Lampiran II:
Surat Edaran Nomor 900/2028/BKD
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2021.
I.

Gambaran Umum :
1. Pemerintah Daerah menetapkan target pendapatan dan capaian kinerja
setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat
daerah, maupun program dan kegiatan serta sub kegiatan, yang
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran
dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Program dan kegiatan atau sub kegiatan harus memberikan informasi
yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan
keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud
ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun RKA-SKPD dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja;
b. Penyusunan

RKA-SKPD

dimaksud

mencakup

priorias

pembangunan daerah, program dan kegiatan maupun sub kegiatan
berdasarkan pada indikator kinerja, tolok ukur capaian atau target
kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar
pelayanan minimal;
c. Indikator kinerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan;
d. Capaian kinerja yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan
dicapai berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan maupun sub
kegiatan;

e. Analisis standar belanja yaitu merupakan penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu
kegiatan;
f.

Standar

biaya

yaitu

merupakan

harga

satuan

setiap

unit

barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi
tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang
direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus
terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program, kegiatan dan sub
kegiatan agar mempedomani Harga Satuan Umum (HSU) dan Standar
Biaya

serta

peraturan

lainnya

yang

berkaitan

dengan

besaran

harga/biaya yang dianggarkan dalam APBD diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah.
II. Tata Cara Penyusunan Anggaran
1. Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 memerlukan
pemahaman sebagai berikut:
a. Target kinerja yang ditetapkan merupakan rencana kinerja sebuah
SKPD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan atau
penugasan prioritas pembangunan nasional;
b. Informasi kinerja yang ada dalam RKA-SKPD meliputi:
-

Visi dan misi SKPD dan sasaran strategis SKPD;

-

Program, outcome program, indikator kinerja utama program; dan

-

Kegiatan/sub kegiatan, output kegiatan/sub kegiatan, indikator
kinerja kegiatan/sub kegiatan.

c. Informasi tersebut merupakan kebijakan kinerja yang ditetapkan dan
bersifat baku serta menjadi refrensi dalam penentuan alokasi
pendanaannya, Informasi tersebut juga telah tercantum dalam
dokumen RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
d. Program dan kegiatan mapun sub kegiatan yang dilaksanakan oleh
SKPD seluruhnya dalam kerangka pelaksanaan tugas fungsi SKPD
dan atau penugasan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu
peruntukan alokasi anggaran harus memperhatikan urutan prioritas
sebagai berikut:
- Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional SKPD/Satker yang
sifatnya mendasar, seperti alokasi untuk Gaji dan tunjangan, serta
operasional dan pemeliharaan perkantoran;
- Program dan kegiatan maupun sub kegiatan yang mendukung
pencapaian

prioritas

pembangunan

nasional,

prioritas

pembangunan bidang dan/atau perioritas pembangunan daerah
(demensi kewilayahan) yang tercantum dalam RKPD Tahun 2021;
- Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun
jamak (multi years).
e. Penyusunan RKA-SKPD menggunakan Kerangka Acuan Kerja RKASKPD sebagai salah satu data pendukung. SKPD menyusun
informasi kinerja beserta alokasi anggarannya dalam kerangka
Acuan Kerja RKA-SKPD. Informasi yang tertuang dalam kerangka
Acuan Kerja RKA-SKPD per SKPD direkapitulasi dalam dokumen
SKPD. Dalam hal ini Satker menyusun Kerangka Acuan Kerja RKASKPD dengan memasukan komponen input beserta kebutuhan dana
untuk menghasilkan output kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
Kerangka Acuan Kerja merupakan gambaran umum dan penjelasan
mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan,
indikator keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan

penanggungjawab

kegiatan,

jadwal

kegiatan

dan

biaya

yang

diperlukan dan sumber dana;
f. Penyusunan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing output
kegiatan,

disusun

dalam

komponen-komponen

input

sesuai

klasifikasi jenis belanja dan sumber dana;
g. Penghitungan kebutuhan dana komponen input berdasarkan pada
standar biaya dan/atau kepatutan dan kewajaran harga apabila
tidak diatur dalam standar biaya;
h. Apabila

dalam

pembahasan

RKA-SKPD

terjadi

pengurangan

anggaran kegiatan, maka hasil pengurangan anggaran kegiatan
dimaksud dapat diproyeksikan oleh TAPD pada kegiatan-kegiatan
prioritas daerah lainnya pada SKPD yang bersangkutan
2.

