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BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

M enim bang

M engingat

BUPATI SINJAI,

a. bahw a dalam  ran g k a  p e lak san aan  program  dan  kegiatan 
Pem erin tah  D aerah d ap a t berja lan  secara  efektif dan  efisien 
yang m am pu  m enghasilkan  tingkat pelayanan  te r te n tu  dan  
kew ajaran  biaya, Analisis S tan d ar B elanjda d ib u tu h k an  
dalam  p e lak san aan  program  dan  kegiatan;

b. bahw a b e rd asa rk an  k e ten tu an  Pasal 51 ayat (2) P era tu ran  
Pem erin tah  Nomor 12 T ahun  2019 ten tan g  Pengelolaan 
K euangan D aerah dan  Pasal 93 ayat (1) P e ra tu ran  M enteri 
Dalam  Negeri Nomor 13 T ahun  2006 ten tan g  Pedom an 
Pengelolaan K euangan D aerah sebagaim ana  telah  d iubah  
k ed u a  kali dengan P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 
21 T ahun  2011, bahw a analisis s ta n d a r be lan ja  m enjadi 
sa lah  sa tu  d a sa r  dalam  p e n y u su n an  R encana Kerja dan  
A nggaran S a tu an  Kerja Perangkat D aerah;

c. bahw a u n tu k  m ew ujudkan  p e lak san aan  program  dan  
kegiatan  Perangkat D aerah dalam  p e n en tu an  b iaya dan  
beban  kerja  perlu  m enetapkan  Analisis S tan d ar Belanja;

d. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana  d im aksud  
dalam  h u ru f a, h u ru f b dan  h u ru f c, perlu  m enetapkan  
P e ra tu ran  B upati ten tan g  Analisis S tan d ar Biaya;

1. U ndang-U ndang Nomor 29 T ahun  1959 ten tang
P em bentukan  D aerah T ingkat II di Sulaw esi (Lem baran 
Negara Republik Indonesia  T ahun  1959 Nomor 79, 
T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 
1822);

2. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun  2003 ten tan g  K euangan
Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2003 
Nomor 47, T am bahan  L em baran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4286);

3. U ndang-U ndang Nomor 1 T ahun  2004 ten tang
P erbendaharaan  Negara (Lem baran Negara Republik
Indonesia  T ahun  2004 nom or 5, T am bahan  Lebaran Negara 
Republik Indonesia  Nom or4355);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5697);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 647);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Nomor 68);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Nomor 45);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Nomor 93);

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Nomor 129);

l
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan degan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Bupati yakni Bupati Sinjai.
5. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaran urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.

7. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian 
kewajaran atas beban keija dan biaya untuk melaksanakan suatu program 
atau kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah 
Kabupaten Sinjai.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur yang digunakan dalam penyusunan 
alokasi anggaran dan belanja daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing 
perangkat daerah dengan pendekatan kinerja.

Pasal 3

Tujuan ASB yaitu untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan 
dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan 
tertentu dan kewajaran biaya di unit keija dalam satu tahun anggaran.

L
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BAB III
JENIS DAN FORMULASI STANDAR BIAYA 

Pasal 4

Je n is  ASB te rcan tu m  dalam  Lam piran yang m eru p ak an  bagian tidak  
te rp isah k an  dari P e ra tu ran  B upati ini.

Pasal 5

P erh itungan  proporsi anggaran  dan  belan ja  m enggunakan  form ula  yang 
te rd ap a t p ad a  m asing-m asing  jen is  ASB.

BAB IV
PERUBAHAN ANALISIS STANDAR BIAYA 

Pasal 6

(1) Dalam  hal terjad i p e ru b a h a n  kebijakan pengelolaan keuangan  d aerah  a tau  
p e ru b ah an  d a ta  yang m enjadi bagian dari ASB ini m aka , ak an  d ilakukan  
p e ru b ah an  sesua i dengan k e ten tu an  p e ra tu ran  p e rundang -undangan .

(2) Dalam  p e lak san aan  ASB ini d igunakan  aplikasi S istem  Inform asi 
M anajem en ASB.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7

P era tu ran  B upati ini berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan

Agar setiap  orang m engetahu inya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
B upati ini dengan penem patannya  dalam  B erita  D aerah K abupaten  Sinjai

D itetapkan  di Sinjai
p ad a  tanggal 23 D esem ber 2019

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

D iundangkan  di Sinjai
p ad a  tanggal 23 D esem ber 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan  Sesuai D engan Aslinya 
BAGIAN HUKUM

HAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,

a t  : Pem bina T ingkat I/IV .b
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

JENIS ANALISIS STANDAR BIAYA

I. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk pemenuhan kebutuan jasa komunikasi, 
sumber daya air, dan listrik SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 
mendukung kenyamanan dan kecepatan keija karena adanya dukungan 
ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
Kegiatan ini dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa yang 
meliputi biaya telepon, air, listrik, internet, dan jaringan tv kabel yang ada di 
Sekretariat SKPD selama 1 (satu) tahun. Apabila SKPD pada tahun anggaran 
tertentu perlu menganggarkan penambahan daya listrik, pemasangan 
instalasi, dan/atau penambahan obyek titik lampu, nominal penganggarannya 
tidak termasuk di dalam formula sehingga perlu mendapatkan persetujuan 
oleh TAPD terkait besaran nominalnya.
Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 01.

O utput
Output kegiatan ini diukur berdasarkan lama waktu pelaksanaan kegiatan 
yaitu 1 tahun anggaran (12 bulan)

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 
yakni sebagai berikut:

1. Penyusunan dan identifikasi kebutuhan belanja jasa komunikasi, 
sumber daya air, dan listrik selama 1 (satu) tahun.

2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, 
dan listrik secara efisien sesuai dengan perencanaan kebutuhan.

3. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa 
komunikasi, sumber daya air, dan listrik. Laporan ini akan menjadi 
dasar penyusunan kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber 
daya air, dan listrik di masa yang akan datang.

R ekening Belanja
Rekening belanja pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air, dan Listrik yakni sebagai berikut:
1 [5.2.2.03.01]
2 [5.2.2.03.02]
3 [5.2.2.03.03]
4 [5.2.2.03.06]
5 [5.2.2.03.19]

Belanja Telepon 
Belanja Air 
Belanja Listrik
Belanja Kawat/Faksimili/Internet 
Belanja Jasa Jaringan Televisi Kabel

Form ula
Formula pada ASB Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan 
Listrik yakni sebagai berikut:

Yt = {(1 + ri) * xi} + {(1 + T2 ) * » 2 } + {(1 + f3) * X3} + (Ps * Qs)
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Keterangan:
Yt = Pagu anggaran
I —— Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen 

belanja
ri = Persentase perubahan tarif dasar telepon
X l = Belanja telepon periode sebelumnya
T2 = Persentase perubahan tarif dasar air
X 2 = Belanja air periode sebelumnya
T3 = Persentase perubahan tarif dasar listrik
X 3 = Belanja listrik periode sebelumnya
U Persentase perubahan tarif dasar Belanja 

Kawat/Faksimili/Intemet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
X 4 Belanja Belanja Kawat/Faksimili/Intemet/Intranet/TV 

Kabel/TV Satelit periode sebelumnya
Ps = Biaya langganan TV kabel per bulan
Qs = Jumlah bulan langganan

II. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN 
DINAS /  OPERASIONAL

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk pemenuhan jasa pemeliharaan dan 
perizinan kendaraan dinas/operasional baik roda 2 (dua), roda 3 (tiga) roda 4 
(empat), roda 6 (enam), dan roda 10 (sepuluh) yang dilaksanakan oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan ini dianggarkan untuk membiayai 
biaya perawatan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional dalam 1 
(satu) tahun.
Kegiatan ini dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan perizinan 
kendaraan dinas/operasional yang dimiliki oleh SKPD. Di dalamnya mencakup 
belanja surat tanda nomor kendaraan dan belanja jasa kir.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 02.

O utput
Output kegiatan ini yakni jumlah kendaraan dinas/operasioal baik roda 2 
(dua), roda 3 (tiga) roda 4 (empat), roda 6 (enam), dan kendaraan lainnya yang 
mendapat pemeliharaan dan perizinan dengan satuan berupa unit.

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional yakni sebagai berikut:

1. Penyusunan kebutuhan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 
kendaraan dinas/operasional berdasarkan data jumlah dan jenis 
kendaraan yang dimiliki.

