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3. Rencana kerja lima tahunan untuk kegiatan penambangan. Yang meliputi : a. Penyelidikan Umum dan
Eksplorasi E ksplorasi b. Pemindahan Over Burden c. Produksi dan Pemasaran d. Tenaga Kerja dan
Lingkungan 4. Sistem dan tata cara penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian (dilengkapi bagan alir).
a.
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1.2 Maksud dan Tujuan Maksud pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ini adalah : 1.
Sebagai acuan atau pedoman bagi pemilik dalam melaksanakan kegiatan â€“ kegiatan yang dilakukan dan
perencanaan anggaran biaya yang dibutuhkan. 2.
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berjalan dan juga sedikit mengenai rangkuman sub bahasan yang akan dibahas. 2. Bahasan mengenai
ringkasan kemajuan kerja pada tahun sebelumnya yang meliputi : a. Rencana dan realisasi eksplorasi b.
Rencana dan realisasi pemetaan c. Rekapitulasi jumlah cadangan tertambang (recovery reserve) d. Rencana
dan realisasi konstruksi/infrastruktur tambang e.
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Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL): Dokumen yang berisikan rencana dan realisasi
kegiatan tahun sebelumnya, serta rencana kegiatan badan usaha tambang dalam satu tahun ke depan
dalam bidang Teknis, Konservasi, Lingkungan, dan Keselamatan Pertambangan, serta Standardisasi dan
Usaha Jasa, disampaikan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan
Rencana Kerja Anggaran Biaya, yang selanjutnya disebut RKAB, adalah rencana kegiatan dan anggaran
yang wajib disampaikan oleh pemegang IUP dan IUPK setiap tahun takwim pada bulan November.
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Pertambangan merupakan salah satu alat perencanaan dan
pengendalian manajemen dan sekaligus sebagai media akuntabilitas manajemen dalam Pertambangan.
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rekening dan uraian nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan yang dicantumkan dalam
formulir RKA-SKPD 1 disesuaikan dengan pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN
sebagaimanana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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sumber daya di masing-masing Unit Kerja. III.Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun (RKAT) 2015 1. RKAT
2015 yang diusulkan diharapkan memperhatikan prinsip efisiensi dan memperhatikan serapan anggaran
yang telah terjadi pada tahun 2013 dan potensinya di tahun 2014. 2. RKAT 2015 meliputi pengisian rencana
penerimaan dan rencana pengeluaran. 3.
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PANDUAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN
a Batas atau telah melakukan pengukuran dan pemasangan Tanda Batas pada tahun berjalan. Apabila
belum melaksanakan pemasangan t melaksanakan pemasangan tanda batas perlu dilakukan pelaksaan
rencana kegiatan dan biaya dalam kolom/matrik.
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Rencana kerja untuk wilayah operasional ini meliputi penyapuan dan pengumpulan sampah jalan,
pemeliharaan dan perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana kebersihan, pemeliharaan kebersihan
dan pengaturan di TPS, pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan BBM untuk operasional tersebut.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2016
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidasi yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kegiatan Tim
Likuidasi dalam melaksanakan Likuidasi serta perkiraan biaya Likuidasi selama jangka waktu penugasan Tim
Likuidasi. 5. Insentif Yang Wajar yang selanjutnya disebut Insentif adalah
LAMPIRAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN PEDOMAN
untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya. Paragraf 2 Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja
dan Anggaran Biaya Tahunan Pasal 79 (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi,
IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Tata
Paragraf 2 Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Pertambangan merupakan salah satu alat perencanaan dan
pengendalian manajemen dan sekaligus sebagai media akuntabilitas manajemen. RKAB yang disiapkan
secara matang, akan banyak membantu manajemen dan operasional dalam memenuhi prinsip akuntabilitas
dan transparansi, namun kelemahan dalam penyiapan RKAB ...
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