00

BELANJA PEGAWAI 1,608,000.00

Uang lembur 1,608,000.00

Uang lembur PNS 1,608,000.00

Eselon III (1 org x 12 jam) 12 OJ 25,000.00 300,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian tugas 

lembur yang ada

Penyusunan 

Rencana Kerja 

dapat selesai 

dengan cermat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

1 orang selama 12 jam Sesuai kebutuhan 

lembur

Kantor BAPPEDA Pejabat terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur 

didistribusikan sesuai 

tupoksi dan kapasitasnya

Penyusunan rencana kerja akan kurang 

optimal penyelesaiannya dan berpotensi 

terhambat

Eselon IV (2 org x 12 jam) 24 OJ 22,000.00 528,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian tugas 

lembur yang ada

Penyusunan 

Rencana Kerja 

dapat selesai 

dengan cermat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

2 orang selama 12 jam Sesuai kebutuhan 

lembur

Kantor BAPPEDA Pejabat terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur 

didistribusikan sesuai 

tupoksi dan kapasitasnya

Penyusunan rencana kerja akan kurang 

optimal penyelesaiannya dan berpotensi 

terhambat

Golongan II (1 org x 12 jam) 12 OJ 15,000.00 180,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian tugas 

lembur yang ada

Penyusunan 

Rencana Kerja 

dapat selesai 

dengan cermat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

1 orang selama 12 jam Sesuai kebutuhan 

lembur

Kantor BAPPEDA ASN terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur 

didistribusikan sesuai 

tupoksi dan kapasitasnya

Penyusunan rencana kerja akan kurang 

optimal penyelesaiannya dan berpotensi 

terhambat

Uang Makan Lembur (4 org x 5 hr) 20 OK 30,000.00 600,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian tugas 

lembur yang ada

Penyusunan 

Rencana Kerja 

dapat selesai 

dengan cermat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

4 orang untuk total 

kebutuhan 5 hari

Sesuai kebutuhan 

lembur

Kantor BAPPEDA ASN terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur 

didistribusikan sesuai 

tupoksi dan kapasitasnya

Penyusunan rencana kerja akan kurang 

optimal penyelesaiannya dan berpotensi 

terhambat

BELANJA BARANG DAN JASA 892,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan 892,000.00

Belanja cetak 550,000.00

Buku Laporan 10 buk

u

55,000.00 550,000.00 Sesuai kebutuhan 

cetak laporan

Tersedianya 

laporan kegiatan

Sebagai wujud keluaran 

kongkrit dari kegiatan

Sebanyak 10 buku 

laporan

Tribulan I tahun angaran Kantor BAPPEDA ASN terkait Dokumen bahan laporan 

telah dipersiapkan, 

kemudian disusun dan 

disinkronkan untuk 

menghasilkan buku 

laporan

Penyusunan rencana kerja akan kurang 

optimal penyelesaiannya dan berpotensi 

terhambat

Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 342,000.00

Fotocopy 1410 lbr 200.00 282,000.00 Sesuai kebutuhan 

cetak laporan

Tersedianya 

kebutuhan cetak 

dan penggandaan 

kegiatan

Untuk menunjang 

kebutuhan cetak 

kegiatan

Sebanyak 925 lembar Tribulan I tahun angaran Kantor BAPPEDA ASN terkait Kebutuhan direalisasikan 

mengacu kepada proses 

penyelesaian kegiatan

Penyusunan rencana kerja akan kurang 

optimal penyelesaiannya dan berpotensi 

terhambat

Penjilidan 4 ben

del

15,000.00 60,000.00 Sesuai kebutuhan 

cetak laporan

Tersedianya 

kebutuhan cetak 

dan penggandaan 

kegiatan

Sebagai wujud keluaran 

kongkrit dari kegiatan

Sebanyak 4 jilid Tribulan I tahun angaran Kantor BAPPEDA ASN terkait Kebutuhan direalisasikan 

mengacu kepada proses 

penyelesaian kegiatan

Penyusunan rencana kerja akan kurang 

optimal penyelesaiannya dan berpotensi 

terhambat

2,500,000.00

Lumajang, 11 September 2019

Penanggungjawab

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH.,MM

NIP. 19631220 198903 2 003

Uraian/ Keterangan Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

Uraian
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

1

Kode

Rekening

5 2 2 006 001

5 2 1 003

Rincian Penghitungan

Jumlah

Rencana Penggunaan (5w+1H)
Dampak/ Manfaat bagi output atau 

Dampak pada target jika anggaran tidak 

ada (perbandingan dengan yang pernah 

terjadi)

