
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN 

NOMOR PER- 6 /AG/2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENELMHAN RENCANA KERJA DAN 

ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN 

PELAKSANMN ANGGARAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang 

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Ke1ja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan mengakomodir 

kebijakan penganggaran terkini, perlu ditetapkan Petunjuk 

Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5178); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- 2 -

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan 

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar lsian 

Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1703). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENELMHAN 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN 

NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN 

PELAKSANMN ANGGARAN. 

BAB I 

Ketentuan Umum 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal 1m, yang dimaksud 

dengan: 

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L

adalah dokumen rencana keuangan tahunan

Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian

anggaran Kernen terian / Lem bag a.

2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

adalah Pendekatan penyusunan anggaran

berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan

kepulusan yang menimbulkan implikasi anggaran

dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun

anggaran.

3. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan

anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna

anggaran dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintahan sebagai pelaksanaan 

pendapatan dan belanja negara. 

anggaran 
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BAB II 

Ruang Lingkup 

Pasal 2 

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai: 

a. Penyusunan RKA-K/L;

b. Penyusunan Kerangka Pengeluaran 

Menengah;

c. Reviu dan Penelitiaan RKA-K/L

d. Penelaahan RKA-K/L; dan

e. Pengesahan DIPA.

BAB III 

Penyusunan RKA-K/L 

Pasal 3 

Jangka 

(1) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga

menyusun Renja K/L dan RKA-K/L untuk

Kernen terian / Lem baga yang di pim pinnya.

(2) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun secara berjenjang pada level rincian output,

kegiatan, dan program yang terdiri atas rencana

kerja dan anggaran satuan kerja.

(3) Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) mengacu pada :

a. Pagu anggaran atau alokasi anggaran;

b. Rencana Kerja K/L;

c. pedoman umum penyusunan RKA-K/L; dan

d. Format dan tatacara penyusunan RKA-K/L.

(4) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) butir c tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 
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anggaran Kernen terian / Lem baga. 

(7) Pengesahan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran

atas nama Menteri Keuangan. 

(8) Tata Cara Penyusunan dan Pengesahan DIPA

tercantum dalam Lampiran VI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Anggaran ini 

mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER

S/ AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan 

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 11 

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran ini mulai berlaku 

pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Agustus 2021 

DIREKTUR JENDERAL, 

ttd. 

ISA RACHMATAWARTA 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN DIRJEN ANGGARAN 

NOMOR / AG/2021 

TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN 

NEGARA/ LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN 

PELAKSANMN ANGGARAN

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

Secara garis besar, proses penyusunan RKA-K/ L mcngatur 2 (dua) materi 

pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran dan proses penganggaran. 

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran terdiri atas 

pcndekatan: i) Pcnganggaran Terpadu, ii) Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), 

dan iii) Kerangka Pengeluaran Jangka Mcnengah (KPJM). Selanjutnya, proses 

pcnganggaran merupakan ura1an mengenai proses dan mekanisme 

penganggarannya, dimula1 dari Pagu lndikatif sampa1 dengan penetapan 

Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final. Sistem penganggaran tersebut harus 

dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan agar dapat 

dihasilkan RKA-K/L yang berkualitas, ya1tu RKA-K/L yang sesuai dengan 

prinsip ekonomis, cftsiensi dan efektivitas anggaran ( value for money) 

sebagaimana diamanatkan dalam peraluran perundang-undangan dan sesuai 

dengan kaidah penganggaran dan sistem akuntasi pemerintah. Untuk 

memastikan bahwa RKA-K/L yang dihasilkan sudah berkualitas, dilakukan 

penelaahan RKA-K/L oleh mitra K/L di Kementerian Kcuangan dan 

Kcmenlerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 

A. PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN

Scsuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang

Kcuangan Negara (UU 17 /2003), penyusunan anggaran oleh 

Kementerian/Lcmbaga berpedoman pada 3 (tiga) pilar sistcm 

penganggaran, yaitu (1) Penganggaran Terpadu, (2) PBK, dan (3) KPJM. 
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1. Pendckatan Penganggaran Terpadu

Penganggaran Tcrpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi

penerapan pendekalan penyusunan anggaran Jainnya, yaitu PBK dan

KPJM. Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu

merupakan kondisi yang harus terwujud tcrlebih dahulu.

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan menginlegrasikan

seluruh proses percncanaan dan pcnganggaran di lingkungan

Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L

dengan klasifikasi anggaran mcnurut organisasi, f ungsi, clan jems

belanJa (ekonomi). lnlegrasi atau keterpaduan proses perencanaan

dan penganggaran dimaksudkan agar lidak terjadi duphkasi dalam

penyediaan dana unluk Kcmenterian/ Lembaga baik yang bersifat

investasi maupun untuk kepcrluan biaya opera::;ional.

Pada s1s1 yang lain penerapan Penganggaran Terpadu Juga

diharapkan dapat mewujudkan satuan kerja (satker) scbagai satu

satunya entitas akuntansi yang bertanggungjawab terhadap a.set dan

kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun (pendapatan

dan/ atau belanja) untuk satu transaksi sehingga dipastikan tidal<

ada duplikasi dalam penggunaannya.

Penganggaran Tcrpadu lersebut diterapkan pada ketiga klasifikasi

anggaran, yaitu klasifikasi organisasj, klasifikasi fungsi, dan

klasifikasi jenis belanJa (ekonolill). Dalam proses penyusunan RKA

K/L, ketentuan mengenai klasifikasi anggaran, berpedoman pada

Peraturan Menleri Keuangan mengenai klasifikasi anggaran clan

Peraturan Menteri Kcuangan mengenai bagan akun standar, serta

aturan turunannya.

2. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kincrja (PBK)

PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang

memperhatikan keterkaitan antara pcndanaan dan Kinerja yang

diharapkan, serla memperhatikan efisiensi dalam pencapaian Kine1ja

terse but. Yang dimaksud Kincrja adalah prestasi kcrja berupa

keluaran ( output) dan / a tau hasil, dari kegialan yang dilakukan oleh

Kementerian/Lembaga, unit cselon I, dan esclon II/salker dengan

kuantilas dan kualitas yang tcrukur.
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Landasan konseptual yang mendasari pencrapan PBK meliputi: 

a. Pengalokasian anggaran berorientasi pada Kinerja (keluaran

(output) and outcome);

b. Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan pcmbangunan

nasional dilakukan dengan pendckatan pcnganggaran berbasis

program ( money follow program) melalui PBK; dan

c. Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap

menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages).

Landasan konscptual dalam rangka penerapan PBK lersebut 

bertujuan untuk: 

a. Men.unjukkan kctcrkaitan antara pcndanaan dengan Kinerja

yang akan dicapai;

b. Meningkalkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran;

dan

c. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam

melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

Agar pcncrapan PBK lersebut dapat dioperasionalkan, PBK 

menggunakan mstrumen sebagai benkut: 

a. Indikator Kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk

mengukur Kmerja suatu instansi Pemerintah. Dalam rangka

sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan

nasional, indikator Kinerja dalrun penyusunan RKA-K/L

menggunakan indikator Kinerja dalam Renja K/L;

b. Standar B1aya, merupakan satuan biaya yang ditctapkan berupa

slandar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar

struktur biaya sebagai acuan perhitungan kcbutuhan anggaran;

dan

c. Evaluasi Kincrja, yang merupakan pcnilaian terhadap capa1an

sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi,

serta realisasi penyerapan anggaran.

Berdasarkan landasan konseptual, tujuan penerapan PBK, dan 

instrumen yang digunakan PBK dapat disimpulkan bahwa sccara 

operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan 

yang jclas antara kebijakan yang tcrdapat dalam dokumen 

pcrt=>ncanaan nasional dengan rencana kerja dan alokasi anggaran 
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yang dikelola K/ L sesuai dengan tugas fungsinya (yang tcrcermin 

dalam struktur organisasi K/L) dan/alau penugasan Pemerintah 

Dokumen percncanaan tersebut mcliputi rcncana lima tahunan 

seperti Rencana Pembangunan ,Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

dan Rencana Strategis Kementerian Ncgara/Lembaga (Rcnstra K/L), 

dan rencana tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan 

Rcncana Kerja Kcmcnterian/Lembaga (Rcnja-K/L). Sementara ilu, 

alokasi anggaran yang dikelola K/L tcrccrmin dalam dokumcn RKA

K/L clan DIPA yang merupakan dokurncn perencanaan pcnganggaran 

yang bersifat tahunan serta mempunyai keterkaitan erat. Hubungan 

antara dokumcn-dokumen tersebut digrunbarkan pada Bagan I. l. 

Bagan I.l 

Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 

✓--- ........ ........ ,,,,-,--- -

� 

I•"-.- ,. "" ' --.• I 
'I RKA-K/l 
I 
,' 

... ----- ... ____,,,. --

Pemerintah menentukan pnoritas pembangunan beserta kegiatan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang 

diharapkan adalah hasil secara nasional (national outcomes) sesuai 

amanat Undru1g-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya 

berdasarkan tugas dan fungsi yang diem ban, K/ L menyusun Asil 

(Outcome) clan Kcluaran (Output) beserta indikatornya di level unit 

pengeluaran pada tingkat eselon II/ satker di lingkungan unit esclon I 

sesuai dengan program Pemcrintah. Keluaran (output) yang disusun 

harus konkrit clan disusun sesuai secara value for money. 

Pcrumusan sasaran strategis K/L, sasaran program, dan sasaran 

kegiatan dalam penerapan PBK mcrupakan hal yang sangat penting 

disamping perumusan Keluaran (Output) beserta indikalornya. 

Rumusan indikator Kincrja tersebul mencerminkan keberhasilan 

pelaksanaan Program/Kegiatan. Indikator Kinerja inilah yang akan 

digunakan sebagai alat ukur dalam rnengcvaluasi keberhasilan 

program/kegialan. 

Dalarn rangka sinkronisasi proses pcrcncanaan dan penganggaran 

pcmbangunan nasional, pendekatan penganggaran dilakukan dengan 
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prinsip money follow program melalu1 penganggaran berbasis kinerja. 

Selanjutnya, dalarn rangka meningkalkan kualitas penerapan 

penganggaran berbasis kine[Ja, diterapkan redesam sistcm 

perencanaan dan penganggaran, sebagaimana dijelaskan dalam 

Lampiran I dalam Peraturan Dirjen Anggaran ini. 

3. Pcndekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan

kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan

implikasi anggaran dalam jangka waklu lebih dari 1 (satu) tahun

anggaran. Sesuai dengan amanat UU 1 7 Tahun 2003, dalam

penerapan KPJM, K/L menyusun Prakiraan Maju dalam periode 3

(tiga) tahun ke depan, hal tcrsebut merupakan keharusan yang

dilakukan setiap Lahun.

Secara umum, penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan

suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah

meliputi:

a. penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi

makro untuk jangka mcncngah;

b. penyusunan proyeksi/rencana/target-target fiskal (seperti tax

ratio, dcfisil, dan rasio utang pcmerintah) jangka mencngah;

c. rencana kerangka anggaran (pcnerimaan, pengeluaran, dan

pembiayaan) jangka mcnengah (medium term budget

framework), yang menghasilkan pagu total belai1Ja Pemerintah

(resources envelope);

d. pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing

masing K/L menjadi batas tertinggi. Indikasi pagu K/L dalam

jangka menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi

anggaran bclanja dalarn jangka menengah; dan

e penjabaran pengeluaran jangka menengah masing-masing K/L

ke masing-masing program dan kegiatan bcrdasarkan indikasi

pagu jangka menengah yang telah ditetapkan.

Tahapan penyusunan proyeksi/rencana pada huruf a sampai dengan 

huruf d merupakan proses top down, sedangkan tahapan huruf e 

merupakan kombinasi dari proses top down dengan proses bottom up. 
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Dalam rangka penyusunan RKA K/L dengan pendekatan KPJM, K/L 

perlu menyclaraskan kegiatan/program dcngan RPJMN dan Renstra

K/L, yang pada tahap sebelumnya juga menjadi acuan dalam 

menyusun RKP dan Renja-K/L. 

B. REDESAIN SISTEM PERENCANAAN PENGANGGARAN

Sislem Perencanaan dan Penganggaran sebagai sebuah sistem selalu 

diupayakan untuk dapat menghasilkan kualilas oulpul pada level 

tcrbaiknya. Pada kenyataan, meskipun selalu diupayakan perbatkan 

penganggaran berbasis kinerja, tetapj masih ditcmukan adanya kendala 

dalarn penerapan PBK, sebagai benkut, antara lam: 

1. Ketidaksinkronan Program pada belanja pusat dan belanja daerah

saat ini, sehmgga menyebabkan pencapaian kinerja yang tidak

oplimal;

2. Perbedaan antara Program yang digunakan di dalam dokumen

perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga sulit w1luk

dikonsolidasikan;

3. Rumusan nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program

tidak terlihat dan bersifat normatif; dan

4. Publik sulil untuk memahami Informasi kinerja pembangunan yang

terluang dalam dokumcn percncanaan dan penganggaran;

5. Redesain Sistem Percncanaan dan Penganggaran 

Kernen terian / Lem baga bertujuan un tuk:

a. Mewujudkan implernentaRi kebijakan money follow program;

b. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;

c. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar

Kementenan/Lembaga dalam kontcks pcrcncanaan THIS,

sehingga mengurangi tcrjadinya tumpang tindih program dan

kegiatan antar Kementerian/Lembaga;

d. Meningkatkan keselarasan rumusan program dan kegiatan

antara dokumen pcrencanaan dan dokumen penganggaran;

e. Menyusun informasi kinerja perencanaan dan penganggaran

yang mudah dipahami olch publik;
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f. Mendorong Kementerian/ Lembaga untuk menerapkan value for 

money dalam proses percncanaan dan penganggaran serla

pelaksanaannya; dan

g. Meningkatkan integrasi belanja antar Kementerian/Lembaga

(level Pemerintah Pusat) dan belanja Pusat-Daerah.

h. Mewujudkan keterkaitan dan keselarasan antara Visi Misi

Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presidcn), serta 7

Agenda Pembangunan, Togas dan Fungsi Kemenlerian/Lembaga

dan Daerah;

1. Mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur Program,

Kegiatan, Keluatan (Output) Keg1atan yang mencerminkan "real

worlc' (konkret).

Manfaat rcdcsain sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan 

nasional adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya penjabaran yang logis dan jelas antara program,

kcgiatan, output dan outcome.

2. Terwujudnya sincrgi antar Unit Kerja Eselon I dalam mencapai

sasaran pembangunan.

3. Terwujudnya efisiensi belanja Kemenlerian/Lembaga secara lebih

optimal.

4. Terwujudnya mtcgrasi Leknologi dan sistem lnformasi yang dapat

mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

pcmbangunan nasional.

5. Terwujudnya penataan organisasi yang dapat mendukung

peningkatan akuntabililas kinerja unit kerja di Kementerian/

Lembaga.

6. Terv.'Ujudnya keterkailan dan keselarasan antara Visi dan Misi

Presidcn dcngan Fokus Pcmbangunan, 7 (tujuh) Agenda

Pembangunan sc1·ta Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga dan

Pemenntah Daerah.

7. Terciptanya rumusan nomenklatur Program, Kegiatan dan Keluaran

( Output) yang mcnccrminkan "real work (eye catching)".

8. Terwujudnya efisiensi dengan tidak adanya overlapping antar

Kegiatan dan Output Program.
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B. l REDESAIN PROGRAM

Prinsip Program Kementerian/ Lembaga 

Program merupakan alat kcbijakan (policy tooij yang dimiliki oleh 

Kementerian/ Lembaga dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi 

dan misi Presiden, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja 

Eselon I (satu). Berdasarkan definisi tersebut, prinsip Program K/L dalam 

redcsain sistem perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut: 

1. Program mencerminkan tugas dan fungsi Kementerian/Lcmbaga

yang dapal digunakan oleh l (�atu) atau lebih Unit Kerja Eselon I,

serta dirumuskan oleh Kementerian Keuangan clan Kcmenterian

PPN/Bappenas dengan berkoordinasi kepada Kementerian/Lembaga

terkait. Rumusan Program yang digunakan dalam APBD, dapat

diselaraskan dengan program-program 

Kementerian/Lembaga Pcmerintah Pusat.

Belanja

2. Sa.saran Program mencerminkan hasil kinerja program yang ingin

dicapai Sccara Nasional. Bagi program yang digunakan bcrsifat lintas

Kementerian/Lembaga atau lintas Unit Kerja Eselon I (satu), maka

rumusan Sa.saran Program dan Indikator Kincrja Program dapat

dirumuskan berbeda sesuai tugas dan fungsi unit kerja yang

dimaksud serta sesuai dengan kontribusinya dalam Program

terse but.

3. lndikator Kinerja Program mcrupakan alat ukur untuk menilai

capaian kincrja program dan rumusannya dapat bersifat

kualitatif /kuantitatif.

Urgcnsi redesain program didasarkan pada perlimbangan sebagai berikut: 

a. Program pusat dan daerah pcrlu disinkronkan agar capaian

kinerjanya lebih optimal;

b. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan

pelaporan menjadi lcbih mudah untuk dikonsolidasikan,

c. Targct/sasaran kinerja pembangunan dapat tercermin dalam

program-program yang riil ("eye catching"); dan

d. lnformasi kepada publik akan menjadi lcbih scderhana dan mudah

dipahami.
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Acuan Redesain Program 

Pada kerangka Redesain Sistem Percncanaan dan Penganggaran, program 

disusun di tataran pelaksanaan dengan tujuan sebagai berikut. 

a. Mengaitkan dan/ a tau menyelaraskan antara Vis1 Misi Presiden,

Fokus Pembangunan {arahan Presiclen), 7 Agenda Pembangunan,

serta tusi K/L dan daerah.

b. Program pusal dan daerah bisa d1sinkronkan sehingga capaian

kmerjanya lebih optimal;

c. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitonng evaluasi, dan

pelaporan menjadi lebih mudah untuk dikonsolidasikan;

d. Target/sasaran kinerja pembangunan dapat tercermin dalam

program-program yang riil ("eye catching"); dan

e. Informas1 kepada publik akan menJadi lebih sederhana dan mudah

dipahami.

Dalam melakukan Redesain Sistem Pcrencanaan dan Pcnganggaran, 

khususnya penataan Program RSPP, terdapat 4 (empat) dasar acuan 

utama yang harus dipedomani yaitu: 9 (scmbilan) Visi Misi Presiden, 5 

(lima) Arahan Presiden, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, serta 41 Major 

Project. 

Program hendaknya merupakan perwujudan dari Visi dan Misi presiden. 

Adapun scmbilan Visi Misi Presiden 2020-2024 antara lain: 

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

4. Mencapai Lingkungan Hid up yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangasa;

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabal, dan

Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman

pada Seluruh Warga;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efcklif, dan Terpercaya;

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
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Terdapat 5 (lima) Arahan Presiden, yang meliputi: 

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pembangunan SDM dengan menJam.In kesehatan ibu hamil,

kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah,

penurunan stunting-kematian ibu kematian bayi, peningkatan

kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta

Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalen1.a tinggi.

2. Pembangunan Tnfrastruktur.

Maksud dari arahan ini adalah menyambungkan infrastruktur bcsar

dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil,

Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan

persawahan, kawasan perkebunan, dan tambal<:-tambak perikanan.

Dcngan bahasa lain mev.rujudkan keterhubungan semua

sentra/Kawasan bisnis sehingga merniliki akses usaha yang lebih

luas.

3. Mendorong Investasi.

Mcngundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan

pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi

lainnya.

4. Reformasi Birokrasi.

Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin

simple, sernakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani,

kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga.

5. Penggunaan APBN.

Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat. sasaran,

memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi,

mernberikan manfaal unluk rakyal, meningkalkan kesejahteraan

masyarakat..

Pemerintah juga menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, yang terdiri 

dari: 

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang

Berkualitas dan Berkeadilan

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya

Saing
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4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

;:>. Mempcrkual Infrastruktur unluk Mendukung Pengembangan 

Ekonom1 dan Pelayanan Dasar 

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,

dan Pcrubahan Iklim

7. Mcmperkuat Slabilitas Polhukhankam dan Transformas1 Pelayanan

Publik.

Acuan Redesain Program dalarn RSPP dapat digambarkan scbagai bcrikut: 

RPJMN 

2020-2024 

OIJTCOMI OHJ(OMl 

Disamping keliga pilar sebelumnya, acuan lain yang harm; rnenjadi 

perhatian K/L adalah pencanangan Presiden atas 41 Major Project yang 

menjadi target jangka menengah untuk diselesaikan sampai dengan akhir 

tahun 2024, yaitu: 

1. 10 Destinasi wisata prioritas (Danau Toba, Borobudur, Lombok

Mandalika, Labuan Baja, Manado-Likupang, Wal<atobi, Raja Ampat,

Bromo-Tengger-Semeru, Bangka-Belitung, Morotai);

2. 9 Kawasan industri luar Jawa clan 31 Smelter;

3. Penguatan jaminan usaha dan 350 korporasi petani-nelayan;

4. Industn 4.0 di lima subscktor pnoritas;

5. Pcmbangunan encrgi terbarukan bcrbasis kelapa sawit;

6. Rcvitalisasi tambak di scntra produks1 Udang dan Bandcng;

7. Jntegrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf 

in ternasional;

8. Pembangunan wilayah Batam-Bintan;

9. Pcngembangan wilayah metropolitan Palembang, Banjarmasin,

Makassar, dan Denpasar;
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10. Pengembangan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sorong;

11. Jbu Kola Negara (IKN);

12. Pemulihan Pasca Bencana;

13. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);

14. Wilayah adat Papua;

15. Pendidikan dan pelatihan vokasi industri 4.0;

16. Pembangunan Science Techno Park;

17 Integrasi Pernbangunan Sosial; 

18. Percepatan penurunan kcmatian ibu dan stunting;

19. Infrastruktur TIK untuk transformasi digital;

20. Jalan Tol Trans Sumatra Acch-Lampung;

21. KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-

Bandung);

22. KA Makassar Pare-Pare;

23. Jaringan Pelabuhan Utama Terpaclu;

24. 18 Waduk Multiguna;

25. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMs, Gardu Induk

38.000 M/A;

26. Pcmbangunan dan pengembangan kilang mmyak;

27. P1pa gas bum1 Trans Kalimantan;

28. Sistem angkutan umum massal di 6 wilayah kota metropolitan;

29. Pengamanan pesisir lima kota pantura Jawa;

30. lnfrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan;

31. Pemulihan 4 daerah aliran sungai kritis; 

32. Jcmbatan udara 37 rute di Papua;

33. Jalan trans pada 18 pulau tertinggal, tcrluar, dan terdcpan;

34. Jalan Trans Papua Merauke-Sorong;

35. Akses air mm urn perpipaan 10 juta sambungan;

36. Akses sanilasi limbah domestik;

37. Rumah susun perkotaan 1 juta;

38. Pcngua tan sistem peringatan dini bencana;

39. Pcmbuatan fasilitas pengolahan limbah B3;

40. Pcnguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 CSRT; dan

41. Penguatan keamanan laut Natuna.

Perlakuan atas Major Project dalam RPJMN 2020-2024 dan RSPPP untuk 

menjamin konsistensi ke 41 proyek prioritas strategis tcrtuang dalam 
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dokumen perencanaan, RKA-K/L, DIPA, sampa1 nanti pada proses 

pcrtanggungjawaban pelaporan keuangan (LKPP), maka pcrlu diatur 

sebaga.i berikut: 

a. Unluk masing-masing Major Project tersebut akan ditetapkan sebagai

kegiatan dan output-nya spesifik dalam RKA-K/L DIPA (Rcdcsain

Sistem Perencanaan dan Penganggarn.n).

b. Bagi K/ L yang ditetapkan scbagai pelaksana dari Major Project

tcrkait, wajib memprioritaskan pengalokasian anggaran scsuai target

yang ditetapkan sctiap tahun.

c. Rincian Major Project yang menjadi kewajiban masing-masing K/L,

dituangkan dalam Pcnetapan Pagu dan dialokasikan dalam RKA-K/L

- DlPA.

Dalam pelaksanaannya baik target maupun anggarannya tidak dapat 

dilakukan pengurangan tanpa persetujuan dari Bappenas dan Kemenkeu. 

Definisi dan Ruang Lingkup Program Kementerian/Lembaga 

Berdasarkan prinsip RSPP, program K/L dikelompokkan menjadi: 

1. Program Generik (bers1fat pendukung).

Program generik rnerupakan program yang didesain untuk

mendukung pelaksanaan tusi K/L dalam menjalankan pemerintahan

(birokrasi), rumusan nomenklalur yang ditetapkan dalam RSP adalah

program dukungan manajemen.

Program dukungan manajemen merupakan penggabungan dari

beberapa program pendukung K/L cksisting yaitu:

a. Program dukungan manajcmen teknis K/L

b. Program pengawasan aparatur

c. Program Sarana dan Prasarana

d. Program diklat/BPSDM
> 

sepanJang peserta atau pencnma

manfaatnya adalah ASN atau persertanya berasal dari umum

tetapi lulusannya akan mcnjadi ASN

e. Program Litbang sepanjang tidak menghasilkan produk berupa

prototype a tau produk yang akan diimplcmentasikan/ diproduksi

secara massal.

2. Program Teknis

Program Teknis merupakan program yang didesain untuk

mclaksanakan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan

dalam RRJMN 2020-2024 dan RKP.
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Program teknis K/ L dikelompokkan menjadi 2 yaitu: 

l. Program Tekms bers1fat Lmtas Kementcrian/Lembaga

a. Menurut Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tenlang Sistem Perencanaan Pcmbangunan Nasional,

Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa

Kementerian/Lembaga atau beberapa Satuan Kcrja Perangkat

Daerah. Program Lintas Kemenlerian/Lembaga merupakan

program-program unggulan Pemerintah yang dilaksanakan

oleh lebih dari 1 (salu) Kementcrian/Lembaga, serta bersifat

tematik dan berkelanjutan.

b. Berikut merupakan contoh clari Program Lintas

Kementerian/Lembaga sebagairnana diatur dalam Surat

Eclaran Menteri PPN / Kcpala Bappenas dan Mcntcri Keuangan

perihal Nomenklatur Program Kcmentcrian/ Lembaga:

1. Program Nilai Tambah clan Daya Saing Industri

dilaksanakan oleh Kcmenterian Perindustrian,

Kcmenterian Pcrtanian, clan Kementerian Kelautan dan

Perikanan;

11. Program Infrastruktur Konektivitas dilaksanakan oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

scrta Kementerian Perhubungan; serta

iii. Program Kebijakan, Pembinaan Profes1 dan Tata Kelola

ASN clilaksanakan oleh Kemcnterian Pemberdayaan

Aparatur Negara-�eformasi Birokrasi, Lembaga

Aclminist.rasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara.

c. Aclapun pendekatan yang digunakan dalam pcrumusan

Program Lintas Kementerian/Lembaga adalah sebagai benkut:

1. Mengacu pada Program yang digunakan berdasarkan

sektor, seperti: infrastruktur, pendidikan, kesehatan,

dan lain-lain;

11. Program yang bertuJuan untuk pelayanan publik dan

mudah dipahami oleh masyarakat umum (program yang

familiar/ terkcnal di masyarakat);

m. Program dari janji Presiden atau prioritas pembangunan

di RKP;



IV. 

- 23

Mengacu pada program 

berdasarkan rumpun; 

Kementerian / Lem baga 

v. Program ini dilakukan olch Kementerian/Lembaga

Kcmenterian/Lembaga yang memiliki kontribusi pada

pencapaian Outcome atau Impact Nasional yang sama.

d. Selain program teknis yang bcrsifat lintas K/L sebagaimana

tersebut diatas Juga terdapat program teknis yang bersifat

lintas K/ L yaitu:

1) Program "Pendidikan dan Pclatihan Vokasi"

Program "Pendidikan dan Pclatihan Vokasi" memuat

Kegiatan dan Keluaran (Output) Kementerian/Lembaga

yang mcmcnuhi kritcria:

1. Pcndidikan Menengah yang memiliki program studi

ilmu tcrapan atau kejuruan;

u. Pendidikan Tinggi yang mcrniliki studi ilmu terapan

atau kejuruan;

m. Pclatihan yang berorientasi pada peningkatan 

kompetensi ilmu terapan;

1v. Pelatihan yang berorientasi pada peningkatan 

kompetensi angkatan kerja pada bidang industri 

tertentu; dan/ atau 

v. Sepanjang peserta atau penenma manfaatnya non

ASN / Umum yang lulusannya akan mengisi pasar

kerja.

2) Program "Risel dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi" memual Kegiatan dan Keluaran (Output)

Kementerian/Lembaga yang memenuhi kritena:

i.Penelitian dan Pengembangan (Lilbang) yang dikelola

oleh unit khusus (Sadan Litbang); dan/ atau

ii. Sepanjang menghasilkan produk berupa prototype atau

produk yang akan diimplementasikan/ diproduksi

secara massal
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Koridor Penyusunan Program Lintas Kementerian/Lembaga 

1. 1 (satu) Program mcmiliki Sasaran Program, Output Program,

lndikator Kinerja Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator

Kincrja Kcgiatan spes1fik yang bcrbeda dengan Program lainnya

(Bagan III. l).

Bagan IU.l. Keterkaitan antara Program dan Kegiatan beserta Sasaran dan Indikator 

Sasaran Program ' 

f Hasil yang akan dicapai l
L_!ari suatu Program 

I 

lndlkdtor Klnerja Progrdm 

alat ukur yang menglndlkaslken 
kebcrhasilan pencapaian hasil ... T'" ...... m J 

--lll+iMW·,-1111 ,II . • ' . '. '. . ., 
Hasll yang akan dicapai dart 
suatu kPglatan dalam rangka 
pencapalan sasaran program 

Ukuran •u•ntltotll d••/ahu �uollJII( 
yan1 mengpmba1k1n k�•r�••ll•n 

pencapalan .asaran keslot.:111 

2. Unit Kerja Eselon I yang melaksanakan Program Tcknis dan Program

Dukungan Manajemen menjabarkan Output Program, Sasaran

Prograrn, Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan

lnd1kator Kinerja Kegiatan untuk masing-masing Program Tcknis dan

Program Generik (Bagan III.2 dan Bagan III.3).

Bagan Ill.2 Penuangan Program dan Kegiatan beserta Sasaran dan lndikator pada Unit 

Kerja Eselon I yang Melaksanaka.n Lebih dari 1 (satu) Program 

/1 Prc,cram A - ·I S1sar1n Procram A I -I 1ndikltor Klnerj■ Proaram A I

� 
K@clat■n X -I Sasaran K•c•atan X Hlndlkator Kinerja Keclallln XI 

EI

..... 

� Proeram 8 t- Sasaran Procn,m B H lndikator Klnerja Proiram II I 
Kecfau,n Y f- Suaran Kl!jlat>n V { 1nd1�ator Ktner)a Kec11i.n YI 

Bagan lli.2 Ilustrasi Penuangan Kegiatan, Sasaran dan lndikator pada Unit Kerja Eselon J yang 

Melaksanakan Lebih dari 1 (satu) Program di Kementerian Pertanian 

I U�l J 

Olrektorat Jendcral 
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Protram ICet••ndlun, 
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r--

r 
T••ptnuhlnya kfbutuhan 

pancan Slf41e&I• 
ll!ntman pana1n 

l 
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_"•�•l

�
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don f'flnnMIIII H••II 

Tanaman Panpn 

�in&lll�• ,_ol.1111n 
d-, Pemuar11 klsll Tanln1a 
Pancan 1Jnt\lk ttome>d,tu Usp•r 

.__;d
c::.
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c..:
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Pen I nckatan 
Protlulul PMdl 
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Pert•nlal\ ltr11man Panpn 
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PlOl,I" S�tTll\tM-" 
Pirnpn 'hhun B•rJ•l•n 
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3. Unit Kerja Eselon I yang melaksanakan Program Tcknis dan Program

Dukungan Manajemen secara bersamaan tidak dapat menggunakan

kegiatan yang sama untuk kedua Program terscbut.

4. Dalam hal satu Program dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Unit

Kerja Eselon I, Sasaran Program untuk masing-masing Unit Kerja

Eselon I dapat disusun sama maupun berbeda namun Indikator

Sasaran Program untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I

dibedakan sebagai bcntuk pengukuran akuntabilitas kinerja masing

masing Unit Kerja Eselon I (Bagan II1.3, 111.5).

Bagan III.4 Keterkaitan antara Program dengan Unit Kerja Eselon I Pelaksana 

P'rog,am eon, 

L Program 

Sasaran Program• 1- lndlkator KillNja 
Program 

l_:El-A 

Sasaran Program• 

J lndlkator Klnerja L .. , 
/ _ 

Program j 

\-
lnc.l•kotor Kincrja --,

� 
, Program 
l - ___J 

UKE 1-0 

UKE 1-C 

Bagan lll.S llustrasi Penuangan Keterkaitan antara Program dengan 

Unit Kcrja Esclon I Pelaksana pada Kementerian Perindustrian 

Conloh: 

l'rogram Boru 

Program Nilai 
Tambah dan Daya 

Saing lndu,trl 

Sasoron ProtJram lndikaror l<inr11tt l'tClflrom Unll l(,rJa £s,iOlt I 

I Menlngketny1 Daya Direktorat Jenderal Saine dan Kemandlrlan Produktivitas 

lndustrlAcro SektorAgro lndustri Agro 

Ml!nln,katnya Daya Saln1 Produktlvltas Sektor m�1rtorau.,a,ra1 

J 

din Ktm1ndlrlan lndustrl lndustri Kimia, lndustri Klmia, 
Klml1, farmul dan Tekstll Farmasl dan Tekstll Farmasl dan Tekstll 

I ��- ----�r 
Monlngkatnya Do •. 

�In& dan Kemarwll:n Produkhv,�s lndustri Olraktor.rt J•ndtr:il 

lndustri Logan,, Masin, Lopm, Moln, A lat lndustrl Logam, Mesln, 

u r.mspon�s• an l Al T . d I 
lt'llnsporu;;I din Al;rt Transportasl dnn 

Elektronlka tlektromku Eloktronl� 

5. Dalam hal Program Teknis Kcmcnterian/ Lembaga dilaksanakan oleh

lebih dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon 1 pada Kementerian/Lembaga

yang sama, Kementerian/Lembaga 

Koordinator/Pengampu/ Penanggung Jawab Program.

menunjuk
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6. Koordinator/Pengampu/Penanggung Jawab Program Tcknis yang

dilaksanakan oleh lebih dan 1 (satu) Unit Kerja Eselon 1 pada

Kementerian/Lembaga yang sama adalah Unil Kerja Esclon I yang

ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Surat Togas

dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Unit Kerja tcrscbut.

Tindak lanjut Redesain Program K/L 

Dengan Lelah diletapkannya hasil redesain program K/L maka sctiap K/L 

agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut: 

a. Merumuskan nomenklalur outcome program.

Outcome program mencenninkan hasil kinerja program yang ingin

dicapa1 secara nasional. Bagi program yang digunakan bersifal lintas

K/L alau linlas unit eselon I, maka rumusan outcome-nya

dimungkinkan berbeda sesuai tusi umt atau keterlibalannya dalam

mendeliver program dimaksud.

b. Merumuskan IKU program.

Indikalor kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai

capaian kinerja program dan rumusannya dapat bcrsifat

kualilatif / kuantitatif

c. Merumuskan nomenklatur output program.

Output program merupakan keluaran yang dihasilkan oleh K/ L

untuk mendukung terwujudnya outcome.

B.2 REDESAIN KEGIA TAN KEMENTERIAN /LEMBAGA

Prinsip Kegiatan Kementerian/Lembaga 

Sejalan dengan dilakukan redesain program Kementerian/Lembaga, juga 

dilakukan redesaian kegiatan Kementerian/Lembaga. Dengan RSPP, 

Kegiatan kini tidak lagi rnencerminkan tugas dRn fungsi Unit Kcrja Eselon 

II (dua) atau Satuan Kerja vertikal dari Kementcrian/Lcmbaga tersebul 

sehingga memungkinkan Kegiatan tersebu dilaksanakan oleh lebih dari l 

{satu) Unit Kerja Eselon II (dua). Hal tersebut diharapkan dapal 

mencerminkan Kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh 

Kementerian/Lcmbaga untuk mcnghasilkan Keluaran (Output) dalam 

rangka mendukung terwujudnya sasarnn pembangunan. 
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Urgensi Redesain Kegiatan Kementerian/Lembaga 

Urgensi redcsain kegiatan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: 

a. Diperlukannya rumusan kegiatan lintas yang mcmpunyai keterkaitan

yang kuat antar kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa umt

kerja.

b. Diperlukan pernetaan kegiatan yang dilak�ukan oleh satu unit kerja

merupakan bagian dari suatu siklus/ proses yang saling berurutan

(sequence).

c. Terdapat kcgiatan yang scrupa/ sejenis yang dilaksanakan oleh

beberapa unit kcrja.

d. Mcmudahkan pcnilaian akuntabilitas kinerja dan anggaran atas

pclaksanaan kegiatan.

Definisi Kegiatan Kementerian/Lembaga 

Menurut dcfinisinya, kegiatan dapat dibedakan antara kegiatan lintas vs 

kcgiatan non-lintas, dan kegiatan spes1fik vs kegiatan generik. 

a. Kcgiatan Lintas

Berdasarkan kctentuan pada Lampiran II Peraluran Menteri

Keuangan Nomor 187 /PMK/02/2019 juncto PMK No.

102/PMK/02/2018 tcntang tentang Klasifikasi Anggaran, "Kegiatan

Lintas adalah Kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh beberapa Unit

Eselon II dan/ atau Satuan Kerja dalam salu eselon I yang sama".

Kegiatan lintas ini merupakan kcgialan teknis, dapat berupa:

1. Kegiatan Prioritas Nasional, yailu kegiatan-kegialan dengan

Output spesifik dalam rangka pencapaian sasaran nasional;

11. Kegiatan Spesifik K/L, yaitu kegiatan-kegiatan dengan Output

spesifik dalam rangka pencapaian kinerJa K/ L;

111. Kegialan Non-Prioritas; yaitu kegialan-kegiatan dengan Output

spesifik dan mencerminkan tugas dan fungsi

Kementerian/Lembaga namun bukan termasuk dalam kategori

prioritas.
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b. Kegiatan Generik

Kegiatan Generik adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan

internal kemenlerian/ Lembaga (dukungan manajernen internal) yang

digunakan oleh unit kerja Eselon II yang mcmiliki karakteristik

seJems sebagai unit pendukung, seperti Sekretariat Jenderal,

Inspektorat Jendcral, Badan Diklat, clan kesekretariatan Dircktorat

Jenderal/ Sekretariat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ kedeputian

yang mcmi1iki Program Dukungan Manajemen.

Koridor Redesain Kegiatan Kementerian/Lembaga 

a. Rumusan nomenklatur Kegiatan mencerminkan aktivitas yang

dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam rangka

menduk:ung terwujudnya sasaran Kegiatan dan/ atau output

program.Nomenklatur Kegiatan Kcmenlerian/Lembaga merujuk pada

aktivitas yang dilakukan untuk menunjang Program yang telah

ditentukan, seperti "Pembinaan; Pen.yelenggaraan; Pelaksanaan;

Pelayanan".

b. 1 (satu) Kegiatan hanya dapat menginduk pada 1 (satu) Program saja.

c. Kegiatan Kementerian/ Lembaga dapat lintas Eselon 11 dalam Eselon I

yang sama.

d. Kegiatan Kementerian/Lembaga yang bersifat lintas dilaksanakan

oleh 2 (dua) a.tau lebih Unit Kerja Eselon II/ Satuan Kerja dalam 1

(satu) Unit Kerja Eselon l yang sama guna menunjang pelaksanaan

suatu Program tertenlu.

e. Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/Lembaga oleh 2 (dua) atau lebih

Unit Kerja Eselon II/ Satuan Kerja dalam 1 (satu) Unit Kerja Eselon I

yang sarna bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi

antar Unit Kerja Eselon II/Saluan Kerja dalam mencapai sualu

sasaran tertentu.

f. Kcgiatan Linlas diaplikasikan tidak hanya pada proses perencanaan

dan penganggaran namun juga pada proses pemantauan dan

evaluasi (monev) serta penilaian akuntabilitas kinerja.

g. Kementerian/ Lembaga yang melaksanakan Kegiatan Lintas (dalam

sat.u Unit Kerja Eselon I yang sama) memastikan akuntabilitas

kinerja dari masing-masing Unit Kerja Pelaksana terhadap Kegialan

lintas dengan menyusun Sa.saran Kegiatan dan/atau lndikator
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Kinerja Kegiatan yang berbeda untuk masing-masing Unit Kcrja 

Pelaksana. 

h. Kementenan/Lembaga yang melaksanakan Kegiatan Lintas (dalam

1. 

satu Unit Kerja Esclon I yang sama) menunjuk

Koordinator /Pengampu/ Penanggung Jawab Kegiatan.

Koordinator / Pcngampu/ Penanggung Jawab Kegiatan Linlas

sebagaimana dimaksud adalah:

1) Eselon I yang membawahi Unit Kerja Eselon II Pclaksana Kegiatan

Lintas; atau

2) Salah satu Unit Eselon II Pelaksana Kegiatan yang penugasannya

disahkan melalui Surat Togas.

B.3 REDESAIN KELUARAN (OUTPUT) KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Prinsip Penyusunan K.RO dan RO Kementerian/Lembaga 

Redesain sistem perencanaan dan penganggaran pada hakekatnya adalah 

pcnajaman dan penyedcrhanaan informasi kinerja. Pada level 

output/keluaran, redesain d1harapkan rnenghasilkan rurnusan output 

berupa barang/jasa akhir (real work) yang dihasilkan pemerintah. 

Barang/jasa tersebut d1hasilkan dari pelaksanaan kegiatan suatu 

unit/ satker. 

Scsuai dengan konscp redesain, rumusan output harus dapat dilihat 

keterkaitannya dengan output program yang didukungnya. Dengan 

pcndekatan logic model, sebuat output akan dapat dilihat keterkaitannya 

dengan kegialan dan output program yang akan diwujudkan. 

Penyederhanaan rurnusan output, secara konsep diharapkan dapat terjadi 

secara mekams dengan adanya redesain program dan kegiatan/aktifitas. 

Hanya output yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan clan output 

yang didukungnya yang akan disetujui ok·h Kementerian Keuangan dan 

Kcmenterian Percncanaan Pembangunan/ Bappcnas. 

Sccara umum, Kemenlerian/Lembaga memiliki tugas dan fungsi yang 

sejenis/mirip, yaitu mernbuat aturan/rcgulasi, memberikan layanan ke 

publik, dan. Dengan dernikian, output yang dihasilkan oleh setiap 

Kementerian/ Lembaga pada dasarnya bcrkaitan dcngan kerangka rcgulasi 

dan kerangka layanan, baik berupa barang/ jasa secara um um maupun 

barang/jasa berkaitan dengan investasi. 
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PERTIMBANGAN PENYUSUNAN KRO DAN RO 

PRODUK (OUTPUT) PEMERINTAH 

Kerangka�I� 
• �at.an ditlarn l'el'clllgka Regulasi adal.ih kegfot,n

pemerintahdatam rarigkabaik memfasilitasi, mendorong,
maupun mengatur kegiatan pembangunan yang
tlilaksanakan senair1 oleh masyarakat

Ker� Pelayanan Umum dan ln� 
• Keg&.1tcl"I dalam �rangka Pelayi.'lnan IJn,um <Ian 1nvestasi

Pemerintah adatah kegiata'l pemenntah dalam rangka
men�hJkan bcrang dan jasa publik yang dipe-lukan oleh
masyarakat.

• Men�turMasyarakatuntuk

mencapai keadilandan
kes.ejahtetaan

• Memfas!Utasl/ln-;entif bail durila
IL.aha (Private)

• t.lemberik.an i:,elayanan umum
keburuhan daSMmasyarallat

• Memberikan fcilltasdaw
(public joocb) unruk
dimanfaatkan m�at atau

duniaw.aha.

Dalam kerangka terscbut, dalarn RSPP diperkenalkan Rincian Output 

yang merupakan Output konkrit, yang kemudian dikelompokkan dalam 

Klasifikasi Rincian Output, untuk mempermudah proses pembandingan 

(benchmarking) antar rincian output untuk mengidentifikasi tingkal biaya 

yang paling efisien baik dalarn perencanaan maupun pelaksanaan 

anggaran. 

Urgensi Redesain Output K/L 

Urgensi redcsain Output didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: 

a. Perlunya pengelompokan output yang d1hasilkan oleh K/L (baik

berupa barang/jasa) dalam mendukung pencapaian outcome.

b. Perlu adanya standar output sehingga dapat dibandingkan tingkat

cfisiensinya.

Definisi dan Ruang Lingkup Output Kementerian/Lembaga 

Rumusan nomenklatur oulpul dalam RSP dibedakan menjadi 2 yaitu KRO 

dan RO. 

a. Klasifikasi Rinc1an Output (KRO), yang merupakan kumpulan atas

kcluaran (output) Kement.erian/Lembaga (Rincian Output - RO) yang

d1susun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan
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PERTIMBANGAN PENYUSUNAN KRO DAN RO 

PRODUK (OUTPUT) PEMERINTAH 

Kerangl<a R.gu�i 
• Kegiaran dalun Kerangka Regulasi acfalah keglatan

pemerlntah dalam rangkal>aik memfcSSilitasi, mendorong,
mal:JPun mengatur kegiatan pembangunan y.mg
dilaksanakan :sench ri oteh masyarakat.

Kera� Pelayanan Umum dan lnve� 
• Kegiat.fl datam l'erangka llelayanan Umum dan lnvestasi

• 
PenlErntah adalah keglat;yi pemer'ntah dalam rangka
men',ediak..,n barang dan jasa publik yang diperluk.51 oleh
rrasyarakat.

• .\\eniaturf.\illyArakatuntuk
mencape.i keadilandan
kesejahteraM

• .'.'.emfasihtasi/l�ntif baai dunia
usaha (Private)

• N.eml,erikan pelayanan umum
keburuhan dlt.Sllrmmyorokat

• Memberik.an f�litas dasar
(public�} untuk
dimanfaatkan masyan,i<at atau
duniauYha.

Dalam kerangka terscbut, dalam RSPP dipcrkenalkan Rincian Outpul 

yang merupakan Output konkrit, yang kemudian dikelompokkan dalam 

Klasifikasi Rincian Output, untuk mempermudah proses pembandingan 

(benchmarking) antar rincian output untuk mengidentifikasi tingkat biaya 

yang paling efisien ba� dalam perencanaan maupun pelaksanaan 

anggaran. 

Urgensi Redesain Output K/L 

Urgensi redesain Output didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: 

a. Perlunya pengelompokan output yang d1hasilkan oleh K/L (baik

berupa barang/jasa) dalam mendukung pcncapaian outcome.

b. Perlu adanya standar output sehingga dapat dibandingkan tingkat

efisiensinya.

Deimisi dan Ruang Lingkup Output Kementerian/Lembaga 

Rumusan nomenklatur output dalam RSP dibedakan menjadi 2 yaitu KRO 

dan RO. 

a. Klasifikasi Rincian Output (KRO), yang merupakan kumpulan atas

kcluaran (output) Kementerian/Lembaga (Rincian Output - RO) yang

d1susun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan

keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan

sektor / bidang/jenis tertentu secara sistematis.

b. Rincian Output (RO), Keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang

dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/ Lembaga yang berfokus pada

isu dan/atau lokasi lertenlu scrta berkaitan langsung dengan tugas
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dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pcncapaian sasaran 

kcgiatan yang telah ditelapkan. 

Adapun prinsip-prinsip penyusunan KRO clan RO aclalah sebagai berikut: 

1. KRO dan RO disusun dengan mengacu pada jenis intervcnsi yang

d1lakukan oleh Pemerintah guna mcmastikan pencapaian sasaran

pem bangunan.

2. KRO dan RO disusun dengan mempcrhatikan Kegialan dalam

lingkup Kerangka Regulasi serta Kerangka Pelayanan Umum dan

Investasi.

3. KRO clan RO terkait Kegiatan clalam lingkup Kerangka Regulasi

clihasilkan clari pelaksanaan Kegiatan pemcrintah dalam rangka

memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur Kegiatan pembangunan

yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.

4. KRO dan RO terkait Kegiatan dalam lmgkup Kerangka Pelayanan

Umum dan Investasi dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan

pemcrintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang

d1perlukan oleh masyarakat.

INTERVENSI & PRODUKPEMERINTAH 

---

-· ----

-Hli'fi:iiid
�---···tee 

. _ ------11::MIWM 

Public Control 

Privnte Incentive 

Public Service 

lnvestasi Non-Flsik 

Cost of Bureaucracy 

Karakteristik Klasifi.kasi Rincian Output (KRO) Kementerian Lembaga,

terdiri atas: 

a. Nomcnklatur KRO berupa barang atau jasa;

b. KRO merupa.kan pengelompokan atau klasifikasi RO yang sejenis;

c. KRO bukan merupakan output riil yang menggambarkan pencapaian

sasaran kegiatan secara langsung;
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d. KRO bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh banyak bahkan

semua Kemenlerian/ Lembaga;

e. KRO mempunyai satuan tertentu;

f. KRO bersifat standar dan terlutup sehmgga Kementerian/Lembaga

tidak dapat mengubah nomenklatur maupun satuan KRO yang telah

ditetapkan; dan

g. KRO bersifat comparable dimana output, satuan alokasi anggaran

antar masing-masing KRO dapat dipcrbandingkan satu dengan

lainnya.

Berikut adalah tabcl yang membandingkan sccara ringkas karakteristik 

KRO dan RO: 

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik KRO dan RO 

Barang atau J asa 

Kelompok Output 

Bukan Output Riil 

Bersifat Umum 

Digunakan oleh Banyak 
(Semua) 
Kementerian/Lembaga 
Mempunyai Volume dan 
Satuan 

Standar dan Tertutup 

Comparable 

Barang atau Jasn 

Mencakup Fokus/ Lokus 

Output Riil Unit Kerja 

Bcrsifat Sangat Spesifik (Unik) 

Mencerminkan Tugas dan Fungsi 
Unit Kerja Pelaksana Kegiatan 

Mempunyai Volume dan 
mempunyai Satuan yang sama 
dengan KRO 
Terbuka 

Koridor Penyusunan KRO dan RO 

KRO dan RO Kementerian/ Lembaga disusun dengan memperhalikan 

koridor-koridor berikut: 

1. Kondisi Output/Sub-Output Existing Kemenlerian Lembaga

a. KRO dan satuannya merupakan referens1 standar yang telah

ditentukan dan ditetapkan sehingga Kementerian/ Lembaga

tidak dapat mengubah nomenklatur KRO.

b. RO merupakan Keluaran (Output) Riil atau produk akhir yang

dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga yang bersifat unik dan

spcsifik sehingga Nomenklatur RO dapat berbeda antar

Kementerian / Lembaga.

c. Dalam hal Kementerian/Lembaga pada kondisi existing memiliki

Output yang rumusannya merupakan produk akhir, Output

tersebut dapat diselarakan dengan RO, sedangkan KRO-nya
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diambilkan dari KRO yang sudah termasuk dalam rcferensi 

standar. 