Penyusunan RKA-SKPD
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2021.
RKA-SKPD disusun harus mempedomani:
a. Surat Edaran Bupati Indramayu tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) Tahun Anggaran 2021;
b. Dokumen RPJMD, Rentra SKPD, RKPD dan Renja SKPD;
c. Standar Biaya; dan
d. Kode Rekening.
Selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun tersebut, ditandatangani
oleh pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran. RKA-SKPD yang telah
disusun tersebut disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) melalui Kepala Badan Keuangan Daerah yang batas
tanggal penyampaiannya akan ditetapkan dalam surat edaran ini.
Kepala Badan Keuangan Daerah menetapkan jadwal pembahasan
bersama atau asistensi RKA-SKPD antara SKPD dengan Tim Peneliti

RKA-SKPD. Apabila terjadi perubahan RKA-SKPD berdasarkan hasil
kesepakatan dalam pembahasan bersama akan dilakukan penyesuaian
RKA-SKPD. Selanjutnya RKA-SKPD yang telah ditelaah menjadi dasar
penyusunan Peraturan Bupati Indramayu tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Seluruh dokumen pendukung RKASKPD tersebut diatas, dibuat dalam bentuk data elektronik dengan
menggunakan program aplikasi SIPD yang sudah dapat diakses melalui
website https://indramayukab.sipd.kemendagri.go.id di masing-masing
SKPD.
III. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan
Kepala

SKPD

penghasil

menyusun

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

Pendapatan yang memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek
pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD yang
bersangkutan kedalam RKA Pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
IV. Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Daerah
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu
diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang
ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja
daerah.
1. Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai
Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi
yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah,
pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang
representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN,
belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta
Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
-

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan
dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

serta

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan
ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
-

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan
Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021;

-

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 2,5%
(dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji
pokok dan tunjangan;

-

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD
serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran
2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

-

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta
pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD

disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
-

Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan

DPRD

perundang-undangan

sesuai
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan;
Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud
didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya;
Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah
ditetapkan

dengan

Peraturan

Kepala

Daerah

dengan

berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum
adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah
mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di
Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran
2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria
tambahan

penghasilan

berdasarkan

pertimbangan

objektif

lainnya;
-

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan
sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja

barang

dan

jasa

digunakan

untuk

menganggarkan

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna
pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD
pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek,
dan sub rincian objek.
Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai
habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan
kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/
gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa
perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman,
pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan
hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas,
pemulangan

pegawai,

pemeliharaan,

jasa

konsultansi,

jasa

ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan
barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau
jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain,
belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau
pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja
kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan
belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat.
Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah,

jumlah

pegawai

dan

memperhitungkan

estimasi

sisa

volume

pekerjaan

persediaan

barang

serta
Tahun

Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non
ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub
kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan
dimaksud.
- Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut
dibatasi

serta

didasarkan

pada

pertimbangan

bahwa

keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan, pemberian
jasa/honorarium tersebut meliputi belanja jasa penanggung
jawab pengelola keuangan, belanja jasa pejabat pengadaan
barang/jasa, dan perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan
perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah,
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC),
Pemerintah

Daerah

wajib

melakukan

integrasi

Jaminan

Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna

terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di
luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang
dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan
pemberi pelayanan kesehatan.
- Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan
Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan
bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan
kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima
upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah
Daerah

mempedomani

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
- Pengembangan

pelayanan

kesehatan

di

luar

cakupan

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS
Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical
check up, kepada:
(1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami
dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1
(satu)

tahun,

tidak

termasuk

istri/suami

dan

anak,

dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD
yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis

atau

kapasitas bagi:

sejenisnya

yang

terkait

dengan

peningkatan

(1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
(2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
(3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis
atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas
dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan
anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan
memperhatikan

aspek

urgensi,

kualitas

penyelenggaraan,

muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi
dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata
rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan
penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru,
produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik
aspek

pemerintahan,

kesehatan,

sosial

dan

ekonomi,

penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis
lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi
informasi.
Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau
sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis
teknologi

informasi

dengan

pertimbangan

antara

lain

keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan
infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau
sejenis

lainnya

memperhatikan
COVID-19;

tersebut
penerapan

dapat

dilakukan

protokol

dengan

pencegahan

tetap

penularan

-

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan

barang

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan;
-

Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa
tanah

yang

dikuasai

Pemerintah

Daerah

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
-

Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan
lainnya

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
-

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan
kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri
maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif,
frekuensi,

jumlah

hari

dan

jumlah

orang

dibatasi

serta

memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud
sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.
Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
-