5 2 2 006 002

JUMLAH

5 2 1 003 001

5 2 2

Lampiran KAK Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja 

5    

5 2 

5 2 1 

5 2 2 006



Volum

e
Satuan Tarif/ Harga

Apa (obyek, 

output, hal 

lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BELANJA 7,500,000.00

BELANJA LANGSUNG 7,500,000.00

BELANJA PEGAWAI 2,700,000.00

Uang lembur 2,700,000.00

Uang lembur PNS 2,700,000.00

Eselon III (1 org x 25 jam) 25 OJ 25,000.00 625,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian tugas 

lembur

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

dapat selesai 

dengan cermat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

1 orang selama 25 jam Sesuai kebutuhan 

lembur

Kantor BAPPEDA Pejabat terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur 

didistribusikan sesuai 

tupoksi dan kapasitasnya

Penyusunan laporan capaian kinerja & 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP 

akan menjadi kurang optimal dan 

berpotensi terhambat

Eselon IV (2 org x 25 jam) 50 OJ 22,000.00 1,100,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian tugas 

lembur

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

dapat selesai 

dengan cermat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

2 orang selama 25 jam Sesuai kebutuhan 

lembur

Kantor BAPPEDA Pejabat terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur 

didistribusikan sesuai 

tupoksi dan kapasitasnya

Penyusunan laporan capaian kinerja & 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP 

akan menjadi kurang optimal dan 

berpotensi terhambat

Golongan II (1 org x 25 jam) 25 OJ 15,000.00 375,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian tugas 

lembur

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

dapat selesai 

dengan cermat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

1 orang selama 25 jam Sesuai kebutuhan 

lembur

Kantor BAPPEDA ASN terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur 

didistribusikan sesuai 

tupoksi dan kapasitasnya

Penyusunan laporan capaian kinerja & 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP 

akan menjadi kurang optimal dan 

berpotensi terhambat

Uang Makan Lembur (4 org x 5 hr) 20 OK 30,000.00 600,000.00 Sesuai tusi dan 

pembagian tugas 

lembur

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

dapat selesai 

dengan cermat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

4 orang untuk total 

kebutuhan 5 hari

Sesuai kebutuhan 

lembur

Kantor BAPPEDA ASN terkait Kebutuhan lembur 

disusun, kemudian 

beban lembur 

didistribusikan sesuai 

tupoksi dan kapasitasnya

Penyusunan laporan capaian kinerja & 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP 

akan menjadi kurang optimal dan 

berpotensi terhambat

BELANJA BARANG DAN JASA 4,800,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2,180,000.00

Belanja Cetak 1,360,000.00

Buku LKj Pejabat 16 buk

u

35,000.00 560,000.00 Sesuai kebutuhan 

cetak 

Tersedianya Buku 

LKj Pejabat

Sebagai wujud keluaran 

kongkrit dari kegiatan

16 buku tercetak Tribulan II tahun 

anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait Buku diselesaikan 

berdasar laporan dan 

dokumen yang tersedia

Penyusunan laporan capaian kinerja & 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP 

akan menjadi kurang optimal dan 

berpotensi terhambat
Buku Pengukuran Kinerja 16 buk

u

35,000.00 560,000.00 Sesuai kebutuhan 

cetak 

Tersedianya Buku 

Pengukuran 

Kinerja

Sebagai wujud keluaran 

kongkrit dari kegiatan

16 buku tercetak Tribulan II tahun 

anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait Buku diselesaikan 

berdasar laporan dan 

dokumen yang tersedia

Penyusunan laporan capaian kinerja & 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP 

akan menjadi kurang optimal dan 

berpotensi terhambat
Buku Perjanjian Kinerja 8 buk

u

30,000.00 240,000.00 Sesuai kebutuhan 

cetak 

Tersedianya Buku 

Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud keluaran 

kongkrit dari kegiatan

8 buku tercetak Tribulan II tahun 

anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait Buku diselesaikan 

berdasar laporan dan 

dokumen yang tersedia

Penyusunan laporan capaian kinerja & 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP 

akan menjadi kurang optimal dan 

berpotensi terhambat

Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 820,000.00

Fotocopy 2900 lbr 200.00 580,000.00 Sesuai kebutuhan 

cetak laporan

Tersedianya 

kebutuhan cetak 

dan penggandaan 

kegiatan

Untuk menunjang 

kebutuhan cetak 

kegiatan

Sebanyak 2900 lembar Tribulan II tahun 

anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait Belanja direalisasikan 