Dalam hal KRO yang sesuai tidak tersedia, 

Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan KRO tersebut untuk 

dibahas dengan mitra di Kementerian PPN /Bappcnas dan 

Kementerian Keuangan. 

d. Dalam hal Kementerian/Lembaga pada kondisi existing memiliki

Output yang dapat disetarakan dengan KRO yang sudah

menjadi referensi standar, Kcmenterian/Lembaga dapat

mengusulkan RO yang merupakan produk akhir.

2. Penyusunan Nomenklatur KRO dan RO

a. Nomenklatur KRO dan RO merupakan nomenklatur Barang

(infrastruktur dan non infrastruktur) atau Jasa (jasa

regulasi/ non rcgulasi) sebagaimana pengelompokan Jems

barang/jasa yang tercantum dalam Peraturan Menten Keuangan

mengenai standar biaya, standar slruklur biaya dan indeksasi.

Nomenklatur KRO dan RO disusun dengan menggunakan kata

baku sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) serta memperhatikan tata cara penulisan

sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

(PUEBI).

b. Nomenklatur KRO dan RO disusun dengan memperhatikan

karakteristik khusus pada masing masing bidang/ sektor /tema

program yang diampu oleh Kementerian/Lembaga.

c. Batasan dan Ruang Lingkup KRO atas masing-masing

bidang/scktor/tema program mengacu pada Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang mengatur

bidang/ sektor / tema program terse but.

d. Dalam hal penyusunan KRO, nomcnklatur KRO disusun dcngan

memperhatikari hal-hal sebagai berikut:

1. Hindari penggunaan kata indikator, sasaran, dan aktivitas;

u. Hindari pengusuJan nomenklatur KRO yang terlalu spesifik;

m. Hindari penulisan KRO yang tcrlalu panjang;

1v. Hindari penggunaan nama unit kerja.
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3. Penyusunan Satuan KRO dan RO

a. Referensi KRO dan RO disusun dengan disertai satuan yang

berlaku umum dan/ atau sudah diuji kelayakannya.

b. Saluan yang digunakan pada KRO dan RO mampu mengukur

kinerja dan volume terkait pencapaian sasaran kegiatan yang

Lelah ditelapkan.

Standardisasi KRO dan RO Generik 

Bcrdasarkan hasil evaluasi Penerapan RSPP, terdapat lemuan adanya 

KRO yang secara karakteristik t1dak termasuk kalegori kcgiatan 

dukungan manajcmen. Agar capaian kinerja KRO dan RO pada Program 

Dukungan Manajemen dapat lebih Lerukur secara handal dan akurat, 

alokasi anggarannya dapal dikomparasi secara berimbang dan tepat 

jumlah ( value for money), dan anggaran pad a Program Dukungan 

Manajemen lebih akuntabel, dilakukan slandarisasi KRO dan RO Generik 

untuk belanja internal birokrasi, sebagai berikut: 

No KRO RO 

1 Layanan Oukungan 1. Layanan Perkantoran

Manajemen Internal 2. Layanan Hukum

Satuan: Layanan 3. Layanan Hubungan Masyarakat
dan Informasi

--

4. Layanan Protokoler

5. Layanan. Umum

6. Layanan Bantuan Hukum
--

7. Layanan Dala dan Informasi

8. Layanan BMN

9. Layanan Manajcmen Organisasi

2 Sarana Prasarana Internal 1. Layanan Sarana Internal

Satuan: Unit 2. Layanan Prasarana Internal

--

Manajemen SDM Internal, 1. Layanan Manajemen SDM
Satuan: Orang 

2. Layanan Pendidikan dan
Pelatihan

3. Layanan Pendidikan Kedinasan

4 Layanan Manajemen Kinerja 1. Layanan Perencanaan dan
Internal Penganl!e:aran

2. Layanan Pemantauan dan
Evaluasi
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No ! KRO RO 

Satuan: Dokumen 3. Layanan Manajcmcn Keuangan
-- ·-

4 Layanan Audit Internal 

5. Lay a nan Reformasi Kmerja

6. Layanan Penyelenggaraan
Kearsipan

Khusus untuk RO Layanan Perkanloran pada KRO Layanan Dukungan 

Internal, RO Sarana Internal dan RO Prasarana Internal pada KRO 

Sarana Prasarana Internal, ditetapkan standarisasi komponen sebagai 

berikut: 

a) Layanan Perkantoran (kode 994)

Volume : 1 (satu) Layanan
� ------------.-------------------------, 

Komponcn 

a. Gaji dan Tunjangan

(kode: 001); dan

b. Operasional dan

pcmeliharaan kan tor

(kode: 002).

Kelcrangan 

a. RO ini ada di setiap satker.

b. Komponen gaji dan tunjangan termasuk

dalam jenis belanja pegawai.

c. Komponen operasional dan pemeliharaan

kantor termasuk dalam Jems belanja

barang.

d. Rumusan komponen tidak dapat diubah.

b) Layanan Sarana Internal (kode 951)

Volume : XXX Unit

Komponen 

a. Pengadaan kendaraan

bermotor;

b. Pengadaan per ala tan

fasilitas perkantoran;

Keterangan 

a. RO m1 <la.lam rangka pemberian sarana

dalam menunJang pelaksanaan tugas

pegawai internal organisasi.

b. RO ini bersifat sementara.

c. RO m1 berakibat menambah aset/BMN

K/L.

d. Rumusan komponen tidak dapat diubah,

tapi discsuaikan dengan kebutuhan pada

tahun rencana.
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c) Layanan Prasarana Internal (kode 971)

Volume : XXX Unit

Komponen 

a. Pembangunan /

rcnovasi gedung dan

bangunan;dan

b. Pengadaan tanah

untuk

pcm bangunan/ re novas

i gedung dan

bangunan.

Keterangan 

a. RO 1m dalam rangka pemberian

fasilitas prasarana dalam menunJang

pelaksanaan tugas pegawru internal

organ1sas1.

b. RO ini bersifat sementara.

c. RO ini berakibat mcnambah asel/ BMN

K/L.

d. Rumusan komponen tidak dapal 

diubah, tap1 disesuaikan dengan 

kebutuhan pada tahun rencana.

B.4 KOMPONEN DAN DETIL BELANJA

Dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, komponen dan 

detil belanja yang digunakan untuk menghasilkan Output merupakan 

bagian dari internal manajemen masing-masing Kementerian/Lembaga 

dalam mencapai kinerja Output yang tertuang dalam RKA-K/L dan DIPA. 

Komponen untuk menghasilkan RO bersifat optional, kecuali RO-RO yang 

sudah distandarkan. 

Dalam hal tidak menggunakan komponen, pada baris komponen di sistem 

aplikasi, dituhskan "tanpa komponen". 

Dalam hal menggunakan komponen, dimohon menggunakan 3 (tiga) 

tahapan sebagai berikut: 

1) Perencanaan dan persiapan;

2) Pelaksanaan; dan

3) Sosialisasi/ evaluasi/ pelaporan.

Masing-masing lahapan tersebul Uika ada) mempunyai kode tertentu dan 

dirinci sampai dengan level akun dan detil belanJa sesua1 dengan standar 

biaya yang berlaku. Komponen/ tahapan dikelompokan menJadi 2 yaitu 

komponen utama dru1 komponen penunjang. Komponen utama adalah 

semua aktifitas yang nilai biayanya berpengaruh langsung terhadap 

volume keluaran. Sedangkan komponen pcnunJang adalah semua aktifilas 
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yang nilai biayanya tidak berpcngaruh langsung terhadap volume 

keluaran. 

Dctil Belanja rnerupakan nnc1an kebuluhan belanja dalarn kornponen 

yang berisikan itern-ilem belanja. 

Seluruh komponen dan detil belanja yang dicanturnkan adalah dalam 

rangka mendukung pencapaian keluaran (output) kegialan. Scbuah detil 

belanja sekurang-kurangnya lerdiri atas akun, uraian peruntukan, tarif, 

dan frekuensi. Jika dalam sebuah detil belanja terdapat satuan yang 

berupa kegiatan/pakel, maka hal tersebul harus dijelaskan dengan rinci, 

baik dalam tambahan catalan/penjelasan dalam RAB atau dalam 

dokumen lain. 

Dalam hal diperlukan pada masing-masing tahapan dapat menggunakan 

akun yang sama, misalnya belanja bahan untuk rapat koordinasi tahap 

perencanaan dan persiapan, pelaksanaan, dan 

sosialisasi/ evaluasi/ pelaporan scsuai dengan peruntukannya. 

Se lain rumusan di atas, standarisasi komponen pada 

Kementerian/Lembaga tertentu diatur sebagai berikut: 

No Komponen Detil 

1. Dukungan operasional a. Belanja barang operasional lainnya;

2. 

pertahanan dan b. Bclanja langganan daya dan jasa;

keamanan c. Belanja pemeliharaan (gedung/ Alat

(kode: 003)

Dukungan operasional 

penyelenggaraan 

pendidikan (kode: 004) 

Utama Sistem Pertahanan (alutsista));

clan

d. Belanja perjalanan dinas biasa/telap.

a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

b. Tunjangan profesi guru/dosen Non

Aparatur Sipil Negara (ASN);

c. Tunjangan kehormatan profesor Non

Aparalur Sipil Negara (ASN);

d. Bantuan Operasional Perguruan 

Tinggi Negeri (BO PTN); dan

e. Bantuan Operasional Pendidikan 

Anak Usia Dini (BO PAUD).

3. Dukungan

penyelenggaraan tugas

a. Belanja barang pengadaan bahan

makanan narapidana/tahanan;
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No Komponen Detil 

dan fungsi unit(kode: b. Belanja jasa pelayanan doktcr;

005) C. Bclanja barang pengadaan obat-

obatan;

d. Belanja barang pengadaan bahan

medis hab1s pakai;

c. Belanja barang pengadaan bahan

makanan pasien;

f. Belanja barang pengadaan bahan

baku Surat ljin Mengemudi (SIM);

g. BclanJa barang pengadaan buku

Paspor;

h. BelanJa barang pengadaan buku

Nikah;

1. Belanja barang pemeliharaan kapal;

]· Belanja barang pemehharaan jaringan

transmisi;

k. Belanja barang pemeliharan peralatan

operasional meteorologi, klimatologi,

dan geofisika umum; dan

I. Belanja barang sejenis lainnya.

Ketentuan mengenai standardisasi komponen: 

1. Untuk komponcn dukungan operasional pcrtahanan dan keamanan

(003):

a) hanya dimiliki oleh K/ L yang mempunyai tugas dan fungsi di

bidang pertahanan dan keamanan, antara lain: Kementerian

Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia; dan

b) komponen ini merupakan bagian/tahapan dan keluaran

(Rincian output) teknis (sesuai tugas clan fungsi salker).

2. Untuk komponen dukungan operasional penyelenggaraan 

pcndidikan (004): 

a) Hanya dimiliki oleh K/ L yang mempunyai tugas dan fungsi di

bidang pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kementerian Agama, serla Kementerian Riset

Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan
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b) Komponen ini merupakan bagian/tahapan dari keluaran

( Rincian output) Leknis (scsuai Lugas dan fungsi salker).

3. Untuk komponen dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit

(005):

a) hanya dimiliki oleh K/ L yang scsuai tugas dan fungsinya

dapat mempunyai detail tersebut; dan

b) komponen ini rnerupakan bagian/tahapan dari keluaran

{Rincian output) teknis (sesuai tugas dan fungsi satker).

Catalan: 

Komponen 003 sampai dengan komponen 005 (belanja non-operasional 

yang berkarakteristik operasional) merupakan komponen bclanja yang 

wajib dipenuhi pcngalokasiannya oleh K/L terkait. Dalam hal komponen

komponen tersebut pernenuhannya tidak memadai, akan berdampak 

terhadap pencapaian sasaran Kinerja penganggaran menjadi tidak 

optimal. 

C. PROSES PENETAPAN PAGU BELANJA KEMENTERIAN /LEMBAGA

Dalam rangka penyusunan APBN, tcrdapat 3 (tiga) kali penetapan pagu

untuk Kementerian/Lembaga, yaitu pagu indikatif, pagu anggaran, dan

alokasi anggaran. Angka yang tercantum dalam ketiga pagu tersebut

merupakan angka tertinggi yang tidak boleh dilampaui oleh

Kcmenterian/Lcmbaga sebagai acuan dalam menyusun RKA-K/L-nya.

Secara garis bcsar penjelasan tentang ketiga pagu dijelaskan sebagai

berikut:

1 . Pagu lndikatif

Angka yang tercantum dalam Prakiraan Maju untuk satu lahun

anggaran berikutnya (Prakiraan Maju tahun pertama (PMl)=anggaran

tahun t� 2) yang dicantumkan pada saat penyusunan RKA-K/L tahun

anggaran yang direncanakan (tahun t+l) dijadikan sebagai Angka

Dasar, yang merupakan salah satu variabel yang menentukan

besamya Pagu Indikatif untuk satu tahun anggaran berikutnya

(tahun t+2). Dalam rangka menyusun Pagu Indikalif untuk tahun

yang direncanakan (tahun t+ 1), ditempuh proses sebagai berikut:

a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan evaluasi 
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pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan 

lab un berj alan. 

Setelah program dan kegiatan tahun sebelumnya selesai 

dilaksanakan, Kemenlerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Bad an Perencanaan Pembangunan N asiona1 

melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan 

tahun sebelumnya dan tahun berjalan tersebut. 

Hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 

scbclumnya dan tahun berjalan digunakan untulc menyusun 

usulan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas 

pembangunan tahunan yang direncanakan, untuk disampaikan 

ke Presi den. 

b. Prcsiden menctapkan 

pembangunan nasional

arah kebijakan dan prioritas

Setiap awa1 tahun, Presiden menetapkan arah kebijakan yang

akan dilakukan pada ta.hun yang direncanakan, yaitu Presiden

menetapkan prioritas pembangunan nasional yang akan

dilakukan pada tahun yang akan direncanakan. Penterjemahan

prioritas pembangunan nasiona1 dalam proses perencanaan dan

penganggaran meliputi priontas nasional, Program Prioritas,

kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang bersifat lintas

Kementerian/Lembaga. Selain itu, Presiden juga menetapkan

prioritas pengalokasian dari anggaran yang dimiliki Pemerintah,

sesuai dengan janji/ direktif Presiden. Arah kebijakan dan

prioritas anggaran tersebul akan dijadikan dasar pertirnbangan

dalam penyusunan RKP dan Renja K/ L.

c. Kementerian/Lembaga meninjau Angka Dasar dan menyusun

Prakiraan Maju

Prakiraan Maju yang telah dicantumkan pada dokumen

perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya akan

dijadikan Angka Dasar untuk pcrencanaan dan penganggaran

tahun anggaran yang direncanakan. Prakiraan Maju yang

tcrcantum dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN

digulirkan untuk menjadi Angka Dasar tahun yang

direncanakan. Setelah itu, Kementerian/Lembaga melakukan

penmJauan dan pemutakhiran Angka Dasar, disesuaikan
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dengan kebijakan tahun berjalan (APBN/ APBN Perubahan), 

Kinerja tahun scbelumnya untuk rnengevaluasi apakah 

program-program yang dikelola Kementerian/Lernbaga akan 

berlanjut alau akan berhenti, dan proyeksi asumsi dasar 

ekonom1 makro. 

d. Kernenlerian/Lembaga dapat rnenyusun 

program/keg1atan/keluaran (output) baru

rencana

Apabila terdapat program/ kegiatan/keluaran (output) yang akan

dilakukan pada tahun yang dircncanakan dan belum dilakukan

pada tahun berjalan, baik bersifat bottom up seperti mekanisme

Inisiatif Baru maupun bcrsifat top-down seperti tindak lanjut

atas arahan Presiden/Wakil Presiden, Kemenlerian/Lembaga

dapat mcngajukan rencana tersebut dengan mekanisme usu.Ian

program/kegiatan/keluaran (output) baru. ldealnya, usulan

program/kegiatan/kcluaran (output) baru djajukan sebelum

penetapan Pagu Indikatif. Sedangkan pemenuhan usulan

kebijakan baru tersebut sesuai dengan kernampuan keuangan

negara.

c. Kemcnterian Keuangan melakukan lmjau ulang Angka Dasar

dan menyusun perkiraan kapasitas fiskal.

Dalam rangka menyusun Pagu Indikatif belanja

Kernen terian / Lem baga, Kernen terian Keuangan melakukan

tinjau ulang Angka Dasar yang berasal dari pemutakhiran atas

Angka Dasar yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga

pada tahun sebelumnya. Pemutakhiran Angka Dasar tersebut

selain dilakukan berdasarkan kinerja realisasi anggaran, JUga

dilakukan terhadap perubahan parameter dan kebijakan baru

yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga. Pemutakhiran

tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa proyeksi Angka

Dasar yang akan menjadi bahan penyusunan Pagu Indikatif

bclanja Kementerian/Lembaga menjadi lebih akurat. Dalarn

proses pemutakhiran Angka Dasar, Kementcrian Keuangan

berkoordinasi dengan Kcmenterian/Lembaga dan Kementcrian

PPN / Bappenas. Pemutakhiran Angka Dasar dilakukan pada

bulan Januari hingga bulan Februari setiap tahunnya.

Pada saat yang bersamaan, Kemcntcrian Keuangan Juga

menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan Pagu
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lnd1katif tahun anggaran yang direncanakan, bcrdasarkan hasil 

koordinasi dan sinergi antar unil-unil terkait di internal 

Kementerian Keuangan. Kapasitas fiskal yang disusun oleh 

Kementcrian Keuangan akan menjadi dasar pertimbangan dalam 

pengalokasian pemenuhan kebutuhan minimal belanja 

Kcmenterian/Lembaga yang bersumber dan Rupiah Murni dan 

Non Rupiah Murni, maupun inisiatif/kcbijakan baru yang 

diusulkan Kemenlerian/Lembaga, pada saat proses 

pemutakhiran Angka Dasar Kementerian/Lembaga. 

f. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Sadan Percncanaan Pembangunan Nasional

menyusun Pagu I ndikatif

Pagu Indikatif untuk tahun yang direncanakan disusun dengan

memperhatikan kapasitas fiskal dan dalam rangka pemenuhan

prioritas pembangunan nasional. Pagu lndikatif dimaksud

dirinci menurul unit organisasi, program, kcgiatan, dan indikasi

pendanaan untuk mendukung arah kebijakan yang telah

ditetapkan oleh Presiden. Untuk menyusun bahan Pagu Indikatif

yang akan didiskusikan dengan Kemenlerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dan

sinergi antar unit-unit terkait di internal Kementerian Keuangan

untuk menghasilkan perhilungan belanja negara yang lebih

efisien dan efektif sesuai dengan basis spasial, kewenangan

Pusat dan Daerah, belanja operasional dan non-operasional,

dan/ atau sumber dana. Pagu Indikatif yang sudah ditetapkan

beserta prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam

surat bersama yang ditandat.angani Mcnteri Keuangan bersama

Menteri PPN/Kepala Bappenas pada bulan Maret. Pagu lndikatif,

sudah memperhatikan/ mengkoordinasikan kcgiatan-kegiatan

yang akan dilakukan dengan mekanisme Belanja K/L dengan

Belanja TKDD.

Pagu Indikatif tersebut sebagai bahan penyusunan Rancangan

Awal RKP dan Renja-K/L. Mengingat Pagu lndikatif disusun

bcrdasarkan angka dasar yang telah dimutakhirkan dan telah

dilakukan reviu oleh Kemcnterian Keuangan, maka angka dasar
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tersebut yang telah dimutakhirkan dan telah dilukukan revm 

oleh Kemcnterian Keuangan wajib menjadi bahan untuk 

menyusun Rencana Kerja K/L Pagu Indikatif, dan 

diperkenankan diubah hanya dan hanya jika setelah melalui 

pem bahasan dan penetapan dalam pertemuan para pihak 

terkait, yaitu antara K/L-K/L, Kementerian Keuangan, clan 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional membahas 

Rencana Kerja K/L Tahun Yang Direncanakan. 
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Proses penyusunan sampai dengan pcnetapan Pagu Indikatif 

diiluslrasikan dalam Bagan 1.4. 

Bagan 1.4. 

Penyusunan Pagu [ndikatif 

] I Kementerian/Lembaga II 
-... ---_-_-_-_-_.:::-_K-:.._e_m-:.._e=n=k=e=u=====::;--'11 

Kernen PPN/Bappenas

:=:=====-=. 
l. Melakukan evaluas1

kebiJakan dalam APBN
tahun sebelumnya dan
tahun berjalan;

l Mengevaluas1
Arnh Kebijalmn dan 
Pnontas 
Pcmbangunan 
tnhunan yang 
du"encanakM 

1 Menggulirkan prakiraan 
MaJU Tahun I. 

2 Mt'muktahirkan Anglea 
Dasar l>trda:;arkan: 

• Kcbijakan tahun
bcrjalan;

• Evaluasi KinerJa
tahun scbelumnya,

• Perk.iraan angga.an
tabun berjalan; dan

• Pemutalduran
dntn/ mforma si.

3 Menyusun 
Program/ Kegintnn/ 
keluaran (output) baru. 

2. Pagu Anggaran K/L

2. Mt"lakukan monev dan 
spending reviu atas
RKA-KL dan OIPA tahun
lalu dan tahun berjaJan.

3. Menyusun Resource
Envelope hasiJ sinergi
lintas Eselon l

4. Bersama dcngan
Kementerian PPN:

a Menelaah usulan 
program /kegiatan 
/keluaran (output) 

l>nru dari K/L. 

b. Menyusun alokas1 
anggaran scsuai
dengan tema,
sasaran, arah
kebijakan, dan
prioritns
pembangunan
tahunan yang
dircncanakan.

pclaksanaan program dan 
kegiatan tahun 
sebelumnya dan lahun
beJ]alan.

2. Mcnyusun usulan lema,
sasaran, ara11 kcbijaka.n,
dao prioritas
pembangunan tahunan
yang direncanakan untuk
Preaiden.

3. Bersruna Kementerian
Keuangan,

a. Menelaah usulan
program/kegiato.n/
keluaran (011tp11t) barn

dan K/L.
b. Menyusun alokas1

anggaran sesuai
dengan tema,
sasaran, arah
kcbijakan, den
pnontas
pem ban!,runan
tahunan yang
curencanakan

Langkah-langkah penyusunan dan penctapan Pagu Anggaran K/L

adalah sebagai berikut:

a. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renja-K/L

Dalam mcnyusun Rcnja-K/L, Kcmcnterian/Lembaga

berpedoman pada sural mengenai Pagu Indikatif dan hasil

kesepakatan trilateral meeting. Renja-K/L dimaksud disusun

dengan pcndekatan berbasis Kinerja, KPJM, dan Pcnganggaran

Terpadu yang memuat:

1) kebijakan;

2) program; dan

3) kcgialan.
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b. Pertemuan Multilateral Meeting

Sejalan dengan penerapan program yang dapal bersifat lintas

Kementerian/Lembaga, proses pemberian persetujuan atas draft

Renja-K/L yang sebelumnya dilakukan dalam pertemuan 3 (liga)

pihal<: antara Kementerian/Lembaga, Kementerian

PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan, diperluas

cal<:upannya, dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lainnya

yang juga mengusulkan kegiatan/keluaran dalam program lintas

yang sama. Pertemuan tersebut dilakukan setelah ditetapkannya

Pagu Indikatif sampai dengan sebelum penyusunan RKA-K/L

Pagu Anggaran. Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan:

I) M eningkatkan koordinasi dan kesepahaman an tara

Kementerian/Lembaga-Kemcnterian/Lembaga, Kementerian

PPN / Bappenas, dan Kernenterian Keuangan, terkait dengan

pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang

akan dituangkan dalam RKP;

2) Mcnjaga konsistensi ke bijakan yang ada dalam dokumen

perencanaan dengan dokumen penganggaran, yaitu antara

RPJMN, Renstra, RKP, Renja-K/L dan RKA-K/L;

3) Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan

yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP, yaitu

kepastian mengenai program/ kegiatan prioritas, jumlah

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), jumlah Pinjaman

Dalam Negeri (PDN), jumlah Surat Berharga Syariah Negara

Project Based Suku.k (SBSN PBS), dukungan Kerjasama

Pemerintah Swasta (KPS), penandaan anggaran untuk

keluaran. ( output) yang dihasilkan sesuai dengan tema

APBN, PNBP/BLU, Kerjasama Pemerintah dan Badan

Usaha, kebijakan baru, belanja operasional, kebutuhan

tambahan rupiah murni, dan pengalokasian dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan Dana Alokasi

Khusus;

4) Melakukan penelaahan atas Rancangan Renja-K/L (dengan

mem perhatikan / mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan

yang akan dilakukan dengan mekanisme Dekonsentrasi/

Togas Pembantuan, dan alokasi anggaran melalui BA BUN

seperti belanja subsidi, dan Dana Transfer Khusus).
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c. Kementerian/Lembaga menyrunpaikan Renja K/L kcpada

Kementcrian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

Menten/ Pimpinan Lembaga menyampaikan Rcnja-K/L kcpada

Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk

bahan pcnyempurnaan Rancangan Awal RKP dan pcnyusunan

rinc1an pagu menurut unit organisasi, fungsi, program, clan

kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan pcndahuluan

Rancangan APBN.

d. Pemerinlah menyampaikan

Pendahuluan RA PBN

pokok-pokok pembicaraan 

Pemcrintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan 

Pendahuluan RAPBN yang meliputi:

1) Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan

Fiskal;

2) RKP; dan

3) Rincian unit organisasi, fungsi, dan program.

c. Pemcrintah menetapkan RKP.

f. Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional menetapkan Pagu Anggaran K/ L.

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L, Menleri Keuangan

menetapkan Pagu Anggaran K/ L dengan berpedoman pada

kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renja-K/L, dan RKP,

dan memperhatikan hasil evaluasi Kinerja K/L. Pagu Anggaran

K/L dimaksud menggambarkan arah kebijakan yang telah

ditetapkan oleh Presiden yang dirinci menurut unit organisasi

dan program. Angka yang tercantum da1am pagu anggaran

adalah angka Pagu Indikatif, yang disesuaikan dengan

perubahan paramater atau adanya policy measure. Pagu

Anggaran K/L disampaikan kepada setiap

Kemenlerian/Lembaga paling lambat pada akhir bulan Juni.
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g. Menteri/Pimpina.11 Lembaga menyusun RKA-K/L.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L Pagu Anggaran,

disertai dengan pemutakhiran Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah (Prakiraan Maju Tahun 1, Tahun 2, dan Tahun 3).

RKA-K/L bersama-sama dengan KPJM disampaikan kcpada

Kemente1;an Keuangan untuk dilelaah.

h. Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran

Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran diselesaikan paling lambat

akhir bulan Juli. Pengalokasian belanja melalui belanja K/L

harus mempcrhatikan/ mengkoordinasikan belanja TKDD

termasuk DAK Fisik.

Penelaahan RKA-KL Pagu Anggaran dilakukan secara si.nergi

dengan Eselon I tcrkait di lingkup Kementerian Keuangan scsuai

substansi pcnelaahan. Jika diperlukan, penelaahan dapat

mengikutserlakan unit Eselon I Lingkup Kemcnterian Keuangan

dan/atau menggunakan dokumen/data dari masing-masing

Eselon I.

1. Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L Pagu Anggaran

hasil penelaahan, termasuk Pralciraan Maju, untuk digunaka.11

sebagai:

1) Bahan penyusunan Nota Keuangan, RAPBN, dan Ranca11gan

Undang Undang tentang APBN (RUU APBN); dan

2) Dokumcn penduh.-ung pembahasan RAPBN.

Setelah dibahas dalam sidang kabinet, Nota Keuangan, RAPBN, 

dan RUU APBN disampaikan pemerintah kepada DPR pada 

pertengahan bulan Agustus. 
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Proses pcnyusunan hingga penetapan Pagu Anggaran diilustrasikan 

dalam Bagan I.5. 

Bagan I.5. 

Penyusunan Pagu Anggaran 

• Kem�:•;an/1.embaga -' j_ 
-

�menkeu -J _, Kemen..,;•::••f Bappenu -

J

Pemerintah/ 

Presiden 

I 
I 

I 
Multilateral Meeting I 

I 
I 

I • l<oordinasi terkait ketepatan pencapaian sasaran prioritas pembangunan dalam
I 

Renja-K/L tcrhadap RKP; dan I 

• Kesesuaian rancangan RenJa-K/l dengan kebijakan efisiens1 dan efektifitas belanja I 

I 
I 

I Negara I 

I 
I 

I 
I - - - - -! - - - - - - - - - -, -r - - - - - - - - - - - " - -----------------1- .. . .. ~ .. ··w 

Renja-K/L Penyusunan Rincan 
Menyempurnakan ' Pagu sebagal bahan ,, 

rancangan awal RKP pembicaraan 
pcndahuluan RAPBN 

J I I 

I RKP 

I
,., 

Pagu ,, 

Anggaran l RKA-K/L +
�-KPJM ✓ 

.... ... 
r
- ---

I 
__________ ... _____ �_J

I Pagu Penyesuaian Pagu I 

I Indikatif Angka Dasar Anggaran I 
� � 

I I 
-

I __________________ I 

3. Alokasi Anggaran

Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran

adalah sebagai berikut:

a. Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan RKA-K/L Pagu

Anggaran dengan DPR.

Dalam rangka pembahasan RUU APBN, Kementerian/Lembaga

melakukan pembahasan RKA-K/L Pagu Anggaran dengan DPR.

Pembahasan tersebut selain membahas keluaran (output) dan

outcome program pada level eselon I yang sudah tercantum

dalam dokumen Nata Keuangan yang menyerlai RUU APBN, juga

membahas usulan kebijakan baru yang muncul dalam

pembahasan dengan DPR Uika ada), dan rencana kontrak tahun

jamak Oika ada).
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b. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L Alokasi

Anggaran dan KPJM.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L Alokasi

Anggaran dan KPJM berdasarkan:

1) Alokasi Anggaran K/L;

2) RKP dan Renja-K/L;

3) Hasil kesepakatan Kemcntcrian/Lembaga dan DPR dalam

pembahasan RUU APBN;

4) Standar biaya; dan

5) Kebijakan pemcrintah pusat.

RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM juga menampung

kebijakan baru yang terjadi dalam pembahasan RUU APBN

dengan DPR.

c. Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM

Penclaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM diselesaikan

paling lambat akhir bulan November. Penelaahan RKA-KL

Alokasi Anggaran dilakukan secara sinergi dengan Eselon I

terkait di lingkup Kementerian Keuangan sesuai substansi

penelaahan. Jika diperlukan, penelaahan dapat

mengikutsertakan unit Eselon I Lingkup Kementerian Keuangan

dan/atau menggunakan dokumen/data dari masing-masing

Eselon I.

Selanjutnya Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L 

Alokasi Anggaran dan KPJM hasil penelaahan untuk digunakan 

sebagai bahan penyusunan Lampiran Perpres tentung Rincian 

APBN dan bahan penyusunan DIPA. 

d. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan

anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga paling

lambat akhir bulan Desember.
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Proses penyusunan dan penetapan alokas1 anggaran diilustrasikan 

dalam Bagan I.6. 

Bagan I.6. 

Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran 

ALOKASIANGGARAN 

::::=====K=/=L======�ll::= ===D=
P
=R====:::11::==== KE==M==E=

N
=KE==U====l:;::I 

====

B
=
AP

==

P
=
E

=
N

=
A

=
S

=====; 
,lL ______________________ Q 

- ---- ------- ---- ---
, 

' 

: Pembahasan RKA-K/L : 
I 

: Pagu Anggaran dalam :.,_ : rangka RUU APBN serta : 
: Nota Kcuangan : '----i ·----- - ________ ,, 

..... 

RKA K/L 
Alokasi 

Anggaran + 
KPJM 

Disusun 
berdasarkan: 
1. Alokasi

Anggaran:
2. RKP dan

Rcnja-K/L;
3. Kesepakatan

K/L dan
DPR;dan

4. Standar
Biaya.

I 

,' ' 
: Membentuk tun kerja : 
: antar : 
: Kemenlerian/ Lembaga : 
: dan rnelakukan : 
I I 

; pembahasan bt!rsama : 
',_ ---------------------·f

I 

-

PcnelaahRn RKA-K/ L+ KPJM: 
I Ketepatan sasaran RKA-K/L hastl 

pembahasan DPR dengan sasaran 
RKP dan alokasi anggaran; 

2. Kesesuaian RKA-K/L hasil
pembahasan DPR dengan
kebijakan efisiensi belanja negara
dan alokas1 anggaran.

Basil 
Penelaahan 
RKA-K/L + 

KPJM 

-r--
Digunakan sebagai: 
• Bahan Lampiran

Perpres Rinc1an
mengenai APBN;

• Bahan atau dasar
penyusunan DIPA.

D. KETENTUAN DALAM PENGALOKASIAN ANGGARAN

Dalam petunjuk penyusunan RKA-K/L, disamping terkait dengan materi

mengenai klasifikasi anggaran, juga membahas materi pcngalokasian

anggaran kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan merupakan akumulasi dari

seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan Keluaran (Output)

yang direncanakan. Penyusunan anggaran biaya suatu k:egiatan yang
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tertuang dalam RKA-K/ L juga mengacu pada peraturan-peraturan lain 

yang secara khusus mengatur mcngenai bagan akun slandar, sumber 

dana kegiatan, jenis satker yang melaksanakan kegiatan, dan perspektif 

pcngalokasian anggarannya. lnlegrasi pcraturan Lersebut dalam 

pcngalokasian anggaran biaya kcgiatan dalam penyusunan RKA-K/L 

diatur sebagai benkut: 

1. Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker

Dalam rangka untuk mcndapalkan alokasi bclanja pegawai yang

1ebih realistis dengan kcbutuhan, pengalokasian gaji dan tunjangan

pegawai dilakukan dengan berbasis data dengan rncnggunakan

program Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) Dircktorat Jcnderal

Pcrbendaharaan Kementerian Keuangan, yang dapal mcnghasilkan

informasi aktual mengenai pegawai pada suatu satkcr dan telah

divalidasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Biaya gaji dan tunjangan pegawai tersebut dialokasikan pada Rincian

Output Layanan Pcrkantoran. Dalam hal Kementerian/ Lcmbaga

t1dak menggunakan aplikasi GPP, Kcmentcrian/Lembaga dapal

langsung mcmasukkan data pegawai yang telah update dalam modul

Belanja Pegawai pada aplikasi SAKTI.

Khusus untuk pengalokasian Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT)

dan Bidan PTT untuk Kcmenterian Kesehatan agar diperhitungkan

dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran

rnengenai Pelaksanaan Pcmbayaran Pcnghasilan Dokter dan Bidan

sebagai Pegawai Tidak Tetap selama masa bakti dan Surat Keputusan

Bersama Menteri Keschatan dan Menteri Keuangan mengenai

pelaksanaan penggajian doktcr dan bidan sebagai pegawai tidak tetap

selama masa bakti.

Sementara itu, pengalokasian akun belanja yang termasuk dalam

BelanJa Pegawai mcngikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai

bagan akun standar beserta peraturan pelaksanaannya.

2. Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan/Gedung Negara

Secara umum pcngalokasian anggaran untuk pembangunan/

renova si bangunan/ gedung negara, berpedoman pada Peraturan

Menteri Pekcrjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur
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mengenai pedoman teknis pembangunan bangunan/ gedung negara. 

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L dasar perhitungan alokasi 

anggarannya adalah sebagai berikut: 

a. Untuk pckerjaan pembangunan (baru) bangunan/gedung negara

alau pekerjaan renovasi bangunan/ gedung ncgara yang

bcrlokasi di dalam negcri, dasar alokasinya adalah perhitungan

kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung

negara ata-u yang sejenis dari Kementerian Pekcrjaan Urnum dan

Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum/Cipta 

Karya/ Kimpraswil setempat; 

b. Untuk pekerjaan renovas1 bangunan/ gedung negara yang

berlokasi di luar negeri (kantor pcrwakilan) yang mcngubah

struktur bangunan dari sebclumnya, dasar alokasinya adalah

perhitungan kcbutuhan biaya pcmbangunan/renovasi

bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kcmenterian

Pekerjaan U mum dan Perumahan Rakyat. Dokumen analisis

perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi

bangunan/gcdung negara atau yang sejenis dari Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat disusun

berdasarkan perhitungan dari konsultan perencana negara

sctempat; dan

c. Untuk pekcrjaan renovas1 bangunan/ gedung negara yang

berlokasi di luar negen (kantor perwakilan) yang tidak

mcngubah struktur bangunan dari sebelumnya adalah

perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi

bangunan/ gedung negara a tau yang sejenis dari konsultan

perencana negara setempat.

Dalam hal satkcr mengusulkan pembangunan/renovasi 

bangunan/ gedung, besaran volumenya harus mcndapatkan 

pcrsetujuan pejabat eselon I. Dalam ha! usulan tersebut terkait 

gedung dan bangunan yang telah memiliki Standar Ba.rang clan 

Standar Kcbutuhan (SBSK) dan menjadi obyek RKBMN, maka usulan 

han1s tercantum dalarn RKBMN yang telah ditelaah oleh Dircktorat 

Jendcral Kekayaan Negara. 

Sehubungan dengan pemerintah meneto.pkan kebijakan moratorium 

bagi pembangunan gedung kantor, untuk Kementerian/Lembaga 
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yang memerlukan gedung kantor agar berkoordinasi dengan 

Direktorat Jcnderal Kekayaan Negara Kemenlerian Keuangan. 

3. Penerapan Bagan Akun Standar

Keselarasan norma anggaran dan norma akun tansi dalam rangka

sinkronisasi perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA-K/L

dan pelaksanaan anggaran mclalui pcnyusunan laporan kcuangan

dilakukan dengan memakai norma bagan akun standar. Dalam

penyusunan RKA-K/L dan juga dalam pelaksanaan anggaran,

diharapkan Kementerian/Lembaga mempcdomani Peraluran Menteri

Keuangan mcngcna1 bagan akun standar bcserta peraturan

pelaksanaannya.

Terdapat dua hal yang harus dipedomani Kementerian/Lembaga

terkait dengan penerapan Bagan Akun Standar. Pertama, penerapan

konsep nilai perolehan ifull costing) pada jenis belanja. Hal ini berarti

bahwa pada penyusunan RKA-K/L, seluruh biaya yang dipcrlukan

untuk pengadaan barang/jasa dimasukkan sebagai nilai perolehan

barang/jasa dimaksud. Akun belanja yang digunakan harus sesuai

dengan peruntukkannya sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan mengcnai bagan akun standar beserta peraturan

pelaksanaannya.

Kedua, penerapan konsep kapitalisasi. Dalam penyusunan RKA-K/L,

konsep kapitalisasi adalah terkait dengan jcnis belanja modal. Unluk

mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja

modal atau tidak, perlu diketahui definisi asel tetap atau asel tetap

lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Aset tctap mempunyai

ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah

aset pemerintah 1 mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun,

dan nilainya material (diatas nilai kapitahsasi). Sementara itu, ciri

ciri aset tetap lainnya adalah akan menambah aset pemerintah,

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 Lahun, dan nilainya relatif

material (diatas nilai kapitalisasi).

Bcrdasarkan karakteristik tersebut, dapal disimpulkan bahwa suatu

belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

a. pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset

telap atau aset tetap lainnya yang menambah aset pemerintah;
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b. pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset

letap atau asel tetap lamnya yang telah diletapkan oleh

pernerin tah; dan

c. perolehan aset tetap tersebut dirnaksudkan untuk dipakai dalarn

operasional pemerintahan, bukan untuk dijual alau diserahkan

ke masyarakat.

Dalarn kaitan konsep harga perolehan ditetapkan bahwa seluruh 

pengeluaran yang mengakibatkan tersed1anya sarnpai aset siap pakai 

dimasukkan ke dalarn belanja modal. Pengeluaran tersebut 

memenuhi balasan minimal kapitalisasi (relatif material) aset 

telap / asct tctap lainnya. 

Di samping belanja modal unluk perolehan aset tetap dan aset tetap 

lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan 

asel tetap atau asel tetap lainnya dapat juga dimasukkan scbagai 

belanja modal. Pengeluaran lersebut dapal dikategorikan sebagai 

belanja modal jika memenuh1 pcrsyarata.n bahwa pengcluaran 

terscbut mengak1batkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, 

kualitas dan volume aset yang telah dimilik1. Termasuk dalam hal ini 

adalah pengcluaran untuk gedung yang nilai perbaikannya lebih 2% 

(dua persen) dari nilai aset, bcrdasarkan perhitungan dari Direktorat 

Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat. 

Dalarn hal Kementerian/Lembaga merencanakan alokasi anggaran 

dengan akun 526 (Belanja Barang unluk diserahkan kepada 

Masyarakal/ Pemda) dan akan diserah kan dalam bentuk barang, 

alokasi tersebut dilampiri dengan surat pernyataan dari Pejabat 

Eselon I bahwa pengalokasian didukung proposal dari 

masyarakal/ pemda penerima barang yang mcmuat kcsanggupan 

menerima barang yang akan diserahkan oleh Kementcrian/ Lembaga. 

Selanjutnya, dalarn rangka mcnjaga akuntabilitas dan transparansi 

perencanaan anggaran pcnggunaan akun Belanja Barang 

Operasional Lainnya (521119) clan/ atau akun Belanja Barang Non 

Operasional Lainnya (521219), maka pengalokasian pada akun 

terscbul perlu secara cerrnal mempcrhatikan ketentuan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Bagan Akun Standar. 
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4. Penyusunan RKA-K/L pada satker Perwakilan Republik Indonesia

(RI) di Luar N egen

Penyusunan RKA-K/L pada satker Perwakilan RI di luar negeri secara

khusus mengikuti aturan sebagai berikut:

a. Penetapan Kurs Valuta Asing

1) Valuta yang dipcrgunakan dalam perhitungan RKA-K/L

adalah Dolar Amerika Serikat (USD); dan

2) Nilai Kurs USD terhadap Rupiah yang dipergunakan dalam

perhitungan alokasi adalah kurs yang dipakai dalam

asumsi APBN pada tahun yang direncanakan.

b. Pengalokasian Menurul Jenis Belanja

1) Belanja Pcgawai

a) Pengaturan mengenai penganggaran belanJa pegawai

bagi pej abat dinas luar ncgeri pada Perwakilan RI di

luar negeri baik unluk komponen maupun besarannya

mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;

b) Alokasi belanja pegawai pada Perwakilan RI di luar

negeri lermasuk alokasi anggaran untuk gaji lokal staf;

c) Gaji Home Staff pada Perwakilan RI di luar negcri

lermasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan

didasarkan pada payroll sekurang-kurangnya bulan

Mei tahun berjalan.

d) Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) terdiri atas

tunjangan pokok dan tunJangan keluarga. Tunjangan

Pokok merupakan pcrkalian antara Angka Dasar

Tunjangan Luar Negeri (ADTLN) dengan persentase

Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri (APTLN) masing

masing Home Staff Tunjangan Keluarga terdiri atas

tunjangan isteri/ suami dan tunjangan anak yru1g

besarannya mengikuti ketentuan yang berlaku, dengan

jumlah anak yang dapat diberikan tunjangan anaknya

maksimal 2 (dua) anak sesuai dengan ketentuan

pembcrian tunjangan anak bagi PNS;

e) Apabila akan dilakukan pengisian alokasi selisih

formasi dan bezeeting/F-B (lowongan formasi)
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maksirnal sebanyak rencana penarikan/ pcnempatan 

home staff (termasuk Kepala Perwakilan) dengan 

dilampiri Daftar Rencana Penarikan/Pcncmpatan 

Home Staff yang ditandatangani Sekretaris Jenderal 

Kementerian Luar Negeri dan sckurang-kurangnya 

memual waktu penempatan/penarikan serta gelar 

cliplomatik. Untuk tunjangan keluarga maksimal 

diasumsikan untuk 1 (satu) istri dan 2 (dua) anak; dan 

f) Alokasi anggaran Tunjangan Lain-Lain Home Staff

berupa Tunjangan Sewa Rumah dan Tunjangan

Restitusi Pengobatan sesuai dengan ket.entuan yang

berlaku, kecuali diatur lam oleh Menteri Keuangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

a) Alokasi anggaran unt.uk sewa gedung didasarkan atas

kontrak sewa gedung yang berlaku. Dalam hal Atase

Teknis/ Atase Pertahanan menernpat.i gedung yang

sama dan dalam dokumen kontrak sewa gedung yang

sama dengan kontrak sewa gedung kantor Perwakilan

Rl, alokasi anggarannya hanya pada RKA-K/L satker

Kantor Perwakilan RI berkenaan;

b) Alokasi Opcrasional Pendukung Kcrjasama

Bilateral/Regional terdiri atas Biaya Operasional

Kcpala Perwakilan dan Representasi. Alokasi biaya

lainnya yang selama ini dialokasikan pada Operasional

Pendukung Kerjasama Bilateral/Regional agar

dialokasikan sesuai dengan pcruntukannya dengan

target Kinerja dan rincian perhitungan yang jelas dan

dapal dipertanggungjawabkan;

c) Alokasi anggaran biaya representasi untuk Kepala

Perwakilan dihitung maksimum 20% (dua puluh

persen) dari Tunjangan Pokok x 12 bulan. Sedangkan

untuk home staff lainnya dihitung maksimum 10%

(sepuluh persen) dari gaji pokok x 12 bulan; dan
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d) Perjalanan Dinas pada Perwakilan RI d1 luar negen

termasuk Alase Teknis dan Atase Pcrtahanan

maksimurn terdiri atas:

(1) Perjalanan dinas wilayah;

(2) Pcrjalanan dinas multilateral;

(3) Pcrjalanan dinas akreditasi;

(4) Perjalanan dinas kurir.

Anggaran perjalanan dinas pada Perwakilan RI di luar

ncgeri disediakan hanya untuk jcnis perjalanan dinas

yang ada pada Pcrwakilan RI bersangkutan, dan

dihilung menurut jumlah pejabat yang melakukan

perjalanan dinas, scrta frekuensi perjalanan yang akan

dilakukan. Besarnya tarif uang harian pcrjalanan

dinas luar negeri diatur oleh Menteri Keuangan.

c. Kelentuan lain-lain.

1) Alokasi anggaran untuk Pcrwakilan RI di luar negcn

termasuk Atase Teknis maupun Atase Pertahanan

dilakukan sesuai dcngan Keputusan Presiden rncngenai

organisasi perwakilan Republik Indonesia d1 luar negeri.

Untuk Atasc teknis dan Atase Pertahanan yang menempati

satu gedung dengan Perwakilan R1 di Luar Negen, biaya

langganan listrik, gas, air, biaya pemeliharaan gedung serta

pemeliharaan lain yang melekat dcngan gedung dimaksud

dialokasikan pada anggaran Kemenlerian Luar Negeri;

2) Alokasi Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri

termasuk alokasi anggaran untuk penghasilan local staff

Besaran alokasi untuk pernbayaran penghasilan local staff

dimaksud mengacu pada alokasi anggaran untuk local staff 

dihitung maksimal 43% (empat puluh tiga perscn) dari

ADTLN, dengan jumlah riil pegawai dan tidak melebihi

formasi maksimal yang ditetapkan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Alokasi anggaran sebesar 43% (empal puluh tiga perscn)

tcrsebut sudal1 Lermasuk gaji dan tunjangan-tunjangan,

social security, dan asuransi kecelakaan serta lcmbur.

3) Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR) terdiri atas:
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a) Persekot rumah untuk deposit sewa rumah dengan

jumlah maksimal 2 (dua) buJan sewa rumah, dan

dialokasikan dalam jenis Belanja Barang;

b) Persekot mobil maksimal US$ 5.000 (lima ribu dolar),

dan dialokasikan dalam jcnis Belanja Barang; dan

c) Persekot TPLN dengan jumlah maksimal 2 (dua) bulan

TPLN, dan dialokasikan dalam jenis Belanja Pegawai.

Perhitungan BPPR didasarkan atas rencana mutasi 

penempatan pada Perwakilan RI di luar negeri-:-

4) Pengaturan anggaran Perwakilan RI di luar negeri tcrmasuk

Atasc Teknis dan Atase Perlahanan yang tidak diatur dalam

Peraturan Menteri ini mengikut1 ketentuan yang ditetapkan

Menteri Luar Negeri setclah terlebih dahulu mendapat

persetujuan dari Menten Keuangan. Apabila terdapat

alokasi anggaran yang didasarkan alas penetapan Menteri

Luar Negeri yang belum mendapat persetujuan dari Menteri

Keuangan tetapi telah dialokasikan pada tahun-tahun

sebelumnya, penetapan tersebut akan dipcrsarnakan

sebagai Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan sebelum tahun

anggaran yang direncanakan dimulai harus sudah

diminlakan persetujuannya kepada Menteri Keuangan.

5) Pengaturan pengalokasian Pcrwakilan RI yang berlokasi di

dalam negeri mengikuti ketentuan yang berlaku secara

umum dalam petunjuk penyusunan dan penelaahan

RKA-K/L dan Pengesahan DIPA.

6) Dalarn hal terdapat perubahan kcbijakan dan besaran

alokasi belanja pegawai dan/ a tau belanja barang dan Jasa

bagi pejabat dinas luar ncgeri pada Perwakilan RI di luar

ncgeri, ketenluan penyusunan RKA-K/L pada satker

Perwakilan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada

angka 4), menyesuaikan dengan kebijakan yang lerbaru.

Hal-hal lain yang tidak diatur secara khusus, pengalokasian 

anggarannya mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum 

dalam petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan 

pengesahan DIPA. 
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5. Pcnyusunan RKA-K/L Pada Kementerian Pertahanan

Penyusunan RKA-K/L pada Kementenan Pertahanan RI secara

umum mengikuti ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan

pcnelaahan RKA-K/L dan pengcsahan DIPA. Secara khusus

penyusunan RKA-K/L pada Kementerian Pertahanan mengikuti

aturan sebagai berikut:

a. Pengalokasjan anggaran untuk keperluan belanja pegawai dan

sebagian bclanja barang opcrasional, mulai dilakukan langsung

sampai dengan tingkat satker, selain lima satker (unit

organisasi) yang sudah ada;

b. Pengalokasian anggaran selain untuk keperluan belanja pegawai

dan sebagian bclanja barang operasionaJ, dilakukan sccara

terpusat (pada tingkat unit organisasi);

c. Untuk kepcrluan pengalokasian anggaran sampai dengan

tingkat satker, Kementenan Pertahanan membentuk satker

satkcr dimaksud; dan

d. Bahan Bakar Minyak dan Pclumas (BMP) TNI dihitung sccara

akurat sesuai dengan kcbutuhan riil. Perhitungan kebuiuhan

BMP TNI selain mernperhitungkan realisasi anggaran tahun

sebelumnya, juga memasukkan tunggakan-tunggakan tahun

sebclumnya dalam perhitungan Angka Dasar.