2. Pelaksanaan pembayaran pemeliharaan dan perizinan kendaraan 
dinas/operasional secara tertib sesuai dengan jumlah dan jenis 
kendaraan yang dimiliki.

3. Pelaporan dan evaluasi kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan 
perizinan kendaraan. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan 
kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan di masa yang 
akan datang.
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R ekening Belanja
Rekening belanja pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 
Kendaraan Dinas/Operasional yakni sebagai berikut:
1 [5.2.2.05.05] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2 [5.2.2.05.04] Belanja Jasa KIR

Form ula
Formula pada ASB Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional yakni sebagai berikut:

Y = I (P i * Qi) + I (P 2 * Q2)

Keterangan: 
Y =
I  =

Pi =
Qi =
P2 =
Q2 =

Pagu Anggaran
Penjumlahan dari jenis kendaraan dikali tarif pajak per 
kendaraan
Tarif belanja STNK per jenis kendaraan
Jumlah kendaraan yang diperpanjang per jenis
Tarif belanja jasa KIR per jenis kendaraan
Jumlah kendaraan yang menggunakan jasa KIR per jenis

III. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan 
kantor dan keasrian lingkungan kantor. Kegiatan ini dianggarkan untuk 
meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja sehingga pelayanan akan lebih 
optimal. Lingkungan kantor dimaksud yakni mencakup gedung dan halaman 
kantor yang dipeliharan kebersihannya.

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kantor yang asri dan 
bersih dengan menyediakan tenaga kebersihan kantor selama 1 (satu) tahun 
di Sekrtariat SKPD. Pada ASB ini dianggarkan untuk belanja terkait dengan 
peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta pembayaran jasa upah kerja.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 03.

O utput
Output kegiatan ini yakni kantor yang nyaman sebagai tempat kerja yang 
memenuhi kriteria bersih dan asri.

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yakni sebagai berikut:

1. Penyusunan dan identifikasi kebutuhan penyediaan jasa kebersihan 
kantor selama 1 (satu) tahun.

2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor secara tertib 
sesuai dengan standar penyelenggaraan kebersihan kantor yang telah 
ditentukan.

3. Pelaporan dan evaluasi kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor. 
Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan jasa kebersihan 
kantor di masa yang akan datang.

/
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R ekening Belanja
Rekening belanja pada kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yakni 
sebagai berikut:
1 [5.2.2.01.05] Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2 [5.2.2.03.30] Belanja Jasa Upah Keija

Form ula
Formula pada ASB Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yakni sebagai berikut:

Y = I(P i * Qi) + (P2  * Q2)

Keterangan: 
Y =
I  =

Pi =
Qi =
P2 =
Q2 =

Pagu Anggaran
Penjumlahan dari jenis kendaraan dikali tarif pajak per 
kendaraan
Harga alat kebersihan dan bahan pembersih per jenis 
Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih per jenis 
Upah tenaga kerja kebersihan 
Jumlah tenaga keija kebersihan (OB)

IV. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 
BANGUNAN KANTOR

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk pemenuhan kebutuhan penyediaan 
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dilaksanakan 
oleh Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) selama 1 (satu) tahun. Kegiatan 
ini dianggarkan dengan tujuan untuk menyediakan komponen instalasi listrik 
dan alat penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan guna kelancaran 
administrasi perkantoran.

Penganggaran komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor hanya 
boleh dianggarkan setiap tahun tetapi diharapkan lebih kecil dari anggaran 
tahun sebelumnya karena alat listrik dan elektronik memiliki umur ekonomis 
lebih dari 1 tahun.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 04.

O utput
Output kegiatan ini yakni jumlah barang yang dibeli dengan satuan berupa 
unit.

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yakni sebagai berikut:

1. Penyusunan dan evaluasi kebutuhan belanja alat listrik dan elektronik 
mengacu pada dokumen RKPBU pada tahun anggaran sebelumnya.

2. Pelaksanaan belanja alat listrik dan elektronik secara tertib dan efisien.
3. Pemasangan alat listrik dan elektronik yang telah dibeli sesuai dengan 

peruntukannya.
4. Pemeriksaan hasil pemasangan alat listrik dan elektronik secara 

menyeluruh
5. Pelaporan dan evaluasi kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik. 

Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan penyediaan 
komponen instalasi listrik di masa yang akan datang.
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R ekening Belanja
Rekening belanja pada kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yakni sebagai berikut:
1 [5.2.2.01.03] Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar,
Batteiy Kering)

Form ula
Formula pada ASB Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yakni sebagai berikut:

Y = I (P i * Qi)

Keterangan:
Y = Pagu Anggaran
X = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja
Pi = Harga komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

yang dibutuhkan per jenis
Qi = Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

yang dibutuhkan per jenis

V. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- 
UNDANGAN

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk pemenuhan penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan ini dianggarkan untuk pemenuhan 
kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan sebagai penunjang 
kelancaran administrasi perkantoran.

Kegiatan ini dialokasikan untuk dapat mencukupi kebutuhan belanja bahan 
bacaan dan belanja surat kabar selama 1 (satu) tahun. Sedangkan belanja 
pengadaan buku ilmu pengetahuan tidak dianggarkan dalam kegiatan ini dan 
dapat dianggarkan pada kegiatan tersendiri.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 05.

O utput
Output kegiatan ini yakni jumlah barang yang dibeli dengan satuan berupa 
eksemplar

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 
undangan yakni sebagai berikut:

1. Penyusunan dan identifikasi kebutuhan belanja berlangganan surat 
kabar/majalah selama 1 (satu) tahun.

2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan surat kabar/majalah secara tertib dan 
efisien sesuai dengan kebutuhan.

3. Pelaporan dan evaluasi kegiatan penyediaan surat kabar/majalah. 
Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan penyediaan 
surat kabar di masa yang akan datang.

L



- 11-

R ekening Belanja
Rekening belanja pada Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 
undangan yakni sebagai berikut:
1 [5.2.2.03.05] Belanja Surat Kabar/Majalah

Form ula
Formula pada ASB Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 
undangan Bangunan Kantor yakni sebagai berikut:

Y = I(P i * Qi)

Keterangan:
Y = Pagu anggaran
X = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen

belanja
Pi = Harga surat kabar/majalah per jenis
Qi = Jumlah surat kabar/majalah yang dianggarkan selama 12 

bulan per jenis

VI. PELAYANAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN 

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk kegiatan pelayanan administrasi 
kesekretariatan, yang dianggarkan untuk mengoptimalkan kelancaran proses 
administrasi yang ada di Sekretariat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
selama 1 (satu) tahun.

Adapun kegiatan ini digunakan untuk menganggarkan terkait dengan 
kebutuhan administrasi kesekretariatan kantor seperti ATK, perangko, 
materai, dan benda pos lainnya, paket/pengiriman, bendera dan spanduk, 
jasa publikasi, dokumentasi, & iklan pemerintah, cetak dan penggandaan 
serta kebutuhan pembayaran jasa upah kerja tenaga honorer. Selain itu pada 
ASB ini diperbolehkan untuk mengganggarkan kebutuhan terkait dengan 
makanan dan minuman rapat serta tamu.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 06.

O utput
Output kegiatan ini yakni terpenuhinya kebutuhan pengadministrasian 
selama 1 tahun.

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan yakni sebagai 
berikut:

1. Penyusunan dan identifikasi kebutuhan pelayanan administrasi 
kesekretariatan selama 1 (satu) tahun.

2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan secara 
tertib sesuai dengan perencanaan kebutuhan.

3. Pelaporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan administrasi 
kesekretariatan. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan 
kebutuhan pelayanan administrasi kesekretariatan di masa yang akan 
datang.
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R ekening Belanja
Rekening belanja pada Pelayanan Administrasi Kesekretariatan yakni sebagai 
berikut:
1 [5.2.2.01.01]
2 [5.2.2.01.04]
3 [5.2.2.03.07]
4 [5.2.2.01.15]
5 [5.2.2.03.13]

6 [5.2.2.03.30]
7 [5.2.2.06.01]
8 [5.2.2.06.02]
9 [5.2.2.11.02]
10 [5.2.2.11.03]

Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Paket/Pengiriman
Belanja Bendera Dan Spanduk
Belanja Jasa Publikasi,Dokumentasi 85 Iklan
Pemerintah
Belanja Jasa Upah Kerja
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Form ula
Formula pada ASB Pelayanan Administrasi Kesekretariatan yakni sebagai 
berikut:

Y = I(Px * Qi) + I(P 2 * Q2) + I(Ps * Qa) + (P4 * Q4) + I(Ps * Qs) + I(Pe * Qe) + 
I(P 7 * Q7) + (Ps * Qs) + S(P9 * Q9) + I(Pio * Qio)

Keterangan:
Y = Pagu anggaran
X = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen

belanja
Pi = Harga alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis
Qi = Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis
P2 = Harga perangko/materai per jenis
Q2 = Jumlah perangko/materai yang dibutuhkan per jenis
P3 = Tarif paket pengiriman per jenis
Q3 = Jumlah paket pengiriman per jenis (kg)
P4 = Harga cetak spanduk per meter
Q4 = Ukuran spanduk
P5 = Harga jasa publikasi, dokumentasi, dan iklan per jenis 
Q5 = Jumlah jasa publikasi, dokumentasi, dan iklan per jenis 
P6 = Upah jasa kerja
Qe = Jumlah tenaga kerja (OB)
P7 = Harga cetak per jenis barang
Q7 = Jumlah cetak per jenis barang
Ps = Harga penggandaan per jenis barang
Q8 = Jumlah penggandaan per jenis barang
P9 = Harga makanan dan minuman per jenis
Qg = Jumlah makanan dan minuman untuk rapat per jenis
P10 = Harga makanan dan minuman per jenis
Qio = Jumlah makanan dan minuman untuk tamu per jenis

VII. PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD 

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk pemenuhan pengelolaan keuangan yang 
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 1 (satu) 
tahun. Kegiatan ini utamanya dialokasikan untuk pemenuhan kelancaran 
pelayanan administrasi keuangan SKPD.
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Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan insentif dalam rangka mewujudkan 
suatu tertib administrasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Pada kegiatan ini utamanya digunakan untuk 
menganggarkan honorarium pengelolah keuangan SKPD. Sedangkan 
komponen belanja lainnya merupakan penunjuang pada penganggaran 
honorarium.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 07.

O utput
Output kegiatan ini yakni jumlah dokumen laporan keuangan yang 
dihasilkan.

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD yakni sebagai berikut:

1. Penyusunan kebutuhan pembayaran honorarium berdasarkan data 
jumlah tenaga pelaksana dalam 1 (satu) tahun.

2. Pelaksanaan pembayaran honorarium secara tertib sesuai dengan 
pekerjaan yang telah dilakukan.

3. Pelaporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan SKPD. Laporan 
ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan pengelolaan keuangan 
SKPD di masa yang akan datang.

R ekening Belanja
Rekening belanja pada Pengelolaan Keuangan SKPD yakni sebagai berikut:
1 [5.2.1.01.03]
2 [5.2.2.01.01]
3 [5.2.2.03.30]
4 [5.2.2.06.01]
5 [5.2.2.06.02]

Honorarium Pengelolah Keuangan SKPD 
Belanja Alat Tulis Kantor 
Belanja Jasa Upah Keija 
Belanja Cetak 
Belanja Penggandaan

Form ula
Formula pada ASB Pengelolaan Keuangan SKPD yakni sebagai berikut:

Y = X(Pi * Qi) + I (P 2 * Q2) + (Pa * Qs) + I (P 4 * Q4) + I(P s * QS)

Keterangan:
Y = Pagu anggaran
X = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen 

belanja
Pi = Honor pengelola keuangan per jabatan
Qi = Jumlah pengelola keuangan per jabatan
P2 = Harga alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis
Q2 = Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis
P3 = Upah jasa keija
Q3 = Jumlah tenaga keija (OB)
P4 = Harga cetak per jenis barang 
Q4 = Jumlah cetak per jenis barang 
Ps = Harga penggandaan per jenis barang 
Q5 = Jumlah penggandaan per jenis barang
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VIII. RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk mengakomodir kebutuhan belanja 
perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka menghadiri undangan 
dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, atau melakukan 
koordinasi maupun konsultasi yang dengan pihak terkait di dalam dan luar 
daerah Kabupaten Sinjai selama 1 (satu) tahun.

Kegiatan ini dianggarkan untuk menghadiri undangan ataupun koordinasi 
yang bersifat mendadak dan tidak terencana sebelumnya. Sehingga dapat 
dikatakan bila alokasi anggaran pada kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 
dalam dan luar daerah ini tidak boleh digunakan untuk pelaksanaan kegiatan 
pada program lainnya.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 08.

O utput
Output kegiatan ini yakni frekuensi perjalanan dinas luar daerah dengan 
satuan berupa jumlah orang dan lama hari (OH)

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 
yakni sebagai berikut:

1. Penyusunan dan identifikasi kebutuhan rapat koordinasi ke dalam dan 
luar daerah selama 1 (satu) tahun.

2. Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan 
luar daerah secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan 
peruntukannya.

3. Pelaporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar 
daerah. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan rapat 
koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di masa yang akan 
datang.

R ekening Belanja
Rekening belanja pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar 
Daerah yakni sebagai berikut:
1 [5.2.2.15.01] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2 [5.2.2.15.02] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3 [5.2.2.15.03] Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Form ula
Formula pada ASB Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 
yakni sebagai berikut:

y = Er(p,* * Qi, * Q<h) + + (p,e * Q iJi +
ir(p*« * o , ,  * q *i,j + (p^  * Qr„: + (p*e * q ,j i  +
£[(* ,«  * Os. * Q.b) +  (P3«, * +  (P3. * QsJ3

Keterangan:
Y = Pagu anggaran
E = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja 
Pia = Biaya uang harian perjalanan dinas narasumber dalam daerah per 

jabatan
Pib = Biaya transportasi perjalanan dinas narasumber dalam daerah per 

jabatan



- 15-

Pic = Biaya penginapan perjalanan dinas narasumber dalam daerah per 
jabatan

Q la = Jumlah orang yang dikirim untuk melakukan perjalanan dinas dalam 
daerah per jabatan

Qib = Jumlah hari perjalanan dinas narasumber dalam daerah
P2a = Biaya uang harian perjalanan dinas narasumber luar daerah per 

jabatan
P2b = Biaya transportasi perjalanan dinas narasumber luar daerah per 

jabatan
P2c = Biaya penginapan perjalanan dinas narasumber luar daerah per 

jabatan
Q2a = Jumlah orang yang dikirim untuk melakukan perjalanan dinas luar 

daerah per jabatan
Q2b = Jumlah hari perjalanan dinas narasumber luar daerah
P3a = Biaya uang harian perjalanan dinas narasumber luar negeri per 

jabatan
P3b = Biaya transportasi perjalanan dinas narasumber luar negeri per 

jabatan
P3c = Biaya penginapan perjalanan dinas narasumber luar negeri per 

jabatan
Q3a = Jumlah orang yang dikirim untuk melakukan perjalanan dinas luar 

negeri per jabatan
Q3b = Jumlah hari perjalanan dinas narasumber luar negeri

IX. PBMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk memelihara gedung kantor seperti penataan 
halaman kantor, pengecataan kantor, atau perbaikan ringan gedung kantor 
untuk mempertahankan nilai bangunan kantor agar bangunan kantor 
tersebut selalu layak fungsi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) selama 1 (satu) tahun.

Pemeliharaan bangunan gedung kantor menekankan pada upaya yang bersifat 
memperbaiki kerusakan bagian tertentu dari bangunan gedung kantor yang 
tidak menambah nilai aset. Pemeliharaan tidak diperbolehkan menambah aset 
bangunan yang meliputi penambahan volume, kapasitas, umur 
ekonomis/masa manfaat maupun rehabilitasi sedang atau berat bangunan 
gedung kantor.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 09.

O utput
Output kegiatan ini yakni luas bangunan gedung kantor yang dipelihara 
dengan satuan berupa meter persegi

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yakni sebagai 
berikut:

1. Koordinasi internal SKPD pada tahun anggaran sebelumnya.
2. Analisis kebutuhan pemeliharaan bangunan gedung kantor mengacu 

pada RKPBU.
3. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung kantor sesuai dengan 

kebutuhan.



