Manual Surabaya Budgeting
Pemerintah Kota Surabaya

Sistem Surabaya e-budgeting adalah sebuah sistem pembuatan anggaran di
lingkungan pemerintahan kota Surabaya. Dalam sistem ini untuk membuat
sebuah anggaran, dibutuhkan komponen-komponen penyusun yang mana
komponen-komponen penyusun tersebut merupakan hasil dari survey di
lapangan. Komponen penyusun terdiri dari tiga jenis pengelompokan, yaitu :
Standar Harga Satuan Dasar (SHSD), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK),
Standar Analisa Belanja (SAB). Sistem ini dibuat secara online agar dapat
diakses oleh dinas dimanapun lokasinya dan juga dapat diakses pada saat
pembahasan dengan dewan.
Fitur yang terdapat dalam sistem Surabaya e-budgeting :
-

Pembuatan komponen – komponen penyusun

-

Pembuatan anggaran

-

Pengiriman rincian anggaran

-

Evaluasi anggaran

-

Daftar harga dan daftar penyusun komponen

-

Rekap anggaran

-

History rincian anggaran

-

Setting kode rekening komponen penyusun anggaran

Pengguna Sistem Surabaya e-budgeting dibagi menjadi 6 yaitu :
-

Satuan Kerja (Dinas)
Merupakan satuan kerja di lingkungan pemerintah kota Surabaya yang
mendapatkan anggaran dari APBD.
1. Berhak mengajukan usulan harga SHSD
2. Mengisi Rincian Kegiatan sesuai dengan anggaran yang diberikan
3. Setiap satuan kerja memiliki beberapa login berdasarkan bidang yang
terdapat dalam dinas tersebut.

-

Tim Peneliti
Merupakan sekelompok orang dari beberapa satuan kerja yang ditunjuk
untuk memonitoring anggaran dari satuan-satuan kerja agar anggaran
tersebut sesuai dengan limit yang ditentukan.
1. Berhak untuk mengunci kegiatan yang sudah sesuai.
2. Merasionalisasikan dan menyesuaikan komponen
3. Mengedit RKA

-

Tim Data
Merupakan sekelompok orang yang ditunjuk untuk melakukan survey dan
kemudian membuat komponen penyusun dan menentukan apakah
komponen tersebut tidak kena pajak atau kena pajak.
1. Berhak untuk memasukkan komponen ke dalam e-budgeting.
2. Berhak untuk merubah harga komponen yang sudah ada dalam ebudgeting.
3. Berhak mengunci komponen agar tidak dapat dipilih dalam menyusun
RKA.
4. Berhak menghapus komponen yang sudah terdapat dalam ebudgeting.

-

Bappeko
Merupakan salah satu satuan kerja di pemerintah kota Surabaya yang
ditunjuk untuk menentukan program dan bidang suatu anggaran dalam
tiap satuan kerja, tujuannya agar dapat dilihat secara langsung nilai per
program.
1. Berhak membuat kegiatan dan sub kegiatan untuk satuan-satuan
kerja sebelum dilakukan penganggaran.

-

Dewan Legislatif
Dapat melihat usulan dan perencanaan anggaran dari satuan kerja.

-

Administrator
- Merupakan user yang dapat melakukan managemen user,database dan
dapat mengakases semua hak user lainnya, seperti :
- Mengunci dan membuka akses user
−

Mengunci kegiatan yang diusulkan satuan kerja.

− ALUR e-Budgeting

I. Halaman Utama eBudgeting

Gbr 2. Gambar halaman awal/portal eBudgeting

Halaman utama eBudgeting/Portal e-Budgeting dapat diakses melalui
browser dengan URL : http://budgeting.surabaya2excellence.or.id/portal/. Dari
halaman utama ini user dapat memilih aplikasi eBudgeting berdasarkan tahun
anggaran mulai tahun 2006 – 2013.
II. Halaman Login

Gbr 3. Halaman Login eBudgeting

III. Login Unit Kerja (Dinas)
Setelah memasukkan username dan password dengan benar, maka akan
muncul halaman utama dari bagian unit kerja.

Gbr 3. Halaman Utama Satuan Kerja

Pada halaman utama satuan kerja, ditampilkan daftar kegiatan dan nilai
anggaran setiap kegiatan. Kegiatan tersebut dapat diubah berdasarkan login
tiap bidang dalam SKPD.

Gbr 4. Menu login Satuan Kerja

Menu Utama login Satuan Kerja adalah :
¾ RKA
adalah menu untuk menampilkan daftar kegiatan dalam satuan kerja.
Terdapat tanda untuk

menampilkan rincian kegiatan. Dalam rincian

kegiatan, SKPD dapat melakukan perubahan atau menambahkan
komponen

pada

rincian

anggaran(penyelia SKPD).

RKA

jika

sudah

ada

ijin

dari

tim

Gbr 5. Rincian Kegiatan SKPD
Tanda

memiliki arti komponen tersebut akan dihapus dari rincian

kegiatan. Tanda

memiliki arti, mengubah komponen tersebut,misalkan

mengubah volume dalam rincian kegiatan tersebut.
Terdapat kolom pencarian komponen pada rincian kegiatan, untuk
memudahkan pencarian komponen yang ingin ditambahkan pada rincian
kegiatan.

Gbr 6. Hasil pencarian komponen

Untuk menambahkan komponen, kllik tombol pilih. Akan tampil halaman
rincian komponen yang akan dimasukkan ke dalam rincian kegiatan.

Gbr 7. Memasukkan Rincian Komponen

¾ Komponen
adalah menu untuk melihat komponen yang terdapat dalam eBudgeting.

Gbr 8. Halaman Komponen
◦ Menu SSH Locked untuk menampilkan halaman komponen yang
masuk dalam kategori SHSD(Standar Harga Satuan Dasar).
◦ Menu ASB Fisik untuk menampilkan halaman komponen yang masuk
dalam kategori ASB Fisik.