Selanjutnya, pelaksanaan RKA-KL Kernenterian Pertahanan

mengikuli PMK mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan

Tentara Republik Indonesia.

6. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinjarnan dan/ atau

Hibah Luar Negeri (PHLN)

Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dari dana PHLN

rnengacu pad a Peraturan Pcmerin tah mengenai lata cara pengadaan

pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah.

Kementerian Kcuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran dan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berwenang

untuk menyctujui atau menolak kegiatan/ proyek yang diusulkan

untuk dibiayai dengan PHLN atau surnber dana yang lain.
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Kegiatan/proyek yang dibiayai dengan PHLN yang dimasukkan ke 

dalam RKA-K/L adalah kegiatan/proyek yang sudah siap untuk 

dilaksanakan. Oleh karena itu, kegialan/ proyek yang dibiayai dengan 

PHLN yang dimasukkan ke dalam RKA-KL adalah kegiatan/proyek 

yang perjanjian PHLN-nya telah d1tandatangani oleh Pemerintah 

lndonesia dengan lender (on-going) atau perjanjian PHLN-nya dapat 

dipastikan akan ditandatangani sebelum tahun bcrjalan yang 

direncanakan dimulai (pipe line). Ketentuan ini dikecualikan untuk 

PHLN dalam rangka penanggulangan bencana alam. 

Oalam pengalokasian anggaran, penyediaan Rupiah Murni 

Pendamping (RMP) menjadi keharusan untuk dipenuhi guna 

pencapaian lujuan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. 

Yang dimaksud dengan RMP adalah rupiah murni yang harus 

dianggarkan sesuai dengan porsi yang dicantumkan dalarn Loan 

Agreement atau Minutes of Negotiation yang ditandatangani oleh 

pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan. Sedangkan local 

cost alau sharing kegiatan adalah alokasi anggaran unluk 

mendukung tercapainya nilai ckonomis/manfaat proyek/kegiatan 

yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri, yang besarannya 

dicantumkan daJam dokumen perencanaan (Daftar Rencana 

Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM)/ BlueBook, 

Daflar Rcncana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/ Green Book 

dan Daftar Kegiatan) tidak dikategorikan sebagai RMP. 

Secara khusus pengalokasian RMP mengacu kepada ketentuan yang 

tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri 

(NPPHLN) masing-masing. Ketentuan umum dan khusus 

pengalokasian anggaran kegiatan ciimaksud dalam rangka 

penyusunan RKA-K/L diintegrasikan dan diatur dcngan mekanisme 

sebagai berikut. 

Pengalokasian PHLN dan RMP dalam RKA-K/L mcngikuti ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Mencantumkan akun belanja sesuai dengan transaksi-transaksi

yang dibiayai dengan NPPHLN yaitu disesuaikan dengan

kategori-kategori pembiayaan yang diperbolchkan olch lender.
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b. Mencantumkan kode kantor bayar sebagai berikut:

1) Mencanlumkan kode KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

(140) untuk transaksi-transaksi PHLN dalam valuta asing

dan tala cara penarikannya mcnggunakan mekanisme 

pembayaran langsung (direct payment) dan letter of credit; 

dan 

2) Mencantumkan kode KPPN scsuai dengan lokasi kegiatan

dimana proyek-proyek yang dibiayai dengan PHLN

dilaksanakan dan tata cara penarikannya menggunakan

mekanisme rekcning khusus.

c. Mencantumkan sumber dana scsuai dengan NPPHLN, yailu

sumber dana berupa pmjaman luar negcri atau hibah luar

negcn.

d. Mencantumkan tata cara penarikan PHLN sesuai dengan tata

cara penarikan PHLN yang diatur dalam NPPHLN atau dokumen

lain yang telah disetujui oleh lender, misalnya dokumen Project

Administration Memorandum (PAM). Tata cara penarikan PHLN

yang masih diperbolehkan adalah:

1) Mekanisme Rekening Khusus (Special Account), yailu Lala

cara penarikan PHLN dengan menggunakan dana initial

deposit yang bcrsifal revolving fund yang d1tempatkan pada

Bank Indonesia atau Bank Pcmerintah yang ditunjuk oleh

Menteri Keuangan. Tata cara tcrsebul dapat dipergunakan

bagi proyek-proyek yang d1biayai dengan PHLN yang

berlokasi di daerah.

2) Mckanisme Pembayaran Langsung (Direct Payment), yaitu

tala cara penarikan PHLN dengan cara mengajukan

aplikasi penarikan dana secara langsung melalui KPPN

Khusus Pinjaman dan Hibah.

3) Mekanisme Letter of Credit (L/C) yaitu tata cara penarikan

PHLN dengan menggunakan L/C Bank Indonesia. Khusus

PHLN yang penarikarmya melalui tata cara L/C, pcrlu

diperhatikan nilai kontrak pekerjaan secara keseluruhan.

Hal tersebut berkaitan dengan pembukaan rekening L/C

olch Bank Indonesia.



- 62

e. Mencantumkan kode register PHLN sesuai dengan kode register

yang diterbitkan oleh Dircktorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Secara umum, suatu oulput dibiayai dari satu lender sehingga

memilik1 satu nomor register. Dalam hal satu output dibiayai

lebih dari satu lender, maka harus dicantumkan semua nomor

register yang ada dari masing masing lender. Dalam hal alokasi

anggaran belum ada nornor register, misalnya untuk kegiatan

yang dibiayai oleh PHLN yang bersifat pipeline, alokasi anggaran

Lersebut menggunakan kode register sementara

f. Mencantumkan perscntasc/ porsi pembiayaan yang dibiayai

lender sesuai dengan NPPHLN atau dokumen lam yang telah

disetujui olch lender. Misalnya:

l) Kat egori civil work 60% ( enam puluh persen) artinya

perscntasc yang dibiayai olch PHLN adalah sebesar 60%

(enam pu1uh persen) dikalikan besaran nilai

kegiatan/ proyek, sedangkan sisanya sebesar 40% (em pat

puluh persen) merupakan beban RMP ditambah dengan

besaran pajak pertambahan nilai (PPN).

2) Khusus untuk PLN komersial/ fasilitas kredit ckspor

pcngalokasian dalam RKA-K/L dicantumkan maksimal

sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak

(contract agreement). Semenlara ilu, sisanya sebesar 15%

(lima belas persen)dialokasikan sebagai RMP scbagai uang

muka.

g. Mencantumkan cara menghilung besarnya porsi PHLN yang

dibiayai oleh lender dengan mengacu pada buku petunjuk

pengadaan barang jasa (procurement guidelines) masing-masing

lender dan kctentuan perpajakan dan bea masuk yang bcrlaku.

Rumusan umum perhitungan nilai kontrak adalah sebagai

berikut:

L Nilai kontrak (NK) = Nilai fis1k + PPN �

Sementara itu metode untuk mcmperhitungkan besaran nilai 

kontrak yang akan dituangkan dalam RKA-K/L menggunakan 

metode-metode sebagai berikut: 
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1) Met.ode Non PPN

Metode tersebul hanya menghitung besaran nilai fisik

proyek lanpa mernperhitungkan pajak karcna PPN tidak

dikenakan dan ditanggung oleh pemerintah. Metode

tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek

PHLN dengan persentasc pembiayaan sebesar 100%.

Contoh:

vr Nilai Kontrak untuk konsultan : Rp25.000.000 

c,r Kategori : Consulting Services 

: 100% ,tr Persen lase 

,,,. Cara pcrhitungannya dan penuangannya dalam RKA

K/L: 

• PHLN = persenlase PHLN X nilai konlrak

= 100% X Rp25.000.000

= Rp25.000.000

• RMP t.idak dialokasikan dalam RKA-K/ L karena

100% dibiayai oleh lender

♦ PPN tidak dialokasikan dalarn RKA-K/L karena

ditanggung oleh pemerintah.

2) Mctode Neto

Metode tersebut digunakan untuk rnenghitung besaran

alokasi pengadaan barang dan Jasa yang sc bagian dananya

bersumber dari pinjaman luar negeri dan pajak tidak

dikenakan t.erhadap porsi pinjamannya. Sementara itu bagi

RMP dikenakan sebesar nilai sharing-nya dikalikan besaran

nilai pajaknya. Metode lersebut dapat digunakan untuk

pinjaman-pinjarnan yang berasal dari Bank Dunia (IBRD)

dcngan porsi � 91 % (sembilan puluh satu persen), ADB,

JBIC, dan lain-lain, kecuali dit.entukan lain olch NPPIILN

(loan agrement) bersangkulan.

Contoh:

qr Loan ADB : 1383-INO 

<tr Nilai kontrak barang : Rpl 10.000.000 

,:q• Kategori : Civil Work 

(if" Persentase : 60% 

._;r Nilai kontrak : Rp 110.000.000 

Gr Nilai Fisik : Rp 100.000.000 
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r,r Terdiri atas: 

• Porsi PHLN : Rp60.000.000 

• Parsi Pendamping: Rp40.000.000

<8' PPN terdiri atas: 

• PPN PHLN :Rp 6.000.000(tidak dipungut) 

• PPN Porsi Pendarnping:Rp 4.000.000 {dipungul)

,-,. Pencantuman dalam RKA K/L: Nilai fisik+PPN 

dipungut 

• PHLN 

• RMP 

: Rp 60.000.000 

: Rp 44.000.000 

rr Cara perhitungannya 

Nilai Fisik: 100/ 110 X 110.000.000 = Rpl00.000.000 

• Parsi PHLN=60% X 100.000.000 = Rp60.000.000

• Porsi Pendamping = 40% X 100.000.000

= Rp40.000.000 

PPN 10% X 100.000.000 = Rpl0.000.000 

• Parsi PIILN=l0% X 60.000.000 = Rp6.000.000

• Parsi Pendampmg = 10% X 40.000.000

= Rp4.000.000. 

3) Metode Bruto

Met.ode tcrsebut digunakan untuk menghitung besaran 

alokasi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari 

pinjaman luar negeri yang berasal dari World Bank dengan 

perscntasc/porsi pembiayaan sebesar 90% (sembilan puluh 

perscn)ke bawah maupun pinjaman lainnya sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam NPPHLN(loan agreement) yang 

bersangkutan. 

Cont.oh: 

Ii/ 

,,r 

•d" 

,r 

., 

'ii" 

rtr 

Loan IBRD 

Nilai kontrak barang 

Kategori 

Pcrsentase 

N ilai Kon trak 

Nilai Fisik 

Terdiri at.as 

: 4075-IND 

: Rpl 10.000.000 

: Civil Work 

:60% 

: Rpl 10.000.000 

: Rpl00.000.000 

• Porsi PI-ILN . Rp66.000.000 

• Parsi Pendamping : Rp34.000.000
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ur PPN terdiri atas: 

• PPN P�ILN : Rp 6.600.000 (lidak dipungut) 

• PPN Porsi Pendarnping : Rp 3.400.000

,,,. Pencantuman dalam RKA-K/L : Nilai fisik + PPN 

dipungut 

• PHLN . Rp66.000.000 

• RMP : Rp3 7 .400. 000 

'ir Cara perhilungannya 

Nilai Fisik: (100/ 110) X 110.000.000= Rpl00.000.000 

• Porsi PHLN=60%X 110.000.000 = Rp66.000.000

• Porsi Pendamping= (40% X 110.000.000)-PPN

= Rp34.000.000 

PPN : 10% X 100.000.000 = Rpl0.000.000 

• Porsi PHLN = l 0% X 66.000.000 = Rp6.600.000 

• Porsi Pendamping= 10% X 34.000.000

=Rp3.400.000. 

4) Mctode Nonsharing

Metode tersebut digunakan untuk menghitung besaran

alokasi dalam RKA-K/L bagi pinjaman luar negeri yang

tidak mempersyaratkan persentase namun langsung

menentukan besaran sumber dana. Penggunaan metode

tersebut langsung dilakukan dengan menuliskan besaran

dana PHLN dan rupiah murni pendampingnya.

Pengalokasian anggaran kegiatan yang bcrsumber dana dari 

PHLN juga harus mempcrhalikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Mencantumkan dana pendarnping yang bcrsumber dari

luar APBN, antara lain dari APBD, anggaran BUMN atau dar1

kontribusi masyarakat, dengan didukung dokumen yang sah

dari pemberi dana pendamping. Setelah mencantumkan

dana pendamping dimaksud dalam RKA-K/L, selanjutnya

pada Kertas Kerja (KK) RKA-K/L diberi kode "E" sehingga

besaran dana pendamping tidak menambah pagu.

b. Dalam hal terdapat kegiatan yang belum terselesaikan dalam

tahun anggaran yang bersangkutan clan dilanjutkan pada

tahun berikutnya, penyediaan dana PHLN dan

pendampingnya menjadi prioritas.
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c. Dalam hal pemanfaatan suatu pmJaman luar ncgeri

dialokasikan dalam beberapa tahun anggaran, penyediaan

pagu pinjaman luar ncgcri pada setiap tahun anggaran dan

dana penda m pin gnya menjadi prioritas.

Kementerian/Lcmbaga diminta membuat Label perkiraan

penarikan PHLN per tahun. Tabel tersebut juga akan

digunakan dalam hal Kcmentcrian/Lembaga melakukan

revisi percepatan penarikan PHLN pada tahun berjalan.

d. Untuk menghindari terjadinya penolakan oleh lender pada

saat pengajuan 

mengalokasikan 

aplikasi 

PHLN 

pcnarikan dana, 

dalam RKA-K/L 

dalam 

harus 

memperhatikan closing date,fu.lly paid/ fully disbursement 

sisa pagu pmJaman, kategori, dan pcrsentase/porsi 

pembiayaan atas kegiatan-keg1atan yang dibiayai dengan 

PHLN. Misalnya: 

Loan: IP 535 Professional Human Resource Development Project III 

Closing date : 26 Juli 2015 

Kategori dan Persentase: 
---

Kategori Pagu 

Pinjaman 

1. Overseas Program (96%) 5.782 

2. Domestic Program (58%) 2.276 

3. Planner Development Center 447 

Enhancement (84%)

4. Incremental Training Cost ( 1 00%) 921 

5. Contingencies 291 
---

Contoh kasus berikut menggambarkan penerapan butir 4 

mengenai alokasi anggaran beasiswa luar negeri dalam RKA

K/L: 

1) Contoh Pengalokasian dalam RKA-K/L yang benar:

a) Harns menggunakan Kategori Overseas Program;

b) Menggunakan persentase/porsi scbesar 96%;

c) Memperhatikan tanggal closing date original loan atau

yang telah diperpanjang (extension loan); dan

d) Memperhatikan kategori dan persentase/porsi jika
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telah dilakukan perubahan oleh 

( amandemenloan). 

2) Conteh Pengalokasian dalam RKA K/Lyang salah:

a) Menggunakan kategori Domestic Program;

lender 

b) Menggunakan perscntasc/porsi sebcsar 96%; 

dan/atau

c) Tanggal Closing date terlampaui.

h. Standar Biaya

Pembiayaan keluaran( output) kegiatan yang bersumber dan

PHLN mengacu pada standar biaya dan billing rate. Dalarn hal

belum tersedia dalam standar biaya tersebut, dapat digunakan

Surat Pcrnyataan (SP).

1. Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN

Untuk menghindari terjadinya overdrawn/kelebihan penarikan

pada satu kategori, pengalokas1an dana PHLN untuk masing

masing kategori harus memperhalikan sisa pagu perkategori

berdasarkan data pada kartu pengawasan PHLN atau dala sisa

pagu pcrkategori dari lender/donor.

Disamping itu, untuk leb1h meningkatkan tertib administrasi

PHLN, Kementenan/Lembaga dan Direktorat Jenderal Anggaran

mencatat setiap PHLN dalam Kartu Pengawasan PHLN. Karlu

pengawasan alokasi dana PHLN merupakan bahan bagi

Kementerian/ Lembaga serta Direktorat Jenderal Anggaran

dalarn melakukan monitoring terhadap ketersediaan

dana/ pelaksanaan PHLN dimaksud.

J. Pcmahaman NPPHLN

Untuk menghindari terjadinya pengalokasian dana yang

mengakibalkan pembayaran ineligible, perlu dipahami hal-hal

sebagai berikut:

1) Isi/materi dari NPPHLN;

2) Staff Appraisal Report (SAR);

3) Project Administration Memorandum (PAM); dan

4) Ketentuan lainnya yang terkait dengan NPPHLN dan

pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN.
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k. Dokumen NPPHLN (loan/ grant agreement) untuk tahun pcrtama

pengalokasian.

Loan Number lP-535 

Loan Project Profesional Human Resource 

Development Project Ill 
-

2 9 Maret 2006 Dated 

Lender JBIC 

Executing Agency Kementerian Kesehatan 
- I-

Nomor Register 21572601
... 

Effective Date 26 Juli 2006 

Closing Date 26 Juli 2015 

JumlahPHLN JPY 9. 717.000.000 

Mekanisme Penarikan Rekening Khusus 

Pagu Pagu Realisasi Sisa 
Total Tahun Tahun 

Kategori. dan persentase ke .. ke .. 

(million Japanese yen 

( 1) (2) (3) (4)� (1 2)

1 ). Overseas Program (96%) 5.782 5.782 

2). Domestic Program (58%) 2.276 2.276 

3). Planner DeuelopmentCenter 447 447 

Enhancement(84%) 

4). Incremental Training Cost 921 921 

(100%} 

SJ. Contingencies 291 291 

7. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinjaman Dalam

Negeri (PDN)

Pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari PDN

mengacu pada Peraturan Pcmerintah mengcnai tata cara pengadaan

dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemenntah. Ketentuan

penuangan dalam RKA-K/L untuk kegialan yang bersumber dari PDN

yang digunakan untuk kegiatan tertenlu Kementerian/Lembaga

adalah sebagai berikut:

a. PDN dilakukan melalui mekanisme APBN dan dialokasikan

untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri

dalam negeri dan pembangunan infrastruktur;
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b. Kementerian/Lembaga menyusun RKA-K/L rencana kegiatan

yang dapat dibiayai dari PDN dengan berpedoman pada daftar

prioritas kegiatan yang dapat dibiayai dari PDN;

c. Nomcnklatur program/kegiatan yang dipakai adalah

nomcnklatur hasil pcmbahasan dalam pertemuan tiga pihak

(trilateral meeting)/pcrtemuan para pihak (multilateral meeting)

yang terkait dengan program lintas;

d. Mencantumkan akun belanja sesua1 dengan ketentuan bagan

akun standar;

e. Mencantumkan sumber dana scsuai dengan NPPDN yaitu

sumber dana berupa pinJaman dalam negeri;

f. Mencantumkan kode register PON sesua1 dengan kode register

yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Res1ko, Kementerian Keuangan;

g. Dokumen pelengkap RKA-K/L-nya adalah sebagai berikut:

1) Naskah Perjanjian Penerusan PDN, yang ditandatangani

oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Penerima

Penerusan PD N.

2) Naskah Perjanjian Pencrusan PON tersebut memual paling

sedikit:

a) Jumlah pinjaman;

b) Pcruntukan pinjaman; dan

c) Kelenluan dan persyaratan pinjaman.

3) Naskah Perjanjian Penerusan PDN tcrsebul juga memuat

sanksi kepada Pcnerima Penerusan PDN yang tidak

memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga,

dru1 kewajiban lainnya.

8. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Hibah Dalam Negeri

(HDN)

Dalam rangka pengalokasian kcgiatan-kegiatan yang dananya

bersumber dari HDN tatacara pcnuangan dalam RKA-K/L mcngikuti

ketentuan dalam pcraturan perundangan mengenai hibah dalam

negeri. Ketentuan penuangan dalam RKA-K/L adalah sebagai

berikul:
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a. Dana yang berasal dari Hibah digunakan untuk:

1) Mendukung program pembangunan nasional; dan/atau

2) Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan

kemanusiaan.

b. Kementerian/Lcmbaga menyusun Rcncana Kerja dan Anggaran

Hibah sebagai bagian dari RKA-K/L untuk dicantumkan dalam

dokumen pelaksanaan anggaran;

c. Perencanaan penenmaan untuk hibah yang dircncanakan,

disusunoleh Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Sadan Pcrcncanaan Pcmbangunan Nasional

melalui Rencana Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan yang

bcrsumber dari hibah dcngan berpcdoman pada RPJM. Rcncana

Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan tersebut mencakup

rencana pcmanfaatan hibah (yang memuat arah kebijakan dan

strategi sesuai prioritas pembangunan nasional), serta Daftar

Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) yang dijadikan sebagai salah

satu bahan penyusunan RKP dan RKA-K/L;

d. Berdasarkan DRKII tersebut, Kementerian/Lembaga

mengalokasikan kegiatan yang berada dalarn kewenangannya

dalam dokumen RKA-K/L;

e. Nomenklatur program/ keg1atan yang dipakai adalah

nomcnklatur hasil pembahasan dalam perlemuan tiga pihak

(trilateral meeting) atau perlemuan para pihak (multilateral

meeting) terkait dengan program lintas; dan

f. Untuk Hibah langsung, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat

menerima hibah langsung dari pemberi hibah, bertanggung

jawab dan mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah

langsung pada Menlcri Keuangan, Mentcri Perencanaan

Pem bangunan Nasional/ Ke pal a Bad an Pcmbangunan Nasional,

dan Menleri/Pimpinan Lembaga lainnya sebelum dilakukan

penandatanganan perjanjian hibah.

9. Pengalokasian Anggaran dcngan Sumber Dana Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN)
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Ketentuan penuangan dalam RKA-K/L untuk kegiatan yang 

bersumber dana SBSN yang digunakan untuk kegiatan tertentu 

Kementerian/Lembaga adalah sebagru berikut: 

a. Kementerian/Lembaga menyusun RKA-K/L untuk rencana

kegiatan yang dapat dibiayai dari SBSN wajib berpedoman pada

Daftar Prioritas Proyek yang dapat dibiayai dari SBSN yang

ditetapkan oleh Kemcnterian PPN/BAPPENAS;

b. Nomenklatur Program/Kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur

hasil pembahasan dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting)

atau pertemuan para pihak (multilateral meeting) yang terlibal

dalam program lintas;

c. Mencantumkan akun belanja sesuai dengan ketentuan BAS;

d. Mencantumkan sumber dana yaitu Project Based Sukulc (PBS) dan

dalam DIPA tercantum dalam halaman H;

e. Mencantumkan kode register SBSN pada halaman II DIPA sesuai

dengan kode register yang diterbitkan oleh Direktorat Jcnderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

f. Untuk keluaran (output) yang dikategorikan tahun jamak,

permohonan kontrak jamak untuk kcgiatan yang clibiayai dari

SBSN mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

10. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP)

Penyusunan RKA-K/L untuk kegiatan yang alokasi dananya

bersumber dari PNBP (bukan satker BLU) diatur sebagai berikut:

a. Nomenklatur kegiatan yang anggarannya bcrsumber dari PNBP

menggunakan nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel

referensi pada Aplikasi RKA-K/L (hasil pembahasan dalam

pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) atau pertemuan para

pihak (multilateral meeting) yang terlibat dalam program lintas);

b. Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/L

mengacu pada:

1) Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan PNPB;

2) Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan

mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana yang

berasal dari PNBP; dan
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3) Angka pagu penggunaan PNBP berdasarkan surat

penetapan Mcnteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal

Anggaran sebagaimana tercantum dalam Rencana PNBP

dan database Direktorat Jenderal Anggaran.

c. Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk

kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada

masyarakat dan/ a tau untuk kegiatan lainnya scsuai ketcntuan

mengenai pcrsetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal

dari PNBP;

d. Pembayaran honor pengelola kegiatan PNBP (honor atasan

langsung bendahara, bendahara, dan anggota sekretariat)

menggunakan akun belanja barang operasional yaitu honor

yang terkait dengan operasional satker, sedangkan honor

kegiatan non-operasional yang bersumber dari PNBP masuk

dalam akun honor yang terkait dengan kegiatan.

11. Penyusunan RKA-K/L untuk Satker Sadan Layanan Umum (BLU)

Untuk kegiatan kegiatan yang dilaksanakan olch satker BLU,

pengelolaannya mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai

rencana bisnis dan anggaran (RBA), Pcngelolaan Kcuangan BLU, dan

pelaksanaan anggaran BLU.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/L

BLU:

a. Program dan kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA

K/L BLU merupakan bagian dari Program dan Kcgiatan hasil

pembahasan dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting)

atau atau pertemuan para pihak (multilateral meeting) yang

terlibat dalam program lintas);

b. Ketentuan dalam penyusunan informasi Kinerja satker BLU

(Program, Kcgiatan, Output, komponen, detail, dan indikaton1ya)

dalam RKA-K/L sama dengan ketentuan untuk satker non BLU;

c. Penyusunan Kertas Kerja RKA-K/L satkcr BLU berdasarkan

Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah disusun. Satker BLU

wajib menyusun dan mcnyampaikan RBA BLU ke Direktorat

Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan untuk ditelaah

bcrsama sama dcngan pcnclaahan RKA-K/L;
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d. Kelentuan standar biaya satker BLU berpedoman pada

Peraturan Menteri Keuangan rnengenai standar biaya.

e. Perlunya pencantuman mengcnai estimasi saldo awal dan

penetapan am bang batas pada Kertas Ke1ja RKA-K/ L satker

BLU.

12. Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama

Untuk kegiatan-kegiatan Kementerian/Lcmbaga yang dilaksanakan

oleh salker Perangkat Daerah (SKPD) melaJui mekanisme

dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pcmbantuan (TP), pengelolaannya

mengacu pada peraturan mengenai pedoman pengelolaan dana

dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Disamping mengacu

pada ketentuan tersebut, rencana alokasi dan anggaran untuk

Program dan Kcgiatan yang akan didekonsentrasikan/ 

di tu.gas pemban tuankan harus 

keuangan negara, keseimbangan 

kebutuhan pembangunan daerah. 

memperhatikan 

pendanaan di 

kemampuan 

daerah, dan 

Dalam hal keseimbangan pendanaan di daerah, 

Kementerian/Lembaga perlu mempertimbangkan rekomendasi 

tcntang keseimbangan pendanaan di daerah dalam rangka 

pcrencanaan pengalokasian dana dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Sementara 

1tu, untuk kegiatan-kegiatan Kementerian/Lembaga yang 

dilaksanakan secara bersama dengan SKPD dilakukan melalui 

mekanisme un1San bersama (UB) dan mengacu pada Peraturan 

Mcnteri Keuangan mengenai pedoman pendanaan urusan bersama 

pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan. 

Dalam menyusun perencanaan anggaran yang akan dilakukan 

dengan mekanisme Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan 

Bersama, dan/ atau kegiatan yang dibiayai oleh belanja 

Kementerian/Lembaga yang akan dilaksanakan di daerah, hams 

sudah memperhalikan/mengkoordinasikan kegiatan yang akan 

dilakukan di daerah namun dibiayai dengan BA BUN seperti belanja 

subsidi, belanja hibah, dan Dana Transfer Khusus. Contoh langkah 

koordinasi yang dapat dilakukan adalah mcmbanctingkan alokasi 

belanja K/L dengan rinciari kegiatan OAK fisik. 
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13. Pengalokasian Anggaran Swakelola

Langkah penyajian inforrnasi terkait cara pelaksanaan suatu kegiatan

secara swakelola adalah sebagai berikut:

a. Swakelola

Swakelola 

dikerjakan 

Daerah, 

adalah cara memperoleh barang/ jasa yang 

scndiri oleh Kernen terian / Lem bag a/ Perangkat 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, 

organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. 

oh pengadaan barang dan jasa /jasa yang dapat diadakan 

melalui Swakelola tidak terbatas pada: 

1) Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi,

dan / a tau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha,

contoh: pemcliharaan rutin (skala kecil, sederhana),

penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar,

Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil/pulau terluar,

atau renovasi rum.ah tidak layak huni;

2) Jasa penyclenggaraan penelitian dan pengembangan,

pendidikan dan/ a tau pelatihan, kursus, penataran,

seminar, lokakarya atau penyuluhan;

3) Penyelenggaraan sayembara atau kontes;

4) Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi

kreatif dan budaya dalam negen untuk kegiatan 

pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: 

pembuatan film, tarian musik, olahraga; 

5) Jasa sensus, surve1, pemrosesan/pengolahan data,

perumusan kebijakan publik, penguJ1an laboratorium 

dan pengernbangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau 

standar rnutu tertentu; 

6) Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga

belum dapat disediakan atau diminati olch Pclaku Usaha;

7) Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok

Masyarakat,atau masyarakat, contoh: produk kerajinan

masyarakat, produk Kelompok Masyarakat, produk

Kelompok Masyarakat penyandang disabilitas, tanaman

atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan

lembaga permasyarakatan;
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8) Ba.rang/ jasa yang pelaksanaan pengadaannya

mcmerlukan partisipasi masyarakal. Dalam ha] pengadaan

yang memerlukan partisipasi masyarakat tcrsebut berupa

Pekerjaan Konstruksi maka hanya dapat berbentuk

rehabilitasi, renovas1, dan konstruksi sedcrhana.

Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana,

dibangun oleh Kementerian/Lembaga/Pcmerintah Daerah

penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya

diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penenma 

scsuai dengan peraturan perundang-undangan.contoh: 

pembangunan/ pemeliharaan jalan desa/ kampung, 

pem bangun an/ pemelih araan saluran irigrasi mikro / kccil, 

pengelolaan sampah di pemukiman, a tau 

pembangunan/ peremajaan kebun rakyat; atau 

9) Barang/ jasa yang bersifat rahasia dan mampu 

dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah yang bcrsangkutan, contoh: pembuatan soal 

ujian dan pembuatan sistcm keamanan informasi. 

Sumber Perpres mengenru pengadaan barang/ jasa 

pemerintah 

Tata Cara Pelaksanaan Swakelola adalah sebagai berikut: 

1) Dilaksanakan oleh lnstansi Sendiri.

Dalam hal ini yakni, pekerjaan yang direncanakan,

dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga

pcnanggung jawab anggaran, menggunakan pegawai

scndiri, pegawai Kementerian/Lembaga lain dan/ a tau

menggunakan tenaga ahli. Dalam hal menggunakan lenaga

ahli, tenaga ahli dimaksud tidak boleh melebih1 50% (lima

puluh persen) dari jumlal1 kcseluruhan pegawai

Kementerian/Lembaga yang terllbat dalam kegiatan

swakelola dimaksud. Pengalokasian anggaran untuk

kegiatan yang direncanakan akan dilakukan secara

swakelola, dirinci menurutjenis belanja yang sesuai.

Sebagai panduan, pengalokasian anggaran untuk kegiatan

yang sifatnya non-fisik menggunakan jenis belanja barang.

Misalnya, untuk Kegiatan Diklat Teknis PNS, detil kegiatan
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dirinci ke dalam beberapa akun belanja barang seperti 

honorarium untuk narasumber / pakar / praklisi, honorarium 

unluk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan yang menunjang 

secara langsung dalam pencapaian keluaran (output); 

Bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan mcliputi Alat 

Tulis Kanlor (ATK), Konsumsi/Bahan Makanan, Bahan 

Cetakan, Spanduk, dan Fotokopi, dan Pcrjalanan Dinas 

memanggil/ memulangkan 

pelatihan (diklat). 

peserta pendidikan dan

Sementara itu, pengalokasian anggaran untuk kegiatan 

yang sifatnya fisik dimasukkan dalarn belanja Modal. Guna 

menyesuaikan dengan norma akuntansi yaitu azas full 

disclosure untuk masing-masing jenis belanja modal dirinci 

lebih lanjut sesuai peruntukannya. Misalnya Belanja Modal 

Tanah dibagi mcnjadi Bclanja Modal Tanah, Belanja Modal 

Pembebasan Tanah, Belanja Modal Pembayaran Honor Tim 

Tanah, Belanja Modal Pcmbuatan Sertifikat Tanah, Belanja 

Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah, Belanja Modal 

Biaya Pengukuran Tanah, dan Belanja Modal Perjalanan 

Pengadaan Tanah. Rincian tersebut sarna untuk semua 

belanja modal sesuai ketentuan pada bagan akun slandar. 

2) Dilaksanakan oleh Instansi Lain

Dalam hal ini merupakan pekerjaan yang direncanakan dan

diawasi oleh Kementerian/Lembaga, sedangkan

pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah

lain bukan penanggung jawab anggaran.

Dalam hal terdapal komponen yang dilaksanakan oleh

inslansi lain maka pengalokasian anggarannya dapat

menggunakan 1 (satu) akun belanja (belanja jasa lainnya

(522191)).

3) Dilaksanakan oleh Organisas1 kemasyarakatan (Orrnas)
Pckerjaan yang direncanakan dan diawasi oleh

Kementerian/Lembaga, sedangkan pelaksanaan pekerjaan

dilakukan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola.

Kriteria ormas yang dapat melaksanakan swakelola

merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan
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yang mengatur tentang pengadaan barang dan Jasa 

pemerintah; 

4) Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat

Dalam hal ini merupakan pekcrjaan yang direncanakan,

dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat,

sedangkan Kementerian/Lembaga penanggung 3awab

anggaran adalah mencntukan sasaran yang akan dicapai.

Dalam kriteria 1ru, pekerjaan utama dllarang untuk

diahhkan kcpada pihak lain (disubkontrakkan) dari

kelompok masyarakat pelaksana pekerjaan.

Dalam hal terdapat komponen yang dilaksanakan oleh

kelornpok masyarakat, maka pengalokasian anggarannya

dapat menggunakan 1 (satu) akun belanja (Belanja jasa

lainnya (522191)).

b. Pengalokasian Kontrak

Sesuai dengan amanat Peraturan Prcsiden mengenai pengadaan

barang/jasa pemerintah, dalam rangka melaksanakan prinsip

good governance dan clean government, Kementerian/Lembaga

harus menerapkan prinsip prinsip akuntabiltas dan pengelolaan

SDM sccara cfisien, tidak memihak dan menjamin terjadinya

interaksi sosial dan ekonomi antara pemerintah dan stakeholder

dan pcngadaan barang/jasa unluk kebutuhan pemerintah.

Penerapan prinsip, etika, dan tata cara dalam pcngadaan

barang/jasa pemerintah harus berpedoman kepada Peraturan

Presiden dimaksud. Sementara itu tata cara pencantumannya

dalam RKA-K/L harus menjelaskan bahwa pengadaan

barang/ jasa terse but dilakukan dengan cara kontraktual

ataupun swakclola.

14. Pengalokasian anggaran untuk pekerjaan Kontrak Tahun Jamak

Kontrak Tahun Jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa

yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Oleh karena itu

untuk Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/pekerJaan dengan

pagu minimal tertentu yang dalam pelaksanaannya membebani lebih

dari satu tahun anggaran dapat dilakukan setelah mendapatkan
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persetujuan dari Menteri Keuangan atau Mentcri/Pimpinan 

Lembaga/PA yang bersangkutan sesuai kewenangannya. 

Ketentuan mengenai permohonan persctujuan Kontrak Tahun Jamak 

oleh Menteri Keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai tata cara persetujuan Kontrak Tahun Jamak 

oleh Menleri Keuangan. 

15. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan dengan skema Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha melalui Pembayaran Ketersediaan

Layanan/ Availabity Payment (KPBU-AP)

a. Skema KPBU merupakan bentuk pendanaan kreatif, sebagai

salah satu alternatif pcmbiayaan pcnyediaan infraslruktur.

b. Ditjen Anggaran, Kementcrian Keuangan terlibat dalam

pembahasan mcngenai proyek yang akan diusulkan dengan

menggunakan skema KPBU-AP, dan seJak lahap persiapan,

yang terdiri atas lahapan sbb:

1) Studi Pendahuluan (Preliminary Study ) dilakukan oleh

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam hal ini

K/L;

2) Pra-Studi Kelayakan (Pre-Feasibility Study) terdiri atas tahap

Outline Business Case (OBC) dan tahap Final Business Case

(FBC) dilakukan oleh PJPK;

3) Studi Kelayakan (feasibility Study) dilakukan oleh pihak

swasta (Special Purpose Company);

Ditjen Anggaran berlibat dalarn pemberian persetujuan Surat 

Konfirmasi Pendahuluan (selelah tahap OBC) dan Surat 

Konfirmasi Final (setelah tahapan FBC) sebagaimana dimaksud 

pada no 2); 

Pada Konfirmasi Awal, Menteri/Pimpinan Lcmbaga melalui 

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) wajib memastikan 

pemenuhan manfaat ekonomi/ sosial dan kclayakan proyek, 

termasuk nilai manfaat yang sebesar-besamya (value for money) 

atas proyek dimaksud, untuk mendapatkan pcrsetujuan sebagai 

Kerjasama Pemcrintah dan Sadan Usaha melalui Pembayaran 

Ketersediaan Layanan oleh Diljen Anggaran, Kementcrian 

Keuangan. Dalam hal nilai manfaat ( value for money) dari proyek 

dimaksud tidak memenuhi kriteria, maka proyek terscbut tidak 
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akan dialokasikan dengan menggunakan Kcrjasama Pemerinlah 

dan Badan Usaha melalui Pembayaran Ketersediaan Layanan. 

c. Jika syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c dipenuhi,

berarli proyek tersebut layak dibiayai dengan mekanisme KPBU

AP, K/L dapat mclanjutkan proses sclanjutnya menuju ke tahap

Fi.nal Busines Case, untuk mendapatkan Konfirmasi Final.

d. Setelah disepakatinya Surat Konfirmasi Final oleh Ditjen

Anggaran, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko,

Kementerian Keuangan, dan Kementerian Negara/Lembaga,

Kementerian/Lembaga mengajukan rencana kerja dan anggaran

yang discrtai dcngan prakiraan maJ u dalam rangka

pengalokasian anggaran dana pembayaran ketersediaan layanan

dilaksanakan.

e. Program dan kegiatan yang d1gunakan dalam penyusunan RKA

K/L merupakan bagian dari Program dan Kegiatan hasil

pembahasan dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting)

atau pertemuan para pihak (multilateral meeting) yang lerlibat

dalam program lintas);

f. Alokasi dana untuk penyediaan Jasa la.ya.nan menggunakan

akun bclanja sebagai berikut:

1) Unluk satker non BLU : 521723-belanja ketersediaan

layanan (availability payment), atau

2) Untuk satker BLU: 525118-ketersediaan layanan BLU.

g. Menteri/ pimpinan lembaga wajib memastikan kesinarnbungan

pcmbayaran ketersediaan layanan pada proyek KPBU tersebut

dengan mengalokasikan anggaran dana pembayaran

ketersediaan layanan set.iap t.ahun selama masa pengoperasian

Infrastruktur sesuai ketentuan pcraturan perundang-undangan.

h. Tata cara perencanaan, penyiapan skema pembayaran

ketersediaan layanan mengacu pada Peraturan Mentcri

Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran Ketersediaan

Layanan Pada Proyck Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan

Usaha Dalam Rangka Penyediaan lnfrastruktur.
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16. Pengalokasian belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengalokasian belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi 

menggunakan KRO sebagai berikut: 
- -

Kode KRO Definisi RO 

Data dan Informasi Menampung RO 
Publik merujuk pada Pengelolaan Data dan 
data dan inforrnasi lnformasi dengan urafan 
yang dihasilkan, sesuai data dan mformasi 
disimpan, dikelola, yang dikelola 
dikirim, dan/ atau Satuan: Layanan 

Data dan 
diterima oleh suatu Komponcn: 

BMA/ 
Informasi 

badan pu blik yang 1) Penyiapan Data dan
QMA 

Publik 
berkailc:111 dengan Informasj
penyelenggara dan 2) Penyimpanan data dan
penyelenggaraan informasi
negara dan/ atau 3) Penyajian data dan
penyelenggara dan Informasi
pcnyelcnggaraan 
badan pu blik 
lainnva. 

Sarana adalah RO pada Sarana Teknologi 
segala jenis Informasi dan Komunikasi 
peralatan, antara lain: 
pcrlengkapan kerja 1) Pengadaan pcrangkat
dan fasililas yang pengolah data dan
berfungsi sebagai komunikasi
alat utama dalam 2) pengadaan server

Sarana dan pelaksanaan 3) pengadaan software
CAN/ Prasarana pekerj aan yang 4) pengadaan antivirus
RAN/ Bidang memenuhi 5) perneliharaan sarana
CBT/ Teknologi keperluan teknologi informasi clan
RBT lnformas1 dan pengelolaan TIK, komunikasi

Komunikasi sedangkan Satuan: unit 

Prasarana Bidang RO pada Prasarana 
TH{ merujuk pada Teknologi Informasi dan 
segala scsuatu yang Komunikasi antara lain 
mcrupakan 1) pengadaan datacenter
penunjang utama 2) pengadaanjaringan
terselenggaranya 3) pengadaan sistem
Pengelolaan TIK. keamanan

4) pemeliharaan prasarana
teknologi informasi dan
komunikasi

Satuan: Unit 

Sistem lnfonnasi Menampung RO dengan 
Pemerintahan uraian sesuai sistem 
meru.iuk pada mformasi yang dikelola. 
serangkaian Satuan: Sistem lnformasi 

FAB/ 
Sistem perangkat dan Komponcn: 
Informas1 prosedur elektronik 1) penyusunan desain

UAB 
Pemerintahan yang bcrfungsi pengembangan/ pengelol

mempersiapkan, aan sistem informasi
mengumpulkan, 2) pembangunan dan
mengolah, pengembangan sistem
menganalisis, informasi
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Kode KRO Definisi RO 
--

menyimpan, 3) pemeliharaan sistem
menampilkan, informasi pemerintahan
mengumumkan, berbasis elektronik
mengi.rimkan, 
dan/atau 
menyebarkan 
Inf ormasi Elektronik 
yang dikembangkan, 
dikelola dan 
dioperasikan oleh 
Pemcrintah Pusat. 

Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 

95 Tahun 2018 tentang Sistcm Pemerintahan Bcrbasis Elektronik 

(Perpres SPBE), dan Program Digitalisasi Nasional, maka kegiatan 

atau proyek K/L berupa: 

1) pembangunan/pengadaan system 1T baru atau aplikasi baru yang

bersifat umum;

2) pengadaan server baru dan/ atau pusat data ( data center) baru

(DC/DRC); dan

3) Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada

pengguna SPBE;

harus mendapatkan rekomendasi (clearance) dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformas1 Birokrasi dan/ atau 

Kemcnterian Komunikasi clan lnformatika. 

E. HAL-HAL YANG HAROS DIPERHATIKAN DALAM PENGALOKASIAN

ANGGARAN DALAM RKA-K/L

1. Ilal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA-K/L

Dalam penyusunan RKA-K/L terdapat hal-hal yang harus 

dialokasikan, mcliput1: 

a. Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional satker yang

sifatnya mendasar, yaitu untuk pembayaran gaji dan tunjangan

(komponen 001) serta untuk operasional dan pemeliharaan

kantor (komponen 002). Pengalokasian biaya pemeliharaan BMN

merujuk pada hasil penelaahan RKMBN dan SlMAK BMN.

Pcngalokasiannya dalam RO Layanan Perkantoran.
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Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BMN yang telah 

memiliki standar kebutuhan dan standar barang dan menjadi 

obyek RKBMN, yaitu: 

(1) pembangunan gedung/bangunan baru terbatas pada:

(a) pembangunan gedung/bangunan untuk Tanah dan

Gedung Bangunan Gedung Kantor Pemerintah, dan

(b) Tanah dan Gcdung Bangunan Rumah Negara;

(2) pengadaan kendaraan bermotor terbatas pada kendaraan

dinas untuk Alat Angkul Darat Bermotor Dinas Jabatan

Dalam Negeri;

wajib menyertakan RKBMN dalam pengalokasian biaya 

perneliharaan. 

b. Kebutuhan anggaran dalam rangka mernenuhi tugas dan fungsi

satker. Pengalokasiannya dalam keluaran teknis;

c. Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang

anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri

(apabila ada pengalokasiannya dalam keluaran Leknis);

d. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat

tahun jamak (apabila ada pengalokasiannya dalam keluaran

teknis);

e. Program dan/atau kegiatan lintas yang rnendukung 

f. 

pencapruan prioritas pembangunan nasional, prioritas 

pcmbangunan bidang dan/ a tau prioritas pernbangunan 

daerah yang tercantum dalam RKP (apabila ada 

pcngalokasiannya dalam keluaran teknis); dan 

Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan 

Program/Kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan

undangan (apabila ada pengalokasiannya dalam keluaran 

teknis). 

2. Hal-hal yang dibatasi untuk dialokasikan dalam RKA-K/L

Dalam penyusunan RKA-K/ L terdapat hal-hal yang dibatasi antara

lain:
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a. Pembatasan Alokasi sesuai kebijakan Menteri Keuangan terkait

Pembatasan proporsi pagu akun tertentu dan Prosentase

proporsi kornponen ulama dan pendukung.

b. Pembat.asan kegiatan kegiatan terlentu :

1) Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, semmar, pertemuan,

lokakarya, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kantor

(hotel/tempat perlemuan) serta peresrnian kantor/proyek.

Untuk peruntukan tersebut dibatasi pada hal-hal yang

sangat pcnting dan dilakukan sesedcrhana mungkin.

Dalam kondisi tertentu, rapat, rapat dinas, seminar,

pertemuan, lokakarya, dan sejenisnya diselenggarakan

secara daring bila tidak memungkinkan maka dilaksanakan

secara offline.

2) Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satker, seperti:

mess, w1Sma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung

pertemuan.

Untuk gedung yang bersifat pelayanan umum khususnya

dalam bidang pendiclikan, kesehatan, penegakan hukum,

dan gedung/ bangunan khusus dalam bidang ilmu

pengetahuan, serta penanggulangan narkotika (antara lain:

laboratorium), dikecualikan dari ketentuan mi.

3) Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali:

a) Kendaraan fungsional seperti:

i. Ambulans untuk rumah sak.it;

ii. Cell wagon untuk rumah tahanan; dan

iii. Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan.

b) Pengadaan kendaraan bermotor untuk satker baru yang

sudah ada ketetapan/persetujuan Menteri

Pendayagunaan Aparalur Negara dan Rcformasi

Birokrasi dan/ atau peraturan perundangan

pembentukkan satker baru lersebut, atau satker yang

mendapat penambahan tugas dan/ a tau fungsi.

Pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai dana yang

tersedia.

c) Penggantian kendaraan dinas yang secara teknis tidak

dapat dimanfaatkan lagi atau yang memerlukan biaya
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pemeliharaan yang tinggi. Pengadaan kendaraan yang 

merupakan penggantian kendaraan harus sama jenis 

(misal: kendaraan roda dua, kendaraan roda empat) dan 

fungsinya (rnisal: kendaraan operasional, mobil dinas 

pejabat) dengan kendaraan yang digantikan. Anggaran 

untuk penggantian kendaraan dapat dialokasikan 

dalam RKA-K/L dengan syarat: 

1. Kementerian/Lembaga telah menyampaikan

perencanaan kebutuhan BMN ke Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara-Kementerian Keuangan sesuru

dengan Standar Barang dan Slandar Kebutuhan

(SBSK) khusus untuk BMN yang menjadi obyek

RKBMN;

ii. Untuk kendaraan bermotor yang tidak terdapat

dalam SBSK, kondisi kendaraan bermotor 

dika tegorikan rusak berat dalam laporan 

penatausahaan BMN (Sistem Informasi Manajemen 

dan Akuntansi/SIMAK-BMN); dan 

111. Untuk kendaraan bermotor pada Perwakilan RI di

luar negeri disesuaikan dengan ketcntuan yang

berlaku di negara setcmpat.

Anggaran untuk penggantian kendaraan dinas yang 

secara teknis tidak dapal dimanfaatkan lagi atau yang 

memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi, dapat 

dialokasikan dalam RKA-K/L tanpa menunggu 

selesainya proses penghapusan kendaraan dinas 

dimaksud (dilak:ukan bersamaan). 

d) Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan

antar jemput pegawai (dapat dialokasikan secara sangat

selektif).

Dalam rangka efisiensi biaya pemeliharaan kendaraan

bermotor, Kementerian/Lembaga dapat menyewa

kendaraan untuk keperluan dinas atau operasional.

Secara umum, dalam pengadaan bermotor agar

berpedoman pada Peraturan Menteri Kcuangan

mengenai perencanaan kcbutuhan BMN.
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4) Penggunaan produk impor

Penggunaan produk impor pada rmc1an belanja yang

tercantum dalam RKA-K/L dibatasi untuk mengoptimalkan

penggunakan produksi dalam negeri.

5) Asuransi BMN

Dalam rangka mengamankan BMN khususnya di daerah

rawan bencana, dapat dilakukan pengasuransian BMN

sesua1 dengan kondisi keuangan negara dengan

mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengena1

Pengasuransian BMN.

Pengasuransian BMN dialokasikan dalam belanja

pemeliharaan dalam output layanan perkan toran. Sementara

itu, penerimaan klaim atas bencana dalam bentuk uang

ditampung dalam PNBP Kementerian/Lembaga.

Kementerian/lernbaga dapat rnenggunakan dana yang

berasal dari penerirnaan atas klaim asuransi dalam bentuk

uang tersebut untuk rehabilitasi dan rekonstruksi BMN

akibat bencana alam secara langsung tanpa rneminta

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan

peraturan per-undang-undangan.

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, 

ttd .. 

ISA RACHMATARWATA 

�=�.u an sesuai dengan aslinya 

�«�'ft.Jagian Urnurn, 

tha 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN 

NOMOR /AG/2021 

TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN 

NEGARA/ LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN 

KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM): 

PENYUSUNAN SERTA REVIU ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU 

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) alau Medium Term 

Expenditure Framework (MTEF) merupakan sebuah pendekatan pcnganggaran 

berdasarkan kebijakan, yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun 

pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam Prakiraan Maju. 

Secara umum KPJM yang komprehensif memerlukan 3 (tiga) unsur dalam 

konteks perencanaan jangka menengah, yaitu: 

a. Proyeksi ketersediaan surnber daya anggaran (resource envelope) sebagai

batas atas pagu belanja untuk mendanai berbagai rencana belanja

pemerintah. Aspek pertarna disusun dengan menggunakan pendekatan

top-down yang ditetapkan oleh otoritas fiskal;

b. Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk

mencapai tingkat kinerja yang telah ditargctkan. Aspek kcdua juga

dihasilkan dengan menggunakan pendekatan top-down, yaitu setiap

eselon I mendistribusikan anggaran berdasarkan ketcrsediaan sumbcr

daya anggaran yang ditetapkan o1eh Kemcnterian Keuangan ke unit-unit

kerja di bawahnya. Penyusunan Prakiraan Maju pada tingkat progam

dimaksudkan agar Kementerian/Lembaga dapat fokus pada pencapaian

sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan scbclumnya;

dan

c. Kerangka rckonsiliasi yang memadukan antara kcdua hal tersebut, yaitu

antara proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan

proycksi rencana kebutuhan pcndanaan untuk melaksanakan kebijakan

pemerintah yang tengah berjalan (on-going policies).
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Maksud dan lujuan dilakukannya KPJM adalah untuk: 

1. Melakukan alokasi sumber daya yang optimal pada tingkat harga dan

teknologi tertenlu dalam jangka menengah (allocative efficiency);

2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran;

3. Membual fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas;

4. Meningkatkan disiplin fiskal; dan

5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal.