4. Pemeriksaan hasil pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung kantor 
secara menyeluruh.

5. Pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Laporan 
ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan pemeliharaan 
rutin/berkala gedung kantor di masa yang akan datang.

R ekening Belanja
Rekening belanja pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yakni
sebagai berikut:
1 [5.2.2.02.01] Belanja Bahan Baku Bangunan
2 [5.2.2.03.30] Belanja Jasa Upah Kerja

Form ula
Formula pada ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yakni sebagai 
berikut:

Y = I (P i * Qi) + (P2 * Q2)

Keterangan: 
Y =

I  =

Pi =
Qi =
P2 =
Q2 =

Pagu anggaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala 
gedung kantor
Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing 
komponen belanja
Harga bahan baku bangunan per jenis barang 
Jumlah bahan baku bangunan per jenis barang 
Upah jasa kerja 
Jumlah tenaga kerja (OB)

X. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/ OPERASIONAL

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala 
kendaraan dinas/operasional yang meliputi pembelian bahan bakar minyak, 
pembelian pelumas, penyediaan jasa servis, dan pembelian suku cadang 
untuk kendaraan roda 2 (dua), roda 3 (tiga), roda 4 (empat), roda 6 (enam), 
roda 10 (sepulih) dan alat berat yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD).

Kendaraan dinas yakni kendaraan yang disediakan bagi pejabat atau pegawai 
yang melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan pada lingkup SKPD. 
Kendaraan operasional kantor yakni kendaraan roda 2 (dua), roda 3 (tiga), 
roda 4 (empat), roda 6 (enam), roda 10 (sepuluh), dan alat berat yang 
merupakan sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan pemerintahan 
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan SKPD. Kegiatan 
pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yakni upaya yang dilakukan 
untuk mempertahankan kendaraan dinas/operasional agar tetap dalam 
kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 10.

O utput
Output kegiatan ini yakni jumlah kendaraan kendaraan roda 2 (dua), roda 3 
(tiga), roda 4 (empat), dan roda 6 (enam) yang dipelihara dengan satuan 
masing-masing berupa unit.
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Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
yakni sebagai berikut:

1. Koordinasi internal SKPD pada tahun anggaran sebelumnya.
2. Analisis kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 

mengacu pada RKPBU.
3. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sesuai dengan 

kebutuhan.
4. Pemeriksaan hasil pekeijaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 

secara menyeluruh.
5. Pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan 
kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional di 
masa yang akan datang.

R ekening Belanja
Rekening belanja pada Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional yakni sebagai berikut:
1 [5.2.2.05.01] Belanja Jasa Service
2 [5.2.2.05.02] Belanja Penggantian Suku Cadang
3 [5.2.2.05.03] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Form ula
Formula pada ASB Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional yakni sebagai berikut:

Y = I (P i * Qi) + I (P 2 * Q2) + I(Pa * Qa)
Keterangan:
Y

I

Pi

Q2
P3

Qs

Pagu anggaran kegiatan pemeliharaaan rutin/berkala 
kendaraan dinas/operasional
Penjumlahan dari perkalian harga dan kuantitas masing- 
masing komponen
Biaya pemeliharaan (servis) kendaraan bermotor per jenis 
kendaraan
Jumlah kendaraan yang dipelihara (servis) per jenis 
kendaraan
Harga suku cadang per jenis 
Jumlah suku cadang per jenis 
Harga BBM/Gas/Pelumas per jenis 
Jumlah BBM/Gas/Pelumas per jenis

XI. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG 
KANTOR

D efin isi O perasional
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor mencakup 
perawatan dan pemeliharaan perlengkapan kantor yang dimiliki oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti perkakas rumah tangga, kipas angin, 
televisi, dan perlengkapan gedung kantor lainnya yang digunakan untuk 
melengkapi pekeijaan.

Pemeliharaan perlengkapan menekankan pada upaya yang bersifat perawatan, 
pemeliharaan dan perbaikan kerusakan bagian tertentu dari perlengkapan. 
Proses pemeliharaan yang baik melihat sejauh mana kerusakan perlengkapan 
yang harus dipelihara. Nilai ekonomis dikatakan bertahan apabila bagian yang 
telah dipelihara dapat berfungsi maupun bertahan kemanfaatannya dan tidak
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mudah membutuhkan pemeliharaan kembali. Pemeliharaan diperuntukkan 
bagi gedung kantor yang mendukung pelaksanaan pekerjaan.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 11.

O utput
Output kegiatan ini yakni jumlah perlengkapan yang dipelihara dengan 
satuan unit

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 
yakni sebagai berikut:

1. Koordinasi internal SKPD pada tahun anggaran sebelumnya.
2. Analisis kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor mengacu 

pada RKPBU.
3. Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor sesuai dengan 

kebutuhan.
4. Pemeriksaan hasil pekerjaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 

secara menyeluruh.
5. Pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkpan gedung 

kantor. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan 
pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor di masa yang 
akan datang.

R ekening Belanja
Rekening belanja pada Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung 
Kantor yakni sebagai berikut:
1 [5.2.2.20.03] Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

Form ula
Formula pada ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 
yakni sebagai berikut:

Y = I (P i  * Qi)

Keterangan:
Y = Pagu anggaran kegiatan pemeliharaaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional
X = Penjumlahan dari perkalian harga dan kuantitas masing-

masing komponen
Pi = Biaya pemeliharaan (servis) perlengkapan kantor per jenis

Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (servis) per 
Qi = jenis

XII. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 

D efin isi O perasional
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor mencakup 
perawatan dan pemeliharan peralatan yang tersedia di dalam gedung kantor 
SKPD, seperti peralatan jaringan aplikasi, genset, maupun alat laboratorium. 
Kegiatan ini menekankan pada upaya yang bersifat perawatan pada peralatan 
kantor.
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Proses pemeliharaan peralatan gedung kantor yang baik melihat sejauh mana 
kerusakan peralatan yang harus dipelihara. Nilai ekonomis dikatakan 
bertahan apabila bagian yang telah dipelihara dapat berfungsi maupun 
bertahan kemanfaatannya dan tidak membutuhkan pemeliharaan kembali. 
Kegiatan ini dilakukan bagi gedung kantor yang mendukung saja.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 12.

O utput
Output kegiatan ini yakni jumlah peralatan yang dipelihara dengan satuan 
unit

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 
yakni sebagai berikut:

1. Koordinasi internal SKPD pada tahun anggaran sebelumnya.
2. Analisis kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor mengacu 

pada RKPBU.
3. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan gedung kantor sesuai dengan 

kebutuhan.
4. Pemeriksaan hasil pekeijaan pemeliharaan peralatan gedung kantor 

secara menyeluruh.
5. Pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung 

kantor. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan 
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor di masa yang akan 
datang.

R ekening Belanja
Rekening belanja pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 
yakni sebagai berikut:
1 [5.2.2.03.48] Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan Aplikasi
2 [5.2.2.20.04] Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
3 [5.2.2.20.09] Belanja Pemeliharaan Genset
4 [5.2.2.20.21] Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium

Form ula
Formula pada ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 
yakni sebagai berikut:

Y = (Pi * Qi) + I (P 2 * Q2) + (Ps * Q3) + I(P4 * Q4)

Keterangan:
Y Pagu anggaran kegiatan pemeliharaaan rutin/berkala

I =
kendaraan dinas/operasional
Penjumlahan dari perkalian harga dan kuantitas masing-

Pi —
masing komponen
Biaya pemeliharaan (servis) jaringan aplikasi

Qi = Jumlah jaringan aplikasi dipelihara (servis)
P2 = Biaya pemeliharaan (servis) peralatan kantor per jenis
q2 = Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (servis) per jenis
P3 = Biaya pemeliharaan (servis) genset
Qs = Jumlah genset dipelihara (servis)
P4 = Biaya pemeliharaan (servis) alat laboratorium per jenis
Q4 = Jumlah alat laboratorium dipelihara (servis)
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XIII. PENYUSUNAN PENATAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk kegiatan penataan administrasi 
kepegawaian di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan 
ini bertujuan untuk menyusun dan mengendalikan aktivitas pegawai, 
memelihara, mengembangkan, mendapatkan, menggunakan pegawai dengan 
sesuai dari beban kerjanya sehingga dapat mencapai tujuan dari organisasi 
yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada ASB ini diperkenankan untuk 
menganggarkan belanja ATK, jasa upah kerja, penggandaan, serta makanan 
dan minuman kegiatan.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 13.