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan
aspek

pertanggungjawaban

sesuai

dengan

biaya

riil

atau

lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya
riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan
untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali
kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan
pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan
fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan
fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai
dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan
secara lumpsum.
(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara
lumpsum.
(5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR
test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam
masa pandemi COVID-19).
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan
dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN.
Ketentuan

perjalanan

dinas

dimaksud

ditetapkan

dengan

Peraturan Kepala Daerah;
-

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan
program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah
berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam
RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis
belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada
pihak

ketiga/pihak

lain/masyarakat

pada

tahun

anggaran

berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun
barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak

lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
-

Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
dianggarkan dalam rangka:
(1) hadiah yang bersifat perlombaan;
(2) penghargaan atas suatu prestasi;
(3) beasiswa kepada masyarakat;
(4) penanganan
penggunaan

dampak
tanah

sosial
milik

kemasyarakatan

Pemerintah

Daerah

akibat
untuk

pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non
proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau
(5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
-

Belanja hibah
Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
setelah

memprioritaskan

pemenuhan

belanja

urusan

pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan
dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum

Indonesia

yang

secara

spesifik

telah

ditetapkan

peruntukannya.
Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya

fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk masyarakat.
Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
(2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
(a) kepada

pemerintah

pusat

dalam

rangka

mendukung

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan
mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
(b) ditentukan

lain

oleh

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
(4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam
mendukung

terselenggaranya

fungsi

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan; dan
(5) memenuhi persyaratan penerima hibah.
Selanjutnya,

belanja

hibah

juga

berupa

pemberian

bantuan

keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai
politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah

setelah

memprioritaskan

pemenuhan

belanja

urusan

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Belanja

bantuan

sosial

digunakan

untuk

menganggarkan

pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan,
yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka
menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah
dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi
Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan
bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan
sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub
kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun
2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis
dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD
Tahun Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Kepala Daerah
yang

mengatur

penatausahaan,

tata

cara

penganggaran,

pertanggungjawaban

dan

pelaksanaan

dan

pelaporan

serta

monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana
diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk
barang

yang

akan

diserahkan

kepada

pihak

ketiga/pihak

lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan
atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah,

dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan
bantuan sosial.
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada
SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub
rincian objek.
d. Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:
(1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
(3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.
Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala
Daerah.
Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut
adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh
belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai
aset

siap

digunakan,

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
Selanjutnya,

kebijakan

penganggaran

belanja

modal

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja
modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan
dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung
dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan
ekonomi daerah.
(2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
(a) belanja modal tanah;
(b) belanja modal peralatan dan mesin;

(c) belanja modal bangunan dan gedung;
(d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
(e) Belanja modal aset tetap lainnya;
(f) Belanja modal aset tidak berwujud;
(3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap
(biaya

rehabilitasi/renovasi)

sepanjang

memenuhi

batas

minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat
atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan
datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan
mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam
belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah
didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan
daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD

serta

ketersediaan

barang

milik

Selanjutnya,

perencanaan

kebutuhan

daerah

barang

yang

milik

ada.

daerah

merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang
baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan
RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau
standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya
juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan
biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar
satuan

biaya

pengadaan

kendaraan

dinas,

satuan

biaya

pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan
sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya.
Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara
memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan
yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar
kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila
ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundangundangan.
Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun

sebelumnya

meliputi

pengembalian

atas

kelebihan

pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang
terjadi pada tahun sebelumnya.
Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
(1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;
(2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

(3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.
Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
(1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
(2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;
(3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau
(4) pengeluaran

daerah

lainnya

yang

apabila

ditunda

akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.
Kriteria

keadaan

darurat

dan

keperluan

mendesak

dimaksud

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2021.
Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:
(1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) keperluan mendesak; dan/atau
(3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya;
-

Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah
kepada pemerintah desa.
Belanja transfer dirinci atas jenis:
(1) Belanja Bagi Hasil
(2) Belanja Bantuan Keuangan

V. Surplus dan Defisit
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan
lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan
defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan
lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan
surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD
kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran
berkenaan.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan
penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
VI. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan
dirinci

menurut

urusan

Pemerintahan

Daerah,

bidang

urusan

Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.
Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

1) Penerimaan Pembiayaan
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari
penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD.
Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:
- SiLPA;
- Pencairan Dana Cadangan;
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- Penerimaan Pinjaman Daerah;
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
2) Pengeluaran Pembiayaan
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk
pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD.
Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
- Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- Penyertaan Modal Daerah.
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