Kerangka konseptual KPJM secara lengkap mencakup hal-hal scbagai bcrikut: 

1. Penyusunan Anggaran tahun yang direncanakan dan Prakiraan Maju;

2. Pencrapan sistcm anggaran bergulir (rolling budget) untuk menghasi.lkan

angka dasar;

3. Penctapan dan penyesuaian atas parameter;

4. Mekanisme pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju sesuai

dcngan siklus pcnganggaran RKA-K/L; dan

5. Mekanisme untuk pengajuan usulan program/kegiatan/keluaran (output)

baru Uika ada).

Bcrdasarkan pcngalaman beberapa tahun penerapan KPJM, terdapat beberapa 

kelemahan yang perlu diperbaiki. Perbaikan atas proses KPJM dilakukan 

se bagai beriku t: 

1. Pendekatan top-down dalam menetapkan Angka Dasar dan Prakiraan

Maju, untuk menghindari kesalahan penyusunan Prakiraan Maju dari

tingkat satker akibat pengunaan pendekatan bottom-up.

Perubahan pendekatan penerapan KPJM membawa konsekuensi bahwa

pcnyusunan KPJM dilakukan oleh Unit Perencana Kementerian/Lembaga;

2. Penggunaan keluaran (output) standar untuk mengatasi:

a. Kesalahan pencantuman volume keluaran (output) pada saat

penghitungan Prakiraan Maju;

b. Kesalahan dalam meng-input keluaran (output) atau komponen

"berhenti" atau "berlanjut"; dan

c. Penyusunan kcluaran (output) yang terlalu banya.k, rumusan yang

bervariasi, sehingga sulil dilihal hubungan logisnya dengan sasaran

yang akan dicapai.
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3. Pemelaan struktur data yang terinlegrasi untuk menghindari kesaluhan

penetapan sifal komponen (ulama/ pendukung) dan sifat keluaran (output)

(genenk/ teknis);

4. Pcrhilungan dan pen&,auliran anggaran yang lerinlegrasi guna

menciptakan proses pengguliran dan pemutakhiran Prakiraan Maju yang

lebih lransparan dan kredibel; dan

5. Proses yang lebih singkat, mudah, dan sederhuna menjadikan mitra kerja

Kemenlerian/Lembaga di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran,

Kementerian Keuangan dan Unit Perencana Kementerian/ Lembaga

memiliki waktu yang lebih banyak untuk penjaminan mutu Angka Dasar

dan Prakiraan Maju.

Tujuan dilakukannya penyempurnaan perhitungan dan tata cara penyusunan 

Prakiraan Maju tersebut adalah untuk: 

1. Memperkuat pelaksanaan KPJM dan Penganggaran Berbasis Kinerja

mclalui pencrapan kcrangka berpikir logis (logical framework) termasuk

penyusunan keluaran (output) generik yang dislandarkan;

2. Mcmpcrmudah penyusunan Prakiraan Maju dan penctapan Angka Dasar

menjadi lebih tepal waktu sehingga mempermudah dalam keperluan

pengambilan kepulusan (misalnya dalam penyusunan resource envelope);

3. Meningkatkan transparansi dalam alokasi/realokasi anggaran (misalnya

dalam revisi RKA-K/L);

4. Meningkatkan efisiensi dalam proses penyusunan anggaran melalui

penggunaan aplikasi teknologi inforrnasi sehingga membcrikan lcbih

banyak waklu dalam melakukan analisis anggaran;

5. Memberikan perkiraan yang lebih cermat dan andal sehingga mendukung

pelayanan yang berkesinambungan; dan

6. Mewujudkan proses penganggaran bcrbasis KPJM yang lebih sederhana,

tepat waktu dan efektif, dengan dibangun berdasarkan proses dan

aplikasi yang sudah ada.

Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan perbaikan pcmbagian tugas antara 

Kementerian/Lembaga dengan mitra kerja Kementerian/Lembaga di Direktorat 

Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan juga perbaikan prinsip-prinsip 

dalam penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju. 
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A. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN ANOKA DASAR

DAN PRAKIRAAN MAJU

1. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kcmaritiman,

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan

Kcbudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum,

Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum

Negara pada Direktorat Jcndcral Anggaran (OJA), Kcmenterian

Keuangan, yang selanjutnya disebut "Direktorat Anggaran", berperan

dalam:

a. Membantu Kementerian/Lembaga mitranya menyusun

mcnggulirkan, dan mcmutakhirkan Prakiraan Maju 3 (tiga)

tahun dengan menggunakan sistem aplikasi yang dibangun olch

Kementerian Keuangan, dalam hal dibutuhkan, sesuai dengan

kewenangannya;

b. Mcnclaah/ meninjau ulang Prakiraan Maju yang disampaikan

oleh Unit Perencana Kementerian/ Lembaga mitranya dalam

forum penelaahan RKA-K/L dan KPJM;

c. Menelaah/ meninjau ulang Angka Dasar dan Usulan Baru Uika

ada) yang telah disusun dan dimutakhirkan oleh Unit Perencana

Kementerian/ Lembaga rnitranya dalam rangka penyusunan

Pagu Indikallf tahun yang direncanakan;

d. Menyesuaikan alokasi Angka Dasar dan usulan Baru yang telah

disusun dan dimutakhirkan oleh Unit Perencana

Kementerian/ Lembaga mitranya dalam hal resource envelope

yang tersedia tidak cukup tersedia untuk membiayai usulan

Baru lersebut;

e. Menelaah/ meninjau ulang Angka Dasar dan usulan

program/kegiatan/keluaran (baik Klasifikasi Rincian Output

(KRO) maupun Rincian Output (RO)) baru dalam Perternuan Tiga

Pihak bersama-sama dengan Kementerian Perencanaan dan

Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan

Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam proses penyusunan

Pagu Indikatif; dan

f. mendukung terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi

Prakiraan Maju, Angka Dasar dan/atau Usulan Baru yang
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menggunakan sumber dana selain Rupiah Murni (diantaranya 

sumber dana PNBP /BLU dengan DirektoraL PNBP 

Kementerian/Lembaga clan Direktorat PNBP SDA dan KND, 

PHLN dan SBSN dengan DJPPR) 

2. Biro Perencanaan/UniL Perencana Kementerian/Lembaga

Dalam proses penyusunan Angka Dasar dan Prakiraan Maju, Biro

Perencanaan/Unit Perencana Kementerian/Lembaga berperan:

a. Menyusun Prakiraan Maju 3 (tiga) tahunan dengan

menggunakan sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian

Keuangan dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan

c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, bersamaan dengan 

penyampaian RKA-K/L pagu anggaran atau RKA-K/L alokasi 

anggaran; 

b. Melakukan penelaahan KPJM dcngan mitra kerja

Kementerian/Lembaga di Kementerian Keuangan dan mitra

kerja Kementerian/Lembaga Kementerian Perencanaan dan

Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan dan

Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menghasilkan dana

penghematan ( e.ficiency deviden);

c. Mcnggulirkan Prakiraan Maju tahun pertama menjadi Angka

Dasar tahun yang direncanakan dan menyusun Prakiraan Maju

yang baru;

d. Menyampaikan Angka Dasar yang telah dimutakhirkan kepada

Direktorat Jendcral Anggaran dalam rangka penyusunan Pagu

Indikatif tahun yang direncanakan;

e. Menyampaikan usulan program/kegiatan/keluaran (output)

baru dan sumber pendanaannya Uika ada) ke Kementerian

Keuangan cq Direktorat Anggaran dan mitra

Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai bahan penyusunan 

Pagu Indikatif tahun yang direncanakan; 

f. Melakukan rev1u usulan baru dengan mitra kerja 

Kernen terian / Lem bag a di Kementcrian Keuangan dan 
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Kementerian Perencanaan dan Pernbangunan Nasional 

(PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) dalam rangka penyusunan RKA-K/L tahun yang 

direncanakan; dan 

g. Melakukan pemutakhiran Prakiraan Maju sesua1 dcngan

tahapan penganggaran.

3. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan

Percncanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Dalam proses penyusunan angka dasar dan prakiraan maju,

Kcmenterian PPN / Bappcnas bcrpcran dalam:

a. Melakukan evaluasi pencapaian program/kegiatan/proyek

terkait pencapaian sasaran program pembangunan sebagai

bahan tmjau ulang angka dasar Pagu lndikatif tahun yang

dircncanakan; dan

b. Menelaah/meninjau ulang 

program/ kegiatan / keluaran 

angka 

(output) 

dasar 

baru 

dan usulan

bersama-sama 

Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan Pagu 

Indikatif Tahun Yang Direncanakan. 

Dalam proses penyusunan Angka Dasar dan Prakiraan Maju, 

Kementerian/Lembaga menggunakan sistem aplikasi yang dibangun oleh 

Kementerian Keuangan. Demikian pula, untuk melakukan penelaahan 

KPJM dan tinjau ulang angka dasar dan usulan baru, Kernenlerian. 

Keuangan selain menggunakan sistem aplikasi yang dibangun oleh 

Kemenlerian Keuangan, juga diperkenankan menggunakan alat bantu 

atau perangkat lunak lainnya untuk memperkuat analisis dalam 

menghasilkan angka dasar dan usulan baru sebagai bahan penyusunan 

Pagu lndikatif yang lebih akurat. 

B. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN

MAJU OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA

Dalam Peraturan Mcnleri Keuangan rnengenai pelunjuk penyusunan dan

penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA disebutkan bahwa dalam

rangka penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah,

Kementerian/ Lembaga menyampaikan RKA-K/ L disertai dengan
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Prakiraan Maju. 

Prakiraan Maju yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga terdiri atas 

angka dasar dan usulan baru yang telah disetujui untuk dialokasikan. 

Secara konsep angka dasar adalah rencana be]anja (alokasi dan target 

kinerja) tahun yang akan datang untuk melaksanakan 

kebijakan/keputusan/regulasi Pemerintah yang sedang berjalan yang 

sudah resmi/ disetujui dalam proses sebelumnya. Angka Dasar mcmuat 

program/kegiatan/keluaran prioritas tahun berjalan yang stalusnya 

berlanjut di tahun-tahun mcndatang. 

Sedangkan inisiatif/usul/kebijakan baru adalah perubahan terhadap 

kebijakan/ pcraturan/ kepulusan pemerintah yang sedang berjalan, yang 

berdampak pada perubahan rencana belanja (alokasi dan target kinerja) 

tahun rencana clan ke depan. Pcngalokasian atau pendanaaannya 

menggunakan dana penghematan hasil rev1u atas 

program/kegiatan/keluaran yang statusnya berhenti 

Prakiraan Maju harus dimutakhirkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai 

dcngan substansi RKA-K/ L yang disampaikan, dan hasilnya akan menjadi 

bahan bagi Kementerian Keuangan untuk menyusun pagu tahun 

anggaran yang direncanakan. 

Prinsip-prinsip penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan 

Prakiraan Maju adalah sebagai berikut: 

a) Hanya ada dua sifat belanja (kclompok belanja), yaitu belanja

operasional dan belanja non operasional;

b) Total belanja operas1onal dan belanja non operasional pada

tingkat program dan/ alau kegialan disesuaikan dengan

kcbijakan penganggaran yang berlaku;

c) Angka Dasar dan usulan baru merupakan acuan untuk

menyusun Pagu lndikatif, terutarna untuk menyusun bcsaran

total alokasi belanja operasional dan belanja non operasional,

baik pada tingkat Program maupun pada tingkat kegiatai1;

d) Untuk proses perhitungan Angka Dasar dan Prakiraan Maju,

semua komponen pendukung dihitung menggunakan metodologi

flat basis (lidak terpcngaruh pada volume keluaran (output))

sedangkan komponen utama dihitung menggunakan metodologi

berbasis volume (volume based) pada tingkat keluaran (output).

Komponen utama juga dapat disesuaikan dengan mcnggunakan
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metodologi flat basis dalam hal terjadi perubahan harga 

keluaran (output) sebagai akibat dari perubahan nila.i lukar, 

suku bunga, dan faktor-faktor scjcnis; 

e) Angka Dasar dan Prakiraan Maju disesuaikan berdasarkan

realisasi anggaran tahun scbelumnya pada tingkat kcluaran

(RO). Dalam hal realisasi anggaran tingkat keluaran tidak

tersedia, dapat menggunakan rcalisasi anggaran tingkat

kegiatan/program/Kementerian/Lembaga dan/atau rata rata

realisasi output pada kegiatan yang bersangkutan. Dalam hal

diperlukan, angka dasar dan prakiraan maju dapat disesuaikan

dengan pcrkiraan realisasi RKA-K/L DIPA Tahun Berjalan

berdasarkan hasil reviu DIPA tahun berjalan;

f) Semua komponen non PHLN dikalikan dengan parameter infiasi

sesuai dengan asumsi yang digunakan untuk menyusun postur

APBN Jangka Menengah (dikecualikan untuk belanja

operasional komponen 002, belanja perjalanan, honor, jasa

profesi, konsultan, dan sewa) atau indeks accress yang

ditetapkan untuk komponen gaji clan tunjangan yang melekat

pada gaji (untuk gaJ1 pokok, tunjangan anak, suami/istri,

tunjangan beras, dan tunjangan pajak). Sedangkan untuk

komponen yang dibiayai dari PHLN disesuaikan dengan asumsi

kurs yang digunakan dalam penyusunan APBN Jangka

Menengah;

g) Reviu angka dasar belanja K/L mempertimbangkan Kebijakan

pengangaran yang dialokasikan melalui BA BUN seperti belanja

subsidi, dan TKDD termasuk OAK fisik.

h) Penyusunan Angka Dasar dan Prakiraan Maju dilakukan untuk

semua sumber dana, dengan fokus pada sumber dana rupiah

mumi dan PNBP. Pelaksanaan penyusunan Angka Dasar dan

Prakiraan Maju menurut sumber dana non-rupiah murni dapat

disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan

pimpinan, dan dapat berkoordinasi dengan unit-unit bcrkait

penghasil belanja Kementerian/Lembaga dengan sumber dana

non-Rupiah Murni. Termasuk dalam hal ini adalah pembiayaan

Badan Layanan Umurn, dan pendanaan untuk kegiatan dalam

rangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
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i) Angka Dasar dan Prakiraan Maju dapal dimutakhirkan terhadap

usulan program/kegiatan/keluaran (output) baru hasil 

perlemuan tiga pihak antara Kemcntcrian/Lembaga, 

Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan 

Pernbangunan Nasional/Sadan Pcrcncanaan Pcrnbangunan 

Nasional dalarn penelaahan Renja K/L. 

j) Angka Dasar clan Prakiraan Maju di tingkat pemerintah pusat

dikonsolidasikan oleh Direktorat Anggaran, untuk selanjutnya

menjadi dasar dalam menetapkan anggaran sesuai dengan

tahapannya (Pagu lndikatif, Pagu Anggaran K/L, Alokasi

Anggaran K/L, dan APBN Perubal1an, jika ada). Khusus dalam

penyusunan usulan Pagu Indikatif, dilakukan peninjauan clan

penycsuaian alokasi Uika diperlukan) terhadap hasil konsolidasi

awal Angka Dasar dan Usulan Baru oleh Direktoral Anggaran,

dcngan membandingkannya dengan resource envelope hasil

penyusunan oleh Direktorat Penyusunan APBN (Direktorat

Jenderal Anggaran) unluk menghasilkan usulan Pagu Indikatif.

Usulan Pagu Indikatif liap Kementerian/Lernbaga yang telah

mempertimbangkan resource envelope tersebut kemudian

disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan

penetapan.

Penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju 

oleh Kementerian/Lembaga melipuli 5 (lima) langkah ulama sebagai 

berikut: 

a. Pengguliran Prakiraan Maju I menjadi lahun rencana pada awal

tahun dan penyusunan Prakiraan Maju Ill yang baru, setelah

dilakukannya pernutakhiran angka Prakiraan Maju T;

b. Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan Kinerja

real isasi per Kegialan;

c. Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan parameter

ekonomi dan non ekonomi;

d. Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan perbaikan

Angka Dasar; dan

e. Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dcngan

kemampuan keuangan negara.

Langkah pertama menghasilkan angka prakiraan m�u yang 
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tercantum dalam Himpunan RKA-K/L Pagu Anggaran atau Lampiran 

Pcraturan Presiden mengena1 Rincian APBN tahun yang 

direncanakan untuk RKA-K/L Alokasi Anggaran, selelah dilakukan 

penelaahan angka prakiraan maju yang dihasilkan. 

Langkah kedua sampai dengan langkah kelima ditambah dcngan 

usulan baru yang telah disepakati untuk dialokasikan, akan 

menghasilkan angka dasar Pagu Indikatif tahun yang direncanakan. 

C. PROSES PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN ANOKA DASAR DAN

PRAKIRAAN MAJU

l. Langkah-langkah utama penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar

dan Prakiraan Maju untuk menghasilkan Himpunan RKA-K/ L Pagu

Anggaran 

a) Lakukan penyesuaian terhadap parameter ekonomi dan non

ckonomi terhadap proyeksi awal Prakiraan Maju.

Dalam hal ini parameter yang digunakan dalam menyusun

Prakiraan Maju adalah acress untuk gaji pokok dan tunjangan yang

melekat pada gaji (untuk gaji pokok, tunJangan anak, suami/istri,

tunjangan beras, dan tunjangan pajak), infiasi unluk non gaji pokok

dan tunjangan yang melekat pada gaji (dikecualikan untuk belanja

operasional komponen 002, belanja perjalanan, honor, jasa profesi,

konsultan, dan sewa), nilai tukar untuk alokasi PHLN, dan adanya

kebijakan baru berupa jenis dan tarif dan/ atau persetujuan

penggunaan PNBP sebagaimana tercantum dalam Rencana PNBP.

b) RKA-K/L Pagu Anggaran dan Prakiraan Maju disampaikan bersarna

sama ke Direkloral Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

sesuai dengan jadwal yang ditentukan, biasanya bulan Juli tahun

berjalan.

Prakiraan maju yang disampaikan bersamaan dengan pcnyampaian

RKA-K/L Pagu Anggaran akan rnenjadi bahan penyusunan

Himpunan RKA-K/L Pagu Anggaran, sebagai satu kcsatuan dcngan

penyampaian RUU APBN tahun yang direncanakan, Nota Keuangan

dan Rancangan APBN Tahun yang direncanakan ke DPR.
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2. Langkah-langkah utarna penyusunan clan pemulakhiran Angka Dasar

dan Prakiraan Maju unluk menghasilkan Lampiran Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN tahun yang direncanakan. 

a) Dengan menggunakan langkah-langkah yang sama untuk 

menghasilkan Himpunan RKA-K/L sebagaimana disebutkan pada 

angka 1, Kementerian/Lembaga memutakhirkan Prakiraan Maju 

yang sudah disusun bersamaan dengan pcnyusunan RKA-K/L Pagu 

Anggaran dengan menggunakan pagu Alokasi Anggaran hasil 

pcmbahasan dengan DPR; 

b) RKA-K/L Alokasi Anggaran dan Prakiraan Maju disampaikan

bcrsama-sama ke Dircklorat Jenderal Anggaran Kementerian

Keuangan sesuai dcngan jadwal yang ditentukan, paling lambat

pada bulan November tahun anggaran sebclumnya.

c) Mitra kerja K/L di Kementerian Keuangan dan Kcmenterian

Percncanaan Pembangunan Nasional melakukan penelaahan RKA

K/L Alokasi Anggaran dan KPJM.

Pcnelaahan KPJM dilakukan untuk melihat konsislensi angka

prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan guna memastikan

prakiraan maju lcrbebas dari kebutuhan anggaran yang lidak

diperlukan, seperti ( 1) output Cadangan, (2} belanja transito,

(3) dana optimalisasi dari DPR, (4) output teknis yang tidak Lerjadi

secara berulang. 

Penelaahan terhadap program/kegiatan/kcluaran yang tidak 

berlanjut pada tahun-tahun berikutnya juga dilakukan untuk 

menghasilkan dana penghematan (eficiency dividen). Dengan 

demikian, angka Prakiraan Ma.Ju yang berisi kegiatan dengan 

kebijakan yang berlaku dan usulan kebijakan baru, akan konsisten 

dengan RKA-K/ L. 

Untuk melakukan penelaahan KPJM, dalam sistem aplikasi yang 

dibangun oleh Kementerian Keuangan telah disediakan menu 

'Lanjul/ lidak berlanjut" untuk menghasilkan angka dasar mumi. 

Secara konsep, dalam angka dasar (baseline) rnurni hanya 

menampung program/ kegiatan/ output/ komponen/ akun yang 

berlanjut saJa. Sehingga program/kegiatan/ output/komponen/ 

akun yang tidak berlanjut harus dihapuskan dari angka dasar 
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tersebul. Dalam hal ini, program/ kegiatan/ output/ komponen/ akun 

yang Lidak berlanjut yang harus dihapuskan dari angka dasar dan 

alokasi anggarannya dapal direalokasi unluk membiayai usulan 

baru dalam Prakiraan Maju. 

Penelaahan KPJM dilakukan bersamaan dengan penelaahan RKA

K/L Alokasi Anggaran untuk menyusun Lampiran Peraturan 

Presiden lentang Rincian APBN. Dalam hal penelaahan KPJM bclum 

dapal di1akukan pada saat penyusunan Lampiran Peraturan 

Prcsiden ten tang Rincian APBN, pcnclaahan KPJM wajib dilakukan 

oleh mitra K/L di DJA Kementerian Keuangan dan Kementcrian 

Pcrencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan tugas dan 

f ungsi masing-masing, setelah DIPA ditetapkan dan sebelum 

Prakiraan Maju I digulirkan mcnjadi angka dasar. 

d) RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM basil penelaahan akan

mcnjadi bahan penyusunan Lampiran Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN tahun yang direncanakan.
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3. Penyusunan dan Pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju

untuk Penyusunan Pagu Indikatif

a. Penyusunan clan Pemutakhiran Angka Oasar

Dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif tahun direncanakan

(misalnya, TA 2021), Prakiraan Maju yang telah tercantum

dalam Lampiran Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN

tahun yang direncanakan, dan telah ditelaah oleh mitra kerja

Kementerian/Lembaga di Direkloral Jendcral Anggaran harus

dilakukan pemutakhiran dan penyesuruan oleh

Ke1nenterian/Lembaga pada bulan Januari sampai dengan

bulan Marel Lahun sebelumnya (misalnya, TA 2020).

Dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan

penyusunan Angka Dasar dan Prakiraan Maju dalam rangka

penyusunan Pagu Indikatif tahun yang direncanakan adalah

sebagai berikut:

1) Data DIPA anggaran berjalan dan outlook-nya (sumber:

database RKA-K/L dan perkiraan internal

Kementerian/Lembaga) termasuk di dalamnya perkiraan

realisasi belanja operasional dan bclanja non-operasional per

sumber dana;

2) Data realisasi tahun anggaran scbclumnya (t-1) (sumber:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan) lermasuk di dalamnya

realisasi belanja operasional dan belanja non-operasional per

sumber dana;

3) Hasil spending review atas RKA-K/L tahun berjalan dari 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

4) Hasil evaluasi kinerja anggaran K/L lahun sebelumnya dan

tahun berjalan, termasuk di dalamnya kegiatan/keluaran

yang prioritas yang dipcrkirakan masih berlanjut di Lahun

bcrikutnya;

5) Rcalisasi pelaksanaan Kegiatan tahun sebelumnya;

6) Program dan angka prakiraan maJu tahun pertama;
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7) Proyeksi asumsi dasar ckonomi makro dan parameter non

ekonomi untuk tahun anggaran yang direncanakan (sumber:

Dircktorat Pcnyusunan APBN, Direktorat. Jenderal

Anggaran);

8) Rcncana PNBP dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal

(resource envelope), termasuk pendapatan Sadan Layanan

Umum beserta persetujuan penggunaan PNBP dari Menleri

Keuangan (sumber: Direktorat PNBP Kement.erian/Lembaga

dan Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan

Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Anggaran); dan

9) Proyeksi penarikan PHLN, dan/at.au PHDN untuk tahun

anggaran yang direncanakan, termasuk KPBU (sumber:

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko);

10) Proyeksi penerbitan SBSN untuk tahun anggaran yang

direncanakan (sumber: Direktorat Jenderal Pembiayaan dan

Pengelolaan Risiko);

11) Dokumen pendukung lain yang diperlukan untuk perbaikan

Angka Dasar dan Prakiraan Maju, seperti antara lain data

tunggakan/tagihan tahun sebelumnya, data pegawai

mutakhir, kegiatan kontrak tahun jamak, dan lain

sebagainya (sesuai kebutuhan).

Terdapat dua langkah utama dalarn menghasilkan angka dasar 

untuk penyusunan Pagu Indikatif: 

a. Kementerian/Lembaga melakukan penyusunan dan 

pemutakhiran angka dasar; 

b. Milra K/L di Kementerian Keuangan dan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan rcviu angka

dasar.

Dua langkah utarna dalarn rncnghasilkan angka dasar untuk 

penyusunan Pagu Indikatif dijelaskan lebih lanjut sebagai 

berikut: 
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a. Penyusunan dan Pemutakhiran Angka Dasar oleh

Kemcnterian/ Lembaga

Penyesuaian terhadap Angka Dasar dan Prakiraan Maju

dalam rangka penyusunan Pagu Indikalif melipuli langkah

langkah sebagai berikul:

1) Pengguliran (roll-over) Angka Dasar dan Prakiraan Maju,

serta penyusunan Prakiraan Maju tahun ketiga (PM3);

Pengguliran Prakiraan Maju menjadi Angka Dasar

dilakukan oleh Biro Perencanaan/Unit Perencana

Kemcnterian/Lembaga unluk menggulirkan informasi

volume keluaran ( output) dan alokasi dari tahun rcncana

ke lahun anggaran, PM 1 ke tahun yang direncanakan,

PM2 ke PMl, PM3 ke PM2 dan PM3 baru ditambahkan

dengan letap menggunakan informasi keluaran (output)

dan volume keluaran (output) yang sarna (PM3 yang

disusun pada tahun sebelumnya).

Catatan: Prakiraan Maju yang digulirkan adalah

Prakiraan Maju (kolom angka dasar) yang sudah ditelaah

oleh mitra kcrja Kementerian/Lcmbaga di Direktoral

Jenderal Anggaran, dan hasilnya telah discpakat1 oleh

Kementerian/Lcmbaga yang bcrsangkutan.

Pengguliran (roll-over) Angka Dasar dan Prakiraan Maju,

serta penyusunan Prakiraan Maju tahun ketiga (PM3)

digambarkan sebagai berikut:

Garn bar II .1. Penerapan Sistem Anggaran Bergulir 

KPJM 

------�--------,,-- � 
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2) Penycsuaian atas kinerja realisasi tahun sebelumnya

Pada proses penyesuaian dengan kinerja reahsasi, sistem

aplikasi yang dibangun oleh Kernenterian Keuangan

selanjutnya secara otomatis rnemperbarui Angka Dasar

dan Prakiraan Maju dengan menerapkan tingkat realisasi

terhadap semua alokasi yang ada dalam tiap

program/kegialan/ keluaran (outpul) pada Kementcrian/

Lembaga bersangkutan. Data realisasi pada tingkat

Kegialan tersebut secara otomatis Lersedia dalam sistem

aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan.

Dalam hal diperlukan, penyesuaian angka dasar juga

dapat dilakukan terhadap perkiraan realisasi RKA-K/L

dan DIPA Tahun berjalan.

3) Penyesuaian atas parameter ekonomi dan non ekonomi

a. Semua keluaran/kegiatan dihitung menggunakan

melodologi berbasis volume (volume based) pada

tingkat keluaran (output).

b. Semua sumber dana non PHLN dikalikan dengan

paremeter inflasi sesuai asumsi angka inflasi yang

digunakan untuk menyusun postur APBN jangka

mcnengah.

c. Keluaran yang dibiayai dari PHLN disesuaikan dengan

asumsi kurs yang digunakan dalam penyusunan

APBN Jangka Menengah.

d. Kcluaran/kcgiatan yang dibiayai dari PNBP.

Dengan tetap memenuhi kaidah umum di atas,

penyesuaian Angka Dasar yang dibiayai dari PNBP

JUga dilakukan dengan mempertimbangkan

karakteristik. khusus PNBP. Belanja yang dibiayai dari

PNBP pada prinsipnya merupakan konsekuensi logis

adanya layanan/produk PNBP yang diberikan

Kcmenterian/Lembaga (prinsip earmarking). Belanja

PNBP dialokasik.an dalam rangka unluk mendukung
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pcncapa1an penenmaan negara khususnya PNBP, 

sehingga besarannya dikaitkan dengan target PNBP 

yang tercanlum dalam Rencana PNBP. Penyusunan 

dan pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju 

untuk komponen yang dibiayai dari PNBP oleh 

Kemenlerian/ Lembaga dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

i) Biro Keuangan/Unit yang mcnangam PNBP

berkoordinasi dengan Direktorat PNBP K/L atau

Direktorat PNBP SDA dan KND dalam rangka

penyusunan Rencana PNBP sesuai ketentuan

perundang-undangan;

ii) Biro Perencanaan/Unit Perencana K/L menyusun

dan memutakhirkan Angka Dasar dan Prakiraan

Maju yang dibiayai dari PNBP dengan

mcmpertimbangkan Rcncana PNBP sebagaimana

dimaksud pada angka i);

iii) Pemutakhiran komponcn yang dibiayai dari PNBP

untuk mendukung layanan/ produk PNBP yang

sudah berjalan sclama ini dan/ a tau bersifaL

berulang dilaksanakan dengan cara memastikan

bahwa kebutuhan pendanaan untuk mencapai

target penerimaan sesuai Rencana PNBP telah

tcrpenuhi dengan tctap memperlimbangkan

realisasi penyerapan tahun sebelumnya untuk

meningkatkan efisiensi pada level tiap satuan

layanan dan/ atau detail/ jenis belanja (cost per

unit). Scbagai ilustrasi pada Lahun sebelurnnya

direncanakan layanan diklat sebanyak 10

angkatan dengan total kebutuhan biaya sebesar

Rpl00.000.000. Sampai dengan akhir Lahun

rcalisasi belanja adalah sebesar Rp45.000.000

dengan jumlah layanan yang diberikan sebanyak

5 angkatan rnengingat adanya penurunan

pcrmintaan dari masyarakat (di luar kcndali
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Kernenterian/Lembaga). 

digunakan sebagai 

Tingkat efisiensi yang 

pertimbangan dalarn 

pemutakhiran adalah perbandingan cost per unit 

layanan yang direalisasikan, yaitu Rp9.000.000 

per angkatan (dihitung dari Rp45.000.000 / 5 

angkatan) terhadap cost per unit layanan yang 

direncanakan, yaitu Rpl0.000.000 per angkatan 

(dihitung dari Rpl00.000.000/ 10). Sehingga total 

efisiensi adalah sebesar angkatan yaitu sebesar 

90% (dihitung dari Rp9.000.000 per angkatan 

dibagi Rp 10.000.000), bukan sebesar 

Rp45.000.000 dibagi Rpl00.000.000 atau sebesar 

45%. Penurunan volume layanan dari 10 

angkatan mcnjadi 5 angkatan tidak 

diperhitungkan karena disebabkan turunnya 

permintaan masyarakat/ pengguna layanan yang 

merupakan kondisi di luar kendali 

Kernen terian / Lem bag a; 

iv) Penyusunan kcluaran yang dibiayai dari PNBP

untuk mendukung layanan/produk PNBP jenis

baru dilaksanakan dengan cara menghitung

kcbutuhan pendanaan yang efisien untuk

menyelenggarakan layanan/produk PNBP

/kcgiatan lain yang diijinkan sesuai ketentuan

perundang-undangan. Sebagai ilustrasi pada

pertengahan tahun sebelumnya diterbitkan PP

tentang Jenis dan Tarif alas Jenis PNBP yang

berlaku pada Kcmenterian/Lcmbaga yang

mcngatur adanya jenis baru berupa pengujian alat

Teknik khusus. Jenis layanan pengujian tersebut

selama ini belum pernah dibcrikan oleh unit yang

bersangkutan. Perhitungan kebutuhan biaya

untuk layanan pengujian alat teknis khusus

tersebut dapat mengacu (benchmarking) pada

pengujian a.lat teknik lain yang sudah ada pada

unit tersebul atau pada unit lain. Dalam hal tidak
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tcrdapat benchmark, unit pengusul dapal 

menggunakan perhitungan kebutuhan biaya yang 

digunakan pada saat mengusulkan PP Lentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP dengan 

penyesuaian faklor mflasi dan fakLorfaktor relevan 

lainnya; 

v) Penyusunan keluaran yang dibiayai dari PNBP

untuk mendukung layanan/produk PNBP yang

selama ini belum pernah direncanakan oleh unit

yang bersangkutan dilaksanakan dcngan 

mengacu pad a kebutuhan biaya untuk 

penyelenggaraan layanan/produk PNBP 

dimaksud. Sebagai ilustrasi Satker A pada tahun 

yang direncanakan akan mcnyelenggarakan 

layanan PNBP berupa penelitian sungai yang 

selama ini belum pcmah dilaksanakan. Dalam 

menyusun Angka Dasar untuk kebuluhan biaya 

layanan tcrsebut, Satker A mengacu pada 

perhitungan kebutuhan biaya yang digunakan 

Satker B yang sclama ini telah menyelenggarakan 

pcnelitian sungai di wilayahnya dengan 

mempcrtimbangkan faktor-faktor yang relevan; 

vi) Pemulakhiran komponen yang dibiayai dari PNBP

untuk mcndukung layanan/ produk PNBP sebagai

akibat adanya persetujuan penggunaan PNBP

baru dari Menteri Keuangan dilaksanakan dengan

menyesuaikan dengan peruntukan penggunaan

dan besaran maksimal persetujuan penggunaan

PNBP (termasuk dalam hal persetujuan

penggunaan PNBP diperuntukkan unluk unit di

luar unit penghasil). Sebagai ilustrasi Satker X

pada tahun sebelumnya mendapatkan

persetujuan penggunaan PNBP yang baru dari

semula 60% menjadi 70% dan perunlukannya

dari semula tiga jenis layanan PNBP menjadi 5
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Jems layanan PNBP. Satker X harus 

memutakhirkan komponen yang dibiayai dari 

PNBP pada tahun yang direncanakan dengan 

mempertimbangkan perubahan persetujuan 

dimaksud. 

Setelah langkah 1) sampai dengan langkah 3) selesai 

dilakukan, Biro Perencanaan/Unil Perencana 

Kcmenterian/ Lembaga melakukan konfirmasi ke satker

salker lingkup Kemenlerian/Lcmbaga yang bersangkutan, 

sebelum lanjut ke langkah perbaikan Angka Dasar. 

4) Perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju

Berdasarkan konfirmasi dan diskusi dengan Satker-satker

di lingkup Kementerian/Lembaga, Unit Percncana 

Kcmenterian/Lembaga dapat mengajukan perbaikan Angka 

Dasar dan Prakiraan Maju. Perbaikan Angka Dasar dan 

Prakiraan Maju hanya dibatasi terhadap kesalahan pada 

data dun informasi yang disajikan pada sistem antara lain 

perbaikan terhadap volume keluaran ( output) a tau 

perbaikan alokasi. Perbaikan Angka Dasar clan Prakiraan 

Maju harus didukung dengan dokurnen yang relevan. 

Dalam hal terjadi perubahan faktor-faktor yang 

mempcngaruhi alokasi sepcrli terdapat penarnbahan 

jumlah pegawai, perubahan nilai tukar, perubahan data 

dukung, kebijakan penganggaran belanja non-K/L terkait 

seperti pengalokasian dana dekonsentrasi dan tugas 

pcmbantuan, dana alokasi khusus, pengalokasian 

Kerjasama Pemerintah dan Sadan Usaha, pengembangan 

dan pcningkatan kualitas layanan PNBP, dan sejenisnya 

akan menggunakan mekanisme Usulan Baru, dan bukan 

proses Pcrbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju ini. 

Setelah langkah 1) sarnpai dengan langkah 4) selesai dilakukan, 

Kementerian/Lembaga menyampaikan angka Dasar tahun yang 

dircncanakan yang telah dimutakhirkan ke Direktoral Jenderal 
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Anggaran, Kcmentcrian Keuangan c.q. milra kerja 

Kementerian/Lembaga di Direktorat Jenderal Anggaran, 

Kementcrian Keuangan, sebagai berikut: 

Dalam hal ini Kementerian/Lembaga diharapkan dapat 

menghasilkan dana penghematan atas angka dasar yang sudah 

direview dan dimutakhirkan internal Kementerian/Lembaga. 

Dana penghematan lersebut dapat digunakan untuk mendanai 

usulan baru. 

RKA-K/L 
PMl dalam Selisih 

Tahun 
Pcrpres Angka Dasar yang (= Dana 

Bcrjalan 
Rincian dimutakhirkan Penghcm_atan 

Program/Kegiatan APBN hasil Reviul 

2020 2021 2021 

(2} (3) (4) (5) (6) • (4)-(5)
-

Ops Non-Ops 

-

xx XXX X X X 

xx XXX X X X 

Kodc dan Nomenklatur Program X XXX Xx xx X 

Kodc dan Numenklatur Kegialan X XXX Xx xx X 

b. Tinjau Ulang Angka Dasar olch mitra Kementcrian/Lembaga

Unluk menghasilkan Angka Dasar sebagai bahan penyusunan Pagu

Indikatif tahun yang direncanakan, Direktorat Anggaran Kementerian

Keuangan melakukan tinjau ulang tcrhadap Angka Dasar yang

disampaikan oleh mitra Kementerian/Lcmbaga.

Tinjau ulang Angka Dasar dapat dilakukan secara tatap muka, online,

a.tau kombinasi antara tatap muka dan online, antara Direktoral

Anggaran dengan Biro Perencanaan/Unit Perencana

Kementerian/Lcmbaga untuk bersama-sama membahas Angka Dasar

Kementerian/Lembaga yang telah disusun dan dimutakhirkan

menggunakan sistcm aplikasi yang dibangun oleh OJA sampai ke level

detil. Dalam rangka peningkatan kualitas Angka Dasar, Direktorat

Anggaran dapat bcrkoordinasi dengan Direktorat Jendcral Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko terkait Angka Dasar dengan sumber dana

PHLN dan SBSN scrta Direktorat PNBP Kernenterian/Lernbaga alau

Direktorat PNBP SDA dan KND dengan sumber dana PNBP / BLU.
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Selain itu, koordinasi dan sincrgi dalam tinjau ulang angka dasar 

dalam penyusunan pagu indikalif Belanja K/ L, juga dilakukan sinerg1 

Belanja Pusat dan Daerah untuk mengarahkan lerwujudnya 

keseirnbangan pendanaan di daerah pada alokasi RKA-K/ L, termasuk 

alokasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, meminimalkan potensi 

duplikasi, tumpang tindih daerah maupun konsentrasi anggaran pada 

daerah tertentu, serta mewujudkan penganggaran K/L dan DAK Fisik 

yang efisien dan efektif serta selaras untuk memenuhi target program 

pembangunan sesuai prinsip value for money. 

Hasil pembahasan Angka Dasar terscbut selanjutnya dimasukkan 

kernbali ke dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian 

Keuangan. Pembahasan Angka Dasar dan discrtai dengan angka 

usulan baru digunakan untuk menyusun Pagu Indikatif. Dalam hal 

mi, Angka Dasar dan Usulan Baru yang akan mcnjadi bahan lampiran 

surat Pagu Indikatif dirinci menurut Kementerian/Lembaga, menurut 

program, dan menurut belanja operasional dan non operasional. 

Penyusunan Prakiraan Maju menggunakan data per keluaran (output), 

tidak membedakan belanja opcrasional dan non opcrasional. Tetapi, 

dalam proses tinjau ulang Angka Dasar, sistcm aplikasi memfasilitasi 

penyusunan Angka Dasar menurut bclanja operasional dan non 

operasional dan penyusunan Angka Dasar menurut sumber dana. 

Hal-hal yang perlu dibahas dalam forum Tinjau ulang Angka Dasar 

yang diadakan Kementerian Keuangan, antara lain adalah: 

1) Pencapaian kcluaran (output) tahun sebelumnya sebagai dasar

persetujuan a tau penolakan perubahan volume keluaran (output);

2) Pemenuhan belanja operasional, termasuk pembahasan mengenai

ada tidaknya realisasi pagu minus, belanja transito, tunggakan,

gaji ke-13 Uika ada), dan sejenisnya;

3) Kegiatan kontrak tahun jamak untuk memastikan kembali

periode kegiatan kontrak tahun jamak dan keluaran (output)

untuk tahun yang direncanakan berlanjut atau berhenti, dan

seJemsnya;

4) Keluaran (output) yang berasal dari dana Optimahsasi hasil

pembahasan dengan DPR;

5) Kegiatan / keluaran (output) yang bersifat einmalig (insidentil]
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berdasarkan hasil spending review dari Direktoral Jenderal 

Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 

6) Keluaran (output) prioritas yang masih akan berlanjut di lahun

tahun berikutnya;

7) Pengclompokan RO ke dalam KRO yang sesua.1 denga n

perun lukannya;

8) Penempatan akun sesuai dengan peruntukkannya;

9) Evaluasi kinerja penganggaran, termasuk dalam hal m1

penyerapan anggaran menurut sumber dana;

10) Rencana PNBP, hasil analisis, justifikasi peningkatan/

penurunan, capaian kegiatan yang dibiayai dari dana PNBP dan

rencana kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan

PNBP, serla data/ penjelasan lerkait lainnya untuk tahun

anggaran yang direncanakan, termasuk pendapatan Badan

Layanan Umum (sumber: Direktorat PNBP Kcmenterian/Lembaga

dan Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara

yang Dipisahkan, Direktorat Jenderal Anggaran); dan

11) Alternatif pembiayaan dari sumber lain Non APBN.

Catatan: 

Sejalan dengan peningkatan kualitas reviu angka dasar, hal-hal yang 

akan dibahas dalam forum rcviu angka dasar, mekanismc yang 

digunakan, dan sarana yang digunakan untuk memperkuat analisis, 

dapat dikembangkan dari tata cara reviu angka dasar yang diatur 

dalarn Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Anggaran ini dan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

Tinjau ulang Angka Dasar dibedakan antara tinjau ulang belanja 

operasional dan tinjau ulang belanja non opcrasional. Sela.in itu, tinjau 

ulang juga dilakukan terhadap usul output (keluaran) / komponen 

baru. 

a. Tinjau ulang belanja operasional

Untuk melakukan tinjau ulang belanja operasional, mohon

diperiksa RO Layanan Perkantoran. 

Dokumcn yang harus dipersiapkan untuk melakukan tinjau 

ulang belanja operasional, antara lain: 

1) Data realisasi pembayaran gaji dan tunjangan bulanan;
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2) Data tarnbahan pegawru baru yang telah diangkat pada

tahun sebelurnnya (t-1);

3) Perkiraan realisasi belanja operasional dalam DIPA Tahun

Berjalan;

4) Data tunggakan belanja operasional lahun-lahun 

sebclumnya (jika ada);

5) Surat Keputusan penelapru1. pemberian tunjangan termasuk

Peraturan Presiden mengenai penetapan remunern.si;

6) Daftar invenLaris Barang Milik Negara meliputi gedung

bangunan, peralatan, kendaraan bermotor dan yang sejenis

yang perlu pemeliharaan;

7) Dokumen tagihan langganan daya dan jasa;

8) Kontrak-konlrak dalam rangka operasional kantor seperti

kontrak pengadaan cleaning service, satuan pcngamanan,

sopir atau outsourcing, sewa mesin fotocopy atau kendaraan

oprasional, dan sejenisnya;

9) Kontrak dalam rangka sewa kantor, khusus bagi satker yang

belum punya gedung kantor;

10) DIPA Revisi yang berasal dari pergeseran anggaran BA

999.08 ke BA K/L, jika ada;

11) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;

12) Kebijakan akuntansi terkait dengan kapitalisasi;

13) Rencana PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan

dan pcrsetujuan pcnggunan PNBP da1i Menteri Keuangan,

termasuk pendapatan Sadan Layanan Um.um (sumber

Direktorat PNBP Dircktorat PNBP Kementerian/Lembaga dan

Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara

yang Dipisahkan, DJA dan Direktorat PPK BLU, DJ Pb); dan

14) Dokumen terkait lainnya.

Langkah-Langkah Tinjau Ulang BelanJa Operasional 

1) Secara nasional, apakah kebutuhan belanja operasional

untuk masing-rnasing satker mendapat alokasi anggaran

yang cukup untuk 1 (satu) tahun?

a) Periksa realisasi penyerapan anggaran sampa1 akhir

Tahun Anggaran sebelumnya (t-1);
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b) Laporan saldo pagu minus;

c} Tunggakan tahun berjalan; dan

d) Perkiraan realisasi belanja operasional tahun berjaJan.

2) Dalam hal Lerjadi kekurangan alokasi pagu, apakah

penyebabnya dapat diidenliiikasi dengan jelas?

a} Tambahan pegawai baru;

b) Pembayaran remunerasi/ tunjangan kinerja;

c) Rencana pengadaan aset/tambahan BMN baru; dan

d) Dan lain-lain yang sejenis.

3) Dalam hal tcrdapal perubahan database pegawai, tunjangan

baru, data BMN dan hal lain terkait belanja operasional,

apakah dokumen pendukung terscdia dengan lengkap dan

benar?

a) Periksa kelengkapan dokumen;

b) Periksa realisasi pembayaran s.d. tahun anggaran

berjalan; dan

c) Periksa rencana pengadaan aset/BMN di tahun berjalan

dan perlu bclanja pemcliharaan pada tahun

selanjulnya.

4) Pastikan angka Prakiraan Maju tahun anggaran berikulnya

(t+ 1} untuk belanja operasional tidak memuat unsur-unsur:

a) Belanja pegawai transito, usulan perbaikan Lunjangan

kinerja yang belum mendapatkan penetapan, dan gaji

untuk tambahan pcgawai baru; dan

b) Belanja barang transito;

5) Periksa apakah pada tahun anggaran scbelumnya (L-1),

terdapat:

a) Tambahan anggaran dari BA 999.08 unluk belanja

operasional;

b) Rcvisi anggaran untuk memenuhi belanja operasional;

dan

c) Tunggakan/kekurangan yang harus dibayar di L + 1.

6) Dalam rangka menjaga konsistensi dan efisiensi kebutuhan

bclanja opcrasional, perlu diperhatikan:
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a) Alum 51 hanya digunakan mendanai kcbutuhan belanja

pegawai satker; dan

b) Akun 52 hanya digunakan mendanai kebutuhan belanja

operasional satker.

Tindak Lanjut Hasil Tinjau Ulang Belanja Operasional 

1) Apabila secara nasional alokasi anggaran yang disediakan

jumlahnya cukup, namun dalam pelaksanaannya ada unit

yang menyalakan kurang, maka perlu segera dilakukan

perbaikan pola distribusi nntar program atau antar

unit/satker dalam Kementerian/Lembaga yang

bersangkutan.

2) Dalam hal lerjadi kekurangan alokasi pagu, sepanjang

penyebabnya telah diidentifikasi dcngan jelas dan dilcngkapi

dokumen pcndukung yang benar, maka kebutuhan

anggarannya harus dihitung menjadi Angka Dasar

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Jumlah

kekurangan alokasi yang dibutuhkan ditambahkan dalam

"Perbaikan Angka Dasar".

3) Dalam hal tcrdapat alokasi pagu yang nyata-nyata berlebih

dibandingkan dengan realisasinya, maka selisih lebihnya

harus dikeluarkan dari penghitungan Angka Dasar

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Hasil pembahasan tinjau ulang belanja operasional selanjulnya 

di-input kembali ke dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh

Kementcrian Keuangan, dalam hal lerdapat penyesuaian terhadap 

besaran output riil (Rincian Output) "layanan perkantoran" dari 

yang diusulkan Kementerian/Lembaga. 

Mitra kerja Kementerian/ Lembaga di Direktorat Jenderal 

Anggaran Kementerian Keuangan juga dapal menggunakan alat 

analisis lain dalam melakukan tin.jau ulang angka dasar yang 

diusulkan Kcmcnterian/Lembaga, lermasuk di antaranya 

penggunaan angka perkiraan realisasi belanja 

Kemcntcrian/ Lembaga tahun berjalan. 

operasional 
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b. Tinjau ulang belanja non operasional

Angka Dasar kebutuhan belanja non operasional yang harus

ditinjau ulang rnenyangkut antara lain: 

1) Kegiatan/keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) terkait

pelaksanaan tugas fungsi layanan birokrasi;

2) Kegiatan/keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) terkait

pelaksanaan tugas fungsi pelayanan kepada publik;

3) Kegiatan/keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) tcrkait

pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan nasional atau

penugasan;

4) Kegiatan/ keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) terkait

multi-years contract; dan

5) Kegiatan/Keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) yang

dibiayai dari sumber dana PNBP.

Termasuk dalam katcgori belanja non operasional adalah 

keluaran (output) administrasi, yaitu RO dan KRO untuk 

keperluan internal Kementerian/Lembaga. 

Daku.men yang harus dipersiapkan untuk tinjau ulang belanja 

non-operasional: 

l) Data realisasi anggaran dan kinerja keluaran (output) riil (RO

dan KRO-nya) untuk masing-masing satker, program, dan

kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya (t-1);

2) Rcalisasi kinerja pembangunan dari Kementerian 

PPN /Bappenas, jika ada;

3) Hasil spending review dari DJPB, Kementerian Keuangan;

4) Perkiraan realisasi belanja non-operasional K/L tahun

berjalan (sesuai kcbuluhan);

5) Surat 13m persetujuan Mcnteri Keuangan atau

Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan terkait

kontrak tahun jamak (multi-years contract);

6) Dokumen Loan/ Grant Agreement;

7) Dokumen RPJMN 5 (lima) tahunan;

8) Dokumen RKP tahun berjalan (l);

9) Renstra K/L dan Renja K/L yang bersangkutan;

10) Kebijakan belanja negara;



- 114

11) Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara hasil penclaahan

Direktoral Jenderal Kekayaan Negara;

12) Dokumen hasil retreat Presiden, sidang kabinet atau

kebijakan pemerintah lainnya terkait adanya tambahan

penugasan;

13) Perubahan Rencana PNBP untuk tahun anggaran yang

direncanakan dibanding dengan target PNBP Lahun anggaran

berjalan;

14) Dokumen Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada K/L

oleh Menteri Keuangan; dan

15) Daftar Kegiatan Layanan PNBP Terlentu yang dikategorikan

earmarking PNBP.