O utput
Output kegiatan ini yakni terlaksananya tertib penataan administrasi 
kepegawaian selama 12 bulan

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Penyusunan Penataan Administrasi Kepegawaian yakni 
sebagai berikut:

1. Penyusunan dan identifikasi kebutuhan administrasi kepegawaian 
selama 1 (satu) tahun.

2. Pelaksanaan kegiatan penyusunan penataan administrasi kepegawaian 
secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

3. Pelaporan kegiatan penyusunan penataan administrasi kepegawaian. 
Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan penyusunan 
penataan administrasi kepegawaian di masa yang akan datang.

R ekening Belanja
Rekening belanja pada Penyusunan Penataan Administrasi Kepegawaian yakni 
sebagai berikut:
1 [5.2.2.01.01] Belanja Alat Tulis Kantor
2 [5.2.2.03.30] Belanja Jasa Upah Kerja
3 [5.2.2.06.02] Belanja Penggandaan
4 [5.2.2.11.04] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

Form ula
Formula pada ASB Penyusunan Penataan Administrasi Kepegawaian yakni 
sebagai berikut:

Y = I(P i * Qi) + (P2 * Q2) + I(P3 * Qa) + I(P4 * Q4)
Keterangan:
Y = Pagu anggaran
X = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen 

belanja
Pi = Harga alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis 
Qi = Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis 
P2 = Upah jasa kerja
Q2 = Jumlah tenaga kerja (OB)
P3 = Harga penggandaan per jenis barang
Q3 = Jumlah penggandaan per jenis barang
P4 = Harga makanan dan minuman per jenis
Q4 = Jumlah makanan dan minuman untuk kegiatan per jenis
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XIV. PENYUSUNAN DOKUMEN INTERNAL SKPD

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk kegiatan penyusunan dokumen rutin 
dalam penyeleggaraan operasional SKPD. Penyusunan dokumen dilakukan 
oleh SKPD sendiri dengan membentuk Tim Penyusun. Dokumen yang disusun 
merupakan dokumen yang merupakan Tupoksi SKPD meliputi Dokumen 
Perencanaan (Renstra, Renja), Dokumen Penganggaran (RKA, DPA), Dokumen 
Monev dan Pelaporan (Laporan Monev, Lakip LKJiP, LPPD, LKPJ), atau 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 14.

O utput
Output kegiatan ini yakni jumlah dokumen internal SKPD 

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Penyusunan Dokumen Internal SKPD yakni sebagai berikut:

1. Penyusunan dan identifikasi kebutuhan penyusunan dokumen internal 
SKPD selama 1 (satu) tahun.

2. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen internal SKPD secara tertib 
dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

3. Pelaporan kegiatan penyusunan dokumen internal SKPD. Laporan ini 
akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan penyusunan dokumen 
internal SKPD di masa yang akan datang.

R ekening Belanja
Rekening belanja pada Penyusunan Dokumen Internal SKPD yakni sebagai 
berikut:
1 [5.2.2.01.01]
2 [5.2.2.03.30]
3 [52.2.06.01]
4 [5.2.2.06.02]
5 [5.2.2.11.04]

Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Jasa Upah Kerja
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

Form ula
Formula pada ASB Penyusunan Dokumen Internal SKPD yakni sebagai 
berikut:

Y = I (P i * Qi) + (P2 * Q2) + I (P 3 * Qa) + I(P 4 * Q4) + I (P 4 * Q4)
Keterangan:
Y = Pagu anggaran
X = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen 

belanja
Pi = Harga alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis 
Qi = Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis 
P2 = Upah jasa kerja
Q2 = Jumlah tenaga kerja (OB)
P3 Harga cetak per jenis barang
Q3 Jumlah cetak per jenis barang
P4 = Harga penggandaan per jenis barang
Q4 = Jumlah penggandaan per jenis barang
Ps = Harga makanan dan minuman per jenis
Q5 = Jumlah makanan dan minuman untuk kegiatan per jenis
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XV. KEGIATAN BERSIFAT SOSIALISASI

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk kegiatan bersifat sosialisasi yang bertujuan 
untuk memberikan peningkatan pemahaman atau transfer pengetahuan 
tentang satu atau beberapa topik secara langsung kepada aparatur baik itu 
internal maupun dengan SKPD lain, ataupun kelompok masyarakat. Manfaat 
dari hasil pelaksanaan kegiatan yang bersifat sosialisasi terwujud dalam 
peningkatan kineija aparatur ataupun kelompok masyarakat.

Syarat dari pelaksanaan kegiatan ini yakni diikuti oleh peserta yang memiliki 
keterkaitan terhadap materi kegiatan (penetapan kelompok peserta tepat 
sasaran), dilaksanakan 1 (satu) hari minimal 6 (enam) jam untuk masing- 
masing kegiatan yang bersifat sosialisasi, desain kegiatan utama bersifat 
mengundang orang, dan dilaksanakan sendiri oleh SKPD, tidak boleh dipihak 
ketigakan. Selain itu dalam penyelenggaraan sosialisasi juga perlu adanya 
narasumber atau tenaga ahli yang kompeten.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 15.

O utput
Output kegiatan ini yakni jumlah orang yang terampil dan meningkat 
pengetahuannya tentang materi sosialisasi yang telah diberikan sehingga 
pelayanan SKPD kepada masyarakat akan meningkat dan memiliki SDM yang 
berkualitas di masa depan.

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Kegiatan Bersifat Sosialisasi yakni sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan rencana kegiatan, jadwal dan topik sosialisasi.
2. Koordinasi dengan narasumber atau tenaga ahli terkait materi yang 

akan disosialisasikan.
3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara baik dan efisien sehingga 

memberikan manfaat yang optimal.
4. Pelaporan kegiatan sosialisasi terkait penyerapan anggaran dan 

jalannya pelaksanaan sosialisasi. Laporan ini akan menjadi dasar 
perbaikan kegiatan sosialisasi di masa yang akan datang.

R ekening Belanja
Rekening belanja pada Kegiatan Bersifat Sosialisasi yakni sebagai berikut:
1 [5.2.2.01.01] Belanja Alat Tulis Kantor
2 [5.2.2.01.15] Belanja Bendera dan Spanduk
3 [5.2.2.03.30] Belanja Jasa Upah Keija
4 [5.2.2.03.53] Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
5 [5.2.2.06.01] Belanja Cetak
6 [5.2.2.06.02] Belanja Penggandaan
7 [5.2.2.11.04] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
8 [5.2.2.15.01] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9 [5.2.2.15.02] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
10 [5.2.2.07.02] Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
11 [5.2.2.03.12] Belanja Jasa Transportasi
12 [5.2.2.07.05] Belanja Sewa Tempat Penginapan

/
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Form ula
Formula pada ASB Kegiatan Bersifat Sosialisasi yakni sebagai berikut:

Y = B P i * Qi) + (P2 * Q2) + I (P 3 * Qa) + I (P 4 * Q4) + I(P s * Qs) + I(P e * Qe) + 
I(P t * Qt) + S[(PBa * Qa. * Q*b) I (Pak * OaJ i 0*8« * Q*a)l +

S;(P9a - Q9a * Q9b) ! (P9b * Q9a) ! (P* * <*,.)] + I(Pio * Qio) + Z(Pu * Qu) + Z(Pi2

* Qx3)

