
 LAMPIRAN X 
PERATURAN BUPATI KARO 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 
STANDAR BIAYA MASUKAN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN KARO 
TAHUN ANGGARAN 2019 

 
FORM KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

 
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) 

 
SKPD  : (diisi dengan nama SKPD) 
PROGRAM : (diisi dengan nama program) 
SASARAN PROGRAM : (diisi dengan sasaran program dalam Renja SKPD) 
USULAN SSHK   

- KEGIATAN : ( diisi dengan nama kegiatan) 
- SUB KEGIATAN : (diisi dengan rincian Kegiatan) 
- DETIL KEGIATAN : (diisi dengan rincian dari Sub Kegiatan) 
 

1. LATAR BELAKANG (WHY) 
A. DASAR HUKUM  

(Menjelaskan dasar hukum yang terkait dengan usul Standar satuan 
harga khusus yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktifitas 
berkenaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
Renstra dan Renja SKPD, dan tugas pokok dan fungsi SKPD). 

B. GAMBARAN UMUM  
(merupakan penjelasan singkat mengapa kegiatan tersebut 
dilaksankan). 

C. ALASAN KEGIATAN DILAKSANAKAN  
(menjelaskan keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan 
keluaran (output) dalam mendukung pendapaian sasaran dan kinerja 
program, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan 
SKPD). 

 

2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN (WHAT) 
A. URAIAN KEGIATAN 

(menjelaskan uraian kegiatan apa (what) yang dilaksanakan. 
B. BATASAN KEGIATAN 

(menjelaskan tentang batasan-batasan kegiatan yang dilaksanakan). 
 

3. MAKSUD DAN TUJUAN (WHY) 
(menjelaskan kegiatan yang memiliki rincian usulan standar satuan 
harga khusus harus dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang 
diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) serta manfaat 
(outcome) kegaitan) 
 

4. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN 
A. INDIKATOR KELUARAN (KUALITATIF) 

(menjelaskan target yang ingin dicapai)  
B. KELUARAN (KUANTITATIF) 

(menjelaskan keluaran (output) yang terukur dalam suatu kegiatan 
misalnya 50 Km, 40 m2, 20 orang, 1 LHP, dll). 
 

5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN (HOW) 
(menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan kegiatan baik berupa 
metode pelaksanaan, komponen dan tahapan dalam mendukung 
pencapaian keluaran). 
 

6. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN (WHERE) 
(menjelaskan dimana kegiatan tersebut akan dilaksankan) 
 
 



7. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN  (WHO) 
A. PELAKSANA KEGIATAN  

(menjelaskan siapa yang menjadi pelaksana kegiatan) 
B. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN 

(menjelaskan siapa penanggung jawab kegiatan) 
C. PENERIMA MANFAAT 

(menjelaskan siapa-siapa saja penerima manfaat kegiatan tersebut) 
 

8. JADWAL KEGIATAN 
A. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (WHEN) 

(menjelaskan berapa lama waktu pelaksanaan kegiatan serta kapan 
dilaksanakan kegiatan tersebut) 

B. MATRIX PELAKSANAAN KEGIATAN (TIME TABLE) 
(membuat matrix pelaksanaan kegiatan berdasarkan waktu 
pelaksanaan kegiatan) 
 

9. BIAYA (HOW MUCH)  
(berisikan total biaya kegiatan sehubungan dengan rincian usulan 
standar satuan harga khusus) 

         
KEPALA SKPD, 

 
NAMA 

NIP 
 

 
 
 

BUPATI KARO, 

 

 

TERKELIN BRAHMANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