Langkah Umum Tinjau Ulang Belanja Non Operasional 

1) Secara nasional, apakah realisasj penyerapan anggaran T-1

dan target kinerja dapat dicapai?

a) Periksa reali::;asi penyerapan anggaran s.d. akhir t-1;

b) Meneliti secara akurat realisasi anggaran PC-PEN

(Lermasuk yang berasal dari Tambahan anggaran dari

BA 999.08 ke BA K/L) dan anggaran di luar PC-PEN

pada periode t-1 untuk menghindari perhitungan angka

dasar yang terlalu bcsar (overestimate), jika ada;

c) Evaluasi pencapaian program/kegiatan/ proyek terkait

pencapaian volume dan target keluaran ( output) riil (RO

dan KRO-nya), dan jika memungkinkan evaluasi

pencapaian sasaran program pcmbangunan; clan.

d) Koordinasikan dengan unit-unit Lain terkait untuk

memastikan apakah tcrdapat kegiatan/keluaran serupa

yang dibiayai dari non-K/L seperti Dana Alokasi Khusus

atau tidak.

2) Pastikan angka Prakiraan Maju TA t+ l untuk belanja non

operasional tidak memuat unsur-unsur:

a) Alokasi anggaran keluaran (output) cadangan;

b) Alokasi anggaran yang berasal dari dana optimalisasi

DPR TA berjalan (t); dan

c) Duplikasi penganggaran K/L dengan belanja non K/L.
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3) Periksa apakah pada TA t-1, terdapat:

a) Tambahan anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L untuk

belanja non operasional;

b) Rev1si anggaran antar keluaran (output) nil (RO dan

KRO-nya); dan

c) Tunggakan/kekurangan yang harus dibayar di Tahun

Anggaran berjalan ( t).

4) Periksa apakah pada TA berjalan {t), terdapat:

a) Output riil yang dilaksanakan secara multi years

contract; dan

b) Rekomposisi pendanaan antar tahun atau pcrpanjangan

ijin multi years contract dari Menteri Keuangan.

5) Periksa apakah pada TA t+ 1, belanja yang bersumber dari

PNBP, terdapat:

a) Kenaikan/ penurunan yang diakibatkan adanya

kenaikan/ penurunan proyeksi target PNBP tahun

anggaran yang direncanakan;

b) Kenaikan anggaran yang diakibatkan adanya

persetujuan penggunaan dana PNBP baru alau

peningkatan persetujuan penggunaan dana PNBP oleh

Menteri Keuangan;

c) Anggaran untuk kegiatari/keluaran (output) earmarking

PNBP dari kegiatan layanan yang bersangkutan. Antara

lain untuk kegiatan/keluaran (output) pendidikan dan

pelatihan (diklat), penerbitan paspor, penerbitan SIM,

pengurusan setifikat tanah, pernikahan; dan

d) Anggaran dari dana PNBP untuk unit-unit lain selain

unit pcnghasil PNBP yang bersangkulan.

Langkah Spesifik Tinjau ulang Belanja Non Operasional 

1) Kegiatan/keluaran (output) riil tcrkait tugas fungsi layanan

birokrasi:

a) Apakah keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) sudah
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ditetapkan sebagai Standar Biaya Kc1uaran? 

b) Apakah pelaksanaan di Tahun Anggaran T-1

menghasilkan efisiensi atau basil oplimalisasi?

c) Apakah target kinerja yang direncanakan untuk Tahun

Anggaran t+ 1 berbeda dengan targel Tahun Anggaran t-

1 dan Tahun Anggaran berjalan (t)?; dan

d) Untuk Tahun Anggaran berjalan (t), apakah ada usulan

peru bah an/ revisi?

2) Keg1atan/keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) terkait

pelayanan kepada publik:

a) Apakah keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) sudah

ditelapkan sebagai SBK atau mempunyai Standar

Pelayanan Minimum (SPM)?

b) Apakah pelaksanaan di Tahun Anggaran t-1

menghasilkan efisiensi atau hasil optimalisasi?

c) Apakah target Kinerja yang direncanakan untuk Tahun

Anggaran t+ 1 berbeda dengan target Tahun Anggaran t-

1 dan Tahun Anggaran berjalan (t)?; dan

d) Untuk Tahun Anggaran bcrjalan (t}, apakah ada usulan

perubahan/ revisi?

e) Apakah terdapat kegiatan/keluaran riil serupa yang

dibiayai dari non-K/L seperti Dana Alokasi Khusus?

D Apakah belanja operasional dan non operasional yang

bersumber dari PNBP mempcngaruhi pencapruan

target?

3) Kegiatan/keluaran (outpu� riil (RO dan KRO-nya) lerkait

prioritas nasional/ penugasan:

a) Periksa realisasi penyerapan anggaran dan capaian

keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) s.d. akhir

Desember (t-1);

b) Apakah pelaksanaan di Tahun Anggaran (t 1)

mcnghasilkan efisiensi atau hasil oplimalisasi?; dan

c) Apakah target Kinerja yang direncanakan untuk Tahun

Anggaran t+ 1 berbeda dengan Largel Tahun Anggaran t-
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1 dan Tahun Anggaran bcrjalan (t)? 

d) Untuk Tahun Anggaran berjalan (t), apakah ada usulan

perubahan / revisi?

e) Apakah terdapat kegiatan/keluaran riil (RO dan KRO

nya) serupa yang dibiayai dari non-K/L seperli Dana

Alokasi Khusus?

4) Kegiatan/ keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) terkail

multiyears contract:

a) Periksa realisasi penyerapan anggaran s.d. akhir

Descmbcr T-1;

b) Periksa kebutuhan anggaran sesuai cost table;

c) Apakah ada perubahan/rekomposisi pendanaan antar

tahun?;

d) Apakah target kinerja yang direncanakan untuk TA t+ 1

sesuai dengan rencana?; dan

e) Apakah ada perpanjangan izin waktu dan/ atau

penambahan alokasi multiyears contract?

5) Kegiatan/Keluaran (output) yang dibiayai dari sumber dana

PNBP:

a) Apakah jumlah total anggaran yang dibiaya1 dari dana

PNBP Lelah sesuai dengan kenaikan/penurunan

rencana target PNBP tahun anggaran yang

direncanakan;

b) Periksa perhitungan telah sesuai dengan perselujuan

penggunaan dana PNBP oleh Menteri Keuangan;

c) Pastikan kegiatan/keluaran (output) earmarking PNBP

dihitung berdasarkan target PNBP dari kegialan layanan

yang bersangkutan dikalikan dengan perselujuan

maksimal penggunaannya.

Antara lain untuk kegiatan/keluaran (output)

pendidikan dan pelatihan (diklat), penerbitan paspor,

penerbitan SIM, pengurusan setifikat tanah,

pernikahan; dan

d) Apakah anggaran kegiatan/ keluaran (output) dari unit
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lain diluar unit penghasil PNBP masih dalam balas 

masksimal persetujuan penggunaan dana PNBP oleh 

Menteri Keuangan. 

6) Kegiatan/keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) yang

dibiayai dari sumber pendanaan Non APBN, jika ada:

a) Periksa kegialan/ keluaran (output) riil (RO dan KRO

nya) terkait infrastruktur yang dimungkinkan dibiayai

dengan sumber pendanaan Non APBN, jika ada;

b) Periksa kegiatan/keluaran (output) riil (RO dan KRO

nya) terkail dengan pengembangan infrastruktur dan

konfirmasikan sudah sejauh mana perkembangan

kemajuannya;

c) Konfirmasikan kesiapan Kemcntcrian/Lembaga untuk

bertindak sebagai Penanggungjawab Proyek Kerjasama

(PJPK) dan Badan Usaha yang akan melaksanakan.

7) Kegiatan/keluaran (output) riil (RO clan KRO-nya) menurut

sumber dana, dalam hal dibutuhkan:

a) Periksa realisasi penycrapan anggaran menurut sumber

dana s.d. akhir Desember T-1;

b) Periksa apakah terjadi pcrubahan/pergeseran anggaran

an tar sum ber dana;

c) Periksa apakah tcrdapat kebijakan penghemalan

anggaran yang berdampak pada alokasi anggaran

mcnurut sumber dana.

Tinjau ulang angka dasar dapat disertai dengan reviu DIPA tahun 

berjalan khususnya berkaitan dengan: 

1. kegiatan tahun berjalan yang berlanjul/berhenti di tahun

tahun bcrikutnya;

11. blokir, catatan pada halaman IV DIPA, output cadangan, clan

tagihan / tunggakan;

u1. bclanja operasional dan belanja non-operasional, termasuk 

biaya perjalanan dinas; 
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1v. penugasan/kebijakan baru, adanya pcnyesuruan cakupan/ 

target/ indeks; 

v. anggaran mandatory spending, lermasuk kegialan kontrak

Lahun jamak dan Rupiah Murni Pendamping untuk kegiatan

yang didanai dengan pinjaman luar negeri;

vi. Output strategis;

vu. revelansi kegiatan dengan tugas dan fungsi K/ L dan/ atau 

dengan sasaran yang akan dicapai; dan 

viii. duplikasi kegiatan/keluaran sejenis yang dibiayai dari

alokasi anggaran. non-K/L scpcrti Dana Alokasi Khusus.

Hasil pembahasan tinjau ulang belanja non operasional 

selanjutnya di-input kcmbali kc dalam sistem aplikasi yang 

dibangun oleh Kementerian Keuangan, dalam hal terdapat 

penyesuaian terhadap besaran keluaran (output) (selain RO 

layanan perkantoran) dari yang diusulkan Kementerian/Lcmbaga. 

Sama halnya dengan tinjau ulang belanja operasional, peninjau 

ulang selain berpatokan pada prakiraan maju yang telah 

dirnutakhirkan, dapat menggunakan alat analisis lain untuk 

mencari angka pembanding belanja non operasional, seperti 

mcnggunakan pcrkiraan realisasi belanja Kementerian/Lembaga 

tahun be1jalan. 

Hasil rcviu angka dasar dituangkan dalam Tabel scbagai berikul. 



- 120

Tabel 11.2 Format Laporan Tinjau Ulang Angka Dasar 

PM I TA 20XX Pcmutakhnon/TmJOU ulnng 
scsuai Lamp1ran Anl!kn Oasnr 

Komcntcrian Pcrprca ton tang Angko DOGor TA 20XX 
PcnJclasa 

r-cgnrn/l.embagn/ Program/ l<mnan APl:S' TA 
Kmerja Para Perbalk 

Sch:ioh 
II 

Kcg,atan/KRO/RO/Kompon�n 20XX 
R..ah:o;as, mr-te-r an 

Volume Alokn�, volu Alokasi 
m� 

(1) (21 (31 (4) (5) (6) (7) 
(81- (9)-(9)·(3) (10) 

(3)•(41+(5)+(61 
lUIX Komcntorlan/Lembar:a 

JDCX Pro,:ram I 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9 9g9 
JOCDt Keciatan 1 9 999 9.999 9.999 9 999 9 99Q Q Qgg 

xxxKRO 1 99 9.999 9.999 9.999 9.999 99 9.999 9.999 
JCDt RO l 99 9.999 9.999 <J 999 9.999 - 99 9.999 9.')99 

xxx Komponon l 
••. d■t. 

xxx RO 2 

... d■t. 
mKR02 

... cl■t. 

J1XXX Kegiatan 2 
... dat. 

,ucx Program 2 

... dat. 

99 9.999 9.999 9.999 9.999 99 9.999 9.999 

99 9.999 9 999 9.999 9.999 99 9.999 q 999 

9.999 9 999 9 999 9.999 9,9()9 () ()()9 

9 999 9 ()<)9 9 999 9.9Q9 q qqq i- � 9.999 ,__ -

--

Hasil revm angka dasar tersebut dikonsolidasikan oleh masing

masing koordinator tingkat Drrektorat untuk disampaikan ke 

Koordinator Pagu Indikatif. 

c. Usulan/Kebijakan Baru

Tinjau Usul Baru untuk Pcnyusunan Pagu Indikatif

Dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif, Kementerian/Lembaga

sclain menyampaikan angka dasar yang sudah dimulakhirkan,

juga dapat menyampaikan program/kegiatan/keluaran usulan

baru.

Dalarn hal Kcmcnterian/Lembaga menyampaikan usul 

program/kegiatan/keluaran (output) baru yang berdampak pada 

penambahan alokasi anggaran untuk Pagu Indikatif tahun yang 

direncanakan, Direktorat Anggaran berperan penting dalam 

meninjau ulang usulan tersebut. Tinjau ulang terhadap usul 

program/kegiatan/keluaran (output) baru dilakukan oleh 

Kementerian/Lcmbaga dan mitra kerja Kementerian/Lcmbaga di 

Direktorat Jenderal Anggaran segera setelah usulan diterima. 
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Sebagai dasar pcrtimbangan untuk meninjau usulan baru 

tersebut, usul baru yang disampaikan ke Kcmenterian Keuangan 

dan Kementerian PPN disertai dengan usulan sumber 

pendanaannya, yaitu berasal dari dana penghematan reviu angka 

dasar. 

Dalam hal tcrdapat usulan program/kegiatan/kcluaran (output) 

baru, dokumen yang diperlukan dalam rangka penelaahan 

meliputi (sesuai kcbutuhan): 

1) Kcrangka acuan kerja/term of reference (TOR), Rincian

Anggaran Bia.ya (RAB), dan khusus satker Badan Layanan

Umum (BLU) dokumcn Rcncana Bisnis dan Anggaran BLU

(lihat Lampiran l untuk format TOR dan RAB);

2) Data dukung teknis untuk program/kegiatan/kcluaran (output)

baru, antara lain: peraturan perundangan/keputusan

p1mpman Kcmenterian/Lcmbaga yang mendasari adanya

output/komponen baru, surat persetujuan dari Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

untuk alokasi dana satker baru, dan sejenisnya; dan/ atau

3) Dokumen Ilasil retreat Presiden, Sidang Kabinet atau kebijakan

Pemerintah lainnya terkait adanya tambahan penugasan.

Dalam hal usulan baru disampaikan sebelum Pagu Indikalif 

ditetapkan, Oirektorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 

dan Dcputi Pendanaan Pembangunan Nasional Kementerian 

Percncanaan akan membahas usulan baru tersebut berdasarkan 

kctersediaan anggaran. 

Dalam hal, usu] program/kegiatan/keluaran (output) baru 

terscbut memerlukan alokasi anggaran di luar prakiraan ma_Ju 

yang sudah disampaikan sebclumnya dalam Lampiran Peraluran 

Presiden mengenai Rincian APBN, keputusan menyetujui atau 

menolak usul program/kcgiatan/keluaran (output) baru 

tergantung pada persetujuan dari Pemerintah. 

Untuk menilai kelayakan usulan output/komponen baru, 

Dircktorat Anggaran melakukan penclaahan sampai level detil. 
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Penelaahan tcrhadap usulan keluaran (output)/komponen baru 

dilakukan untuk meneliti: 

1) kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu rincian output;

2) kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran,

antara lain:

a) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

b) penerapan Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya

Keluaran (SBK), dan Standar Struklur Biaya (SSB) tahun

sebchunnya;

c) Untuk keluaran yang telah ditetapkan olch Mcnteri

Keuangan sebagai SBK, tinjau ulang dilakukan hanya

untuk mencocokkan besaran uang pencapaian keluaran

(output) yang tercanlum dalam RKA satker dengan SBK.

Untuk Keluaran yang non SBK, tinjau ulang dilakukan

sampai dengan level deli!;

d) Penggunaan KRO yang sesua1 dcngan RO yang akan

dihasilkan

c) penggunaan akun;

l) hal-hal yang dibatasi, termasuk penggunaan produk impor

karena K/L diminta untuk mcngutamakan penggunaan

produk dalarn negeri;

g) pengalokasian anggaran untuk kcgiatan yang didanai dari

penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/ hibah luar

negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, dan surat berharga

syariah negara;

h) penganggaran badan layanan umum;

i) kontrak tahun jamak (multiyears contract); dan

j) pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi

penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara.

3) kepatuhan dalam mencantumkan penandaan anggaran sesuai

dengan kategori pada semua rincian output yang dihasilkan

4) kelengkapan dokumen pcndukung RKA-K/L anlara lain RKA

satker, TOR/RAB, dan/atau dokumen pendukung terkait

lainnya; clan

5) kelayakan dan kesesuaian frincian anggaran yang digunakan

untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran
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Angka Dasar yang rnengalami perubahan pada level detil. 

Tcrmasuk dalam hal m1 usulan inisiaLif baru yang 

dilaksanakan dengan skema KPBU AP. 

Dalam hal dibutuhkan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian 

Keuangan dapat melibalkan Eselon lingkup Kementerian 

Keuangan terkait untuk membahas usulan baru tersebul. 

Setelah usulan baru disetujui, Kementerian/ Lembaga rnelakukan 

input data usulan baru ke dalarn sistem aplikasi. Data usulan 

baru dan angka dasar hasil reviu merupakan bahan penyusunan 

Pagu Indikatif. 

Mengingat Pagu lndikatif yang berasal dari rcviu angka dasar clan 

usulan baru hasil pembahasan Kementerian/Lembaga pengusul 

dan mitra kerja di Kcmenterian Keuangan, akan menjadi bahan 

penyusunan Renja K/L, maka hasil reviu angka dasar dan usulan 

baru harus ditandatangani oleh dua pihak yang terlibat dalarn 

penyusunan Pagu Indikatif, yaitu Kementerian/Lembaga pengusul, 

dan mitra kcrja di Kementerian Keuangan. 

Selanjutnya, untuk menjamin agar angka dasar hasil reviu 

terse but akan tetap digunakan dalam penyusunan Renja K/ L 

tahun yang direncanakan, maka Lukar menukar data dan 

inforrnasi akan dilakukan secara sistem, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

l. Kemenlerian/Lembaga memutakhirkan angka dasar sesuai

dengan hasil kesepakatan dalam forum reviu angka dasar

untuk kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan

ketersediaan anggaran (resource envelope) oleh Kcmenkeu cq

OJA menggunakan aplikasi yang dibangun oleh Kementerian

Keuangan.

2. Menyesuaikan data angka dasar yang dimutakhirkan sehingga

terbenluk struktur program, kegiatan, output, komponen,

akun, dan melakukan pcrekaman detil alokasi dengan

mempedomani Pagu Indikatif. Dalam hal terdapat

kegialan/output/komponen/akun yang belum tersedia dalam

slruktur lersebut, K/L dapat melakukan perekaman
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keg1atan/ output/ komponen/ akun baru terse but. 

3. Apbkasi yang dibangun olch Kemenlcrian Keuangan 

menycdiakan format pclaporan berupa RKAKL sampai dcngan 

detail dan/atau hanya resume sarnpai dengan komponen. 

Format laporan dalam bentuk resume sarnpai dengan 

komponen tersebut menjadi bahan untuk menyusun 

Rancangan Renja K/ L yang dikoordinasikan oleh Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 

4. Menyampaikan data KPJM yang sudah sesuai dengan SE Pagu

Indikatif kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai dasar

untuk bahan penyusunan Renja K/ L kepada Kementerian

PPN/Bappcnas untuk menyusun Rancangan Rcnja K/L tahun

yang direncanakan.

5. K/ L dan mitra kerjanya di Direktorat Jcnderal Anggaran

Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN /Bappenas

melakukan penclaahan Rancangan Renja K/ L.
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Tabel II.2 Format Laporan Tinjau Ulang Angka Dasar 

I P:-.1 I TA 20XX aeauo1 Ani;k11 Dasar TA 20XX 

Kcmemerian Negara/ Lemb.>ga/Progr.sm/ Ko,giatan/ Kelud1an 
i..amp1ran Perpres tentani: (HasLI Perh1rung1sn Revrn 

R1nc1on APBN TA 20XX Angka Dasar Uaulan Baru Schsih Pcnjdal>au (ourpur)/ Komponen 

I Volume Alolma, Volume Alokosi 

(IJ 12) {3) (4) (:ii (61 (i)=(S)-(3) (8) 

XXX Kementerian '.lle11:ara/L<,mbaga I XX Pl 011:ram I 
-I XXXX Keg,atan I A 

I XXX KRO IA.I 
--� -

XXROIA.11 
XX Komponen I.A. 1.1.1 
.... dst. 

I XXX KRO I.A.2 I ... ds: I XXXX Keg1olan I B I ... dst. I 
-- -,_I XX Pro11:ram 2 I .... dst 

--- ---
P!JAllAT/P&TUOASPENELMH: 
l<EIIEHTBRIAlf lf£GARA/L£lilJIAGA! 

N.\M,\ JABATA:I Tanda T.nl!IUI 
I. Kcnala SrkSl/1\Sclon IV I. 

_i" ___ KcoJ.la Sub D1rck1orat/Esclon Ill 2 

3 hr-pa.lo. Biro Ptrt:nca.nnun 3. 

_K&lfENTERIAlf K&UANGAl'I: 

N,\M!\ ,JABATAN TandaTanun 
I. Kconln Sck•1/E..,Jon rv I 
l. Kcoala SulJ l)lr<klora1n,..,1on Ill l 

3. l),n::ktur An_gg.,'1!!!__ 3 

lt') 
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6. Data hasil penelaahan Rancangan Renja K/L akan menjadi

referensi dalam penyusunan RKA-K/L. Untuk

kegiatan/ouput/komponen yang dalam penelaahan Rancangan

Renja K/L tidak mengalami perubahan dari review angka

dasar, maka referensi dimaksud ditambah dengan akun/detil

dan besaran biayanya yang terdapat dalam aplikasi yang

dibangun oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan review

Angka Dasar dapat langsung digunakan sebagai bahan

penyusunan RKA-K/L.

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, 

ttd. 

ISA RACHMATARWATA 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN 

NOMOR /AG/2021 

TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN 

NEGARA/ LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN 

FORMAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN 

ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

RKA-K/L merupakan dokumen rencana keuangan tahunan 

Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran 

Kementerian/Lembaga. Sebagai dokumen penganggaran, dokumen RKA-K/L 

berisi Program dan Kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan 

penjabaran dari Renja K/L beserta anggarannya pada tahun yang 

direncanakan. Dalam implementasinya, penyusunan RKA-K/L berpedoman 

kepada kaidah-kaidah penganggaran sebagaimana diatur dalam Lampiran I 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

RKA-K/L meliputi RKA-K/L Pagu Anggaran, RKA-K/L Alokasi Anggaran, dan 

RKA-K/L APBN Perubahan. Tata cara penyusunan RKA-K/L yang diuraikan 

dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini adalah untuk RKA-K/L Pagu 

Anggaran dan RKA-K/L Alokasi Anggaran (pagu APBN). Tata cara penyusunan 

tersebut juga berlaku untuk penyusunan RKA-K/L APBN Perubahan. Setelah 

RKA-K/L tahun yang direncanakan selesai disusun, Kementerian/Lembaga 

juga diminta untuk menyusun Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun berikutnya. Tata 

cara menyusun Prakiraan Maju 3 (tiga) tahunan tersebut dijelaskan pada 

Lampiran II dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Penyusunan RKA-K/L dilakukan setelah penyusunan Renja K/L selesai 

dilakukan. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran 

pembangunan nasional, referensi/ informasi Kinerja penganggaran yang 

dibutuhkan untuk penyusunan RKA-K/L merupakan referensi/informasi 

Kinerja yang terdapat dalam Renja K/L. Selain referensi/informasi kinerja, 

angka dasar yang disepakati bersama tiga pihak dalam reviu angka dasar juga 

bersifat mengikat, dan wajib digunakan dalam penyusunan Renja K/ L dan 
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RKA-K/L. Dengan demikian, penganggaran yang bergulir diikuti juga dengan 

perencanaan yang bergulir. 

A. PENYUSUNAN RKA-K/L

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penyusunan RKA-K/L

dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Referensi informasi Kinerja

dalam RKA-K/L bersumber dari referensi/informasi Kinerja yang terdapat

pada Renja K/L yang telah disetujui oleh mitra Kementerian/Lembaga di

Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional (Kementerian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas) pada proses penelaahan Renja K/L.

Dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran,

RKA-K/L Pagu Anggaran disusun berdasarkan Renja K/L, yang terdiri

atas angka dasar hasil kesepakatan dalam penyusunan Pagu Indikatif

yang tidak diperkenankan berubah, dan kebijakan/usulan baru, yang

dapat berubah-ubah sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu

penyusunan RKA-K/L juga memperhatikan target target Program lainnya

yang berkaitan dengan Program K/ L yang dialokasikan dalam Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara seperti subsidi dan DAK.

1. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L

a. Biro Pcrencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga

Dalam proses penyusunan RKA-K/L, Biro Perencanaan/Unit

Perencanaan Kernen terian / Lem bag a bertugas:

1) mengoordinasikan penyusunan Sasaran 

Kernen terian / Lem baga beserta indikatornya; 

Strategis 

2) mengoordinasikan perumusan hubungan logis antara

Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga beserta

indikatornya dengan Sasaran Program beserta indikatornya

dan Sasaran Kegiatan beserta indikatornya; dan

3) menyusun RKA tingkat K/L.

Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga 

Juga bertugas mengoordinasikan target-target 

Kementerian/Lembaga dengan target target program lainnya 

yang berkaitan dengan program K/L yang dialokasikan dalam 
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Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara seperti subsidi dan 

DAK. 

Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga 

juga bertugas menyusun Prakiraan Maju tiga tahun berikutnya 

berdasarkan database RKA-K/L tahun yang direncanakan yang 

disusun oleh seluruh satuan kerja (satker) dalam 

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 

b. Unit Eselon I

Dalam proses penyusunan RKA-K/L, unit eselon I bertugas:

1) memastikan hubungan logis antara Sasaran Program

beserta indikatornya dengan Sasaran Strategis

Kementerian/Lembaga beserta indikatornya;

2) menyusun informasi Kinerja tingkat kegiatan yang akan

digunakan oleh satker. lnformasi Kinerja tersebut adalah

Sasaran Kegiatan serta indikatornya, Keluaran (Output)

berupa KRO dan RO serta indikatomya, dan komponen

(optional);

3) melakukan penandaan anggaran ( budget tagging) pada level

RO.

4) meneliti dan memastikan Pagu Anggaran K/L/ Alokasi

Anggaran K/L per program dan per jenis belanja

berdasarkan Pagu Anggaran K/L/ Alokasi Anggaran K/L;

5) menetapkan sasaran Kinerja untuk masing-masing satker

mengacu pada dokumen RKP dan Renja K/L tahun

berkenaan untuk volume Keluaran ( Output) berupa KRO

dan RO, baik dalam kerangka Angka Dasar maupun untuk

usulan baru;

Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran, dalam menetapkan sasaran kinerja, Eselon I

harus memperhatikan target-target Kementerian/Lembaga

dengan target target Program lainnya yang berkaitan

dengan Program K/ L yang dialokasikan dalam Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara seperti subsidi dan

DAK.
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6) menetapkan Alokasi Anggaran K/L masing-masing satker

untuk:

a) Alokasi Anggaran K/ L dalam kerangka Angka Dasar;

b) Alokasi Anggaran K/L untuk memenuhi usulan baru;

dan

c) Alokasi keluaran ( output) prioritas sesua1 dengan

kesepakatan tiga pihak (trilateral meeting);

7) menyiapkan daftar pagu rincian per satker yang berfungsi

sebagai batas tertinggi pagu satker, termasuk rincian pagu

per satker untuk penggunaan PNBP lintas Satker dalam

satu unit Eselon I;

8) menyusun dokumen pendukung, antara lain Kerangka

Acuan Kerja/ Term Of Reference (TOR), Rincian Anggaran

Biaya (RAB), Gender Budget Statement (GBS), dan Format

Penandaan Anggaran RO; dan

9) mengumpulkan dan menyatukan dokumen pendukung

teknis dari satker, antara lain Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA) BLU, RKBMN yang telah disetujui DJKN,

perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi

bangunan gedung negara atau yang seJems, surat

pernyataan dari masyarakat/ Pemda penerima barang yang

akan diberikan oleh Kementerian/Lembaga, surat

pernyataan dari eselon I tentang pengalokasian belanja

akun 526, Clearance khusus untuk belanja TIK dari pihak

berwenang Uika ada), dan data dukung teknis lainnya.

10) Sehubungan dengan adanya Program lintas maka dit.unjuk

Unit Eselon I sebagai koordinator Program lintas dimaksud.

Untuk Eselon I yang bukan koordinator disebut sebagai

penanggungjawab pelaksanaan Program (yang dilaksanakan

Unit Eselon I tersebut).

Dalam hal Eselon I akan mengalokasikan keluaran (output)

di bawah Program lintas, Eselon I tersebut harus

melakukan koordinasi dan mendapat persetujuan terle bih

dahulu dengan koordinator Program lintas mengenai

indikator kinerja yang akan dicapai.
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c. Satuan Kerja (satker)

Dalam proses penyusunan RKA-K/L, satker bertugas:

1) menyiapkan dokumen sebagai acuan maupun sebagai

dasar pencantuman sasaran Kinerja Kegiatan dan alokasi

anggaran Keluaran ( Output) yang berupa KRO dan RO

dalam RKA satker, meliputi:

a) informasi mengenai sasaran Kinerja (sampai dengan

tingkat Keluaran ( Output)) dan Alokasi Anggaran

Kementerian/Lembaga untuk masing-masing Kegiatan

(termasuk sumber dana) sesuai kebijakan unit eselon I.

Informasi Kinerja tersebut terbagi dalam Alokasi

Anggaran Kementerian/Lembaga jenis Angka Dasar

dan/atau usulan baru;

b) peraturan perundang-undangan mengenai struktur

organisasi Kementerian/Lembaga dan tugas-fungsinya;

c) dokumen Renja K/ L dan RKP tahun berkenaan;

d) petunjuk penyusunan RKA-K/L;

e) standar

(meliputi

keluaran,

biaya untuk 

standar biaya 

dan standar 

akuntasi pemerintah; 

direncanakan tahun yang 

masukan, standar biaya 

biaya); standar struktur 

1) persetujuan Menteri Keuangan atas penggunaan dana

PNBP; dan

g) Rencana PNBP dalam bentuk target dan/atau pagu

penggunaan PNBP.

2) meneliti dan memastikan kesesuaian dengan kebijakan unit

eselon I dalam hal:

a) besaran Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga pada

satker; dan

b) besaran Angka Dasar dan/ atau usulan baru.

3) Menyusun Kertas Kerja satker (KK satker) dan RKA Satker,

dan selanjutnya KPA mengirim (submit) RKA Satker;

4) menyiapkan dokumen pendukung, seperti KAK/TOR, RAB,

GBS Penandaan Anggaran (budget tagging), dan untuk

satker BLU menyiapkan dokumen RBA BLU;

5) menyampaikan dokumen pendukung teknis berupa:
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a) perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi

bangunan gedung negara atau yang sejenis dari

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

atau Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

setempat untuk pekerjaan pembangunan/renovasi

bangunan gedung negara yang berlokasi di dalam

negeri dan pekerjaan renovasi bangunan gedung

negara yang berlokasi di luar negen (kantor

perwakilan) yang mengubah struktur bangunan;

b) perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan

gedung negara atau yang sejenis dari konsultan

perencana setempat untuk pekerjaan renovasi

bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negeri

(kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur

bangunan. Informasi mengubah atau tidak struktur

bangunan dijelaskan dalam dokumen tersebut;

c) data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara

lain: peraturan perundangan-undangan/keputusan

p1mpman Kement.erian/ Lembaga yang mendasari

adanya kegiatan/keluaran (output), surat persetujuan

dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi untuk alokasi dana satker baru,

Surat Konfirmasi Final Menteri Keuangan terkait

pekerjaan dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah

Badan Usaha Availability Payment (KPBU AP), dan

sejenisnya; dan/ atau

d) data dukung teknis terkait lainnya sehubungan

dengan alokasi suatu Keluaran (Output).

2. MEKANISME PENYUSUNAN RKA-K/L

Dalam rangka menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran

serta penerapan kebijakan penganggaran yang bergulir, maka RKA

K/L akan disusun berdasarkan Renja K/L tahun yang direncanakan.

Sejalan dengan penganggaran bergulir, penyusunan Renja K/L

didasarkan pada angka dasar hasil reviu, ditambah dengan rincian
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anggaran yang digunakan untuk mendanai usulan inisiatif baru, 

sesuai dengan Pagu Indikatif. 

Rancangan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga Pagu Indikatif 

tahun yang direncanakan hasil kesepakatan dalam pertemuan tiga 

pihak dan pemutakhiranya, yaitu Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga Pagu Anggaran tahun yang direncanakan 

akan menjadi bahan penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran yang 

dilakukan secara sistem, dari aplikasi untuk menyusun Rencana 

Kerja dan Informasi Kinerja ke aplikasi untuk menyusun RKA

KL. 

Setelah database Renja K/L dari aplikasi RENJA K/L ditarik ke 

dalam aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan, 

Kementerian/Lembaga menyusun RKA-K/L Pagu Anggaran dengan 

menambahkan atau mengisi akun dan detil untuk menghasilkan 

keluaran (output) beserta alokasinya. Proses penyusunan RKA-K/L 

oleh K/ L dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dibangun 

oleh Kementerian Keuangan. Dalam proses mengisi data yang 

dilakukan, tidak terdapat pengulangan pengisian antar level yang 

ada. 

Pada tingkat satker, perencana memasukkan segala hal yang 

diperlukan dalam penyusunan KK satker dan RKA satker (informasi 

Kinerja, rincian belanja, dan target pendapatan satker yang telah 

disinkronisasikan dengan data rencana PNBP per satker pada 

aplikasi TPNBP. Pada tingkat unit eselon I, perencana melalrukan 

pengisian-pengisian yang diperlukan pada level eselon I. Pada tingkat 

Kementerian/Lembaga, perencana juga melakukan pengisian

pengisian yang diperlukan pada level Kementerian/Lembaga. Dalam 

hal ini, pengisian yang diperlukan pada level eselon I dan level 

Kementerian/Lembaga adalah pengisian Prakiraan Maju 3 (tiga) 

tahun yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dibangun 

oleh Direktorat Jenderal Anggaran. 

Hasil dari pengisian-pengisian yang dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan akan 

menghasilkan KK satker dan RKA satker pada level satker, dan RKA

K/L. 
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a. Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L

1. Mekanisme Penyusunan Kertas Kerja Satker

Penyusunan nnc1an anggaran belanja kegiatan yang

direncanakan pada satker dituangkan ke dalarn dokumen 

KK satker dengan menggunakan aplikasi yang dibangun 

oleh Kementerian Keuangan. Informasi yang dituangkan 

pada KK satker merupakan informasi nnc1an anggaran 

belanja Keluaran (Output) sampai dengan tingkat detil 

biaya. Penyusunan KK satker pada suatu satker melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a) satker melakukan login aplikasi yang dibangun oleh

Kementerian Keuangan;

b) dalam pengisiannya mengikuti petunjuk pengisian

yang dijelaskan dalam buku manualnya. Dalam hal

pengisian kode akun, agar berpedoman pada Peraturan

Menteri Keuangan mengenai Bagan Akun Standar

(BAS) beserta peraturan pelaksanaannya;

c) penyusunan rincian anggaran belanja Keluaran

(Output) dilakukan dengan dua cara:

(1) menuangkan Angka Dasar Alokasi Anggaran K/L

Satker menuangkan rencana belanja jenis Angka

Dasar Alokasi Anggaran K/L pada suatu kegiatan

sarnpai dengan detil biaya. Data yang digunakan

adalah Prakiraan Maju yang dicantumkan pada

data hasil reviu Angka Dasar yang terdapat dalam

aplikasi yang dibangun oleh Kementerian

Keuangan yang sudah ditransf er ke dalam

aplikasi RENJA K/L untuk menyusun Renja K/L

Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran.

(2) menuangkan kebijakan baru Alokasi Anggaran

K/L

(a) Berkenaan dengan jenis kebijakan baru

Alokasi Anggaran K/ L, satker menuangkan

Alokasi Anggaran K/ L pada satker secara

rinci sampai dengan detail biaya;

(b) Penuangan jenis kebijakan baru Alokasi

Anggaran K/ L baru mengacu pada proposal
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kebijakan baru yang telah disetujui untuk 

tahun yang direncanakan; 

(c) Dalam perhitungan Alokasi Anggaran K/L,

Kernen terian / Lem bag a mengutamakan

penggunaan produksi dalam negeri. Dengan

kata lain, penggunaan produk impor dibatasi.

(d) Setelah meyakini kebenaran semua isian

yang ada, kemudian mencetak KK satker

berkenaan; dan

(e) melengkapi data dukung yang diperlukan,

untuk kemudian disampaikan bersamaan

dengan KK satker yang telah ditandatangani

oleh KPA kepada unit eselon I sebagai bahan

penyusunan RKA-K/L.

2. Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satker

RKA satker merupakan penjelasan mengenai rencana

Kinerja satker, rincian belanja satker sampai dengan level 

komponen, dan detil, dan target pendapatan satker yang 

telah disinkronisasikan dengan data rencana PNBP per 

satker pada aplikasi TPNBP. Penyusunan RKA Satker 

dilakukan menggunakan aplikasi yang dibangun oleh 

Kementerian Keuangan, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) satker melakukan login aplikasi yang dibangun oleh

Kementerian Keuangan (penyusunan KK dan RKA

satker dilakukan dengan user yang sama, jadi apabila

sedang menyusun KK satker tidak perlu login kembali);

b) proses pengisian yang dilakukan sesuai dengan

petunjuk dalam buku manual aplikasi yang dibangun

oleh Kementerian Keuangan, pada saat mengisi dalam

rangka menyusun KK satker, akan digunakan juga

dalam penyusunan RKA satker;

c) untuk mencetak RKA satker, pada aplikasi yang

dibangun oleh Kementerian Keuangan memilih menu

cetak RKA Satker; dan
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d) menyampaikan RKA Satker yang telah ditandatangani

oleh KPA bersamaan dengan KK satker yang telah

ditandatangani oleh KPA dan data dukung terkait

kepada unit eselon I.

3. Mekanisme Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan

Rencana anggaran Kegiatan merupakan dokumen untuk

merinci informasi Kinerja penganggaran dan kebutuhan 

anggaran untuk setiap Kegiatan. Informasi yang terdapat 

pada rencana anggaran Kegiatan secara otomatis akan terisi 

ketika satker selesai menyusun KK satker dan RKA satker. 

Informasi yang harus ada pada RKA-K/L tingkat Kegiatan 

adalah sebagai berikut: 

a) Alokasi Kegiatan yang merupakan akumulasi dari

Keluaran ( Output) berupa KRO dan RO di bawahnya.

Alokasi Kegiatan harus sama dengan pagu yang ada

pada Pagu Anggaran K/L;

b) Informasi Sasaran Kegiatan dan target Indikatornya;

c) Informasi Keluaran ( Output) berupa KRO dan RO di

bawahnya dan alokasinya;

d) Indikator Keluaran ( Output) berupa KRO dan RO di

bawahnya beserta target volume dan satuannya;

e) Penandaan Anggaran (Budget Tagging) pada level RO;

Penandaan anggaran dilakukan di aplikasi sesuai

dengan kesepakatan dalam pertemuan tiga pihak

ketika menyusun Renja K/ L; dan

f) Informasi rincian biaya berupa: kelompok biaya, jenis

belanja sesuai dengan tahapan (komponen), dan

sumber dana.

Catatan: komponen untuk tiap-tiap Rincian Output

selain dari RO generik yang distandarkan,

menggunakan 3 (tiga) tahapan dalam menghasilkan

Output, yaitu:

• Tahapan perencanaan dan persiapan;

• Tahapan pelaksanaan; dan

• Tahapan pelaporan.
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Di tiap-tiap tahapan diuraikan akun-akun dan detil 

belanja sesuai dengan kebutuhan. 

4. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L

a) Unit eselon I menghimpun/mengkompilasi KK satker,

RKA Satker dan rencana anggaran Kegiatan per

lingkup unit eselon I berkenaan;

b) Unit eselon I meneliti kelengkapan informasi Kinerja

yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L 

(informasi mengenai Sasaran Kegiatan dan 

indikatornya, serta Keluaran ( output) berupa KRO dan 

RO di bawahnya dan indikatornya); 

c) Unit eselon I memvalidasi Kinerja dan anggaran

program yang menjadi tanggung jawab unit eselon I

berkenaan dengan:

(1) total Pagu Anggaran K/L;

(2) sumber dana yang terdiri atas Rupiah Murni,

Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni Pendamping,

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

Pinjaman Dalam Negeri, BLU, Hibah Dalam

Negeri, Hibah Luar Negeri, Hibah Valuta Asing

Langsung, Hibah Luar Langsung, dan Surat

Berharga Syariah Negara; dan

(3) sasaran Kinerja Uenis barang/jasa serta volume

dan satuan Keluaran (Output));

d) Unit eselon I meneliti dan menyanng relevansi

komponen Uika ada), dengan Keluaran (output) pada

masing-masing KK satker.

e) apabila terdapat ketidakses1,1aian atas relevansi

komponen dengan Keluaran (output), unit eselon I

melakukan koordinasi dengan satker untuk perbaikan

pada KK satker dan RKA satker;

f) Unit eselon I melakukan perencanaan tentang

operasionalisasi kegiatan yang berisikan antara lain:
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( 1) identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor

pegawai, sarana, dan prasarana) dan penghambat

(faktor lingkungan/kultur kerja);

(2) identifikasi satker pelaksana kegiatan; dan

(3) penjelasan mengenai perubahan Alokasi Anggaran

K/L belanja kegiatan dari yang sedang berjalan

dengan yang diusulkan;

g) Unit eselon I meneliti kembali ketepatan penandaan

anggaran atau budget tagging dan melakukan

perubahan yang dibutuhkan;

Penandaan anggaran dilakukan pada level RO yang

dilakukan pada saat penyusunan Renja K/L;

h) Unit eselon I menyampaikan RKA Satker beserta data

dukung terkait kepada Sekretariat Jenderal/ 

Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro 

Perencanaan/Unit Perencanaan tingkat K/L untuk 

diteliti, kemudian diteruskan kepada APIP K/L untuk 

direviu; 

i) Biro Perencanaan/Unit Perencanaan tingkat K/L

menyusun RKA-K/L secara utuh untuk lingkup K/L;

j) memvalidasi Alokasi Anggaran K/L meliputi:

(1) total Pagu Anggaran K/L;

(2) sumber dana; dan

(3) Informasi Kinerja penganggaran dan targetnya.

Dalam hal ini, informasi Kinerja penganggaran

lingkup K/L selain meliputi Sasaran Kegiatan dan

Keluaran (output) beserta indikator-indikatornya,

Juga mencakup Sasaran Program beserta

indikator-indikatornya dan Sasaran Strategis

beserta indikator-indikatornya;

k) apabila terdapat ketidaksesuaian atas Alokasi

Anggaran K/ L, K/ L melakukan koordinasi dengan unit

eselon I untuk perbaikan pada RKA-K/L;
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1) RKA-K/L (yang telah disusun) kemudian diteliti/reviu

kembali kesesuaiannya dengan Pagu Anggaran K/ L

agar tidak mengakibatkan:

(1) pergeseran anggaran antarprogram dan fungsi

Uumlah alokasi dana pada masing-masing

Program harus sesuai dengan yang tercantum

dalam Pagu Anggaran K/L);

(2) pengurangan belanja operasional;

(3) perubahan pagu sumber pendanaan/sumber

pembiayaan (sumber pendanaan/ sumber

pembiayaan dalam menghasilkan Keluaran

(output) tidak diperbolehkan berubah/bergeser);

m) memastikan RKA-K/L beserta dokumen pendukung

telah memuat hal-hal sebagai berikut:

(1) konsistensi pencantuman Sasaran Kinerja dan

Keluaran ( output) beserta indikator Keluaran

(output)-nya, dalam RKA-K/L dengan Renja K/L

dan RKP;

(2) Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan

Pagu Anggaran K/L;

(3) Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan

sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu

Anggaran K/L;

( 4) Kelayakan Anggaran dan kepatuhan dalam

penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara

lain penerapan standar akuntasi pemerintah,

standar biaya masukan, standar biaya keluaran,

dan standar struktur biaya, kesesuaian jenis

belanja, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian

anggaran untuk kegiatan yang didanai dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), 

Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN), Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN), Badan Layanan 

Umum (BLU), Kontrak Tahun Jamak, dan 

pengalokasian anggaran yang akan diserahkan 
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menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 

Sadan Usaha Milik Negara (BUMN); dan 

(5) kepatuhan dalam penandaan anggaran (budget

tagging);

n) Melakukan perbaikan/penyesuaian RKA-K/L, dalam

hal hasil penelitian dan/atau reviu RKA-K/L terdapat

hal-hal yang memerlukan perbaikan/penyesuaian;

o) Berdasarkan database RKA-K/L yang telah disusun,

Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L menyusun

Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun berikutnya dalam

Kerangka Pengeluaran J angka Menengah (KPJM)

dengan menggunakan aplikasi yang dibangun oleh

Kementerian Keuangan; dan

p) menyampaikan RKA-K/L dan KPJM kepada

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Anggaran sebagai bahan penelaahan.

b. Penyesuaian RKA-K/L Berdasarkan Alokasi Anggaran K/L

Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait

di DPR-RI dan Alokasi Anggaran K/L, Kementerian/Lembaga

menyesuaikan RKA-K/L. Penyesuaian dimaksud adalah:

1) penyesuaian terhadap Angka Dasar apabila terdapat

perubahan parameter ekonorni (indeks inflasi atau indeks

KPJM untuk tahun yang direncanakan) dan/ atau penyesuaian

parameter non ekonomi apabila terdapat perubahan kebijakan

sehingga berpengaruh terhadap besaran Alokasi Anggaran

K/L;

2) adanya Progam baru sebagai hasil kesepakatan pembahasan

dengan dengan komisi terkait di DPR-RI; dan

3) Pergeseran anggaran antarprogram yang telah mendapat

persetujuan dengan komisi terkait di DPR-RI.

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Alokasi 

Anggaran K/L, terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut: 

1) apabila tidak terdapat perubahan parameter ekonomi,

parameter nonekonomi, pergeseran an tarprogram yang telah

mendapat persetujuan komisi terkait di DPR-RI dan usulan
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Program/Kegiatan/keluaran (output) baru maka RKA-K/L 

berdasarkan Pagu Anggaran K/L secara langsung ditetapkan 

dalam DHP RKA-K/L; 

2) apabila terdapat pergeseran anggaran an.tarprogram, maka

dilakukan penyesuaian pada KK satker, RKA Satker, dan

RKA-K/L;

3) apabila terdapat perubahan parameter baik ekonomi maupun

non ekonomi, penuangan dalam KK satker dilakukan melalui

penyesuaian dengan parameter ekonomi dan non ekonomi

pada tingkat detil belanja. Penyesuaian pada detil belanja

dilakukan dengan melakukan perkalian dengan parameter

ekonomi; dan/ atau

4) apabila terdapat Program baru sebagai hasil kesepakatan

pembahasan dengan komisi terkait di DPR-RI,

Kementerian/Lembaga menyesuaikan RKA-K/L dengan:

a) mengusulkan rumusan Program/Kegiatan/keluaran

(Output) kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian

PPN Bappenas sesuai dengan kewenangan masing

masing terlebih dahulu. Usulan Program dan Kegiatan

(nonkeluaran) diajukan kepada Kementerian PPN /

Bappenas. Sedangkan usulan Keluaran (Output) (KRO

dan RO) diajukan kepada Kementerian Keuangan.

Usulan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai referensi

pada aplikasi RENJA K/L dan aplikasi yang dibangun

oleh Kementerian Keuangan;

b) entry data biaya pada masing-masing alum dan detil

belanja dengan mengacu pada standar biaya yang

berlaku pada tahun yang direncanakan;

c) meneliti kembali jumlah Alokasi Anggaran K/L tersebut,

apakah sesuai dengan jumlah Alokasi Anggaran K/ L

hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di

DPR-RI; dan

d) hasil penuangan Alokasi Anggaran K/L tersebut akan

tercantum dalam Formulir RKA-K/L dan KK satker.
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Mekanisme penyesuaian RKA-K/L berdasarkan Alokasi 

Anggaran K/L untuk tiap tingkatan adalah sebagai berikut: 

1) Mekanisme Penyesuaian Kertas Kerja Satker

Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi

terkait di DPR-RI dan Alokasi Anggaran K/L, satker 

menyesuaikan KK satker dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) melakukan login ke dalam aplikasi yang dibangun oleh

Kementerian Keuangan untuk selanjutnya melakukan

penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan;

b) mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan

belanja sesuai dengan Alokasi Anggaran K/L;

c) menyesuaikan Alokasi Anggaran K/L Angka Dasar

sampai dengan tingkat detil dan menuangkan

kebijakan baru Alokasi Anggaran K/L/Inisiatif Baru

mengacu pada proposal yang telah disetujui ke dalam

anggaran;

d) melengkapi perubahan data dukung atas penyesuaian

terhadap Alokasi Anggaran K/ L; dan

e) menyampaikan Kertas Kerja satker hasil penyesuaian

yang telah ditandatangani oleh KPA dan data dukung

kepada unit eselon I.

2) Mekanisme Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran

Satker

Berdasarkan KK satker yang telah disesuaikan, satker juga

menyesuaikan RKA Satker dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

a) melakukan login ke dalam aplikasi yang dibangun oleh

Kementerian Keuangan untuk melakukan

penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan;

b) mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan

informasi rencana Kinerja, dan target pendapatan,

sesua1 dengan Alokasi Anggaran K/ L dan

pemutakhiran Rencana PNBP dalam hal terdapat
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perubahan Rencana PNBP berdasarkan kesepakatan 

Pemerintah dan DPR dalam APBN; 

c) kecuali untuk rencana penarikan dan target

pendapatan, data/ informasi yang disesuaikan pada KK

satker secara otomatis juga merubah data/informasi

dalam RKA Satker;

d) meneliti kembali Kesesuaian rmc1an belanja satker

yang tertera pada RKA Satker dengan KK satker hasil

penyesuaian;

e) setelah diyakini kebenarannya, mencetak RKA Satker

yang telah disesuaikan; dan

f) menyampaikan RKA Satker yang telah disesuaikan dan

ditandatangani oleh KPA bersamaan dengan KK satker

yang telah disesuaikan beserta data dukung terkait

kepada unit eselon I.

3) Mekanisme Penyesuaian Rencana Anggaran Kegiatan

Proses penyesuruan Rencana anggaran Kegiatan 

berbarengan dengan perbaikan terhadap KK satker dan 

RKA Satker. Sama halnya dengan proses penyusunan, 

dalam proses perbaikan unit eselon I harus memperhatikan 

rumusan Kinerja, alokasi, serta target-target yang berubah 

sesuai dengan penetapan Alokasi Anggaran K/ L. 