Keterangan:
Y =
I  -
Pi =
Qi = 
P2 =
Q2 = 
P3 =
q3 =
P4 =

Q 4 _

P5 = 
Qs = 
Pe = 
Qe = 
P7 =
Q7 = 
P8a =

P8b =

P8c =

Q8a =

Q8b = 
P9a =

P9b =

P9c “

Q9a =

Q9b =
PlO = 
Qio = 
Pn = 
Qn = 
P12 =

Pagu anggaran
Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja
Harga alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis
Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis
Harga cetak spanduk per meter
Ukuran spanduk
Upah jasa kerja
Jumlah tenaga kerja (OB)
Honorarium tenaga ahli, fasilitator, instruktur, atau narasumber per 
jabatan
Jumlah tenaga ahli, fasilitator, instruktur, atau narasumber per 
jabatan
Harga cetak per jenis barang
Jumlah cetak per jenis barang
Harga penggandaan per jenis
Jumlah penggandaan per jenis
Harga makanan dan minuman per jenis
Jumlah makanan dan minuman untuk kegiatan per jenis
Biaya uang harian peijalanan dinas narasumber dalam daerah per
jabatan
Biaya transportasi peijalanan dinas narasumber dalam daerah per 
jabatan
Biaya penginapan peijalanan dinas narasumber dalam daerah per 
jabatan
Jumlah narasumber yang dikirim untuk melakukan peijalanan dinas 
dalam daerah per jabatan
Jumlah hari peijalanan dinas narasumber dalam daerah
Biaya uang harian peijalanan dinas narasumber luar daerah per
jabatan
Biaya transportasi peijalanan dinas narasumber luar daerah per 
jabatan
Biaya penginapan peijalanan dinas narasumber luar daerah per 
jabatan
Jumlah narasumber yang dikirim untuk melakukan peijalanan dinas 
luar daerah per jabatan
Jumlah hari perjalanan dinas narasumber luar daerah 
Harga sewa gedung/kantor/tempat per jenis 
Jumlah gedung/kantor/tempat yang di sewa per jenis 
Biaya transportasi per jabatan 
Jumlah orang yang dibiayai (OK) per jabatan 
Biaya penginapan per jabatan



XVI. KEGIATAN BERSIFAT PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk kegiatan bersifat bimbingan teknis yaitu 
suatu proses belajar mengajar secara terencana bagi pegawai/aparatur 
dan/atau masyarakat sebagai suatu cara untuk meningkatkan atau 
mengembangkan wawasan/pengetahuan/ keterampilan/kompetensi yang 
diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsinya. Pelaksanaan Bimbingan Teknis disesuaikan dengan tugas pokok 
dan fungsi SKPD serta analisis jenis kebutuhan peningkatan kualitas aparatur 
serta kompetensi yang dibutuhkan masyarakat setiap tahunnya. Aparatur 
yang diberikan peningkatan kualitas untuk dapat merata terutama dalam hal 
mendukung kinerja SKPD.

Hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis dapat dirasakan manfaat baik melalui 
diseminasi maupun penerapan aplikatif dalam rangka menunjang kinerja 
SKPD dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan baik skala 
kecil maupun skala besar dengan alokasi waktu pelaksanaan selama 2-3 (dua 
sampai tiga) hari dengan waktu minimal tiap hari 6 (enam) jam. Dilaksanakan 
sendiri oleh SKPD, tidak boleh dipihak ketigakan. Harus ada 
Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 16.

O utput
Output kegiatan ini yakni jumlah orang yang terampil dan meningkat 
pengetahuannya tentang materi bimbingan teknis yang telah diberikan 
sehingga pelayanan SKPD kepada masyarakat akan meningkat dan memiliki 
SDM yang berkualitas di masa depan.

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Kegiatan Bersifat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis yakni 
sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan rencana kegiatan, jadwal dan analisis kebutuhan 
bimbingan teknis.

2. Koordinasi dengan narasumber atau tenaga ahli terkait materi 
bimbingan teknis.

3. Inventarisasi peserta bimbingan teknis sehingga peserta yang mengikuti 
kegiatan tersebut merupakan peserta yang memiliki keinginan untuk 
mengembangkan diri.

4. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat bimbingan teknis secara baik dan 
efisien.

5. Pelaporan dan evaluasi kegiatan yang bersifat penyelenggaraan 
bimbingan teknis. Laporan ini akan menjadi dasar perbaikan 
penyelenggaraan bimbingan teknis di masa yang akan datang.

R ekening Belanja
Rekening belanja pada Kegiatan Bersifat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 
yakni sebagai berikut:
1 [5.2.2.01.01] Belanja Alat Tulis Kantor
2 [5.2.2.01.15] Belanja Bendera dan Spanduk
3 [5.2.2.02.08] Belanja Bahan Percontohan
4 [5.2.2.02.12] Belanja Bahan Praktek/Praktikum
5 [5.2.2.03.12] Belanja Jasa Transportasi
6 [5.2.2.03.30] Belanja Jasa Upah Keija
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7 [5.2.2.03.53]
8 [5.2.2.06.01]
9 [5.2.2.06.02]
10 [5.2.2.07.02]
11 [5.2.2.07.05]
12 [5.2.2.11.04]
13 [5.2.2.15.01]
14 [5.2.2.15.02]

Form ula

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 
Belanja Cetak 
Belanja Penggandaan 
Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 
Belanja Sewa Tempat Penginapan 
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Formula pada ASB Kegiatan Bersifat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis yakni 
sebagai berikut:

Y = I (P i * Qi) + (P2 * Q2) + I (P 3 * Qs) + I(P4 * Q4) + I(P s * Qs) + I(P e * Qe) + 
I (P 7 * Qt) + I(P s * Qs) +I(P9 * Qs) +I(Pio * Qio) + I(P n  * Q ll) +I(Pi2 * Ql2) + 

I [ ( P l 3 «  * Q lSa * Q l3 b )  +  O l3 b  * Q i3 l)  +  (P i3 c  * Q i3 a ) ]  +
* Q l4» * Q l4 h )  'h  (P l4 b  * Q l4 l )  h  ( P |4 r *  Q '4 » ) l

Keterangan:
Y = Pagu anggaran
£  = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja
Pi = Harga alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis 
Qi = Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis 
P2 = Harga cetak spanduk per meter
Q2 = Ukuran spanduk
P3 = Harga bahan percontohan yang dibutuhkan per jenis
Q3 = Jumlah bahan percontohan yang dibutuhkan per jenis
P4 = Harga bahan praktek/praktikum yang dibutuhkan per jenis
Q4 = Jumlah bahan praktek/praktikum yang dibutuhkan per jenis
Ps = Biaya transportasi per jabatan
Q5 = Jumlah orang yang dibiayai (OK) per jabatan
P6 = Upah jasa keija
Qe = Jumlah tenaga keija (OB)
P7 = Honorarium tenaga ahli, fasilitator, instruktur, atau narasumber per 

jabatan
Qi  = Jumlah tenaga ahli, fasilitator, instruktur, atau narasumber per 

jabatan
Ps = Harga cetak per jenis barang
Qs = Jumlah cetak per jenis barang
P9 = Harga penggandaan per jenis
Qg = Jumlah penggandaan per jenis
P10 = Harga sewa gedung/kantor/tempat per jenis
Qio = Jumlah gedung/kantor/tempat yang di sewa per jenis
P11 = Biaya penginapan per jabatan
Qn = Jumlah orang yang dibiayai (OH)
Pi2 = Harga makanan dan minuman per jenis
Qi2 = Jumlah makanan dan minuman untuk kegiatan per jenis

Pi3a = Biaya uang harian perjalanan dinas narasumber dalam daerah per 
jabatan

Pi3b = Biaya transportasi perjalanan dinas narasumber dalam daerah per 
jabatan

Pi3c = Biaya penginapan perjalanan dinas narasumber dalam daerah per 
jabatan

Qi3a = Jumlah narasumber yang dikirim untuk melakukan perjalanan dinas 
dalam daerah per jabatan

Qi3b = Jumlah hari perjalanan dinas narasumber dalam daerah
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Pi4a = Biaya uang harian perjalanan dinas narasumber luar daerah per 
jabatan

Pi4b = Biaya transportasi perjalanan dinas narasumber luar daerah per 
jabatan

Pi4c = Biaya penginapan perjalanan dinas narasumber luar daerah per 
jabatan

Qi4a = Jumlah narasumber yang dikirim untuk melakukan perjalanan dinas 
luar daerah per jabatan

Qi4b = Jumlah hari perjalanan dinas narasumber luar daerah

XVII. KEGIATAN BERSIFAT PENGIRIMAN BIMBINGAN TEKNIS

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk kegiatan mengirim aparatur perangkat 
daerah dan/atau masyarakat untuk mengikuti bimbingan teknis yang 
bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui peningkatan 
keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang 
menjadi kebutuhan utama. Pengiriman aparatur perangkat daerah dan/atau 
masyarakat dalam kegiatan pengiriman bimbingan teknis/pelatihan 
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta analisis jenis 
kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya aparatur perangkat daerah 
dan/atau masyarakat setiap tahunnya.