sebagai penunjang 

kebutuhan penyelesaian 

kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja & 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP 

akan menjadi kurang optimal dan 

berpotensi terhambat

Penjilidan 16 ben

del

15,000.00 240,000.00 Sesuai kebutuhan 

cetak laporan

Tersedianya 

kebutuhan cetak 

dan penggandaan 

kegiatan

Sebagai wujud keluaran 

kongkrit dari kegiatan

Sebanyak 16 bendel Tribulan II tahun 

anggaran

Kantor BAPPEDA ASN terkait Belanja direalisasikan 

sebagai penunjang 

kebutuhan penyelesaian 

kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja & 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP 

akan menjadi kurang optimal dan 

berpotensi terhambat

Belanja Makanan dan Minuman 2,250,000.00

Belanja makanan dan minuman rapat 2,250,000.00

Rapat Koordinasi : 0.00

- Kue & Snack (25 org x 2) 50 org/pors

i

15,000.00 750,000.00 Kue asin dan manis Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

dapat selesai 

dengan cermat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

Sebanyak 2 kali untuk 25 

orang

Sesuai jadwal rapat 

koordinasi

Kantor BAPPEDA Peserta rapat Belanja direalisasikan 

sebagai penunjang 

kebutuhan penyelesaian 

kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja & 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP 

akan menjadi kurang optimal dan 

berpotensi terhambat

Lampiran KAK Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
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Rencana Penggunaan (5w+1H)
Dampak/ Manfaat bagi output atau 

Dampak pada target jika anggaran tidak 

ada (perbandingan dengan yang pernah 

terjadi)

Uraian/ Keterangan Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)



Volum

e
Satuan Tarif/ Harga

Apa (obyek, 

output, hal 

lain)

Mengapa 

diperlukan
Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 

melaksanakan/ 

terkait (peserta, 

pemateri, 

Bagaimana 

Pelaksanaannya

2 3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lampiran KAK Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Rencana Penggunaan (5w+1H)
Dampak/ Manfaat bagi output atau 

Dampak pada target jika anggaran tidak 

ada (perbandingan dengan yang pernah 

terjadi)

Uraian/ Keterangan Lain  

(permasalahan, 

Alternatif, inovasi, 

lainnya…)

1

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah
Spesifikasi 

(subyek, output, 

dst)

- Nasi Kotak (25 org x 2) 50 org/pors

i

30,000.00 1,500,000.00 Nasi, Lauk, Sayur, 

Buah

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

dapat selesai 

dengan cermat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

Sebanyak 2 kali untuk 25 

orang

Sesuai jadwal rapat 

koordinasi

Kantor BAPPEDA Peserta rapat Belanja direalisasikan 

sebagai penunjang 

kebutuhan penyelesaian 

kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja & 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP 

akan menjadi kurang optimal dan 

berpotensi terhambat

Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 370,000.00

Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 370,000.00

Tenaga Kerja Bulanan (1 org x 20 jam) 20 O

J

11,000.00 220,000.00 Sesuai tusi, 

mampu 

menyelesaikan 

kebutuhan tugas 

yang ada

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

dapat selesai 

dengan cermat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

Sebanyak 20 jam yang 

dibebankan pada 1 

orang tenaga kerja

Sesuai kebutuhan 

lembur

Kantor BAPPEDA ASN terkait Tenaga kerja yang telah 

ditunjuk 

bertanggungjawab 

membantu penyelesaian 

kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja & 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP 

akan menjadi kurang optimal dan 

berpotensi terhambat

Uang Makan Tambahan pekerjaan (1 org x 5 hari) 5 O

K

30,000.00 150,000.00 Sesuai tusi, 

mampu 

menyelesaikan 

kebutuhan tugas 

yang ada

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD / LAKIP 

dapat selesai 

dengan cermat 

dan tepat

Untuk menunjang 

produktivitas dalam 

penyelesaian kegiatan

Untuk 1 orang dalam 

total kebutuhan 5 hari

Sesuai kebutuhan 

lembur

Kantor BAPPEDA ASN terkait Tenaga kerja yang telah 

ditunjuk 

bertanggungjawab 

membantu penyelesaian 

kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja & 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP 

akan menjadi kurang optimal dan 

berpotensi terhambat

7,500,000.00

Lumajang, 11 September 2019

Penanggungjawab

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH.,MM

NIP. 19631220 198903 2 003

5 2 2 021 005

JUMLAH

5 2 2 021