4) Mekanisme Penyesuaian RKA-K/L

a) Unit eselon I menghimpun/ mengkompilasi KK satker

dan RKA Satker yang telah disesuaikan per lingkup

unit eselon I berkenaan;

b) Unit eselon I menyesuaikru� RKA-K/L berdasarkan KK

satker dan RKA Satker yang difasilitasi oleh aplikasi

yang dibangun oleh Kementerian Keuangan;

c) Unit eselon I memvalidasi kinerja dan anggaran

program yang menjadi tanggung jawab unit eselon I

berkenaan dengan:

(1) total Alokasi Anggaran K/L;

(2) sumber dana, yang terdiri atas Rupiah Murni,

Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni Pendamping,
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PNBP, Pinjaman dalam Negeri, BLU, Hibah Dalam 

Negeri, Hibah Luar Negeri, Hibah Valuta Asing 

Langsung, Hibah Luar Langsung, dan Surat 

Berharga Syariah Negara; dan 

(3) Sasaran Kine1ja Uenis barang/jasa, 

indikator / target Keluaran (Output), serta volume 

dan satuannya; 

d) Unit eselon I meneliti dan menyanng relevansi akun

dan detil belanja pada tiap-tiap tahapan dengan

Keluaran (Output) (KRO dan RO) pada masing-masing

KK satker dan RKA Satker;

e) apabila terdapat ketidaksesuaian atas relevansi akun

dan detil belanja pada tiap-tiap tahapan dengan

Keluaran (output), unit eselon I melakukan koordinasi

dengan satker untuk perbaikan pada KK satker dan

RKA Satker;

f) Unit eselon I menyampaikan RKA-K/L yang telah

disesuaikan dan data dukung kepada Biro

Perencanaan/unit perencanaan tingkat K/L;

g} Biro Perencanaan/ unit perencanaan tingkat K/ L

menyusun RKA-K/L secara utuh untuk lingkup K/L

berdasarkan RKA Satker dan rencana anggaran

Kegiatan;

h) Biro Perencanaan/unit perencanaan tingkat K/L

memvalidasi Alokasi Anggaran K/L meliputi:

( 1) total Alokasi Anggaran K/ L;

(2) sumber dana; dan

(3) sasaran Kinerja;

i) Apabila terdapat ketidaksesuaian atas Alokasi

Anggaran K/L, melakukan koordinasi dengan unit

eselon I untuk perbaikan pada RKA-K/L berkenaan;

j) RKA-K/L (yang telah disesuaikan) diteliti kembali

kesesuaiannya dengan Alokasi Anggaran K/ L agar

tidak mengakibatkan:
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(1) pergeseran anggaran antarprogram dan fungsi

Uumlah alokasi dana pada masing-masing

program harus sesuai dengan yang tercantum

dalam Alokasi Anggaran K/ L};

(2) pengurangan belanja operasional; dan

(3) perubahan pagu sumber pendanaan/sumber

pembiayaan (sumber 

pembiayaan Keluaran 

berubah / bergeser);

pendanaan/ sumber

( output) tidak boleh

k} Memastikan RKA-K/L beserta dokumen pendukung

telah memuat hal-hal sebagai berikut:

(1) konsistensi pencantuman sasaran Kinerja

meliputi volume Keluaran (Output) dan indikator

Keluaran (Output}-nya dalam RKA-K/L dengan

Renja K/L dan RKP;

(2) Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan

Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan;

(3) Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan

sumber dana yang ditetapkan dalam Alokasi

Anggaran K/ L;

(4) Kelayakan Anggaran dan kepatuhan dalam

penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara

lain penerapan standar akuntansi pemerintah,

Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya

Keluaran (SBK), kesesuaian jenis belanja, hal-hal

yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk

kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN,

SBSN, BLU, Kontrak Tahun Jamak, dan

pengalokasian anggaran yang akan diserahkan

menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN} pada

BUMN; dan

(5) kepatuhan dalam penandaan anggaran, termasuk

GBS;
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1) Menyampaikan RKA-K/L, RKA Satker, KK RKA-K/L,

beserta data dukung terkait kepada APIP K/L untuk

direviu;

m) Bersamaan dengan penyampaian RKA-K/L, RKA

Satker, KK RKA-K/L, beserta data dukung terkait

kepada APIP K/L untuk direviu, Biro

Perencanaan/Unit Perencana K/L melakukan

pemutakhiran KPJM sesuai dengan kebijakan APBN;

dan

n) Menyampaikan RKA-K/L, termasuk KPJM, dan RKA.

satker yang telah disesuaikan kepada Kementerian

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai

bahan penelaahan/ penyesuaian.

5) Mekanisme Penyesuaian 

Kernen terian / Lem baga

RKA-K/L lingkup 

a) menghimpun/mengkompilasi RKA-K/L unit eselon I

yang telah disesuaikan dalam lingkup K/L;

b) menyusun RKA-K/L secara utuh untuk lingkup K/L

berdasarkan RKA-K/L unit eselon I;

c) memvalidasi Alokasi Anggaran K/ L meliputi:

( 1) total Alokasi Anggaran K/ L;

(2) sumber dana; dan

(3) sasaran Kinerja;

d) A.pabila terdapat ketidaksesuaian atas Alokasi

Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada huruf c),

Kementerian/Lembaga melakukan koordinasi dengan

unit eselon I untuk perbaikan pada RKA-K/L unit

eselon I berkenaan;

e) RKA-K/L (yang telah disesuaikan) diteliti kembali

Kesesuaiannya dengan A.lokasi Anggaran K/ L agar

tidak mengakibatkan:

(1) pergeseran anggaran antarprogram dan fungsi

(jumlah alokasi dana pada masing-masing
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program harus sesuai dengan yang tercantum 

dalam Alokasi Anggaran K/L); 

(2) pengurangan belanja operasional; dan

(3) perubahan pagu sumber pendanaan/sumber

pembiayaan (sumber pendanaan/ sumber

pembiayaan tidak diperbolehkan berubah/geser).

f) Memastikan RKA-K/ L beserta dokumen pendukung

telah memuat hal-hal sebagai berikut:

(1) konsistensi pencantuman sasaran Kinerja

meliputi volume Keluaran (Output) dan indikator

Keluaran (Output)-nya dalam RKA-K/L dengan

Renja K/L dan RKP;

(2) Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan

Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan;

(3) Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan

sumber dana yang ditetapkan dalam Alokasi

Anggaran K/ L;

(4) Kelayakan Anggaran dan kepatuhan dalam

penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara

lain penerapan standar akuntansi pemerintah,

Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya

Keluaran (SBK), kesesuaian jenis belanja, hal-hal

yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk

kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN,

SBSN, BLU, Kontrak Tahun Jamak, dan

pengalokasian anggaran yang akan diserahkan

menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada

BUMN; dan

(5) kepatuhan dalam penandaan anggaran, termasuk

GBS.

g) Menyampaikan RKA-K/L, RKA Satker, KK RKA-K/L,

beserta data dukung terkait kepada APIP K/L untuk

direviu.

h) Bersamaan dengan penyampa1an RKA-K/L, RKA

Satker, KK RKA-K/L, beserta data dukung terkait
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kepada APIP K/L untuk direviu, Biro 

Perencanaan/Unit Perencana Kementerian/Lembaga 

melakukan pemutakhiran KPJM sesua1 dengan 

kebijakan APBN; 

i) Menyampaikan RKA-K/L, termasuk KPJM, dan RKA

satker yang telah disesuaikan kepada Kementerian

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai

bahan penelaahan / penyesuaian.

B. DOKUMENPENDUKUNG

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Tenn Of Reference (TOR)

TOR dalam kerangka Angka Dasar yang berubah volume dan RAB

nya disusun dan diajukan sebagai dasar alokasi anggaran Keluaran

(Output) Angka Dasar. TOR ini adalah yang sudah disesuaikan

dengan akun dan detil belanjanya sesuai dengan kebutuhannya pada

tiap tahapan untuk menghasilkan Keluaran ( Output) berupa KRO dan

RO pada tahun yang direncanakan.

2. Rincian Anggaran Biaya (RAB)

RAB mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal ini. Ada beberapa hal yang perlu

mendapat perhatian dalam penyusunan RAB, yaitu:

a. dokumen RAB merupakan dokumen pendukung TOR; dan

b. dokumen ini menjelaskan biaya yang dibutuhkan dalam

pencapaian Keluaran (Output).

3. Formulir Penandaan Anggaran (Budget Tagging) dan GBS.

4. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU)

RBA BLU merupakan rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan

kegiatan yang dilaksanakan oleh BLU. Kaidah-kaidah penganggaran

dalam menyusun RBA BLU berpedoman pada penjelasan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur

J enderal ini.

5. Dokumen Pendukung Teknis Lainnya

Beberapa dokumen pendukung teknis lainnya yang disusun oleh

satker, antara lain:
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a. perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi

bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan

Umum setempat untuk pekerjaan pembangunan/renovasi

bangunan gedung negara yang berlokasi di dalam negeri dan

pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di

luar negeri (kantor perwakilan) yang mengubah struktur

bangunan; atau

b. perhitungan kebutuhan biaya renovas1 bangunan gedung

negara atau yang sejenis dari konsultan perencana setempat

untuk pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang

berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang tidak merubah

struktur bangunan. Informasi mengubah atau tidak struktur

bangunan dijelaskan dalam dokumen tersebut, yaitu;

1) data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara lain

peraturan perundang-undangan/keputusan p1mpman 

Kementerian/Lembaga yang mendasari adanya 

kegiatan/keluaran (output), surat persetujuan dari Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

untuk alokasi dana satker baru, dan sejenisnya; dan 

2) data dukung terkait teknis lainnya sehubungan dengan

alokasi suatu Keluaran (Output).

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi Kinerja 

penganggaran atau melakukan analisis pada level detail, mitra 

kerja Kementerian/Lembaga di lingkungan Direktorat Jenderal 

Anggaran-Kementerian Keuangan dapat meminta data 

pendukung teknis ke Kementerian/Lembaga setelah 

penyelesaian RKA-K/L Alokasi Anggaran. 

c. Surat pernyataan dari eselon I tentang pengalokasian belanja

akun 526

6. Surat Pengantar Usulan RKA-K/L

Penyusunan Surat Pengantar Usulan RKA-K/L mengacu pada format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur

Jenderal ini.
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C. ILUSTRASI PENYUSUNAN TOR DAN RAB

Unit eselon I menetapkan target dan sasaran Kinerja Program dan Kegiatan 

beserta besaran anggarannya, termasuk volume Keluaran (Output) berupa 

KRO-RO. Oleh karena itu wajar bahwa dokumen TOR disusun oleh unit eselon 

I (Bagian Perencanaan).Hal ini sejalan dengan kerangka berpikir top down, 

yaitu instansi pusat diwakili unit eselon I yang menetapkan target Kinerja dan 

unit operasional (satker) sebagai pelaksana pencapaian target Kinerja 

dimaksud. 

Informasi keberadaan satker dalam TOR adalah informasi mengenai berapa 

jumlah satker yang turut serta dalam menghasilkan suatu Keluaran (Output). 

Substansi dalam TOR tersebut bukan terfokus pada bekerjanya Keluaran 

(Output) berupa KRO-RO pada suatu satker tertentu tetapi bekerjanya 

Keluaran (Output) sebagai satu kesatuan utuh dalam proses pencapaian target 

dan Kinerja Program. 

D. Format

Dalam rangka penyederhanaan proses bisnis penyusunan RKA-K/L,

format RKA-K/ L juga disederhanaan menjadi 1 (satu) Formulir sebagai

berikut:
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B. 

C. 

D. 
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1. Format Rencana Anggaran Tingkat Kementerian Negara/Lembaga

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : .. .. (Berisikan Nama Kementerian/ Lembaqa beserta kodenua) 

VISI : ............... (Berisikan uraian Visi dari Kementenan/ Lembaaa) 

MISI : 1. ........... 

2 ............ /Beristkart uraian Misi dari Kementenan/Lembaqa) 

FUNGSI 1. .............

2 ............. (Berisikan Funasi Tinakat Kementerian/Lembaqa) 

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

TARGET KINERJA / ALOltASI ANGGARAN 

KODE URAIAN 
(RIBUAN RUPIAH) 

TA TA TA TA 

20XX 20X.X+l 20XX+2 20X.X+3 

(II 12) 131 141 151 16) 

Sasaran Stratcgis 1 

...... (Berisikan Uraian Sasaran Strateg1s) 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

1. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (Berisikan lndikalor) 
2. .. .................... , dst. 99Sat 99Sal 99Sat 99Sat 

99Sat 99Sat 99Sat 99Sat 

Sasaran Strategis 2 

...... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis) 

dst. 

Esclon I 

......................... (Beris1kan ura,an Nama Eselon 1) 

Program 1 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

......................... (Berisikan uraian Nama Program 

Sasaran Program 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

1.. ................. (Berisikan Uraian Sasaran 
Program) 

Indikator Kincrja Program 

1 ................... (Berisikan Uraian lndikator 
Kincrja Program) 

99Sat 99Sat 99Sat 
2 ................. ,. 

99Sat 

99Sat 99Sat 99Sat 99Sat 
------------ -------- ----------------------------------- - ------------- -----------·- ··----------- ---·---------



Output Program 1 

....... (Berisikan n.11nusa11 Program) 

Kegiatan 1 

. .. .... (Berisikan rumusan Keg1atan) 

Sasaran Kegiatan 
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............ (Berisikan uraian Sasaran Kegiatan) 
Indikator Kinerja Kegiatan 

l. ........ }- (lndikator Sasaran Kegiatan)

2. ....... ,dst 

KRO 1 

............. . .  (Berisikan uraian KRO) 

KR02 

....... . .. . . ... (Berisikan uraian KRO) 

.... dst. 

Kegiatan 2 
. . . . ... (Berisikan Keg1atan) 
... dsl 

Output Program 2 

. . . . . . . (Berisikan rumusan Program) 

... Dst. 

Program 2 

....... . . . . ... . . . . . . .. ... (Bensikan uraian Nama Program 

... Dst. 

Eselon I 
. . . . .. . ......... . . .. . .. . .  (Berisilcan ura1an Nama Ese/on I) 

Program 1 

.. . . . . . . . ................ (Berisikan uraian Nama Program 

Dst. 
TOTAL 

F. RINCIAN BIAVA

JlJMLAH BIAVA PROGRAM MENURUT 

Ill 

Eselon I 

... . ..................... (Berisikan uraian Noma Eselon I) 

1. KELOMPOK BIAVA

a. Operasional
b. Nonoperasional

2. JENI$ BELANJA 

a. Belanja Pegawai :
b. Belanja Barang :
c. Belanja Modal
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang :
e. Belanja SubsicU

Belanja Hibah
g. Belanja Bantuan Sosial :
h. Belanja Lain-Lain :

9.999 9.999 9.999 9.999 

9.999 9.999 9.999 9.999 

99 sat. 99 sat. 99 sat. 99 sat. 
99 sat. 99 sat. 99 sat. 99 sat. 

9.999 9.999 9.999 9.999 

9.999 9.999 9.999 9.999 

9.999 9.999 9.999 9.999 

9.999 9.999. 9.999 9.999 

9.999 9.999 9.999 9.999 

9.999 9.999 9.999 9.999 

9.999 9.999 9.999 9.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

ALOKASI 

TA2O0X 

{21 

9.999.999 

9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
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3. SUMBER DANA 

a. Rupiah Mumi (RM)

b. Rupiah Mumi Pendamping (RMP)

C. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

d. Sadan Layanan Umum (BLU)

c. Pinjaman Luar Negeri (PLN)

f. Hibah Luar Negeri (HLN)

g. Pinjaman Dalam Negeri (PON)

h. Hibah Oalam Negeri (HON)

I. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Eselon I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Bens,kan uraian Nama Ese/on I) 

Ost. 

1. TOTAL KELOMPOK BIAYA K/L

a. OperasionaJ

a. Nonoperasional

2. TOTAL JENIS BELANJA K/L 

a. Bclanja Pegawai

b. Belanja Barang

C. Belanja Modal

d. Belanja Pembayaran KewaJiban Utang :

e. Belanja Subsidi :

f. Bclanja Hibah :

g. Belanja Bantuan Sosial

h. Bclanja Lain-Lain :

3. TOTAL SUMBER DANA K/L 

a. Rupiah Murni (RM)

b. Rupiah Murni Pcndamping (RMPJ

C. Pcndapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

d. Sadan Layanan Umum (BLU)

e. Pinjaman Luar Negeri (PLN)

f. Hibah Luar Negeri (HLN)

g. Pinjarnan Dalam Negeri (PON)

h. Hibah DaJam Ncgeri (HON)

i. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

URAIAN KODE PROGRAM TA 
PENDAPATAN 

20XX 

Ill (21 (3) 141 

Program J a. Perpajakan 9.999.999 

b. PNBP 9.999.999 

dst. 

TOTAL a. Perpajakan 9.999.999 

b. PNBP 9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

IRIBUAN RUPIAH) 

TA TA TA 

20XX+l 20XX+2 20XX+3 

(5) (61 17ll 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Lokasi, tanggal 
Menteri/Pimpinan Lembaga 

Nama 
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2. Format Persetujuan RKA-K/L oleh DPR

PERSETUJUAN RI<A-K/L 

(KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA) 

KODE URAJAN ALOKASI ANOGARAN (RIBUAN RUPIAH) 

l 2 3 

XXX nama K/L 9.999.999 

xxxx Pungsi I 9.999.999 

xx Program I 9.999.999 

xx Program 2 9.999.999 

.... dst. 9.999.999 

x.xx .. x Fungsi 2 9.999.999 

)()( Program I 9.999.999 

.... dst. 9.999.999 

Menyetujui: Lokasi, tanggal bulan tahun 

n{etua I<omisi : ............... ( Nama) ............ (ttd) . . . . . . . . . (Menteri ...... I Ketua ..... ) 

Wakil Ketua I : ............... ( Nama} ............ (ttd) 

Wakil Ketua 2 : ............... ( Nama) ............ (ttd) 

Wakil Ketua 3 ............... ( Nama) ............ (ttd) . . . . . .  , . . (Nama Menten/ Pimpirian Lembaga) 

Persetujuan DPR dapat diberikan oleh Ketua Komisi atau oleh Ketua rapat 

pembahasan RKA-K/L dengan mitra Komisi DPR terkait sepanjang diberikan 

mandat oleh Ketua Komisi DPR untuk memimpin rapat. 
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3. Format RKA Satker

a. Bagian A: Rencana Kinerja Satuan Kerja

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

KEMENTERIAN 

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER 

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

BAGIAN A 

: XXX) .... (Ben·s,kcm Nama Kementenan/ lcmbaga beserta kodenya) 

NEGARA/LEMBAOA 

UNIT OROANISASI xx) . . . .......... (Bens,kan Nama Unit eselon / beserta kodenya) 

SATUAN I<ERJA : XXX.'C.Xl<) . ..... ........ (Bensikan Nama Sattian J(erja beserta kodenya) 

PROPINSI xx) ........... (Bensikan Propins, Satker berada beserta kodenya} 

LOKASI : xx) .............. (Bcrisikan lokasi Satker berada bcserta kodenya) 

Halaman: 

PROORAM/SASARAN PROORAM/INDIKATOR ALOKASI ANOOARAN TA20XX 

KINERJA PROORAM/KEOIATAN/ 
1------�--------�--------1 

U<EBIJAl<AN 
KODE INDIKATOR IUNERJA 

KEOIATAN/KRO/INDIKATOR KRO/RO/ 

VOWME 

SATUAN 

ANOKA BARU/ 

INDIKATOR RO 

(1) (2) 

xxx.x..'<.xx Program ... (Bcrisikan uraian Program) 

Sasaran Program 

. ..... (Berisikan uraian Sasaran Program) 

lndikator Kinena Program 

I. ·········· 

2 . .......... (Bensrkan lndrkator Kinerya Program 

Output Program l(Bens1kan nama Output 

Program} 

lndikator Output Program 

1. ......... . 

2 . .......... (Bens1kan lndrkator Output Program) 

xxxx l<cgialan I... (Berisikan nama /(egiaia11} 

lndlkator Kinena Kegiatan 

1.. ....•. .......... 

2 .................... (Bens,l<an lnd1kator KmerJa 

Kegiatan) 

xxx KRO 1.. ... (Bcn·s,kan nama KRO) 

lndikator KRO: 
1 ........•.• 
2 ··········· 

xx RO I .... (Bens1kan nama RO) 

lndikator Outpur.· 
1 .•......... 

2 .......... . 

KRO 2 ..... (Bcrisikan ncuna KROJ 

... ,dst. 

xxxx Keg,atan 2 ..... . 

.... dst, 

Output Program 2 

.... dst. 

(3) 

99 sat. 

99 sat. 

99 sat. 

99 Sal, 
99 sat. 

99 sat. 
99 sat. 

99 sat. 

99 sat. 
99 sat. 

99 sat. 

99 sat. 
99 sat. 

99 sat. 

99 sat. 

DASAR INISIATIF 

BARU 

(4) (5) 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

JUMLAH 

(6) 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 
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b. Bagian B: Rincian Belanja Satuan Kerja

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER 

I BAGIAN B IRINCIAN BELANJA SATUAN KERJA 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

a. KEMENTE:RIAN NEGARA/LEMBAOA ; (X.'t.'<) ........ (Bcnsikan Nama Kementerian/ Lembaga & kode) 

b. UNIT ORGANISASI : (xx) . ....... (Bcrisikan Nama unll esclon / beserta kode} 

c. SATUAN KERJA ; (xxxxx.x) ........ (Berisika11 Nama satker besena kode} 

d. PROVINS! : (xx) . ...... {Bensikan Propms, Salkcr berada beserta kode) 

e. LOKASI : (xx) ....... (Bensikan lokasi Sa tker be rad a besena kode} 

Halaman: 

PROGRAM/ SASARAN PROO RAM/ ALOKAS! ANOCARAN TA 20XX 
KP/ 

SASARAN RPOORAM/IND!KATOR KEBIJAKAN SO/ KO/ 
KODE KINERJA PROCRAM/KEGIATAN/ VOLUME ANGKA BARU/ 

JUMLAH CP DK/ 
RO/INDIKATOR KRO/RO/INDIKATOR R( SATUAN DASAR INISIATIF' TP/ 

/LOKASI/KOMPONEN BARU 

(I) (2) (3) (4) [5) (6) (7) [8) 

XXX.X.'<.X.'< Program I ... (Berisika,1 nama Program} 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Sasaran Procram 

............... ........ (Beris1kan Uraian 

Sasaran Program) 

In�hlmtor I<1111:cIa Progr,1ro 

! ............... 99 sat 

2 ............... (Berisikan lnd1kator Kmerya 99 sat 

Progrwn}' 

xxxx Keg1a1an I 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

ln!;!1kator Kincrja Kegml(ln 

!.. ................ . 99 sat 

2 ...... .............. (Beris,kan Indikator KmelJ 99 sat 

Kegiatan) 

XXX KRO 1.. ... {Bens,kan nama KROJ 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
lnd1kator KRO: 

1 ........... 99 sat 
2 ........... 99 sat 

x.x RO I . . . . .  (Bensikan nama RO} 99 sat 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
lndikaror Output: 
1 ··········· 99 sat 
2 .......... 99 sat 

x.x.x. KRO 2 ..... (Bcris,kan ncuna KROJ 99 sat 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
. .. , dst. 

xxxx Keg,atan 2 ...... 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Dst, 

xxx.xx,xx Program 2 ... (Berisikan 11ama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
.... dst. 

T.A.20XX 

PAGU Angka Dasar Kebijakan Jumlah 
Baru/ lrus1atif 

Baru 
RM 

RMP 

PNBP 
BLU 

PLN 

HLN 

PON 
HLN 

PBS 

rroTAL 
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c. Bagian C: Target Pendapatan Satuan Kerja

I BAGIAN C 

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER 

TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

a. : (xxx) ....... .. (Beris,kan Nama Kementenan/Lembaga &

KEMENTERIAN NEOARA/LEMBAGA kode) 

b : (xx) ......... (Bens,kan Nama unit cselon / beserra kode) 

UNIT ORCANISASI 

c. 
(xxxxx.x) ......... (Bensikan Nama satker bescna kodc) 

ATUAN KERJA 

d. : (xx! ....... (Ben·s1ka11 Propmsi Satker berada beserra kodc) 

ROPINSI 

e. : (xx) . . .... {Bensrkcm lokasi Satl<er berada beser!a kode) 

Ol<ASI 

Halaman: 

PROGRAM/ KEGIATAN/ TARGET 
KOOE 

SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN 20XX·l 20XX 

(I) (2) (3) (4) 

Program 1 . . .  (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 

Kegiatan I ....•.. (Beris1kw1 uraran Nama Kcgwtan) 9.999.999 9.999.999 

PERP" IAKAN 9.929.999 2,999,929 

Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 

Uraicm akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 

� 9.222,999 2,229,229 

Kegiatan 2 ....... (Berisikan uraian Nama Kcgiatan) 9.999.999 9.999.999 

... ,dst 

Program 2 . . .  (Berisikan uraian nwna Program) 9.999.999 9.999.999 

.... dsl 

TARGET TARGET 
URAIAN 

T.A 20XX-I T.A 20X.X 

PERPAJAKAN 

PNBP 
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4. Format Kertas Kerja Satker (KK Satker)

RINCJAN KERTAS KERJA SATKER T.A 20XX 

a. : xx.x) ......... (Bens1kan Nama Kl L beserta kodcnya} 

EMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

b. : X.'C) ......... (Berisrkan Nc,ma un1l csclon 1 bescrta kodenya) 

NIT ORGANISASI 

c. : xxxxxx) ........ (Bensikan Nama Saikerbeserta kodcnya/ 

NIT KERJA 

d. : Rp ........ (Berisikan Alokas, Satker} 

LOKASI 
Halaman: 

ALOKASI ANGGARAN TA 20XX 
SD/ 

PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT/ 
CP 

KODE KOMPONE:N/ AJ<UN BELANJA/ DETIL 
JUMLAH 

BELANJA VOLUME HARGA SATUAN 
BIAVA 

(I) (2) (3) (4) (61 (7) 

XXX.X.."i:.X.X Program I .... (Berisikan rumusan Program) 9.999.999 9.999.99! 

xx.xx Kegiatan I ..... (Berisrkan rumusan Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 

XXX KRO l .... (Bens1kan rumusan KROJ 99 sat 9.999.999 9.999.999 

,C.'( RO 1 .... (Berisikan rumuswi RO/ 99 sat 9.999.999 9.999.999 

XXX Kornponer1 I ... (beris,kan nunusan komponen 9.999.999 9.999.999 

Jumlah Komponen ... (Utama/ Pendukung) 9.999.999 9.999.99S 

x:.�" Uraian a!sJm belania 9.999.999 9.999.999 

Detail belan1a 9.999.999 9.999.999 

X.XX...X..'{X Uraia11 akun bclanja 9.999.999 9.999.999 

... ,dst. 9.999.999 9.999.999 

XX.'( Komponen 2 ... (bensikan uratan komponen) 9.999.999 9.999.999 

... ,dst. 

xx RO 2 .... (Berisikon rumusan RO} 99 sat 9.999.999 9.999.999 

.... dst. 

XXX KRO 2 .... (Bensikan rumusan KROJ 99 sa 9.999.999 9.999.999 

... ,dsr. 

xxxx Kegiatan 2 ....... /Berisikan uraian nama Keg./ 9.999.999 9.999.99! 

... ,dst 

xx..-x' xx.x.x Program 2 .... (Berisikan rumusan Program) 9.999.999 9.999.9� 

.... dst 

PAGU T.A. 20XX Lokas1, tanggal 

Anglrn Dasar lnisiatif Baru Jumlah KPA 

RM 

RMP Nama 
PNBP NIP 

BLU 

PLN 

HLN 

PON 

HLN 

PBS 

TOTAL 
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5. Format KAK/TOR

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE

KELUARAN (OUTPUT) TA 20XX 

Kementerian Negara/Lembaga 

Unit Eselon I/II 

Program 

Sasaran Program 

Indikator Kinerja Program 

Kegiatan 

Sasaran Kegiatan 

lndikator Kinerja Kegiatan 

Klasifikasi Rincian Output 

Indikalor KRO 

Rincian Output 

lndikator RO 

Volume RO 

Satuan RO 

A. Latar Belakang

............................................. (1) 

............................................. (2) 

............................................. (3) 

............................................. (4) 

1.......................................... (5) 

2 ........................................ .. 

............................................. (6) 

............................................. (7) 

1.......................................... (8) 

2 ........................................ .. 

.......................................... (9) 

1 ........................................... (10) 

2 ......................................... . 

l......... ..... ... ... . .. . .. . . . . .. . ..... . . (11) 

2 . .................................... . 

1 ........................................ (12) 

2 ......................................... . 

(13) 

(14) 

l. Dasar Hukum ......................................... (15) 

2. Gambaran Umum .................................. (16) 

B. Penerima Manfaat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 7) 

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan ............................... (18) 

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan ............ (19) 

D. Kurun Waktu Pen.capaian Keluaran ............. (20) 

E. Biaya Yang Diperlukan ................................ (21) 

Penanggung Jawab Kegiatan, 

Nama .......................... (22) 

NIP /NRP ...................... (23) 
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PETUNJUK PENGISIAN KAK/TOR 

No. Uraian 

( 1) Diisi nama Kementerian/Lembaga. 

(2) Diisi nama unit eselon I/II sebagai penanggung jawab Program.

(3) Disi nama program sesuai dengan dokumen Renja K/L.

(4) Diisi dengan Sasaran Program yang akan dicapai dalarn Program.

(5) Diisi indikator Kinerja Program.

(6) Diisi nama Kegiatan sesuai dengan dokumen Renja K/L.

(7) Diisi Sasaran Kegiatan.

(8) Diisi indikator Kinerja Kegiatan.

(9) Diisi nama/nomenklatur Klasifikasi Rincian Output.

( 10) Diisi Indikator Klasifikasi Rincian Output.

(11) Diisi nama/nomenklatur Rincian Output.

(12) Diisi Indikator Rincian Output.

(13) Diisi mengenai jumlah/banyaknya kuantitas Keluaran (Output) yai-ig

dihasilkan.

(14) Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunalrnn dalam rangka

pengukuran kuantitas Keluaran (Output) sesuai dengan karakteristiknya.

( 15) Diisi dengai1 dasar hukum tu.gas fungsi dan/ atau ketentuan yang terkai.1

angsung dengan Keluaran ( Output) yang al<an dilal<Sanal<an.

( 16) Diisi gambaran umum mengenai Keluaran ( Output) dan volumenya yang

al<an dilaksanakan dan dicapai.

( 17) Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau ekstemal K/L.

(18) Diisi dengan cara pelalrnanaannya berupa kontraktual atau swal<elola.

(19) Diisi dengan tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran (RO),

berupa tahapan perencanaan/ persiapan, tahapan pelaksanaan, dan

tahapan pelaporan.

(20) Diisi dengan kurun waktu pelaksanaan pencapaian Keluaran.

(21) Diisi dcngan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran

dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir.

(22) Diisi dengan nama KPA/penanggungjawab kegiatan.

(23) Diisi dengan NIP/NRP KPA/penanggungjawab kegiatan.
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6. Format Rincian Anggaran Belanja (RAB)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA 

Kernen terian / Lembaga 

Unit eselon II/Satker 

Kegiatan 

Sasaran Kegiatan 

Indikator Kinerja Kegiatan 

Klasifikasi Rincian Output 

lndikator KRO 

Volume 

Satuan Ukur 

Alokasi Dana 

Kode Uraian RO/Komponcn/ Volume 

Subkomponen/ Akun/ Rincian 
detil 

Output 

1 2 3 

xxx.xx Rincian Output l 99 

XXX Komponen 1 -

A Subkomponen A -

xxxxxx Akun 

a. Detil belanja l -

b. Detil bclanja 2 -

C. ... dst.

B Su bkomponen B -

a. ... dst.

xxx.xx Rincian Output 2 99 

XXX Komponen J -

A Sub komponen A -

xxxxx Akun 

a. Detil belanja 1 -

b. Detil belanja 2 -

C. ... , dst.

B Subkomponen B -

d. . .. , dst.

Catalan: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

1 .......................... ········ ..................... . 

2 ··································•····················· (5) 

................... ··································· (6) 

1 ························································ 

2 ························································ (7) 

................................................... (8) 

...................................................... (9) 

······•···· ............ ···················• ········ (10) 

Jenis komponcn Rincian Harga 

(Utama/ Pendukung) Perhitungan Satuan 

Sat jml 

4 5 6 

- - -

Utarna - -

R- - -

- 99 sat. x 99 99 999 
sal. x .... 

- 99 sat. x 99 99 999 
sal. x .... 

- - -

- - -

Utarna - -

- - -

- 99 sat. x 99 99 999 
sat. x .... 

- 99 sat. x 99 99 999 
sat. x .... 

- - -

Jumlah 

7 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

Nama ................... (11) 

NIP/NRP ............... (12) 

Jumlah total alokasi anggaran RO adalah jumlah keseluruhan alokasi anggaran RO-RO yang 

dilaksanakan oleh seluruh satker, untuk RO yang sarna. 
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PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA 

No Uraian 

(1) Diisi nama Kementerian Negara/ Lembaga.

(2) Diisi nama unit eselon II/ satker sebagai penanggung jawab/pelaksana

kegiatan.

(3) Diisi nama Kegiatan sesuai dengan dokumen Renja K/ L. 

(4) Diisi Sasaran Kegiatan yang didukung Klasifikasi Rincian Output. 

(5) Diisi Indikator Sasaran Kegiatan 

(6) Diisi nama/uraian mengenai identitas dari setiap Klasifikasi Rincian

Output.

(7) Diisi Indikator Klasifikasi Rincian Output.

(8) Diisi mengenai jumlah/banyaknya kuantitas Klasifikasi Rincian Output

tyang dihasilkan.

(9) Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka

pengukuran kuantitas Klasifikasi Rincian Output sesuai dengan

karakteristiknya.

(10) Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian Klasifikasi

Rincian Output.

(11) Diisi dengan nama KPA/penanggungjawab kegiatan.

(12) Diisi dengan NIP/NRP KPA/penanggungjawab kegiatan.

DATA DALAM TABEL 

Kolom 1 Kode Diisi kode Rincian Output, komponen, 
subkomponen 

Kolom 2 Uraian Rincian Output Diisi uraian nama Rincian Output, 

/komponen/ komponen, subkomponen, dan detail 
belanja 

su bkomponen/ detail Keterane:an 
su bkomponen bersifat opsional 

Kolom 3 Volume Rincian Output Diisi jumlah / banyakn ya kuantitas 
Rincian Output yang dibasilkan. 
Diisikan sebaris dengan uraian Rincian 
Output. 

Kolom 4 IJenis Komponen Diisi utama atau pendukung Uika ada). 
Diisikan sebaris dengan uraian 
komponen, yang menyatakan bahwa 
komponen tersebut sebagai komponen 
iutama atau komponen pendukung. 
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Kolom 5 Rincian Perhitungan 

Kolom 6 Harga Satuan 

Kolom 7 Jumlah 

Diisi formula perhitungan satuan-satuan 
pendanaan. 

Diisikan sebaris dengan uraian detil 
belanja 

Conteh: 

2 org x 2 hari x 2 frekuensi 

Jumlah perhitungan tesebut diisikan 
pada Subkolom 5 (jumlah) sebesar 8. 

Diisi nominal harga satuan yang 
berpedoman pada standar biaya yang 
berlaku. 

Diisikan sebaris dengan uraian detil 
belanja 

Keterarn:mn 

Dalam hal biaya satuan ukur tidak 
terdapat dalam standar biaya dapat 
menggunakan data dukung lainnya yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

Diisi nominal hasil - hasil perhitungan 
pada tingkat detil belanja, subkomponen, 
komponen (jika ada), Rincian Output. 

Keteranf>'an: 

Jumlah total alokasi anggaran Rincian 
Output harus sama dengan jumlah total 
anggaran pada Klasifikasi Rincian 
Output. 
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7. Format Rekap Penandaan Anggaran (Budget Tagging)

REKAP PENANDAAN ANGGARAN (BUDGET TAGGING) 

TAHUN ANGGARAN20XX 

KEMENTERIAN/LEMBAGA I : I ................... (Berisikan Nama Kementenan/ Lembaaa beserta kodem1a) 

UNIT ORGANISASI I : I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bensikan Nama Unit Eselon I beserta kodenuaJ 

1) PRIORITAS NASIONAL

URAlAN 

(I) 

Program 1 .... (Berisikan 11ama Program) 

1 ........................ . 

2 .......... ··············· 

................... , dst. 

Program 2 ... . 

1 ........................ . 

2 ........................ . 

................... , dst. 

Total 

I ........................ . 

2 ........................ . 

................... , dst. 

(Berisikan uraian priori/as 
Nasional Yang Didukung) 

(Berisikan uraian priori/as 
Nasional Yang Dldukung) 

(Berisikan uraian priori/as 
Nasional Yang Didukung) 

2) ANGGARAN TEMATIK APBN

URAIAN 

(I) 

Program 1 .... (Berisikan nama Program) 

1 ........................ . 

2 ..... .... ············· .. 

................... , dst. 

Program 2 ... . 

1. ....................... .

2 ................... ,, .. .. 

................... , dst. 

Total 

1. ...... ' ........... , .. ' .. 

2 ........................ . 

................... , dst. 

(Beris/kan uraian Tema/ik 
APBN Yang Didukung) 

(Berisikan uraian Tematik 
APBN Yang Dldukung) 

(Berisll<an uraian Tematik 
APBN Yang Dldukung) 

TA 20XX 

(21 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

TA20XX 

(21 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 
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8. Format Penandaan Anggaran (Budget Tagging)

No 

.. (1) 

Dst. 

FORMAT PENANDAAN ANGGARAN (BUDGET TAGGING) 

Kementerian / Lem baga 

Unit Organisasi 

Kegiatan 

: (berisi Nama Kementerian/ Lembaga) 

: (berisi Nama unit eselon I sebagai KPA) 

: (berisi Nama Kegiatan) 

Kode Rincian Output Penandaan Anggaran ( Tagging) 

. . . . . . . . . (2) ......................... (3) 1 .................................. (4) 

2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Dst. 

Ost. Ost. Dst. 

Penanggung Jawab Kegiatan, 

Nama ...................................................... . 

NIP/NRP . ................................................ . 

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PENANDAAN ANGGARAN 

DATA DALAM TABEL 

(1) Diisi nomor urutan 

(2) Diisi kode Rincian Output 

(3) Diisi uraian Rincian Output 

(4) Diisi Penandaan Anggaran (Tagging) yang didukung 
Rincian Output. 

Penandaan Anggaran ( Tagging) terdiri atas Prioritas 
Nasional clan Tematik APBN 
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9. Format Gender Budget Statement (GBS)

GENDER BUDGET STATEMENT 

(Pernyataan Anggaran Gender) 

Kementerian/ Lembaga 

Unit Organisasi 

Unit eselon II/ Satker 

Program 

Kegiatan 

Rincian Output 

Indikator Rincian Output 

Analisa Situasi 

Rencana Aksi 

(dipilih rencana aksi yang 
secara langsung mengubah 
kondisi kearah kesetaraan 
gender') 

Alokasi Anggaran Rincian 

Output 

Dampak/hasil Rincian Output 

: (berisi Nama Kementerian/ Lembaga) 

: (berisi Nama unit eselon I sebagai KPA} 

(berisi Nama unit eselon II di Kantor Pu.sat 

yang bukan sebagai satlcer atau nama 

satker baik di Pu.sat atau Daerah) 

Nama Program 

Nama Kegiatan 

Rumusan, volume, dan satuan Rincian Output 

Indikator Rincian Output 

• Uraian ringlcas yang menggambarlcan

persoalan yang akan ditangani/ 

dilalcsanalcan, meliputi: data pembulca 

wawasan, faktor kesenjangan, dan 

penyebab pennasalahan kesenjangan 

gender (laki-laki us perempuan, 

manula/ analc-anak us usia dewasa, 

nonnal vs difabel}. 

• Jika data pembuka wawasan berupa data

terpilah kuantatif untuk kelompok sasaran

tidak tersedia, dapat menggunalcan. data

kualitatif

• Rincian Output yang a/can dihasilkan

mempunyai pengaruh kepada kelompok

sasaran tertentu

lsu gender pada komponen 
• isu/ kesenjangan gender yang ada pada

komponen inputnya.

Rencana Jelaskan rencana alcsi yang 
aksi l akan dilakukan untuk 

menghilangkan/ mengurangi 
lcetidakadilan/ ketidaksetaraan 
gender 

..... dst. 
. ........... 

Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan 

untuk mencapai Rincian Output 

Dampak/ hasil secara luas dari Rincian 
Output yang dihasillcan dan dikaitkan 
dengan isu gender serta perbaikan ke arah 
kesetaraan gender. 

Penanggung Jawab Kegiatan, 

Narna ......................................................... . 

NIP/NRP . .................................................. . 
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10. Format Daftar Pagu Anggaran K/L Per Satker

®· 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

-- . 

DAFTAR PAGU ANGGARAN K/L PER SATKER 

TAHUN ANGGARAN 20.XX 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

UNIT ORGANISASI ; 

PROGRAM l 

PAGU PROGRAM 1 

PROGRAM2 : 

PAGU PROGRAM 2 

... dst. 

Afokasi Anggaran K/L tersebut, ctirinc1 menurut lokasi sebagai berikut : 

SATUAN KERJA JENI$ BELANJA 

(Ribuan Rupiah) 

SUMBER DANA 

PEGAWAJ BARANG MODAL 
BANTUAN 

SOSIAL 
WN-LAIN RM l>NBP/BLt >DN/PHLr SBSN PBS 

JUMLAH 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

XXX NAMA SATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

XXX NAMA SATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

XX..X NAMA SATl<ER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

,CX.'( NAMA SATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

XX.'( NAMA SATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

XXX NAMA SATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

x..-xx. NAMA SATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

po<.'< NAMA SATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

� NAMA SATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

lxx.'C NAMA SATI<ER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

X.'C.X NAMA SATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

""'" NAMA SATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

�= NAMASATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

XX,'( NAMA SATl<ER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

XXX NAMA SATl<ER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

ixx.'I NAMASATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 

(Eselon I K/L) 

················"''''''''''''''''"'''"

NlP/NRP ........................... 
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11. Format Kornparasi Anggaran Satker

I
KOMPARASI ANGGARAN SATKER 

l<EMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : xxx) ........ (Berisikan Nama Kl L beserta kodenya) 
I 

UNIT ORGANISASI : xx) .. ....... (Bensrkan Nama unit cselon / beserta kodenya) 

UNIT KERJA : "-"-"-"-"-'<) ........ (Berisikan Nama Satkcrl>eserta kodenya} 

ALOKASI : Rp ........ (Beris1ka11 Alokasi Satker) 

Halaman: 

ALOl<ASI 
% Kcna1kan Alokasi/ Target 

TA 20XX 
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ REALISASI DIPA ANGGARAN K/L 

KODE Terhadap Terhadap 
KOMPONEN TA 200X-2 TA 200X-1 DAN TARGET TA 

REALISASI DIPA 
20XX 

TA 200X-2 TA 200X-1 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

X.'C..'C.X..X.XX Program l ..... (Berisikan rumusan Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 XX% XX% 

= l{egiatan l ..... (Berisrkan rumusan Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 XX% XX 'Yo 

X."1< I<RO 1 .... (Berisikan rumusan KROJ 9.999.999 9.999.999 9.999/xxx XX% XX% 

xx RO I .... . . . .  (Berisikan rumusan RO) 9.999.999 9.999.000 9.999/xx.x XX% XX% 

X.'<X Kompone11 l... (berisikan uraian komponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 XX% XX% 

XXX Komponen 2 ... (berisikan uraiw1 kompo11e11) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 XX% XX% 

... ,dst. 

"-" RO 2 .... 9.999.999 9.999.999 9.999/= XX% XX% 

.... dst. 

= KRO 2 .... (Bens,kan rumusan KROJ 9.999.999 9.999.999 9.999/= XX% XX% 

.... dst. 

XX.."(.'( I<egiatan 2 ..... (Berisikcm rumusan Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 XX% XX% 

.... dst. 

XX..'<.XX.XX Program 2 ..... (Berisikan rumusan Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 XX% XX% 

.... dst. 
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12. Format Surat Pengantar Usulan RKA-K/L

LOGO ... (l) 

Nomor: S

Sifat 

Lampiran 

Hal 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ......... (2) 

UNIT ESELON 1.. ................... (3) 

SATKER .................................... (4) 

Alamat ........................................ (5) 

I /20XX (tanggal-bulan) 20.XX 

: Segera 

: Satu Berkas 

: Usulan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 

Yth. Direktur Jenderal Anggaran 

di Jakarta 

Sehubungan dengan ditetapkannya Surat Bersama Menteri Keuangan dan 

Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pagu Anggaran Kemente1ian Negara/Lembaga, 

dengan ini disampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 

(RKA-K/L) Kementerian .............. (6), dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. RKA-K/L telah disusun sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran

Kementerian Negara/Lembaga dan pengesahan Daftar Isian Pelal(sanaan

Anggaran.

2. RKA-K/L beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan

lengkap clan benar, direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian

Negara/Lembaga (APIP K/L), disimpan oleh Satuan Kerja dan Unit Eselon I, serta

siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Sebagai kelengkapan dokumen, dengan ini dilampirkan dokumen penelaahan 

berupa: 

1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKA Satker);

2. Daftar Rincian Pagu Anggaran K/L per Satker/Eselon I.

3. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri/Pimpinan Lembaga atau 

Pejabat Yang Ditunjuk 

........................... ············. (7) 

NIP/NRP .......................... . 
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Keterangan: 

l. Diisi logo Kementerian/Lembaga.

2. Diisi nomenklatur Kementerian/Lembaga.

3. Diisi unit eselon I pengusul RKA-K/L.

4. Diisi satker pengusul RKA-K/L.

5. Diisi alamat Kementerian/Lembaga.

6. Diisi nomenklatur Kementerian/Lembaga.

7. Diisi nama dan NIP/NRP Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang

ditunjuk.

Salinan scsuai dengan aslinya 

ha 

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, 

ttd. 

ISA RACHMATARWATA 
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN 

NOMOR /AG/2021 

TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN 

NEGARA/ LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN 

PEDOMAN PENELITIAN DAN REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

Sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) harus dilakukan penelitian oleh 

Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro 

Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian Negara/Lembaga, untuk 

selanjutnya direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian 

Negara/Lembaga (APIP K/L). 

A. PEDOMAN PENELITIAN 

JENDERAL/ SEKRETARIAT 

PERENCANAAN/UNIT 

NEGARA/LEMBAGA 

RKA-K/L OLEH 

UTAMA/SEKRETARIAT 

PERENCANAAN 

SEKRETARIAT 

C.Q. BIRO 

KEMENTERIAN 

Penelitian RKA-K/L bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan 

kebenaran RKA-K/L yang disusun sebelum disampaikan kepada APIP K/L 

dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk 

dilakukan penelaahan bersama dengan Kernen terian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Kementerian PPN/Bappenas). Penelitian RKA-K/L dilakukan melalui 

verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan 

serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan 

penganggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini .. 

Penelitian RKA-K/L dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat 

Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan 

Kementerian/Lembaga. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum 

melakukan penelitian RKA-K/L adalah sebagai berikut: 
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1. Dokumen dalam rangka meneliti RKA-K/L, meliputi:

a. Rencana Kerja K/L (Renja K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) tahun anggaran yang direncanakan;

b. hasil kesepakatan trilateral meeting;

c. hasil reviu Angka Dasar (baseline) dan hasil pembahasan

proposal anggaran Inisiatif Baru Uika ada);

d. daftar rincian Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L

per satuan kerja ( satker) / eselon I;

e. Kertas Kerja (KK) satker, RKA satker dan formulir RKA-K/L;

f. target dan pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uika

ada);

g. Rekap Penandaan Anggaran;

h. Surat Pernyataan Eselon I atas alokasi Belanja 526;

1. Surat Clearance belanja TIK Uika ada);

J. dokumen teknis lainnya yang disusun oleh satker seperti

Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA

BLU), perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi

bangunan gedung negara atau yang sejenis, serta data dukung

teknis lainnya; dan

k. peraturan-peraturan terkait dengan penganggaran.

2. Penelitian RKA-K/L difokuskan untuk meneliti hal-hal sebagai

berikut:

a. konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi volume

Klasifikasi Rincian Output dan indikator Kinerja kegiatan dalam

RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan

RKP;

b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran

K/L atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas;

c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana

yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L atau Alokasi

Anggaran K/L;

d. kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran; dan

e. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L, antara lain

RK.A satker, Tenn of Reference/Rincian Anggaran Biaya

(TOR/RAB), dan dokumen pendukung terkait lainnya.
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Hasil penelitian RKA-K/L yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal/ 

Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan 

Kementerian/Lembaga selanjutnya disampaikan kepada unit eselon I 

Kementerian/ Lembaga untuk dilakukan penyesuaian a tau perbaikan Uika 

ada) dan secara paralel disampaikan kepada APIP Kementerian/Lembaga 

untuk dilakukan reviu RKA-K/L. 

Selain itu, Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro 

Perencanaan/Unit Perencanaan Kementcrian/Lembaga melakukan 

penjaminan mutu atas Prakiraan Maju yang digulirkan Direktorat 

Jenderal Anggaran dan menyusun Prakiraan Maju tahun ketiga (lihat 

Lampiran II Peraturan Dirjen ini). 

B. PEDOMAN REVIU RKA-K/L OLEH APIP K/L

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa

penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) berpedoman kepada RKP dengan memperhitungkan

ketersediaan anggaran. Pemerintah menentukan prioritas

pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam dokumen RKP. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke

dalam Renja K/L, untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam RKA

K/ L berdasarkan Pagu Anggaran K/L.

Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari perencanaan

penganggaran. Perencanaan penganggaran dalam RKA-K/L harus

disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah perencanaan

penganggaran, sehingga penuangan informasi dalam dokumen

RKA-K/L harus terukur. melalui perencanaan penganggaran yang

terarah diharapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

siap untuk dilaksanakan awal tahun anggaran (bulan Januari)

terlebih lagi DIPA K/L sudah ditetapkan sebelum tahun anggaran.

APIP K/L berperan untuk melakukan peningkatan pengawasan

dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran melalui reviu
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RKA-K/L dan reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara 

(RKBMN). Untuk dapat mengemban amanat reviu tersebut, maka 

auditor APIP K/L diharapkan memahami perencanaan 

penganggaran dan perencanaan BMN sehingga pedoman reviu 

RKA-K/L ini diharapkan menjadi referensi bagi auditor APIP K/L 

yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman akan 

substansi RKA-K/L. 

Seiring hal tersebut di atas, dalam proses perencanaan 

penganggaran, akan semakin dipertegas pemisahan tugas dan 

peran antara Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer 

(CFO) dan sebagai Chief Operational Officer (COO). 

b. Definisi

Reviu adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana

keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh auditor

APIP K/L yang kompeten, untuk memberikan keyakinan terbatas

(limited assurance) bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan

Pagu Anggaran K/L dan/ atau Alokasi Anggaran K/L yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN /Kepala

Bappenas, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan

DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, 

standar biaya, kebijakan redesain sistem perencanaan dan 

penganggaran dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi 

kaidah perencanaan penganggaran dalam upaya membantu 

Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang 

berkualitas. 

APIP K/L adalah Inspektorat J enderal/ Inspektorat 

Utama/Inspektorat a.tau nama lain yang secara fungsional 

melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab 

langsung kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga. 

c. Tujuan Reviu

Tujuan reviu adalah untuk membantu terlaksananya 

penyusunan RKA-K/L dan memberi keyakinan terbatas (limited 

assurance) bahwa informasi dalam RKA-K/L telah disusun 

berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala 
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Bappenas, Renja K/L, RKP, standar biaya, kebijakan redesain 

sistem perencanaan dan penganggaran, dan kebijakan ekonomis, 

efisiensi, efektivitas anggaran dalam rangka mewujudkan prinsip 

value for money serta memenuhi kaidah perencanaan 

penganggaran, kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga, sehingga 

diharapkan dapat menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. 