Hasil pelaksanaan pengiriman bimbingan teknis dapat dirasakan manfaatnya 
baik melalui diseminasi maupun penerapan aplikatif dalam rangka menunjang 
kinerja SKPD dan pemberdayaan masyarakat. Pengiriman aparatur dan 
masyarakat utuk mengikuti bimbingan teknis dengan alokasi waktu minimal 2 
hari dan maksimal 5 hari. Kegiatan bimbingan teknis diselenggarakan oleh 
pihak lain SKPD hanya mengikuti dengan memberikan kontribusi 
keikutsertaan.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 17.

O utput
Output kegiatan ini yakni jumlah orang yang terampil atau mendapat 
peningkatan kualitas melalui pengiriman bimbingan teknis yang diikuti 
dengan satuan orang hari (OH).

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Kegiatan Bersifat Pengiriman Bimbingan Teknis yakni 
sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan pihak ketiga/penyelenggara bimbingan teknis.
2. Pelaksanaan pengiriman bimbingan teknis.
3. Pelaporan kegiatan pengiriman bimbingan teknis. Laporan ini akan 

menjadi dasar pemilihan penyelenggara bimbingan teknis yang sesuai 
dengan kebutuhan SKPD di masa yang akan datang.

4. Diseminasi internal hasil pengiriman bimbingan teknis dalam rangka 
penyebarluasan informasi dan perbaikan pelayanan di masa yang akan 
datang.

/
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R ekening Belanja
Rekening belanja pada Kegiatan Bersifat Pengiriman Bimbingan Teknis yakni 
sebagai berikut:
1 [5.2.2.15.02] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2 [5.2.2.17.01] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
3 [5.2.2.17.03] Belanja Bimbingan Teknis

Form ula
Formula pada ASB Kegiatan Bersifat Pengiriman Bimbingan Teknis yakni 
sebagai berikut:
Y = E[(Pltt * * Qn,) + (P1U * QtJ  +  (Plc * Qtj  +  (Pld * Q1m)]+ I (P 2 * Qa) + I (P 3 *
Qa)

Keterangan:
Y = Pagu anggaran
X = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja
Pia = Biaya uang harian perjalanan dinas narasumber luar daerah per 

jabatan
Pib = Biaya transportasi perjalanan dinas narasumber luar daerah per 

jabatan
Pic = Biaya penginapan perjalanan dinas narasumber luar daerah per 

jabatan
Qia = Jumlah narasumber yang dikirim untuk melakukan perjalanan dinas 

luar daerah per jabatan
Qib = Jumlah hari perjalanan dinas narasumber luar daerah
P2 = Biaya kontribusi
Q2 = Jumlah orang yang dikirim
P3 = Biaya kontribusi
Q3 = Jumlah orang yang dikirim

XVIII. KEGIATAN BERSIFAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan yaitu suatu proses belajar mengajar secara terencana bagi 
pegawai/aparatur dan/atau masyarakat sebagai suatu cara untuk 
meningkatkan atau mengembangkan wawasan/pengetahuan/keterampilan/ 
kompetensi yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan tugas pokok 
dan fungsi SKPD serta analisis jenis kebutuhan peningkatan kualitas 
aparatur serta kompetensi yang dibutuhkan masyarakat setiap tahunnya. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh BKPSDMA atau instansi kepegawaian lainnya 
untuk jenjang ASN, misalnya Prajabatan, LATPIM IV, III, dan II.

Hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dirasakan manfaatnya 
baik melalui diseminasi maupun penerapan aplikatif dalam rangka menunjang 
kineija SKPD. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan dengan 
alokasi waktu pelaksanaan > 6 (lebih dari enam) hari dengan waktu minimal 
tiap hari 6 (enam) jam. Kegiatan ini dilaksanakan sendiri oleh Satuan Keija 
Perangkat Daerah, tidak boleh dipihak ketigakan. Harus ada 
Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli.

I



Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 18.

O utput
Output kegiatan ini yakni jumlah orang yang terampil dan meningkat 
pengetahuannya tentang materi pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan 
sehingga pelayanan SKPD kepada masyarakat akan meningkat dan memiliki 
SDM yang berkualitas di masa depan.

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Kegiatan yang Bersifat Penyelenggaraan Pendidikan Dan 
Pelatihan yakni sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan rencana kegiatan, jadwal dan analisis kebutuhan 
kegiatan yang bersifat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

2. Koordinasi dengan narasumber atau tenaga ahli terkait materi 
pendidikan dan pelatihan.

3. Inventarisasi peserta pendidikan dan pelatihan sehingga peserta yang 
mengikuti kegiatan tersebut merupakan peserta yang memiliki 
keinginan untuk mengembangkan diri.

4. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan secara baik dan efisien.

5. Pelaporan dan evaluasi kegiatan yang bersifat penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan. Laporan ini akan menjadi dasar perbaikan 
kegiatan yang bersifat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di 
masa yang akan datang.

R ekening Belanja
Rekening belanja pada Kegiatan yang Bersifat Penyelenggaraan Pendidikan 
Dan Pelatihan yakni sebagai berikut:
1 [5.2.2.01.01] Belanja Alat Tulis Kantor
2 [5.2.2.03.12] Belanja Jasa Transportasi
3 [5.2.2.03.17] Belanja Jasa Pihak Ketiga
4 [5.2.2.03.30] Belanja Jasa Upah Kerja
5 [5.2.2.03.53] Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
6 [5.2.2.03.57] Belanja JasaJuri /  Penilai /  Pelatih/Pengawas /

Pengamanan
7 [5.2.2.06.01] Belanja Cetak
8 [5.2.2.06.02] Belanja Penggandaan
9 [5.2.2.07.02] Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
10 [5.2.2.07.05] Belanja Sewa Tempat Penginapan
11 [5.2.2.11.04] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
12 [5.2.2.15.02] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
13 [5.2.21707] Biaya Diklat Pimpinan /Struktural

Form ula
Formula pada ASB Kegiatan yang Bersifat Penyelenggaraan Pendidikan Dan 
Pelatihan yakni sebagai berikut:
Y = E[(Pt * Qt)+ I(P2 * Q2) + KPa * Qa) + I(P4 * Q4) + I(Ps * Qs) + Z(Pe * Qe) + 
I(P7 * Qt) + I(P8 * Qs) + X(P9 * Qs) + I(Pio * Qio) + I(P ii * Qn) +
£[(Pi2i,* QlZa * OlSlJ + (PiZb * Ql2») 0*12«.* QlZ*)i+ * Qis)

Keterangan:
Y = Pagu anggaran
£  = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja
Pi = Harga alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis 
Qi = Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis
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P2 =
Q2 = 
Ps = 
Qs = 
P4 =
Q4 =
P5 = 
Qs = 
Pe = 
Q6 = 
P7 = 
q7 = 
Ps = 
Qs = 
P9 = 
Q9 = 
Pio ~ 
Qio = 
Pn = 

#  Qn =
Pl2a =

P l2b =

Pl2c =

Ql2a =

Q l2b =
P13 “
Q13 =

Biaya transportasi per jabatan
Jumlah orang yang dibiayai (OK) per jabatan
Upah jasa pihak ketiga
Jumlah tenaga keija
Upah jasa keija
Jumlah tenaga keija (OB)
Honorarium narasumber/tenaga ahli per jabatan 
Jumlah narasumber/tenaga ahli per jabatan
Honorarium Juri/ Penilai/  Pelatih/  Pengawas/ Pengamanan per jabatan
Jumlah Juri/Penilai/Pelatih /Pengawas/Pengamanan per jabatan
Harga cetak per jenis barang
Jumlah cetak per jenis barang
Harga penggandaan per jenis
Jumlah penggandaan per jenis
Harga sewa gedung kantor/tempat per jenis
Jumlah gedung kantor/tempat yang disewa per jenis
Harga sewa tempat penginapan per jenis
Jumlah tempat penginapan yang disewa per jenis
Harga makanan dan minuman kegiatan per jenis
Jumlah makanan dan minuman kegiatan per jenis
Biaya uang harian peijalanan dinas narasumber luar daerah per
jabatan
Biaya transportasi peijalanan dinas narasumber luar daerah per 
jabatan
Biaya penginapan peijalanan dinas narasumber luar daerah per 
jabatan
Jumlah narasumber yang dikirim untuk melakukan peijalanan dinas 
luar daerah per jabatan
Jumlah hari peijalanan dinas narasumber luar daerah
Biaya kontribusi
Jumlah orang yang dikirim

XIX. KEGIATAN BERSIFAT PELAKSANAAN MONITOR1NG DAN EVALUASI 

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang 
dilaksanakan oleh SKPD. Kegiatan monitoring yakni kegiatan yang 
dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana 
pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang 
timbul dan/atau mungkin akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini 
mungkin.
Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 
membandingkan rencana/standar dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. 
Kegiatan bersifat monitoring dan evaluasi yakni kegiatan mengunjungi 
lapangan terkait tugas dan fungsi SKPD, dengan tujuan memantau suatu 
pekeijaan atau kegiatan di lokasi tertentu. Pelaksanaan kegiatan ini harus 
dilaksanakan sendiri oleh SKPD, tidak boleh dipihak ketigakan. Kegiatan 
monitoring dan evaluasi dilaksakanan setiap bulan atau triwulan.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 19.
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O utput
Output kegiatan ini yakni dokumen hasil monitoring dan evaluasi 

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Kegiatan yang Bersifat Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi yakni sebagai berikut:

1. Koordinasi internal SKPD.
2. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke lokasi.
4. Penyusunan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi yakni meliputi 

penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut. Laporan ini akan 
menjadi dasar bagi SKPD untuk penyelenggaraan kegiatan bersifat 
monitoring dan evaluasi di tahun berikutnya.

R ekening Belanja
Rekening belanja pada Kegiatan yang Bersifat Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi yakni sebagai berikut:
1 [5.2.2.01.01] Belanja Alat Tulis Kantor
2 [5.2.2.03.30] Belanja Jasa Upah Kerja
4 [5.2.2.06.01] Belanja Cetak
5 [5.2.2.06.02] Belanja Penggandaan
6 [5.2.2.11.04] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
7 [5.2.2.15.01] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8 [5.2.2.15.02] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Form ula

* Q4) + I(P s * Qs) +
* Q7b) + (p7b * Q7») +

Formula pada ASB Kegiatan yang Bersifat Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi yakni sebagai berikut:
Y = I [ 0 V Q a)+ I(P2 * Q2) + I(P3 * Qa) + I(P4
E[(Pfia * * 06b) + Obb * Oba) + (P6c * <h*X + S[(P7a - Q7t
CP7c * Q7.)l
Keterangan:
Y = Pagu anggaran
Y = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja 
Pi = Harga alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis 
Qi = Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan per jenis 
P2 = Upah jasa kerja 
Q2 = Jumlah tenaga kerja (OB)
P3 = Harga cetak per jenis barang 
Q3 = Jumlah cetak per jenis barang 
P4 = Harga penggandaan per jenis 
Q4 = Jumlah penggandaan per jenis 
Ps = Harga makanan dan minuman kegiatan per jenis 
Qs = Jumlah makanan dan minuman kegiatan per jenis

Psa = Biaya uang harian perjalanan dinas narasumber dalam daerah per 
jabatan

P6b = Biaya transportasi perjalanan dinas narasumber dalam daerah per 
jabatan

P6c = Biaya penginapan perjalanan dinas narasumber dalam daerah per 
jabatan

Qe& = Jumlah narasumber yang dikirim untuk melakukan perjalanan dinas 
dalam daerah per jabatan

Q6b = Jumlah hari perjalanan dinas narasumber dalam daerah
P7a = Biaya uang harian perjalanan dinas narasumber luar daerah per 

jabatan



P7b

P7c

Q7a ~ 

Q7b =

Biaya transportasi perjalanan dinas narasumber luar daerah per 
jabatan
Biaya penginapan perjalanan dinas narasumber luar daerah per 
jabatan
Jumlah narasumber yang dikirim untuk melakukan perjalanan dinas 
luar daerah per jabatan
Jumlah hari perjalanan dinas narasumber luar daerah

XX. KEGIATAN BERSIFAT PENGIRIMAN ACARA/EVENT/PAMERAN 

D efin isi O perasional
Merupakan standar belanja untuk untuk kegiatan yang bersifat mengikuti 
atau mengirimkan perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke suatu 
acara/event seperti pameran atau pagelaran yang diselenggarakan oleh pihak 
lain seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, ataupun pihak 
swasta. Kegiatan bersifat mengikuti acara ini dijalankan langsung oleh SKPD 
(tidak di pihak ketigakan). Keikutsertaan acara yang baik dimulai proses 
perencanaan yang baik dan kinerja sumber daya tim pelaksana kegiatan yang 
baik dimana acara yang dipilih merupakan acara yang akan memberikan 
dampak positif kepada daerah.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang 
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 20.

O utput
Output kegiatan ini yakni jumlah acara/ event yang diikuti 

Tahapan K egiatan
Tahapan kegiatan Kegiatan yang Bersifat Pengiriman Acara/Event/Pameran 
yakni sebagai berikut:

1. Koordinasi internal SKPD terkait dengan pemilihan acara yang akan 
diikuti.

2. Pembentukan tim pelaksana kegiatan di SKPD.
3. Penyusunan rencana keikutsertaan acara.
4. Koordinasi dengan panitia penyelenggara acara.
5. Pelaksanaan pengiriman tim pelaksana kegiatan ke acara yang diikuti.
6. Penyusunan laporan kegiatan mengikuti acara yakni meliputi 

penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut. Laporan ini akan 
menjadi dasar bagi SKPD untuk pemilihan acara yang akan berdampak 
bagi daerah di masa yang akan datang.

R ekening Belanja
Rekening belanja pada Kegiatan yang Bersifat Pengiriman 
Acara/Event/Pameran yakni sebagai berikut:
1 [5.2.2.01.15] Belanja Bendera Dan Spanduk
2 [5.2.2.02.06] Belanja Bahan Material
3 [5.2.2.02.08] Belanja Bahan Percontohan
4 [5.2.2.03.30] Belanja Jasa Upah Kerja
5 [5.2.2.07.02] Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
6 [5.2.2.11.04] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
7 [5.2.2.14.09] Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu
8 [5.2.2.15.02] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
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Formula
Form ula p ad a  ASB Kegiatan yang Bersifat Pengirim an A cara /E v en t/P am eran  
yakni sebagai berikut:
Y = E[(Pt * Qi)+ I(P 2 * Q2) + I(P 3  * Qs) + I(P 4  * Q4) + I(Ps * Qs) + I(Pe * Qe) +
I(P 7 * Qt) +X[(P3a * Q3a * Q3b) + CP3b * Q3J  + CP3c * Q3J]

K eterangan:
Y = Pagu anggaran
X = Pen jum lahan  dari hasil perkalian  m asing-m asing  kom ponen belan ja
Pi = Fiarga bendera  a ta u  sp a n d u k  d ib u tu h k a n  per m eter
Qi = U kuran  bendera  a ta u  sp an d u k
P2 = Fiarga b ah an  m ateria l per jen is
Q2 = Ju m la h  b ah an  m ateria l yang d ib u tu h k a n  per jen is
P3 = Fiarga b aham  percon tohan  per jen is
Qs = Ju m la h  b ah an  percon tohan  yang d ib u tu h k an  per jen is
P4 = U pah ja s a  kerja
Q4 = Ju m la h  tenaga  kerja  (OB)
Ps = Fiarga sew a g e d u n g /k a n to r/te m p a t 
Q5 = Ju m la h  hari sew a g e d u n g /k a n to r/te m p a t 
Pe = Fiarga m ak an an  dan  m inum an  kegiatan  per jen is  
Q6 = Ju m la h  m ak an an  dan  m inum an  kegiatan  per jen is  
P7 = Fiarga pakaian  k h u su s  hari te rten tu  per jen is  
Q7 = Ju m la h  pakaian  k h u su s  hari te rten tu  per jen is
P s a  = Biaya uan g  h a rian  perja lanan  d inas n a ra su m b e r lu a r d aerah  per 

ja b a ta n
P 8b = Biaya tran sp o rta s i perja lanan  d inas n a ra su m b e r lu a r daerah  per 

ja b a ta n
? 8c = Biaya peng inapan  perja lanan  d inas n a ra su m b e r lu a r d aerah  per 

ja b a ta n
Q8a = Ju m la h  n a ra su m b e r yang dikirim  u n tu k  m elakukan  perja lanan  d inas 

lu a r daerah  per ja b a ta n
Q8b = Ju m la h  hari perja lanan  d inas n a ra su m b e r lu a r daerah

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA