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat 

sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian 

atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, 

pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon 

terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan 

bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau 

konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa 

dilaksanakan dalam suatu audit. 

Reviu dapat menjadikan perhatian auditor tertuju kepada hal-hal 

penting yang mempengaruhi RKA-K/L, namun tidak memberikan 

keyakinan bahwa auditor akan mengetahui semua hal penting 

yang akan terungkap melalui suatu audit. 

d. Ruang Lingkup, Sasaran, dan Waktu Pelaksanaan Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas penyusunan

dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA

K/L dan dokumen sumber yang dilakukan secara terbatas pada

TOR/RAB, serta dokumen pendukung terkait lainnya. Ruang

lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian

intern dan pengujian atas respon permintaan keterangan yang

biasanya dilaksanal<an dalam suatu audit.

Sasaran rev1u adalah agar Menteri/Pimpinan Lembaga

memperoleh keyakinan bahwa penyusunan dokumen perencanaan

keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L dan data

pendukung telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L

dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Renja K/L, RKP,

standar biaya, dan kebijakan kebijakan ekonomis, efisiensi, dan

efektivitas anggaran dalam rangka mewujudkan prinsip value for

money serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran,

termasuk basil Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
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telah disusun berdasarkan Pedoman Redesain Sistem Perencanaan 

dan Penganggaran. 

Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dilaksanakan pada saat penyusunan 

RKA-K/L oleh unit eselon I yang merniliki alokasi anggaran 

(portofolio) dan sebagai penanggung jawab program setelah 

ditetapkannya Pagu Anggaran K/L, dan penyesuaian RKA-K/L 

oleh unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) 

setelah diperolehnya Alokasi Anggaran K/L. Oleh karena itu, unit 

penyusun bertanggung jawab untuk melaksanakan 

perbaikan/penyesuaian RKA-K/L. Pada prinsipnya, pelaksanaan 

reviu RKA-K/L oleh APIP K/L tidak menambah layer proses 

perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, reviu RKA-K/L dapat 

dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan pembahasan RKA

K/L antara unit eselon I dan Sekretariat Jenderal/Sekretariat 

Utama/ Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan 

Kernen terian / Lem bag a. 

e. Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA-K/L

Referensi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu

RKA-K/L adalah semua peraturan yang terkait dengan pengelolaan

keuangan negara pada tahap perencanaan dan penganggaran serta

perencanaan BMN, antara lain meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4) Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengadaan dan

penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah;

5) Peraturan Pemerintah mengenai sistem pengendalian intern

pemerintah;

6) Peraturan Pemerintah mengenai penyusunan RKA-K/L;

7) Peraturan Pemerintah mengena1 tata cara pengadaan

pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah;

8) Peraturan Pemerintah mengena1 sinkronisasi proses 

perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional; 

9) Peraturan Presiden mengena1 pengadaan barang/jasa

pemerintah;

10) Peraturan Presiden mengenai RKP;
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11) Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas luar

negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak

tetap;

12) Pera tu ran Presiden mengenai Rencana Pem bangunan J angka

Menengah Nasional (RPJMN);

13) Instruksi Presiden mengenai pengarusutamaan gender dalam

pembangunan nasional;

14) Instruksi Presiden mengenai program pembangunan yang

berkeadilan;

15) Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengukuran dan

evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L;

16) Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas

dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan

pegawai tidak tetap;

17) Peraturan Menteri Keuangan mengena1 pedoman standar

biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam

penyusunan rka-k/1;

18) Peraturan Menteri Keuangan mengena1 tata cara pengajuan

persetujuan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract)

dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

19) Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar;

20) Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan

dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA;

21) Peraturan Menteri Keuangan mengena1 perencanaan 

kebutuhan BMN; 

22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ral<yat

mengenai pedoman teknis pembangunan bangunan gedung

negara;

23) Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala

Bappenas mengenai penetapan Pagu Anggaran K/L dan

langkah-langkah penyelesaian RKA-K/L;

24) Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala

Bappenas mengenai Alokasi Anggaran K/ L; dan

25) Peraturan Direktur Jenderal Anggaran mengenai petunjuk

teknis penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan

pengesahan DIPA.
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f. Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu

Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan reviu. Prinsip

objektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu melaksanakan reviu

dengan jujur, integritas, dan tidak mengkompromikan kualitas.

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas rev1u, perlu

dipertimbangkan kompetensi pereviu Tim Reviu yang akan

ditugaskan. Sesuai dengan tujuan reviu, maka Tim Reviu secara

kolektif harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:

1) memahami sistem perencanaan pembangunan nasional;

2) memahami tata cara penyusunan RKA-K/L;

3) memahami Pedoman Redesain Sistem Percncanaan dan

Penganggaran;

4) memahami tata cara penyusunan RKBMN;

5) memahami perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di

lingkungan K/ L;

6) memahami bagan akun standar;

7) memahami tugas dan fungsi unit yang direviu;

8) memahami Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif

Gender (PPRG);

9) menguasai teknik komunikasi;

10) memahami analisis basis data; dan

11) menguasai dasar-dasar reviu.

2. Tata Cara Reviu

Pedoman pelaksanaan reviu ini dimaksudkan sebagai acuan untuk

merencanakan, melaksanaka.n, dan melaporkan hasil reviu.

a. Tahapan Reviu

Dalam melakukan reviu terdapat tiga tahapan reviu, meliputi:

1) tahap perencanaan reviu;

2) tahap pelaksanaan reviu; dan

3) tahap pelaporan hasil reviu.

b. Tahap Perencanaan Reviu

1) Hal-hal Yang Harus Dipersiapkan

a) melakukan rapat koordinasi dengan Biro 

Perencanaan/Unit Perencanaan K/L untuk 

mendapatkan hasil dokumen perencanaan yaitu RKP 

dan Renja K/L (hasil trilateral meeting), kebijakan 

Menteri/Pimpinan Lembaga terkait perencanaan dan 

penganggaran Kernen terian / Lembaga. Melalui 
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koordinasi tersebut diharapkan akan menghasilkan 

pelaksanaan reviu yang efisien dan ef ektif. 

b) mempersiapkan data untuk mendukung pelaksanaan

reviu antara lain Renja K/L (hasil trilateral meeting),

Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri

PPN / Kepala Bappenas terkait Pagu Indikatif K/ L, hasil

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang

meliputi: program, sasaran program, indikator kinerja

program, output program, kegiatan, sasaran kegiatan,

indikator kinerja kegiatan, KRO, dan RO, laporan

singkat (lapsing) hasil pembahasan antara K/L dengan

D PR-RI hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), compliance audit atas realisasi DIPA (bila ada),

data Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan RKBMN

menerima dokumen-dokumen dari unit eselon I untuk

direviu, meliputi:

(1) surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat

eselon 1/penanggung jawab portofolio;

(2) Data RKA-K/L;

(3) TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait

lainnya.

2) Pelaksanaan Tahap Perencanaan Reviu

a) Menyusun Tim Reviu

b) Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah

persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif

harus dipenuhi. Tim Pereviu terdiri dari 1 (satu)

Pengendali Mutu, 1 (satu) Pengendali Teknis, beberapa

Ketua Tim, dan beberapa jumlah Anggota Tim

disesuaikan dengan jumlah RKA satker. Sebagai dasar

pelaksanaan reviu, pimpinan APIP K/ L menerbitkan

surat tugas reviu. Surat tugas tersebut paling sedikit

menjelaskan mengenai pemberi tugas, susunan tim,

ruang lingkup reviu, lokasi, serta waktu pelaksanaan

reviu.
c) Sebelum melakukan reviu, pereviu harus memahami

tugas dan fungsi objek reviu dan peraturan/kebijakan

perencanaan penganggaran. Objek reviu adalah unit.

penyusun RKA-K/L eselon I yang memiliki alokasi

anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab

program.

d) Penyusunan program kerja yang berisi langkah

langkah reviu yang tepat dengan mempertimbangkan
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faktor risiko, materialitas, signifikansi, ketersediaan 

auditor, dan ketersediaan waktu. 

c. Tahap Pelaksanaan Reviu

1) Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu oleh APIP K/L difokuskan pada:

a) kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu

Rincian Output;

b) kepatuhan dalam penerapan 

penganggaran, antara lain:

kaidah-kaidah 

(1) penerapan standar akuntansi pemerintah

(2) penerapan standar biaya (masukan, keluaran,

dan struktur biaya)

Untuk Rincian Output yang telah ditetapkan oleh

Menteri Keuangan dalam SBK, reviu RKA-K/L

dilakukan hanya un tuk mencocokkan be saran

uang pencapaian Rincian Output yang tercantum

dalam RKA Satker dengan SBK. Untuk Rincian

Output yang non SBK, reviu RKA-K/L dilakukan

sampai dengan level detil;

(3) penggunaan akun;

(4) hal-hal yang dibatasi, termasuk dalam hal ini

adalah penggunaan produk 1mpor karena

Kementerian/Lembaga diminta untuk

mengutamakan penggunaan produk dalam

negen;

(5) pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang

didanai dari PNBP, pinjaman/hibah luar negeri,

pinjaman/ hi bah dalam negeri, dan surat

berharga syariah negara;

(6) penganggaran badan layanan umum;

(7) kontrak tahun jamak (multi years contract);

(8) Pengalokasian Anggaran Responsif Gender; dan

(9) pengalokasian anggaran yang akan diserahkan

menjadi penyertaan modal negara pada Badan

Usaha Milik Negara.
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c) kepatuhan dalam mencantumkan penandaan

anggaran sesuai dengan kategori pada semua rincian

output yang dihasilkan

d) kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain

RKA Satker, TOR/RAB dan/atau dokumen pendukung

terkait lainnya; dan

e) rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai

Inisiatif Baru dan/ atau rincian anggaran Angka Dasar

yang mengalami perubahan pada level detil.

APIP K/L dapat melakukan reviu secara paralel dengan 

penelitian oleh Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L. 

2) Hal-hal Yang Harus Diperhatikan

Reviu dilaksanakan sesuai dengan program kerja rev1u

yang telah disusun pada tahap perencanaan revm.

Pelaksanaan reviu dikoordinasikan dengan unit penyusun

RKA-K/L yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan

sebagai penanggung jawab program bersama Biro

Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga.

Pengembangan prosedur reviu dapat dilakukan oleh Tim

Reviu sepanjang diperlukan sesuai dengan kondisi di

lapangan.

Hasil pelaksanaan prosedur reviu dituangkan dalam Kertas

Kerja Reviu (KKR) dan dilakukan reviu secara berjenjang

oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis. Berdasarkan KKR,

Tim Reviu harus menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR). CHR

dibahas dan disampaikan kepada unit eselon I c.q. sekretaris

unit eselon I untuk segera ditindaklanjuti dengan perbaikan

atau penyesuaian RKA-K/L. Biro Perencanaan/Unit

Perencanaan memastikan penyelesaian tindak lanjut atas

CHR. CHR ditandatangani bersama antara Tim Pereviu

dengan Pejabat Perwakilan unit eselon I yang menyusun

RKA-K/L.

RKA-K/L yang telah diperbaiki atau disesuaikan

disampaikan kepada Sekretariat Jenderal/ Sekretariat

Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan
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Kementerian/Lembaga untuk dihimpun menjadi RKA-K/L 

lingkup Kementerian/Lembaga 

disampaikan kepada Direktorat 

Kementerian Keuangan. 

untuk selanjutnya 

Jenderal Anggaran-

Tim reviu wajib mendokumentasikan seluruh KKR dan 

dokumen RKA-K/L beserta TOR/RAB/dokumen pendukung 

lainnya dengan baik dan aman. 

d. Tahap Pelaporan Hasil Reviu

Pelaporan hasil reviu pada intinya mengungkapkan tujuan dan

alasan pelaksanaan revm, prosedur reviu yang dilakukan,

kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang

disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran

perbaikan yang belum atau tidak dilaksanakan. Laporan hasil

reviu disusun dalam bentuk Laporan Hasil Reviu (LHR) dan

disampaikan kepada pimpinan unit eselon I.



- 183 -

1. FORMAT PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/L

DILAKS 
WAKTU (JAM) 

NO. 

KKR 

KE 

T. 
NO. 

LANGKAH-LANGKAH 

KERJA 1-------r----------i---t---l 

REVIU RKA-K/L 
.OLEH REALISASI 

RENCANA 

PENELAAHAN REDISAIN SISTEM PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN 

KELENGKAPAN DATA DUKUNG RK.A-K/L 

Tujuan: 

Untuk memastikan RKA-K/L telah disusun sesuai dengan redisain sistem 

perencanaan penganggaran dan dilengkapi antara lain data dukung Renja-K/L 

dan informasi Kinerja, Surat Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri 

PPN/Kepala Bappenas terkait Pagu Indikatif K/L, Pagu Anggaran K/L, Alokasi 

Anggaran K/L, TOR/RAB. 

1. 

2. 

Pastikan penyusunan RKA

K/L telah sesuai dengan 

redisain sistem 

perencanaan penganggaran 

Dapatkan dokumen

dokumen sebagai berikut: 

a. Renja-K/L dan informasi
Kinerja, Surat Bersama 
Menteri Keuangan 
dengan Menteri 
PPN / Kepala Bappenas 
lerkait Pagu Indikatif 
K/ L, Pagu Anggaran 
K/L, Alokasi Anggaran 
K/L; 

b. TOR, RAB,
dokumen
lainnya;

GBS, dan 
pendukung 

c. Data RKA-K/L;

d. Data SIMAK-BMN dan
RKBMN Hasil
Penelaahan

e. Rekap
Anggaran
tagging);

Penandaan 
(budget 

f. Surat Pernyataan Eselon
I atas alokasi Belanja
526 Uika adat

g. Surat Clearance belanja
TIK (jika ada); dan

h. Dokumen-dokumen
lainnya yang dibutuhkan
pelaksanaan reviu.

3. Buat Kesimpulan.
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PENELAAHAN ATAS KESESUAIAN ALOKASI ANGGARAN DENGAN POKOK

POKOK KEBIJAKAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA 

Tujuan: 

Untuk memastikan alokasi anggaran telah memperhatikan pokok-pokok kebijakan 

belanja Kementerian/Lembaga. 

l. Pastikan alokasi anggaran

telah sesuai dengan pokok

pokok kebijakan belanja

K/L serta kebijakan

ekonomis, efisiensi,

efektivitas anggaran dalam

rangka mewujudkan prinsip
value for money.

2. Buat kesimpulan.
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PENELAAHAN ATAS KEPATUHAN PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH 

PERENCANAAN PENGANGGARAN - STANDAR BIAYA 

Tujuan: 

Untuk memastikan alokasi anggaran tidak melebihi Standar Biaya (Masukan, 
Keluaran, dan Struktur Biaya) dan jumlah frekuensi/volume telah 

mempertimbangkan prinsip efisiensi dan tidak melebihi jumlah BMN dalam 
SIMAK-BMN/RKBMN Hasil Penelaahan. 

l. Pastikan alokasi anggaran 

pada RKA-K/L tidak 

mele bihi standar biaya 
(masukan, keluaran) dan 
sesuai dengan standar 
struktur biaya. 

2. Buat kesimpulan. 
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PENELAAHAN ATAS KESESUAIAN AKUN PADA RKA-K/L 

Tujuan: 

Untuk memastikan bahwa penggunaan akun belanja dalam RKA K/L telah sesuai 

dengan bagan akun standar. 

1. Pastikan akun belan j a pad a

RKA-K/L telah sesuai

dengan Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Bagan

Akun Standar serta

Keputusan Direktur

Jenderal Perbendaharaan

mengenai Kodefikasi

Segmen Akun pada Bagan

Akun Standar.

2. Buat. kesimpulan.
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PENELAAHAN ATAS HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN DALAM RKA-K/L 

Tujuan: 

Untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dalam RKA-K/L telah dialokasikan 
anggaran untuk antara lain (1) Rincian Output layanan perkantoran, (2) Klasifikasi 
Rincian Output tugas dan fungsi satker, (3) program/kegiatan yang mendukung 
pencapaian prioritas nasional, prioritas bidang dan/ atau prioritas pembangunan 
daerah yang tercantum dalam RKP (apabila ada), (4) kegiatan lanjutan yang 
bersifat tahun jamak (bila ada), dan/ atau (5) dana pendamping untuk kegiatan 
yang anggarannya bersumber dari PHLN. 

1. Belanja Pegawai

Pastikan alokasi anggaran
pada RKA-K/L dan KK 
RKA-K/L satker untuk gaji
dan tunjangan serta uang
makan dilakukan dengan
berbasis data yang terdapat
pada aplikasi GPP.

2. Belanja Barang

Biaya Pemeliharaan

Sarana Kantor serta Biaya

Pemeliharaan dan

Operasional Kendaraan

Dinas:

a. Pastikan volume pada
RKA-K/L telah sesuai
dengan jumlah BMN yang
tercatat pada SIMAK
BMN / RKBMN Pastikan
harga satuan RKA-K/L
tidak melebihi SBM.

b. Pastikan tidak 
dialokasikan anggaran 
pemeliharaan untuk BMN 
dengan kondisi rusak 
berat dan untuk sarana 
kan tor/ kendaraan din as 
yang diadakan melalui 
mekanisme sewa. 

Biaya Pemeliharaan 

Gedung/Bangunan: 

a. Pastikan volume RKA-
K/ L tidak melebihi luas
BMN berupa Gedung/
Bangunan yang tercatat
pada SIMAK-BMN/
RKBMN



b. Pastikan
RKA-K/L
SBM.

harga satuan 
tidak mele bihi 

c. Pastikan tidak 
dialokasikan anggaran 
pemeliharaan untuk BMN 
dengan kondisi rusak 
berat 

d. Pastikan biaya 
pemeliharaan untuk 
gedung yang disewa 
dialokasikan berdasarkan 
kontrak/ perjanjian 
dengan penyedia gedung, 
apakah termasuk dalam 
total harga sewa atau 
tidak. 

e. Lakukan pengujian
status penggunaan BMN
atau status pemanfaatan
BMN guna memastikan
tidak terdapat duplikasi
biaya pemeliharaan 
gedung yang 
dipergunakan bersama 
beberapa satuan kerja. 

f. Lakukan penguJ1an 
kesesuaian volume luas 
bangunan (m2) pada 
RKA-K/L dengan volume 
luas bangunan (m2) pada 
SIMAK BMN atau RKBMN 
Uika ada). 

g. Pastikan penggunaan
akun Belanja Barang 
Operasional Lainnya 
dan/ atau Belanja Barang 
Non Operasional Lainnya 
mengacu kepada 
ketentuan yang berlaku. 

3. Buat kesimpulan. 
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PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN TERKAIT HAL-HAL YANG DIBATASI 

Tujuan: 

Untuk memastikan bahwa alokasi anggaran untuk hal-hal yang yang dibatasi telah 

dilengkapi data dukung dan telah memperhatikan prinsip kewajaran, efisiensi 
anggaran serta sesuai dengan ketentuan Tata Cara Petunjuk dan Penyusunan 

RKA-K/L. 

ALOKASI ANGGARAN ALAT ANGKUT DARAT BERMOTOR DINAS JABATAN DAN 

ALAT ANGKUT DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL KANTOR 

1. Dapatkan Data Dukung

lainnya berupa:

a. Pricelist/brosur I e
katalog.

b. untuk satker baru,
surat Keputusan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi 
(Menteri PAN & RB) 
terkait ljin Prinsip 
pembentukan satker 
atau penambahan unit 
orgamsas1. 

2. Pastikan volume pada RKA

K/ L terkait Alat Angkut
Darat Bermotor Dinas
Jabatan:

a. telah sesuai dengan 
standar kebutuhan 
Uumlah) pada RKBMN 

b. Untuk satker baru,
pastikan terdapat Surat
Keputusan Menteri PAN
dan RB terkait Ijin
Prinsip pembentukan 
satker a tau 
penambahan unit 
organisasi. 

Disamping itu, satker dapat 

melakukan alternatif 

pemenuhan kebutuhan 

melalui sewa kendaraan 

sepanjang telah masuk 

dalam RKBMN. 

3. Pastikan spesifikasi teknis
Alat Angkut Darat Bermotor

Dinas Jabatan dan Alat
Angkut Darat Bermotor

Operasional Kantor yang
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diusulkan telah sesuai 

standar barang / spesifikasi 

teknis berdasarkan 

Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai 

Standar Barang dan 

Standar Kebutuhan Barang 

Milik Negara Berupa Alat 

Angkutan Darat Bermotor 

Dinas Operasional Jabatan 

Di Dalam Negeri. 

4. Pastikan kesesuaian

alokasi anggaran pada

RKA-K/L dengan TOR/RAB

dan data dukung (pricelist/

brosur / e-katalog) serta

harga satuan tidak mele bihi

SBM.

5. Pastikan Struktur Biaya

dalam RKA-K/L telah

sesuai.

6. Khusus untuk alokasi

anggaran Alat Angkut Darat

Bermotor Dinas Jabatan

pada Perwakilan RI di luar

negeri disesuaikan dengan

ketentuan yang berlaku di

negara setempat.

7. Buat kesimpulan.
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ALOKASI ANGGARAN ALAT ANGKUT DARAT BERMOTOR DINAS FUNGSIONAL 

(MOBIL JENAZAH, AMBULANCE, KENDARAAN TAHANAN, DLL) 

1. Dapatkan Data Dukung

lainnya berupa:

a. Pricelist/brosur I e
katalog

b. untuk satker baru, 
surat Keputusan 
Menteri PAN dan RB 
terkait Ijin Prinsip 
pembentukan satker 
atau penambahan unit 
organ1sas1. 

2. Pastikan alokasi anggaran

Alat Angkut Darat Bermotor

Dinas Fungsional telah

memperhatikan kebutuhan

dan prinsip kewajaran.

Disamping itu, satker dapat

melakukan alternatif

pemenuhan kebutuhan
melalui sewa kendaraan.

3. Pastikan kesesuaian 

alokasi anggaran pada 

RKA-K/L dengan TOR/RAB 
dan data dukung (pricelist, 

brosur / e-katalog) serta 

harga satuan tidak melebihi 

SBM (untuk pick up, 

kendaraan operasional bus). 

4. Pastikan Struktur Biaya 

dalam RKA-K/L telah 

sesuai 

5. Khusus untuk alokasi 

anggaran Alat Angkut Darat 

Bermotor Fungsional pada 

Perwakilan/ atase RI di luar 

negeri disesuaikan dengan 

ketentuan yang berlaku di 

negara setempat. 

6. Buat kesimpulan. 
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ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN MESS, WISMA, GEDUNG PERTEMUAN 

1. Dapatkan Data Dukung

lainnya berupa:

a. surat persetujuan dari
Menteri/ Pimpinan

Lembaga,

b. Perhitungan kebutuhan
biaya pem bangunan
bangunan/ gedung
negara dari Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat atau
Dinas Pekerjaan Umum
setempat.

2. Pastikan alokasi anggaran

pengadaan/pembangunan

mess, wisma, gedung

pertemuan telah

memperhatikan kebutuhan

dan prinsip kewajaran serta

dilengkapi dokumen

pendukung (a) surat

persetujuan dari

Menteri/Pimpinan Lembaga

dan (b) perhitungan

kebutuhan biaya

pembangunan

bangunan/ gedung negara

dari Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat atau Dinas

Pekerjaan Umum setempat.

3. Pastikan Struktur Biaya

dalam RKA-K/L telah

sesuai

4. Pastikan telah dilengkapi

dengan surat permohonan

persetujuan penghapusan

bangunan/ gedung ke

Pengelola Barang (bila

dibangun di tanah yang

sudah ada

bangunan / gedung lama).

5. Buat kesimpulan



- 193 -

PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI 

DARI PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI 

Tujuan: 
Untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan yang 
didanai dari pinjaman/hibah luar negeri telah sesuai dengan rencana kebutuhan, 
telah rnernpertirnbangkan ketersediaan anggaran rupiah murni pendarnping, dan 
dilengkapi dengan dokurnen pendukung. 

1. Dapatkan TOR/RAB dan 
dokurnen pendukung 
lainnya yang disetujui oleh 
lender (N askah Perj an j ian 
Pinjaman Hibah Luar Negeri 
(NPPHLN), Loan

Agreement/ Minutes of

Negotiation, Project 

Administration Memorandum 

(PAM). 

2. Pastikan bahwa dalam RKA
K/ L telah dicantumkan 
antara lain: 

a. akun belanja sesuai
dengan transaksi
transaksi yang dibiayai 
dengan NPPHLN yang 
disesuaikan dengan 
kategori pembiayaan 
yang diperbolehkan 
lender. 

b. kode kantor bayar, yaitu
kode KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah 
(140) untuk transaksi
Pinjaman Hibah Luar 
Negeri (PHLN) dalam 
valas dan tata cara 
penarikannya 
menggunakan 
mekanisme pembayaran 
langsung ( direct payment)
dan letter of credit serta 
kode KPPN sesuai lokasi 
kegiatan dimana proyek
proyek yang dibiayai oleh 
PHLN dan tata cara 
penarikannya 
menggunakan 
mekanisme rekening 
khusus. 



3. 

c. sumber dana 
NPPHLN;

sesuai 

d. tata cara penarikan
PHLN sesuai dengan tata
cara penarikan PHLN 
yang diatur dalam 
NPPHLN atau dokumen 

lain yang disetujui 
lender, 

e. kode register PHLN 
sesuai dengan yang 
diterbitkan DJPPR; 

f. persen tase / porsi
pembiayaan
dibiayai lender 
dengan NPPHLN 
dokumen lain 
disetujui 
dan/atau 

yang 
sesua1 

atau 
yang 

lender, 

g. Pastikan effective date
PHLN atau closing date
PHLN.

Dalam hal terdapat kegiatan 

yang belum terselesaikan 

dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan dan 

dilanjutkan pada tahun 

berikutnya, maka 

penyediaan dana PHLN dan 

pendampingnya menjadi 

prioritas. 

Buat kesimpulan. 
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PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI 

DARI PINJAMAN DALAM NEGERI 

Tujuan: 

Untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan yang 

didanai dari pinjaman dalam negeri telah sesuai dengan rencana kebutuhan, dan 

dilengkapi dengan dokumen pendukung. 

1. Oapatkan TOR/RAB dan

dokumen pendukung

lainnya Naskah Perjanjian

Penerusan Pinjaman Dalam

N egeri (NPPD N) yang

ditandatangani Menteri

Keuangan atau pejabat yang

diberi kuasa dan penerima

penerusan PON.

2. Pastikan bahwa dalam RKA

K/L telah dicantumkan

an tara lain:

a. akun belanja sesuai 
dengan BAS; 

b. sumber dana sesuai 
NPPDN; dan/atau

c. kode register PON sesuai
dengan yang diterbitkan
Ditjen Pembiayaan dan
Pengelolaan Risiko
Kemen terian Keuangan.

3. Buat kesimpulan.
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PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN YANG DI DANAI 

DARI HIBAH DALAM NEGERI 

Tujuan: 

Untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan yang 

didanai dari hibah dalam negeri telah sesuai Dafta.r Rencana Kegiatan Hibah 

(DRKH). 

1. Dapatkan dokumen

pendukung lainnya DRKH,

rencana kegiatan jangka

menengah dan lahunan

(mencakup rencana

pemanfaatan hi bah).

2. Pastikan bahwa dalam

pengalokasian kegiatan

pada RKA-K/L telah

berdasarkan DRKH.

3. Pastikan nomenklatur

program/ kegiatan yang

dipakai adalah nomenklatur

hasil penataan inforrnasi

Kinerja.

4. Buat kesirnpulan.
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PENELAAHAN ALOKASI ANGGARAN DENGAN SUMBER DANA SURAT 

BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) 

Tujuan: 

Untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran dengan sumber dana 

SBSN telah sesuai dengan ketentuan. 

1. Dapatkan dokumen

pendukung lainnya berupa

Daftar Prioritas Proyek yang

ditetapkan Kementerian

PPN/Bappenas.

2. Pastikan nomenklatur

program/ kegiatan tel ah

menggunakan nomenklatur

program/kegiatan basil

penataan informasi Kinerja.

3. Pastikan kegiatan yang

dibiayai melalui SBSN telah

sesuai dengan Daftar

Prioritas Proyek yang

ditetapkan Kementerian

PPN/Bappenas.

4. Pastikan akun belanja yang

digunakan dalam RKA-K/L

telah sesuai dengan

Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Bagan

Akun Standar.

5. Pastikan kegiatan yang

dibiayai melalui SBSN telah

mencantumkan register

yang diterbitkan oleh Ditjen

Pengelolaan Pembiayaan

dan Risiko-Kementerian

Keuangan.

6. Buat kesimpulan.
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PENELAAHAN ATAS ALOK.ASI ANGGARAN DENGAN SOMBER DANA PNBP 

(Bukan satker BLU) 

Tujuan: 

Untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran dengan sumber dana PNBP 

bukan satker BLU telah sesuai dengan ketentuan. 

1. Dapatkan dokumen

pendukung lainnya:

a. Peraturan
mengenai
PNBP;

Pemerintah 
pengelolaan 

b. Keputusan Menteri
Keuangan / Surat Menteri
Keuangan mengenru
persetujuan penggunaan 
se bagian dana yang 
berasal dari PNBP. 

2. Teliti apakah nomenklatur 

kegiatan telah 

menggunakan nomenklatur 

kegiatan sesuai dengan 

tabel ref erensi pad a aplikasi 

RKA-K/L. 

3. Teliti apakah penuangan 

kegiatan dan besaran 

anggaran dalam RKA-K/L 

telah berpedoman pada: 

a. Peraturan Pemerintah 
mengenai tata cara 
penggunaan PNBP yang 
bersumber dari kegiatan 
tertentu; 

b. Keputusan Menteri
Keuangan /Surat Menteri
Keuangan mengenai
persetujuan penggunaan
se bagian dana yang
berasal dari PNBP; dan

c. Angka pagu penggunaan
PNBP berdasarkan
penetapan Menteri
Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Anggaran.

4. Teliti apakah dana yang 

bersumber dari PNBP 

difokuskan untuk kegiatan 

dalam rangka peningkatan 
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pelayanan kepada 

masyarakat dan/ a tau 

sesuai dengan ketentuan 

tentang persetujuan 

penggunaan se bagian dana 

yang berasal dari PNBP. 

5. Pastikan kebenaran

penggunaan akun

pembayaran honor

pengelola kegiatan PNBP

(honor atasan langsung

bendahara, bendahara,dan
anggota sekretariat)

menggunakan akun belanja

barang operasional, yaitu

honor yang terkait dengan

operasional satker,

sedangkan honor kegiatan

non operasional yang

bersumber dari PNBP

menggunakan akun honor

yang terkait dengan Output

Kegiatan.

6. Lakukan pengujian atas
kepatuhan penerapan baik

standar biaya keluaran,

standar biaya masukan dan

standar struktur biaya.

7. Buat kesimpulan.
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PENELAAHAN ATAS PENYUSUNAN RKA UNTUK BADAN LAYANAN UMUM (BLU) 

1'ujuan: 

Untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk BLU 

telah sesuai antara lain Rencana Bisnis Anggaran (RBA) beserta Ikhtisar RBA, 

Rencana Strategis BLU, Standar pelayanan minimal BLU. 

1. Dapatkan data dukung

lainnya berupa:

2. 

3. 

4. 

5. 

a. Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) beserta
Ikhtisar RBA;

b. Rencana Strategis BLU;
dan

c. Standar pelayanan 
minimal BLU.

Pastikan penyusunan RBA 

telah mengacu kepada 

rencana strategis bisnis 

BLU yang disertai prakiraan 

RBA tahun berikutnya. 

Pastikan RBA telah memuat 

seluruh program, kegiatan, 

anggaran penerimaan 

/pendapatan,anggaran 

pengeluaran /belanja, 

estimasi saldo awal kas dan 

estimasi saldo akhir kas 

BLU. 

Pastikan bahwa RBA telah 

disusun berdasarkan basis 

Kinerja dan perhitungan 

akuntansi biaya menurut 

jenis layanannya dan 
kebutuhan dan 

kemampuan pendapatan 

yang diperkirakan akan 

diterima dari layanan yang 

diberikan kepada 

masyarakat, hibah, hasil 

kerjasama, penerimaan lain 

yang sah. 

Teliti apakah RBA disusun 

berdasarkan basis Kinerja 

dengan memperhatikan 

efisiensi dalam pencapaian 

Kinerja (kuantitas dan 



kualitas yang terukur) yaitu 

dari: 

a. Pengalokasian anggaran
berorientasi pada
Kinerja;

b. Alokasi didasarkan pada
tusi Unit Kerja;

c. Fleksibilitas, efisiensi, 
dan transparansi

akuntabilitas; dan

d. Penggunaan indikator 
Kinerja, dan tidak 
melebihi SBM. 

6. Pastikan pagu dana pada

ikhtisar RBA dengan

sumber dana berasal dari

PNBP dan Rupiah Murni

telah sama dengan alokasi

anggaran pada Pagu

Anggaran K/ L.

7. Pastikan bahwa setiap

perubahan RBA/DIPA BLU

yang mengaki-batkan

perubahan pagu belanja

harus mendapat

persetujuan Dewan

Pengawas.

8. Lakukan pengujian atas

kepatuhan penerapan

Standar Biaya (Masukan,

Keluaran, dan Struktur

Biaya).

9. Buat kesimpulan.
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PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN YANG MENGGUNAKAN MEKANISME 

KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT) 

Tujuan: 

Untuk memastikan alokasi anggaran pengadaan telah dilengkapi dengan usulan 

permohonan multi years contract dan dokumen pendukung lainnya. 

1. Dapatkan Data Dukung

lainnya, berupa:

a. U sulan Permohonan 
Persetujuan kontrak 
tahun jamak dari 
Menteri/Pimpinan 
Lembaga/Pengguna 
Anggaran untuk 
pengadaan yang 
menggunakan 
mekanisme Kontrak 
Tahun Jamak; 

b. Usulan Permohonan
persetujuan
perpanjangan kontrak 
tah un j amak dari 
Menteri/ Pimpinan 
Lembaga/ Pengguna 
Anggaran kepada 
Menteri Keuangan (Jika 
Kewenangan Kemenkeu), 
apabila terj adi keadaan 
kahar, terjadi gagal 
lelang dengan alasan 
yang dapat dipertang-
gungjawabkan atau 
memberikan manfaat 
lebih ; 

perubahan 
pendanaan 

dari 

c. Penetapan
komposisi
antartahun
Menteri/Pimpinan 
Lembaga/Pengguna 
Anggaran 

2. Pastikan alokasi anggaran 

Kontrak Tahun Jamak 

untuk pekerjaan konstruksi 

di dalam negeri telah 

memenuhi kelayakan teknis 

berdasarkan 

penilaian / rekomendasi dari 

instansi pemerintah/tim 

teknis fungsional yang 

kompeten. 
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Pastikan alokasi anggaran 

Kontrak Tahun Jamak 

untuk pekerjaan konstruksi 

di luar negeri telah 

memenuhi kelayakan teknis 

berdasarkan 

penilaian/ rekomendasi dari 

instansi yang berwenang 

sesuai dengan ketentuan 

negara setempat. 

3. Apabila K/L melakukan

perubahan komposisi

pendanaan antar tahun dari

Kontrak Tahun Jamak

maka pastikan telah

mendapatkan penetapan

perubahan komposisi

pendanaan antartahun dari

Menteri/Pimpinan

Lembaga/ Pengguna

Anggaran.

4. Buat kesimpulan.
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PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN PENGADAAN BANGUNAN/GEDUNG 

Tujuan: 

Untuk memastikan alokasi anggaran pengadaan gedung/bangunan (1) luasnya 

telah sesuai dengan RKBMN Hasil Penelaahan, (2) tidak melebihi perhitungan 

kebutuhan biaya pembangunan bangunan/ gedung negara dari Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat, 
dan (3) telah dilengkapi dengan dokumen pendukung. 

1. Dapatkan Data Dukung 

lainnya, berupa: 

a. Status kepemilikan 
tanah;

b. Perhitungan kebutuhan
biaya pembangunan
bangunan/ gedung
negara dari Kernen terian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat atau
Dinas Pekerjaan Umum
setempat;

c. Persetujuan
penghapusan
bangunan/ gedung dari 
Pengelola Barang (bila 
di ban gun di tan ah yang 
sudah ada 
ban gun an/ gedung lama); 

d. Persetujuan kontrak 
tahun jamak dari 
Menteri Keuangan atau 
Menteri/pimpinan 
lembaga/PA 
bersangkutan untuk 
pembangunan dengan 
mekanisme multi years 

contract; 

e. Untuk pengadaan rumah
negara dengan
mekanisme pembelian
brosur rumah dari devel
oper (lebih dari satu
brosur).

2. Pastikan luas gedung kantor 

atau tipe rumah negara 
yang akan dibangun tidak 

melebihi RKBMN 

3. Pastikan alokasi anggaran 

pada RKA-K/L dan 

TOR/RAB tidak melebihi 

data dukung perhitungan 
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kebutuhan biaya 

pembangunan bangunan/ 

gedung negara dari 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat atau Dinas 

Pekerjaan Umum setempat. 

Khusus untuk rumah 

negara dengan metode 

pembelian, tidak melebihi 

data dukung berupa brosur 

rumah dari developer. 

4. Pastikan Struktur Biaya

dalam RKA-K/L telah

sesuai

5. Pastikan kewajaran harga 

(Rp/m2) antara harga 

satuan renovasi gedung 

kantor dengan harga satuan 

renovasi rumah negara. 

6. Pastikan telah dilengkapi 

dengan surat permohonan 

persetujuan penghapusan 

bangunan/ gedung ke 

pengelola barang (bila 

dibangun di tanah yang 

sudah ada 

bangunan / gedung lama). 

7. Buat kesimpulan.
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PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG 

KANTOR/RUMAH NEGARA 

Tujuan: 

Untuk memastikan alokasi anggaran tidak melebihi perhitungan kebutuhan biaya 

pembangunan bangunan/gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat clan telah dilengkapi 
dengan dokumen pendukung. 

1. Lakukan Penelaal1an atas 
TOR, RAB, RKA-K/L dan 

data dukung lainnya: 

Untuk satker yang berada 

di Indonesia 

a. Status kepemilikan 
tanah; dan

b. Perhitungan kebutuhan
biaya pembangunan
bangunan / gedung
negara dari Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat atau
Dinas Pekerjaan Umum
setempat.

Untuk satker perwakilan 

yang berada di luar negeri 

a. untuk pekerjaan 
renovasi bangunan / 
gedung negara yang 
mengubah 
struktur bangunan dari 
sebelumnya, 
perhitungan kebutuhan 
biaya pembangunan/ 
renovasi bangunan/ 
gedung negara atau yang 
sejenis dari Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat atau 
dari konsultan 
perencana 
setempat; dan 

negara 

b. untuk pekerjaan 
renovasi bangunan/ 
gedung negara yang 
tidak mengubah 
struktur bangunan dari 
sebelumnya, 
perhitungan kebutuhan 
biaya pembangunan/ 
renovasi bangunan / 
gedung nega.ra atau yang 



sejenis dari konsultan 
perencana 
setempat. 

negara 

2. Pastikan kesesuaian alokasi

anggaran pada data RKA

K/L dengan TOR/RAB dan

tidak melebihi data dukung

perhitungan kebutuh-an

biaya pembangunan

bangunan/ gedung negara

dari Kernen terian Pekerj aan

Umum dan Perumahan

Rakyat atau Dinas

Pekerjaan Umum setempat

atau perhitungan

kebutuhan biaya

pembangunan / renovasi

bangunan / gedung negara

atau yang sejenis dari

konsultan perencana negara

setempat (untuk satker di

luar negeri).

3. Pastikan struktur biaya

terdiri dari biaya konsultan

perencana, biaya konsultan

pengawas / manajemen

konstruksi, biaya penyedia

jasa konstruksi (fisik), dan

biaya pengelola kegiatan

(honor panitia dan PPHP).

4. Pastikan alokasi anggaran

sesuai struktur biaya tidak

melebihi interpolasi sesuai

dengan Peraturan Menteri

PU mengenai Pedoman

Teknis Pembangunan

Bangunan Gedung Negara.

5. Pastikan kewajaran harga

(Rp / m 2) an tar a harga

satuan renovasi gedung

kantor dengan harga satuan

renovasi rumah negara.

6. Bila data dukung berupa:

a. perhitungan kebutuhan
biaya pembangunan
bangunan/gedung
negara dari Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakvat atau
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Dinas Pekerjaan Umum 
setempat; dan 

b. perhitungan kebutuhan
biaya pembangunan/
renovas1 bangunan/
gedung negara atau yang
seJems dari konsultan 
perencana 
setempat (untuk 
perwakilan di 
negeri), 

negara 
satker 

luar 

tidak tersedia sampai 

dengan reviu Alokasi 

Anggaran K/L, maka 

cantumkan dalam CHR. 

7. Buat kesimpulan.
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PENGALOKASIAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER 

Tujuan: 

Untuk menguji kualitas dan relevansi Anggaran Responsif Gender. 

1. Dapatkan dokumen
pendukung PPRG yang

berupa GBS (Gender Budget

Statement).

2. Pas tikan telah dilakukan

penandaan dalam anggaran

tematik ARG.

3. Pastikan GBS telah memuat
unsur kebijakan/ program/

kegiatan, analisis situasi,

rencana aksi, anggaran,

dan dampaknya.

4. Pastikan apakah

Program/kegiatan pada

GBS merupakan program

strategis dan prioritas, yaitu

program/kegiatan yang:

a. mend ukung pencapaian
prioritas pembangunan
nasional.

b. merupakan kegiatan
prioritas sebagai-mana
termuat dalam dokumen
perencanaan K/L,
khususnya Renstra.

c. penting dilakukan untuk
mengatasi 1su gender
pada satker terkait.

5. Pastikan apakah analisis

situasi menyajikan data isu

gender yang jelas dan

relevan, baik berupa data

terpilah atau data spesifik

gender.

6. Pastikan terdapat

keterkaitan secara logis

antara analisis situasi

dengan rencana aksi dan

dampaknya.

8. Buat kesimpulan.
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PENELAAHAN ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK OUTPUT DENGAN 

SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA MELALUI 

PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYAN
A

N/AVAILABILITY PAYMENT(KPBU-AP) 

Tujuan: 

Untuk memastikan bahwa pengalokasian anggaran untuk output dengan skema 

KPBU melalui Pembayaran Ketersediaan Layanan telah sesuai dengan ketentuan. 

1. Dapatkan data dukung

berupa:

a. Hasil Trilateral Meeting
pembahasan usulan KPBU;

b. Dokumen Perjanjian 
KPBU; dan

C. Dokumen studi 
pendahuluan (feasibility 
study).

2. Pastikan bahwa proyek KPBU

terkait sudah tercantum
dalam Renja K/L dan RKP.

3. Pastikan volume RKA-K/L
sesuai dengan dokumen

perjanjian KPBU.

4. Pastikan bahwa alokasi dana

untuk penyediaan jasa
layanan telah sesuai dengan

formula ( agreed fonnula)

perhitungan Pembayaran

Ketersediaan Layanan atau

angka kesepakatan yang
dimuat dalam Dokumen

Perjanjian KPBU.

5. Pastikan alokasi dana untuk

penyediaan jasa layanan
menggunakan akun belanja

sesuai dengan Kodefikasi
Segmen Akun pada Bagan

Akun Standar sebagai
berikut:

a. untuk satker non BLU:
521723-belanja
Ketersediaan Layanan
( availability payment); dan

b. untuk satker BLU:
525118-belanja
Ketersediaan Layanan BLU

6. Buat kesimpulan.
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1. FORMAT SURAT TUGAS

LOGO ... (1) 

�I�������� .. �����.��������··· ·
·
·
···
·· �i)

}Alamat ................................................. (4) 

SURAT TUGAS 

Nomor: ................................... (5) 

KOP Kementerian 

Negara/Lembaga 

Dalam rangka Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan 

Inspektorat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga ............................. (6) 

Tahun 20XX, ....................................... (7) menugaskan: 

No. Nama Peran 

1. 
······································· (8) Pengendali Muhl 
NIP · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ..... (9)

2. 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (10) 

Pengendali Teknis 
NIP · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ( 11) 

3. 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (12) 

Ketua Tim 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 13) 

4. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (14) 

Anggota Tim 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (15) 

5. Dst. Anggota Tim 

untuk melaksanakan Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran XX.XX pada: 

1 . ........................................................................ (16); 
2. ········································································(17).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta selama ..... (18) hari kerja 

mulai tanggal ..... (19) s.d . ..... (20) 20XX, di bawah tanggung jawab 

.......................... (21). 

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pclaksanaan Surat Tugas ini 

menjadi beban anggaran Inspektorat Jenderal. 

Demikian untuk dilaksanakan dan segera melaporkan hasil pelaksanaan 

tugas. 

Tembusan: 

...... (25) 

...... (26) 

[dst.] 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal ................ (22) 20XX 

lnspektur Jenderal 

[ttd) 

........................................ (23) 

NIP .................................. (24) 



Keterangan: 

1. Berisi logo K/ L.

2. Berisi nomenklatur K/L.

3. Berisi nomenklatur APIP K/L.

4. Berisi alamat APIP K/L.

5. Berisi nomor surat tugas.

6. Berisi nomenklatur K/L.
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7. Berisi nomenklatur pejabat yang memberikan penugasan.

8. Berisi nama pejabat yang berperan sebagai pengendali mutu.

9. Berisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali mutu.

10. Berisi nama pejabat yang berperan sebagai pengendali teknis.

11. Berisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali teknis.

12. Berisi nama pegawai yang berperan sebagai ketua tim.

13. Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai ketua tim.

14. Berisi nama pegawai yang berperan sebagai anggota tim.

15. Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai anggota tim.

16. Berisi unit eselon I K/L yang direviu.

1 7. Berisi unit eselon I K/ L yang direviu. 

18. Berisi jumlah hari penugasan.

19. Berisi tanggal mulai penugasan.

20. Berisi tanggal akhir penugasan.

21. Berisi nomenklatur pejabat yang bertanggung jawab terhadap penugasan

terkait.

22. Berisi tanggal dan bulan surat tugas ditetapkan.

23. Berisi nama pejabat yang memberikan penugasan.

24. Berisi NIP pejabat yang memberikan penugasan.

25. Berisi pimpinan unit eselon I K/L yang direviu.

26. Berisi pimpinan Biro Perencanaan/unit Perencanaan pada Sekretariat

Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat
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3. FORMAT LAPORAN HASIL REVIU RKA-K/L

LOGO APIP 

[NAMA K/L] 

[NAMA APIP] 

LAPORAN HASIL REVIU 

REN CANA KERJA DAN ANGGARAN ESELON I ..... 

(NAMA K/L] 

TAHUN ANGGARAN [ ..... ] (1) 

NOMOR: LAP-..... / ..... /20 .... . 

TANGGAL: [ ........................ ] 
} (2)
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DAITAR ISi 

1. Ringkasan Eksekutif (paragraf ... (3) - ... (4))

2. Dasar Hukum (paragraf ... (3) - ... (4))

Halaman 

[ ... (5)] 

[ ... (5)] 

3. Tujuan Reviu (paragraf ... (3) - ... (4)) ...... .................... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . ( ... (5)] 

4. Ruang Lingkup Reviu (paragraf ... (3)- ... (4)) ................................. [ ... (5)] 

5. Metodologi Reviu (paragraf ... (3) - ... (4)) ..... .. .. .. . . .. .. .. .. .... .. . . .......... [ ... (5)] 

6. Gambaran Umum (paragraf ... (3) - ... (4)) .. . . . .. . . . . .. ... ... .................. [ ... (5)] 

7. Uraian Hasil Reviu (paragraf ... (3)- ... (4)) .................................... [ ... (5)] 

8. Apresiasi (paragraf ... (3) - ... (4)) . . . . .... ......................... .. .. . . . . . . . . . . . . . . [ ... (5)) 
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LAPORAN HASIL REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ESELON I XXX 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-K/L) [NAMA K/L] 

TAHUN ANGGARAN 20XX] 

1. RINGKASAN EKSEKUTIF [Berisi Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu]

RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan 

Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L). Siklus penyusunan RKA-K/L 

dimulai dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional oleh Presiden, yang selanjutnya akan menjadi dasar 

pertimbangan dalam penyusunan RKP. Berdasarkan penetapan m1, 

Kementerian/Lembaga mengevaluasi baseline (Angka Dasar) dan 

mengajukan usulan Inisiatif Baru. Menteri Keuangan selanjutnya 

menetapkan Pagu Anggaran K/L untuk penyusunan RKA-K/L. 

Menteri/pimpinan lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan Pagu 

Anggaran K/L yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan Renja K/L. 

Sesuai instruksi pimpinan, [Nama APIP K/L] melakukan reviu RKA

K/L [nama eselon I Kementerian/Lembaga] Tahun Anggaran 20XX. 

Adapun reviu dilaksanakan pada saat penyusunan RKA-K/L 

Kementerian/ Lembaga setelah ditetapkannya Pagu Anggaran K/ L (bulan 

Juni/Juli) dan penyesuaian RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga setelah 

diperolehnya Alokasi Anggaran K/L (bulan September/ Oktober). 

Berdasarkan basil reviu RKA-K/L yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1) [ .... l;t 
2) [ .... ];j 

(6)

3) [ .... ]. 

4) ... , dst.

Dari hasil reviu RKA-K/L tersebut di atas, [nama unit penyusun

RKA-K/L] telah melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan 

yang telah dilakukan atas hasil reviu RKA-K/L]. 

[nama unit penyusun RKA-K/L) telah disarankan pula untuk 

melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang belum 

dilakukan atas hasil reviu RKA-K/L]. 
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2. DASAR HUKUM [Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA-K/L)

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... (7) 

b. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor .... (7) 

c. Surat Tugas [Nama Jabatan Pimpinan APIP K/L] Nomor [ .... (8)] 

tanggal [ .... (9)] untuk melaksanakan Reviu RKA-KL [Nama eselon I 

Kementerian/Lembaga] TA 20XX dilaksanakan mulai tanggal [ .... 

(10)] s.d. [ .... (11)]., dengan susunan tim sebagai berikut: 

Pengendali [ .... ] NIP[ .... ] 
Mutu 

Pengendali [ .... l NIP [ .... ] 

Teknis 

Ketua Tim [ . . . .  ] NIP [ .... ] 

Anggota Tim 1. [ .... l NIP [ .... ] 

2. [ .... ] NIP [ .... ] 

3 [ .... l NIP [ .... ] 

4. ... , dst.

3. TUJUAN REVIU [Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA-K/L)

Tujuan dari dilaksanakannya rev1u RKA-K/L [Nama eselon I 

Kementerian/Lembaga] TA 20:XX adalah (a) untuk membantu 

terlaksananya penyusunan RKA-K/L dan (b) memberi keyakinan terbatas 

(limited assurance) bahwa informasi dalam RKA-K/L telah disusun 

berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, 

Renja K/L, RKP , standar biaya, clan kebijakan ekonomis, efisiensi, 

efektivitas anggaran (prinsip value for money) serta memenuhi kaidah 

perencanaan penganggaran, kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga 

diharapkan dapat menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. 

4. RUANG LINGKUP REVIU [Berisi ruang lingkup dari kegiatan reviu RKA

K/L)

Ruang lingkup reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan

dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L dan

dokumen sumber yang dilakukan secara terbatas pada TOR/RAB, serta

dokumen pendukung terkait lainnya. Ruang lingkup reviu RKA-K/L tidak

mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern dan pengujian atas
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respon permintaan keterangan yang biasanya dilaksanakan dalam suatu 

audit. 

5. METODOLOGI REVIU [Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan

reviu RKA-K/L dan dasar pelaksanaan kegiatan reviu RKA-K/LJ

a. Reviu RKA-K/L [Nama eselon I Kementerian/Lembaga] TA 20XX

dilaksanakan sesuai dengan [Peraturan APIP K/L] No. [ .... (13)] serta 

Standar Audit Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam 

Keputusan Asosiasi Intern Pemerintah Indonesia (MIPI) Nomor KEP-

005/ MIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kade Etik Auditor 

Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah 

Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah 

Indonesia, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 

b. Reviu RKA-K/L dilaksanakan dengan menggunakan metodologi

mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana

keuangan data serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait

proses penyusunan RKA-K/L [Nama Eselon I Kementerian/Lembaga]

TA 20XX.

6. GAMBARAN UMUM [Berisi proses penyusunan RKA-K/L dan mekanisme

penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L serta nama

program-program Kementerian/Lembaga dan jumlah pagu anggarannya]

a. DATA UMUM

Pagu Indikatif TA 20XX pada unit eselon I [ ....... (14)] sebesar Rp 

[ ....... (15)] dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja 

sebagai berikut: 



Sumber 

Dana 

Rupiah 

Murni 

PNBP 

BLU 

PLN 

HLN 

PDN 

SBSN 

Jwnlah 
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Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) 

Belanja 

Pegawai 

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Belanja 

Barang 

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Belanja 

Modal 

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Bantuan 

Sosial 

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Jumlah 

(dalam 

ribuan 

rupiah) 

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Berdasarkan Surat Bersama nomor [ ............ (17)] tentang Penetapan 

Pagu Anggaran K/LTA 20.XX, dapat disampaikan Pagu Anggaran K/L 

unit eselon I [ .............. (18)] TA 20.XX sebesar Rp[ ............. (19)] 

dengan rincian sebagai berikut: 

Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) 

Sumber Belanja 
Dana Pegawai 

Rupiah . . .

Murni 

PNBP . . .

BLU . . .

PLN . . .

HLN . . .

PDN . . .

SBSN . . .

Jumlah . . .

Belanja 

Barang 

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Belanja 

Modal 

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

b. [Berisi Proses Penyusunan RKA-K/L)

Bantuan 

Sosial 

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .  

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Jumlah 

(dalam 

ribuan 

rupiah) 

c. [Berisi Mekanisme Penyusunan RKA-K/L Berdasarkan Pagu

Anggaran K/L]

d. Kegiatan RKA-K/L [Nama eselon I K/L) sesuai Renja K/L, yaitu:



Kode 

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .  

. . .  

. . .  

. . .

. . .

. .. 

. . .  

Kegiatan 
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Penandaan 
Klasifikasi Rincian Anggaran 
Output/Indikator 

(N, P, J, T, Klasifikasi Rincian 
Output BN, BP, 

BJ, BT) 

. . . ... 

. . . ... 

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . .  . . .  

7. URAIAN HASIL REVIU [Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L]a. [ .... ]; } b. [ .... ); �C. [ .... ]. 
d. . .. ; dst.

Jumlah 
(rupiah) 

. .. 

. . .

. .. 

. .. 

. . .

. .. 

8. APRESIASI [Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA-K/L)

[Nama APIP K/L] menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama

dari seluruh pejabat/pegawai pada [ ..... (23)] atas kesediaannya

memberikan data/ dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung

terlaksananya kegiatan reviu RKA-K/L [Nama eselon I K/L] Tahun Anggaran

20XX.

Jakarta, ......................... 20XX 
(24) 

[Pejabat APIP K/L] 

Nama ( .... (25)] 
NIP [ .... (26)] 

1(21} I 
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Keterangan: 

l. Berisi Tahun Anggaran atas RKA-K/L yang direviu.

2. Berisi nomor Laporan dan Tanggal Laporan.

3. Berisi nomor paragraf awal untuk masing-masing uraian LHR.

4. Berisi nomor paragraf akhir untuk masing-masing uraian LHR.

5. Berisi nomor halaman dimana terdapat paragraf awal untuk masmg

masing uraian LHR.

6. Berisi kesimpulan atas hasil reviu RKA-K/L.

7. Berisi Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal

Anggaran mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan

pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.

8. Berisi nomor Surat Tugas untuk melaksanakan reviu RKA-K/L.

9. Berisi tanggal dari Surat Tugas.

10. Berisi tanggal dimulainya penugasan reviu RKA-K/L.

11. Berisi tanggal berakhirnya penugasan reviu RKA-K/L.

12. Berisi susunan, nama, dan NIP Tim Reviu RKA-K/L.

13. Berisi peraturan mengenai Standar Reviu yang berlaku pada masmg

masing APIP K/ L.

14. Berisi nama eselon I yang direviu.

15. Berisi jumlah alokasi anggaran berdasarkan Pagu Indikatif pada eselon I

(dalam rupiah).

16. Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan Pagu Indikatif.

1 7. Berisi nomor Surat Bersama mengenai penetapan Pagu Anggaran K/ L 

18. Berisi nama eselon I yang direviu.

19. Berisi jumlah alokasi anggaran berdasarkan Pagu Anggaran K/ L pada

eselon I (dalam rupiah).

20. Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan Pagu Anggaran K/L

21. Berisi Kode, rincian Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output, dan Penandaan

Anggaran.

(N=Nawacita, P=Prioritas Nasional, J=Janji Presiden, T=Tematik,

BN=Bukan Nawacita, BP=Bukan Prioritas, BJ=Bukan Janji Presiden,

BT=Bukan Tematik), dan jumlah rupiah atas masing-masing kegiatan.

22. Berisi rincian atas hasil reviu RKA-K/L.

23. Berisi nama eselon I yang direviu.

24. Berisi tanggal dan bulan persetujuan penyusunan LHR.
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25. Berisi nama pejabat APIP K/L yang bertanggung jawab atas hasil reviu

RKA-K/L.

26. Berisi NIP Pejabat APIP K/L yang bertanggung jawab atas hasil reviu

RKA-K/L.

Salinan sesuai dengan aslinya 

n Umum, 

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, 

ttd. 

ISA RACHMATARWATA 
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LAMPIRAN V 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN 

NOMOR /AG/2021 

TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN 

NEGARA/ LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN 

TATA CARA PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

Penelaahan RKA-K/L merupakan forum penelaahan RKA-K/L antara 

Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Dokumen RKA-K/L yang ditelaah 

dalam forum penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisikan informasi kinerja meliputi sasaran strategis dan 

indikatornya, Program dan sasaran Program beserta indikatornya, serta 

Kegiatan dan sasaran Kegiatan beserta indikatornya, dan keluaran ( output) 

(berupa Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output) beserta indikatornya 

pada suatu Kementerian/Lembaga beserta dengan anggarannya. 

Sebelum dilakukan penelaahan RKA-K/L, terlebih dahulu dilakukan 

penelaahan informasi kinerj a penganggaran dalam forum penelaahan Rcncana 

Kerja K/L antara Kementerian/Lembaga dengan I<ementerian Keuangan dan 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Setelah rumusan 

informasi kinerja dan Renja K/L disetujui oleh Kementerian Keuangan dan 

Kementerian PPN/Bappenas dalam forum penelaahan Rcnja tersebut, 

rumusan tersebut akan menjadi referensi dalam RKA-K/L. 

Substansi penelaahan RKA-K/L pada dasarnya sama dengan substansi 

penelaahan Renja K/L namun pada level yang berbeda. Oleh karena itu, jika 

substansi penelaahan RKA-K/L sudah dilakukan pada saat penelaahan Renja 

K/L, maka yang dilakukan adalah penelaahan pada 'level di bawahnya. Sebagai 

ilustrasi, apabila penelaahan terhadap substansi kesesuaian RKA-K/L dengan 
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kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja K/L sudah dilakukan hingga level 

Komponen pada saat penelaahan Renja K/L, maka pada saat penelaahan RKA

K/ L substansi yang sama dilakukan pada level akun dan detil. Selain itu, 

mengingat dalam Renja K/L dan RKA-K/L terdapat angka dasar yang sudah 

direviu pada saat penyusunan Pagu Indikatif, maka dalam penelaahan RKA

K/L Pagu Anggaran dan/atau RKA-K/L Alokasi Anggaran difokuskan pada 

kebijakan/usulan/inisiatif baru. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas RKA-K/L, rumusan kinerja 

penganggaran yang sudah ditetapkan dalam forum penelaahan Renja K./L 

dapat ditelaah lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan dengan berkoordinasi 

dengan K/L mitra kerja terkait, dalam rangka persiapan penelaahan RKA-K/L 

Pagu Anggaran. 

Ditambah dengan revrn angka dasar untuk penyusunan Pagu Indikatif, 

penelaahan anggaran untuk tahun yang direncanakan pada dasarnya 

dilakukan sepanjang tahun, sebagaimana digambarkan pada Diagram berikut. 

Diagram Penelaahan Anggaran 

Ja.n- Maret April-Mei Mei-Juni Juli A£st-Sept Okt-Des 

Reviu Penelaahan Penelaahan Penelaahan Evaluasi Penelaahan 
angka informasi Pagu lndikatif RKA-K/L Hasil RKA-K/L 
dasar dan kinerja Hasil Trilateral Pagu Penelaahan Alokasi 
update penganggaran Meeting dan Anggaran RKA-K/L Anggaran dan 
KPJM dalam Arahan Sidang Pagu KPJM, serta 

penelaahan Kabinet, Anggaran, reviu 
draft Renja sebagai sebagai kebenaran 
K/L persiapan persiapan DIPA. 

penelaahan penelaahan 
RKA-K/ L Pagu RKA-K/L 
Anggaran Alokasi 

Ane:e:aran 

Sejalan dengan kebijakan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran, 

penelaahan RKA-K/L dilakukan pada level detil. Sesuai dengan struktur 

penganggaran berbasis kinerja, level detail mengacu pada sumber daya yang 

memberikan kontribusi dalam menghasilkan keluaran (output) (lihat bagan 

berikut). 
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Bagan Struk:tur Anggaran 

Kode Uraian Rincian Volume Jenis Komponen Rincian Harga Jumlah 

Output/Komponen/ Rincian (Utama/Penduku.ng) Perhitungan Satuan 

SubKomponen/detil Output Sat jml 

1 2 3 4 5 6 7 

I Rincian Output - - - - 999.999 

1.1.1 Komponen - - - 999.999 

IAkun A.l - - 999.999 

a. Dctil belanja 1 - - 99 sat. x 99 99 999 999.999 

sat. x . . . .

b. Dctil belanJa 2 - - 99 sat. x 99 99 999 999.999 

sat. x . . . .

C. ... , dst.

IAkun A.2 - - - - 999.999 

.... dst. 

Catalan: 

• Unluk RO Layanan Pcrkantoran dan RO Sarana Internal, dan RO Prasarana Internal kornponen bcrsif
wajib dan distandarkan.

• Untuk RO yang lain, kornponen bersifal optional.

Penelaahan pada level detil merupakan penelaahan atas penyusunan dokumen 

RKA-K/L oleh mitra K/L di Kementerian Keuangan untuk memberikan 

keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan: 

1. Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Renja K/L yang

telah disetujui oleh mitra K/ L di Kementerian Keuangan dan Kementerian

PPN/Bappenas;

2. kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan

mengenai RKP dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal;

3. hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU APBN

beserta nota keuangannya;

4. kebijakan Pemerintah lainnya;

5. standar biaya;

6. sistem akuntansi pemerintah; dan

7. kaidah-kaidah perencanaan penganggaran yang berlaku hinggal level

detil, untuk menghasilkan RKA-K/L dan DIPA yang berkualitas.

Dalam rangka menghasilkan RKA-K/L yang lebih berkualitas, penelaahan 

RKA-KL oleh DJA, dilakukan secara sinergi lintas Eselon I lingkup 

Kementerian Keuangan sesuai substansi penelaahan. 
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A. PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN

NEGARA/ LEMBAGA

Penelaahan RKA-K/L dilakukan dalarn suatu forum yang wajib

melibatkan 3 (tiga) pihak meliputi K/L, Kementerian Keuangan, dan

Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen RKA-K/L yang ditelaah dalarn

forum penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran

yang berisikan Program dan Kegiatan suatu K/L beserta anggarannya

yang disusun sesuai dengan arnanat dalarn Peraturan Pemerintah

mengenai Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga dan Peraturan Pemerintah mengenai Sinkronisasi Proses

Pcrencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Penelaahan

dokumen RKA-K/L dimaksudkan untuk memastikan hal-hal sebagai

berikut:

1. Kesesuaian pencapaian Sasaran RKA-K/L dengan Renja-K/L dan

RKP, yaitu terkait dengan informasi kinerja; dan

2. Kesesuaian RKA-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas

belanja K/ L, dalam rangka menjalankan prinsip value for money.

Dengan dilakukannya penelaahan RKA-K/L maka diharapkan RKA-K/L 

akan menjadi lebih berkualitas, yaitu sesuai dengan amanat value for 

money sebagairnana diarnanatkan dalam peraturan perundang-undangan, 

sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran dan standar akuntansi 

pemerintah. 

Penelaahan RKA-K/L dilakukan dengan 2 (dua) metode sebagai berikut: 

1. Penelaahan Tatap Muka

Penelaahan tatap muka merupakan penelaahan yang dilakukan

secara bersarna-sarna oleh pihak-pihak terkait yang melaksanakan

penelaahan pada suatu tempat di Kementerian Keuangan c.q. DJA.

2. Penelaahan Online

Penelaahan online merupakan penelaahan secara virtual dengan

menggunakan perangkat komputer dan media internet, dimana

pihak-pihak terkait yang melaksanakan penelaahan berada di tempat

tugasnya masing-masing.

Ke depan, penelaahan difokuskan pada penelaahan online, khususnya 

untuk penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran dan RKA-K/L Alokasi 

Anggaran yang sudah terjadwal. Sedangkan penelaahan tatap muka 
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diperlukan sesuai kebutuhan (optional, situasional), bersifat pendalaman 

untuk melengkapi penelaahan online yang sudah dilaksanakan 

se belumnya. 

1. RUANG LINGKUP PENELAAHAN RKA-K/L

Ruang lingkup penelaahan RKA-K/L untuk Pagu Anggaran K/L dan

Alokasi Anggaran K/L mencakup 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Administratif

Kriteria Administratif bertujuan untuk meneliti kelengkapan

dokumen yang digunakan dalam penelaahan RKA-K/L. Penelaahan 

kriteria administratif terdiri atas penelaahan terhadap: 

1) Surat Pengantar RKA-K/L.

2) RKA-K/L;

3) Daftar rincian pagu anggaran atau alokasi anggaran per

satker / eselon I;

4) RKA Satker;

5) Rencana Bisnis Anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum;

dan

6) Persetujuan Komisi terkait di DPR RI.

Dalam hal penelaahan online, dokumen-dokumen yang digunakan 

dalam penelaahan RKA-K/L sudah berbentuk hasil pindaian 

dan/ atau dokumen digital, dan di-upload di sistem. 

b. Kriteria Substantif

Kriteria substantif bertujuan untuk meneliti relevansi,

konsistensi, dan/atau komparasi dari setiap bagian RKA-K/L

dengan kebijakan efektivitas dan efisiensi belanja K/L dalam

rangka menjalankan prms1p value for money. Untuk

meningkatkan kualitas anggaran Penelaahan kriteria substantif

terdiri atas:

1) Relevansi antara Rincian Output, Komponen, Akun, dan detil

belanjanya.

2) Komparasi antara anggaran keluaran (output), terdiri KRO dan

RO, tahun yang direncanakan dengan realisasi anggaran

untuk keluaran (output)/KRO-RO yang sama tahun

sebelumnya.
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3) Memastikan bahwa anggaran untuk KRO-RO baru konsisten

dengan keluaran (output)/KRO-RO yang sifatnya

serupa/ sejenis atau yang sama tahun sebelumnya.

4) Rclevansi antara keluaran (output) dengan Sasaran Kegiatan

dan Sasaran Program, khususnya untuk KRO-RO baru yang

tidak ada di dalam pagu indikatif dan/ a tau pagu anggaran.

5) Relevansi antara Klasifikasi Rincian Output dengan Rincian

Output.

6) Kesesuaian pencapa1an sasaran kinerja dalam RKA-K/L

dengan Renja K/L dan RKP;

7) Kepatuhan dan ketepalan penandaan anggaran (pada level

Rincian Output); dan

8) Menilai perhitungan Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke

depan.

2. PERSIAPAN PENELAAHAN RKA-K/L

a. Sebelum melakukan penelaahan RKA-K/L, mitra kerja K/L di

Kementerian Keuangan memastikan bahwa rumusan kinerja

penganggaran yang telah ditetapkan dalam penelaahan Renja-K/ L,

telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Dalam hal

rumusan kinerja penganggaran tersebut masih perlu diperbaiki,

mitra kerja K/L di Kementerian Keuangan melakukan penelaahan

lebih lanjut rumusan kinerja penganggaran tersebul sebelum

melakukan penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran.

Penelaahan dilakukan terhadap rumusan Renja-KL sesuai dengan

Pagu Anggaran namun ditambah dengan penelaahan pada level

detil untuk memeriksa relevansi Komponen input Uika ada) dengan

keluaran (output) yang dihasilkan dan ketepatan penggunaan akun

dan standar biaya, dan dilakukan secara talap muka dan/ atau

secara online.

Hal tersebut penting dilakukan mengingat penyusunan Renja K/L

dilakukan hingga pada level Komponen saja oleh unit perencana,

sedangkan penyusunan RKA-K/L dilakukan hingga pada level detil

oleh satuan kerj a.

Dalam rangka smerg1 dan sinkronisasi pcrencanaan

penganggaran, penelaahan RKA-K/L juga memperhatikan target-
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target Program lain yang dapat mempunyai hubungan dengan 

Program K/L seperti program Subsidi dan OAK yang dialokasikan 

pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Untuk K/L yang 

mempunyai DAK fisik, penelaah DJA agar memperhatikan data 

rencana DAK fisik per daerah yang akan dilakukan oleh K/L mitra 

kerja yang terdapat pada database Kementerian Keuangan 

dan/atau melakukan penelaahaan/konfirmasi bersama dengan 

DJPK. 

b. Setelah penelaahan lanjutan informasi kinerja penganggaran

sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilaksanakan,

dilakukan persiapan penelaahan RKA-K/L, dengan memperhatikan

beberapa hal sebagai berikut:

1) Dokumen penelaahan meliputi:

a) Surat pengantar yang ditandatangani oleh 

Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk;

b) RKA-K/L yang telah direviu oleh APIP K/L dan diteliti oleh

Unit Pcrencanaan K/L;

c) Daftar Rincian Pagu Anggaran per satker / eselon I;

d) RKA Satker;

e) Rencana Bisnis Anggaran untuk Satker Badan Layanan

Umum;

f) Tenn of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB),

dan dokumen pendukung terkait lainnya untuk usulan

keluaran (output) baru yang bukan output SBK termasuk

keluaran ( output) yang dilaksanakan dengan mekanisme

KPB U AP U ika ada);

g) Rekap penandaan anggaran dan Penandaan Anggaran

pada level Rincian Output; dan

h) Dokumen pendukung yang terkait seperti Standar

Akuntansi Pemerintah, Standar Biaya (Masukan,

Keluaran, Struktur Standar Biaya), Bagan Akun Standar,

dan dokumen persyaratan lain yang dicantumkan dalam

surat penyampaian Pagu Indikatif/Pagu Anggaran/ Alokasi

Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan

Menteri Perencanaan Pembangunan dan/ a tau dokumen
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yang diperlukan dalam penyusunan RKA-K/L (lihat 

Lampiran III). 

Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan 

merupakan tanggung jawab eselon I K/L dan satker, yang 

harus diperiksa kembali oleh penelaah. 

Dalam hal penelaahan online, kelengkapan dan kebenaran 

dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelaahan RKA

K/L diperiksa oleh pereviu dengan bantuan sistem, sehingga 

data tersebut sudah di-upload di sistem. 

2) Kementerian Keuangan c.q. DJA melakukan penelaahan yang

berfokus pada kriteria substantif.

3) Kemcnterian PPN /Bappenas melakukan penelaahan yang berfokus

pada konsistensi sasaran Kinerja dalam RKP dan Renja K/L

dengan RKA-K/L, serta meneliti ketepatan penandaan anggaran,

fokus penandaan selain tematik APBN

4) Dalam rangka menjalankan prinsip value for money, Kementerian

Keuangan c.q. DJA melakukan penelaahan hingga ke level detil

atau item biaya. Hal ini dilakukan pada saat:

a) menganalisis hasil monitoring dan evaluasi Kinerja

penganggaran K/L tahun berjalan;

b) melakukan penelaahan usulan Program/Kegiatan/ keluaran

( output) baru hingga sebelum pengesahan DIPA; dan/ a tau

c) melakukan evaluasi terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran hasil

penelaahan dalam rangka persiapan penelaahan RKA-K/L

Alokasi Anggaran, dalam hal diperlukan, untuk menghasilkan

DIPA yang lebih berkualitas.

5) Alokasi anggaran yang setelah penelaahan anggaran masih belum

jelas peruntukannya atau tidak sesuai dengan kebijakan

efektivitas dan efisiensi belanja K/L akan dihimpun menjadi dana

blokir pada level Program yang penggunaannya hanya dapat

diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri

Keuanga.11.
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Ketentuan m1 juga berlaku untuk anggaran Program/ 

Kegiatan/KRO-RO yang sudah dibahas dalam pertemuan tiga 

pihak mengenai Renja K/L dan Pagu Indikatif. 

6) Alokasi anggaran untuk keluaran (output) yang belum memenuhi

persyaratan, akan diberikan tanda "@" pada DIPA dan diberikan

catatan dalam DHP RKA-K/L.

7) Penandaan anggaran (budget tagging) merupakan kewajiban bagi

K/L dalam melakukan pengelompokan keluaran (output) anggaran

sesua1 dengan kategori yang telah ditentukan. Penandaan

anggaran dilakukan oleh K/L pada level rincian output dimana

suatu rincian output dapat dilakukan penandaan lebih dari satu

kategori anggaran.

Ketentuan mengenai penandaan anggaran diatur oleh Kementerian

PPN (pada saat penelaahan Renja-K/L) dan/ atau oleh

Kementerian Keuangan (pada saat penelaahan RKA-K/L atau

Revisi DIPA).

8) Mengingat angka dasar sudah direviu dan disepakati oleh tiga

pihak, maka penelaahan RKA-K/L difokuskan pada

usulan/kebijakan/ inisiatif baru.

c. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelaahan RKA-K/L beserta tugas

dan perannya

1) Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan c.q. DJA sebagai koordinator dalam proses

penelaahan memiliki tugas:

a) Menyusun jadwal penelaahan

undangan/pemberitahuan waktu

Kementerian PPN/Bappenas dan K/L;

dan mengirimkan 

penelaahan kepada 

b) Dalam proses penelaahan, DJA meneliti kelengkapan dokumen

penelaahan serta melakukan penelaahan atas kriteria

substantif.

2) Kementerian PPN/Bappenas

Dalam rangka penelaahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki

tugas:

a) Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses

penelaahan;
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b) Menjaga konsistensi sasaran RKA-K/L dengan Renja K/L dan

RKP; dan

c} Meneliti ketepatan penandaan anggaran pada level nnc1an

output, fokus penandaan selain tematik APBN.

3) Kementerian/Lembaga

Dalam rangka penelaahan, K/L memiliki tugas:

a) Mengikuti jadwal penelaahan yang disusun oleh DJA;

b) Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam

proses penelaahan; dan

c) Memastikan petugas penelaah yang akan mengikuti 

penelaahan.

d. Dokumen yang harus dipersiapkan dalam penelaahan RKA-K/L

1) Kernen terian Keuangan

Kementerian Keuangan c.q. DJA sebagai penelaah harus

menyiapkan instrumen penelaahan yang akan menjadi acuan ketika

meneliti dokumen RKA-K/L. Hal-hal yang harus disiapkan adalah:

a) Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran K/L

dan/ a tau Alokasi Anggaran K/ L;

b) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Penyusunan

dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA;

c) RKA-K/L yang disampaikan K/L, termasuk Prakiraan Maju

untuk 3 (tiga) tahun ke depan;

d) Peraturan-peraturan terkait pengalokasian anggaran;

e) Renja K/ L dan RKP tahun yang direncanakan;

f) Hasil kesepakatan perlemuan tiga pihak atau lebih, termasuk

dokumen pendukung lainnya dalam hal terdapat

inisiatif/program/kegiatan/output baru yang dibahas dalam

pertemuan tiga pihak atau lebih;

g) Standar Biaya (Masukan, Keluaran, dan Struklur Standar

Biaya);

h) Bagan Akun Standar; dan

i) Rekap Penandaan Anggaran dan ketentuan mengenai

penandaan anggaran.
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2) Kementerian PPN/Bappenas

a) Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan;

b) Hasil kesepakatan Trilateral Meeting berkenaan dengan

kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang yang

menginformasikan sasaran kinerja yang akan dicapai,

termasuk dokumen pendukung lainnya dalam hal terdapat

inisiatif/program/kegiatan/keluaran (output) baru yang

dibahas dalam pertemuan tiga pihak atau lebih;

c) Rekap Penandaan Anggaran dan ketentuan mengenai

penandaan anggaran.

3) Kementerian/Lembaga

Dalam rangka penelaahan RKA-K/L, K/L bersama dengan

Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas

menyiapkan:

a) Surat tugas penelaahan;

b) RKA-K/L yang telah diteliti oleh Biro Perencanaan K/L dan

direviu oleh APIP K/L;

c) RKA Satker;

d) Daftar Rincian Pagu Anggaran/ Alokasi Anggaran per

satker / eselon I, Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke

depan;

e) Target dan pagu PNBP Uika ada);

f) Rencana Bisnis Anggaran untuk Satker Badan Layanan

Umum;

g) Rekap Penandaan Anggaran dan ketentuan mengena1

penandaan anggaran;

h) Persetujuan Komisi terkait di DPR RI;

i) Dokumen pendukung lainnya dalam hal terdapat

inisiatif/program/kegiatan/keluaran (output) baru yang

dibahas dalam pertemuan tiga pihak atau lebih termasuk

untuk keluaran (output) yang dilakukan dengan mekanisme

KPBU AP Uika ada); dan

j) Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)

dan Dokumen pendukung terkait lainnya untuk usulan

keluaran ( output) baru.
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Dalam hal TOR dan RAB telah diunggah pada saat 

penyusunan draft Renja K/L, K/L menyiapkan softcopy TOR 

dan RAB. 

k) Dokumen-do/cumen lain yang dipersyaratkan, seperti antara

lain:

• Surat Pernyataan Eselon I atas alokasi Belanja 526t

• clearance dari Kernen terian Komunikasi dan lnformasi

atau Kernen PAN dan RB, dalam hal

Kementerian/Lembaga mengalokasikan belanja TIK;

• dokumen lainnya yang dicantumkan dalam surat

penyampaian Pagu Indikatif/Pagu Anggaran/ Alokasi

Anggaran, yang belum tercantum dalam Perdirjen

Anggaran ini.

3. MEKANISME PENELAAHAN RKA-K/L

a. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran

l} Langkah-langkah penelaahan

Pejabat dan petugas penelaah Kementerian Keuangan c.q.

DJA dan Kementerian PPN/Bappenas melakukan 

penelaahan RKA-K/L dengan petugas penelaah dari K/L 

(dalam hal penelaahan dilakukan secara tatap muka). 

a) Penelaahan kriteria administratif yaitu:

(1) Surat Pengantar RKA-K/L harus:

(a) ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan

Lembaga atau pejabat yang ditunjuk 

(setingkat eselon 1/jabatan tertinggi di K/L); 

dan 

(b) dalam hal surat pengantar RKA-K/L

ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk,

surat penunjukannya perlu dilampirkan.

(2) RKA-K/L

Kriteria administratif RKA-K/L yang harus diteliti

kelengkapan dokumen dan penandatanganannya,

yaitu.;. bahwa RKA-K/L ditandatangani oleh

Menteri/ Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran.
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(3) Daftar rincian pagu anggaran per satker / eselon I

dilakukan dengan meneliti:

(a) jumlah satker dan pagu anggaran untuk

masing-masing satker dibandingkan dengan

total pagu anggaran untuk unit eselon I

terkait pada RKA-K/L; dan

(b) penandatangan daftar rincian pagu anggaran

per satker / eselon I.

Dalam hal total pagu anggaran berdasarkan

daftar rincian pagu anggaran per

satker / eselon I berbeda dengan total pagu

anggaran pada RKA-K/L untuk unit eselon I

yang bersangkutan, daftar rincian pagu

anggaran per satker / eselon I dikembalikan

untuk diperbaiki.

(4) RKA Satker

Penelaahan RKA Satker dilakukan dengan cara

meneliti jumlah RKA Satker yang disampaikan

dibandingkan dengan jumlah satker dalam daftar

rincian Pagu Anggaran per satker / eselon I.

(5) Persetujuan komisi terkait di DPR-RI, dilakukan

dengan memastikan RKA-K/L ditandatangani

oleh:

(a) Ketua Komisi; dan

(b) Wakil Ketua Komisi (jumlah disesuaikan

dengan kondisi). 

Tanda tangan persetujuan DPR Juga dapat 

diberikan oleh p1mpman Rapat pembahasan 

antara Komisi yang bukan Ketua Komisi DPR RI 

dengan K/ L sepanjang telah mendapat mandat 

untuk memimpin Rapat. 

Dalam hal RKA-K/L yang disampaikan kepada 

DJA belum ada persetujuan Komisi terkait di DPR 

RI, penelaahan RKA-K/L tetap dapat dilakukan 

sepanjang dokumen administratifnya lengkap dan 

informasi terkait belum ada persetujuan Komisi 
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terkait di DPR RI dituangkan dalam Catatan 

Penelaahan. 

b) Penelaahan kriteria substantif, yaitu:

(1) Relevansi antara Rincian Output, Komponen,

Akun, dan detil belanjanya.

Penelaahan kesesuaian antara Rincian Output,

Komponen (jika ada), Akun, dan detil belanjanya

dilakukan terhadap Rincian Output yang

mengalami perubahan setelah ditetapkannya pagu

indikatif dan/ a tau Rincian Output baru dengan

cara membandingkan antara Rincian Oulput,

Komponen (jika ada), Akun, dan detil belanjanya

pada RKA-K/L tahun sebelumnya dengan RKA

K/L tahun yang direncanakan. Hal ini untuk

memastikan bahwa pagu anggaran yang 

dituangkan dalam RKA-K/L tahun yang 

direncanakan telah sesuai dengan: 

(a) rumusan tugas fungsi unit eselon I terkait;

(b) dasar hukum atau Kebijakan Pemerintah atau

Direktif Presiden yang mendasari

pengalokasian anggarannya; atau

(c) Kebijakan efektivitas dan efisiensi belanja

K/L.

Khusus untuk belanja operasional, pastikan 

bahwa komponen yang digunakan sudah sesuai 

dengan komponen yang distandarkan. Lihat akun 

dan jenis belanja yang digunakan, harus sesuai 

dengan ketentuan. 

Dalam hal dalam pengalokasian RO terdapat 

komponen, pastikan menggunakan komponen 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Lampiran I Perdirjen Anggaran ini. 

Dalam hal terdapat Rincian Output yang sama 

dengan RKA-K/L tahun sebelumnya namun 

anggarannya berbeda, langkah-langkah yang 
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harus dilakukan adalah memastikan: 

a) apakah perbedaannya disebabkan adanya

perubahan di level akun dan detil;

b) apakah ada perubahan jumlah volume 

Rincian Output;

c) dalam hal status quo, selisih lebih anggaran

yang dialokasikan dapat dialihkan ke Rincian

Output yang lain atau dituangkan dalam

output cadangan; dan

d) penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil

penelaahan dituangkan dalarn Catatan

Penelaahan.

Dalam hal terdapat anggaran untuk 

Program/Kegiatan/Rincian Output baru termasuk 

Inisiatif Baru sangat berbeda dengan anggaran 

kegiatan/Rincian Output sejenis yang sudah ada, 

langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 

memastikan: 

a) tahapan yang digunakan untuk

menghasilkan RO sudah sesuai dengan 3

(tiga) tahapan yang distandarkan;

b) akun dan detil belanja yang digunakan pada

tiap-tiap tahapan sesuai dengan kebutuhan;

c) apakah ada detil yang berbeda digunakan

sebagai dasar penghitungan alokasi

anggarannya;

d) apakah jumlah volume Rincian Output

berbeda. Penambahan jumlah volume

Rincian Output termasuk dalam kategori 

inisiatif baru, yang harus disampaikan oleh 

mininal pejabat Eselon I penanggung jawab 

program; 

e) Apakah perbedaannya disebabkan adanya

kenaikan SBM;

f) dalam hal dasar penghitungannya sama,

selisih lebih anggaran yang dialokasikan

dapat dialihkan dalarn output cadangan;
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g) memeriksa kesesuaian biaya dengan standar

biaya;

h) meneliti kesesuaian rmc1an biaya dengan

akun dalam bagan akun standar;

i) penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil

penelaahan dituangkan dalam catatan

penelaahan.

(2) Komparasi antara anggaran Rincian Output tahun

yang direncanakan dengan realisasi anggaran

untuk Rincian Output yang sama tahun

sebelumnya.

Untuk Rincian Output baru, maka komparasi

dilakukan terhadap realisasi anggaran untuk

Rincian Output/Keluaran (Output) yang seJems

tahun sebelumnya.

Penelaahan dilakukan dengan cara

membandingkan anggaran Rincian Output dan

target Rincian output dalam dokumen RKA-K/L

dengan realisasi anggaran dan kinerja Rincian

Output/Keluaran (Output) tahun sebelumnya

untuk menilai kesesuaian/kelayakan anggaran

dalam dokumen RKA-K/L.

Untuk Rincian Output yang merupakan inisiatif

baru, komparasi Rincian Output dilakukan

dengan membandingkannya dengan realisasi

anggaran dan kinerja Rincian Output/Keluaran

(Output) yang sejenis pada tahun sebelumnya.

(3) Memastikan bahwa anggaran untuk Rincian

Output baru konsisten dengan Rincian Output/

Keluaran (Output) yang sifatnya serupa atau yang

sama tahun sebelumnya, misalnya dengan

menggunakan persentasi anggaran per akun per

tahapan (Komponen) / per total anggaran Rincian

Output, jika ada).
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(4) Relevansi data dalam RKA-K/L dengan Pagu

Anggaran K/L.

Penelaahan kesesuaian data dalam RKA-K/L

dengan Pagu Anggaran K/ L dilakukan dengan

cara membandingkan dokumen RKA-K/L dan

Pagu Anggaran K/L, meliputi:

(a) Total Pagu K/L;

(b) Total Pagu per sumber dana;

(c) Pagu per program;

(d) Pagu per fungsi;

(e) Rincian sumber dana per program; dan

(D Daftar rincian pagu per satker dengan RKA

Satker

Dalam hal terjadi pergeseran pagu antar Program 

dan sudah mendapat persetujuan komisi terkait 

di D PR RI, yang harus dilakukan adalah 

memastikan: 

(a) Dalam hal 

menambah 

pergeseran digunakan

biaya operasional dan 

untuk 

tidak 

mengurangi target kinerja prioritas nasional, 

penelaahan dapat dilanjutkan; 

(b) Dalam hal pergeseran digunakan untuk

menambah target kinerja prioritas nasional

dan tidak mengurangi biaya operasional,

penelaahan dapat dilanjutkan;

(c) Dalam hal pergeseran sebagai akibat adanya

reorgamsas1, perubahannya sudah

diakomodir dalam data Renja K/L di

Kernen terian PPN / Bappenas;

(d) Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil

penelaahan dituangkan dalam catatan

penelaahan.

(5) Relevansi antara Klasifikasi Rincian Output

dengan Rincian Output.
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Penelaahan relevansi an tara Klasifikasi Rincian 

Output dengan Rincian Output dilakukan untuk 

memastikan: 

(a) Apakah rumusan Klasifikasi Rincian Output

yang dihasilkan sesuai dengan Klasifikasi

Rincian Output yang sudah distandarkan;

(b) Apakah Rincian Output yang akan dihasilkan

termasuk/ dikelompokkan dalam Klasifikasi

Rincian Output yang sesuai. Lihat satuan

KRO dan RO-nya.

Langkah (a) dan (b) merupakan optional jika 

penelaahan yang sama sudah dilakukan pada 

saat penelaahan Renja K/L. Oleh karena itu, pada 

saat penelaahan RKA-K/L difokuskan pada KRO 

dan RO yang baru. 

Penelaahan relevansi antara Klasifikasi Rincian 

Output dengan Rincian Output juga dilakukan 

untuk memastikan KRO dan RO Generik yang 

distandarkan, sesuai dengan Lampiran I Perdirjen 

Anggaran ini. 

(6) Relevansi antara Rincian Output dengan Sasaran

Kegiatan dan Sasaran Program, khususnya untuk

Rincian Output baru yang belum ada pada saat

proses reviu angka dasar.

(a) Apakah Rincian Output mendukung

terwujudnya sasaran kegiatan yang ingin

dicapai. J ika tidak, maka dilakukan

perbaikan / penyesuaian.

(b) Apakah Sasaran Kegiatan mendukung

pencapaian Sasaran Program yang

diinginkan. Jika tidak, maka dilakukan

perbaikan/ penyesuaian.

Langkah (a) dan (b) merupakan optional, karena 

sudah dilakukan pada saat penelaahan Renja 

K/L. Oleh karena itu, pada saat penelaahan RKA-
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K/L difokuskan pada alokasi masing-masing akun 

dan detil belanja per komponen/tahapan Uika 

ada). 

(7) Konsistensi pencantuman sasaran kinerja pada

RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP.

Penelaahan konsistensi pencantuman sasaran

kinerja pada RKA-KL dengan Renja K/L dan RKP

dilakukan untuk memastikan:

(a) Jenis dan volume Rincian Output yang

ditetapkan dalam Renja K/L dan RKP

dituangkan sama dalam RKA-K/L, dilakukan

dengan langkah-langkah:

1. Dalam hal jenis dan volume Rincian

Output yang berbeda merupakan

prioritas nasional dan sudah disetujui

Komisi terkait di DPR RI, pastikan

Kementerian PPN /Bappenas dapat

menyetujui perubahan dimaksud dan

sudah diakomodir dalam perubahan

Renja K/L dan RKP;

11. Dalam hal volume Rincian Output yang

berkurang merupakan Rincian Output

yang berlanjut dari tahun sebelumnya,

pastikan perubahan dimaksud sudah

diakomodir dalam perubahan Renja K/L

dan RKP;

111. Dalam hal volume Rincian Output yang

berkurang merupakan Rincian Output

yang berlanjut khususnya multiyears

contract, pastikan perubahan dimaksud

sudah ada persetujuan rekomposisi dari

Menteri Keuangan;

1v. Dalam hal pencantuman Jen1s dan

volume Rincian Output yang berbeda

belum mendapat persetujuan Komisi
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terkait di DPR-RI, anggaran dalam RKA

K/L diberi catatan; dan 

v. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil

penelaahan dituangkan dalam catatan

penelaahan.

Pada penelaahan Renja K/ L, langkah ini 

sudah dilakukan untuk memastikan jenis dan 

volume keluaran (output) level program. Pada 

saat penelaahan RKA-K/L langkah m1 

dilakukan untuk memastikan bahwa jenis dan 

volume keluaran (output) yang sama pada level 

Satker apabila dijumlahkan akan sama 

dengan Jems 

se bagaimana telah 

Penelaahan Renja K/L. 

Dalam rangka smerg1 

volume program 

disepakati pada 

dan sinkronisasi 

perencanaan penganggaran, penelaahan 

konsistensi pencantuman sasaran RKA-K/L 

dengan Renja K/L dan RKP JUga 

memperhatikan target-target program lain 

yang dapat mempunyai hubungan dengan 

program K/ L seperti program Subsidi dan 

DAK yang dialokasikan pada Bagian Anggaran 

Bendahara Umum Negara. Untuk K/L yang 

mempunyai DAK fisik, penelaah DJA agar 

memperhatikan data rencana DAK fisik per 

daerah yang akan dilakukan oleh K/L mitra 

kerja yang terdapat pada database 

Kementerian Keuangan. Jika diperlukan, 

Penelaaahan dapat dilakukan bersama dengan 

DJPK. 

(b) Jenis dan volume Rincian Output kebijakan

baru termasuk Inisiatif Baru yang

dituangkan dalam RKA-K/L ada rujukannya
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dalarn Renja K/L dan RKP, dilakukan dengan 

langkah-langkah: 

1. Pastikan dasar hukum atau penugasan

sebagai dasar pengalokasian anggaran

sudah ada;

11. Pastikan data Rincian Output sudah

masuk dalam referensi RKA-K/L;

111. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil

penelaahan dituangkan dalam Catatan

Penelaahan; dan

1v. Dalarn hal dasar hukum atau penugasan 

sebagai dasar pengalokasian anggaran 

belum ada, anggaran dalarn RKA-K/L 

diberi catatan. 

(c) Apakah terdapat perubahan rumusan 

Sasaran (Sasaran Strategis, Sasaran Progran, 

Sasaran Kegiatan) beserta Indikator 

Kinerjanya dalam RKA-K/L, dilakukan 

dengan langkah-langkah: 

1. Pastikan perubahannya sudah 

diakomodir dalarn perubahan data Renja 

K/L dan RKP; 

11. Pastikan perubahannya sudah masuk

dalarn referensi RKA-K/L; dan

111. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil

penelaahan dituangkan dalam Catatan

Penelaahan.

(d) Apakah terdapat perubahan rumusan

Program dan/ a tau Kegiatan karena adanya

reorganisasi, dilakukan dengan langkah

langkah:

1. Pastikan dasar hukum atau pcrsetujuan

dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi terkait dengan reorgan1sas1

sudah ada;
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11. Pastikan perubahannya sudah

diakomodir dalam perubahan data Renja

K/L dan RKP;

m. Pastikan perubahannya sudah masuk

dalam referensi RKA-K/L;

iv. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil

penelaahan dituangkan dalam Catatan

Penelaahan; dan

v. Dalam hal dasar hukum atau

persetujuan dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi terkait dengan 

reorgamsas1 belum ada, alokasi 

anggaran dalam RKA-K/L diberi catatan. 

(8) Kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran

dilakukan dengan membandingkan RKA-K/L

dengan dokumen yang disepakati dalam Renja

K/L pada saat pertemuan tiga pihak (Trilateral

Meeting) dan/ a tau penelaahan Renja K/ L.

Pastikan apakah Rincian Output sudah ditandai

sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jika

penandaan anggaran yang dilakukan tidak sesuai

dengan tema, maka dilal{ukan

perbaikan / penyesuaian.

Penelaah Kementerian Keuangan fokus pada

penandaan tematik APBN, sedangkan penelaah

Kementerian PPN fokus pada penandaan selain

tematik APBN.

(9) Menelaah pada perhitungan Prakiraan Maju

untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

Penelaahan pada perhitungan Prakiraan Maju

untuk 3 (tiga) tahun ke depan dilakukan untuk

mengetahui apakah angka prakiraan maju sudah

disusun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
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dalam Pagu Anggaran, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(a) Pastikan penyusunan Prakiraan Maju telah

menggunakan Pagu Anggaran termutakhir;

(b) Pastikan formula dan indeks (asumsi dasar

ekonomi makro dan parameter lainnya)

penghitungan KPJM sudah benar;

(c) Dalam hal terdapat kesalahan formula dan

indeks KPJM, dilakukan perbaikan data

dalam menu KPJM;

(d) Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil

penelaahan dituangkan dalam Catatan

Penelaahan.

c) Kementerian PPN /Bappenas meneliti kriteria

substantif berupa konsistensi sasaran Kinerja K/L

dengan Renja K/L dan RKP, yaitu:

(1) Meneliti Program, Indikator Kinerja Program, serta

Sasaran Strategis K/ L;

(2) Meneliti kategori kegiatan, apakah termasuk

kegiatan prioritas nasional atau bukan;

(3) Meneliti konsistensi rumusan keluaran (output)

dalam dokumen RKA-K/L dengan keluaran

(output) yang terdapat dalam dokumen Renja K/L

dan RKP;

(4) Meneliti konsistensi volume keluaran (output)

dalam dokumen RKA-K/L dengan dokumen Renja

K/ L dan RKP tahun yang direncanakan; dan

(5) Meneliti konsistensi keluaran (output) dengan

indikator kinerja kegiatannya (dalam dokumen

RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP).

(6) Meneliti kepatuhan dan ketepatan penandaan

anggaran dalam dokumen RKA-K/L dengan

dokumen Renja K/L.

Langkah (1) sd (6) sudah dilakukan pada saat 

Penelaahan Renja K/L. Langkah ini diulang kembali 
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pada saat penelaahan RKA-K/L untuk memastikan 

bahwa yang sudah tercantum dalam dokumen 

perencanaan Juga tertuang dalam dokumen 

penganggaran. 

d) Ketentuan Khusus Penelaahan Satker Badan 

Layanan Umum (BLU) 

Penelaahan RKA Satker BLU diutamakan pada hal-hal 

sebagai berikut: 

(1) Meneliti Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

oleh satker BLU. Program dan Kegiatan yang

digunakan dalam penyusunan RKA satker BLU

merupakan bagian dari Program dan Kegiatan

hasil Redesain Sistem Perencanaan dan

Penganggaran K/L induk.

(2) Meneliti kesesuaian pagu dalam RKA satker BLU

dengan pagu Kegiatan RKA-K/L, khususnya

berkenaan dengan sumber dana (PNBP dan

Rupiah Murni) sebagaimana tertuang dalam

Ikhtisar Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

(3) Meneliti kesesuaian Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan

Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

pelayanan kepada masyaral<:at dengan lkhtisar

RBA.

(4) Keluaran (output) (KRO dan RO) yang tercantum

dalam RKA satker BLU mengacu pada tabel

referensi RKA-K/L DIPA.

(5) Meneliti akun/ detil sudah sesuai penempatannya,

di bawah Komponen Uika ada)/keluaran (output)

yang relevan.

(6) Dalam proses penelaahan RBA, DJA dapat

mengikutsertakan Ditjen Perbendaharaan.

(7) Dalam hal Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

belum disampaikan pada saat penelaahan, hal

tersebut harus dimasukkan dalam Catatan
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Penelaahan. Tindak lanjut atas Catatan 

Penelaahan tersebut, anggaran satker BLU 

dirnaksud akan diblokir oleh DJA, kecuali 

anggaran untuk belanja pegawai operasional dan 

belanja barang operasional, dan alokasi anggaran 

yang berdampak langsung kepada masyarakat. 

e) Ketentuan Khusus Penelaahan Kegiatan yang 

Dilakukan Dengan Mekanisme KPBU Melalui 

Pembayaran Ketersediaan Layanan

Dalarn hal K/L memiliki rincian 

dilaksanakan dengan mekanisme 

output yang 

KPBU melalui 

pembayaran ketersediaan layanan, penelaahan 

dilakukan pada hal-hal se bagai beriku t: 

(1) Meneliti dokumen-dokumen terkait pengalokasian

rincian output dengan mekanisme KPBU melalui

pembayaran ketersediaan layanan.

(2) Meneliti kesesuaian pagu pembayaran

ketersediaan layanan dalam RKA-K/L dengan

surat konfirmasi final Menteri Keuangan.

(3) Meneliti kesesuaian akun belanja yang digunakan

untuk pengalokasian dana pembayaran

ketersediaan layanan.

(4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan

dengan mekanisme KPBU melalui pembayaran

ketersediaan layanan belum berdampak pada

pengalokasian anggaran dalam RKA-K/L, hal

tersebut harus dimasukkan dalam catatan

penelaahan.

Ketentuan lain-lain: 

(1) Penelaahan RKA-K/L difokuskan pada level akun dan

detil.

(2) Untuk meningkatkan kualitas RKA-K/L DIPA, dalam

rangka persiapan penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran,

Kementerian Keuangan dapat melakukan evaluasi

terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran hasil penelaahan pada

bulan Agustus hingga Oktober. Evaluasi terhadap RKA-
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K/L Pagu Anggaran hasil penelaahan dapat berupa 

perbaikan rumusan Program/Kegiatan/keluaran (output)/ 

Komponen Uika ada) dan/ a tau detil anggaran, kesesuaian 

rincian biaya dengan standar biaya dan dengan akun 

dalam bagan akun standar dan/ atau efisiensi alokasi, 

satuan keluaran (output), pembahasan 

lanjutan/pendalaman atas RKA-K/L Pagu Anggaran ke 

level detil, dan sejenisnya. 

Evaluasi terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran hasil 

pcnelaahan dapat dilakukan secara tatap muka dan/ atau 

secara online. Tata cara evaluasi terhadap RKA-K/L Pagu 

Anggaran Hasil Penelaahan ini dapat menggunakan tata 

cara penelaahan RKA-K/L, dengan penyesuaian 

seperlunya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

pereviu. Hasil evaluasi tersebut dapat disampaikan kepada 

K/1 mitra kerja untuk ditindaklanjuti. 

b. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Alokasi

Anggaran K/L

Penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/1 di Kementerian

Keuangan dilaksanakan setelah internal K/L melakukan reviu dan

penelitian yang dilakukan oleh APIP K/ L dan Biro

Perencanaan/Unit Perencanaan. Penelaahan ini bertujuan untuk

memeriksa kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan alokasi

Anggaran K/L. Proses penelaahan RKA-K/L setelah penetapan

Alokasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1) Proses penelaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan

dokumen RKA-K/L, termasuk Kerangka Pengeluaran

Jangka Menengah 3 (tiga) tahun berikutnya, seperti halnya

pada penelaahan pada Pagu Anggaran K/L ditambah

persetujuan Komisi terkait di DPR RI. Dalam penelaahan

online, semua dokumen yang diperlukan dalam penelaahan

RKA-K/L Alokasi Anggaran sudah di-upload dalam sistem.

2) Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/ L tidak mengalami

perubahan (sama dengan Pagu Anggaran K/L), K/L

menyampaikan RKA-K/L dan dokumen pendukung serta

mengirim (submit) data RKA-K/L pada aplikasi yang
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dibangun oleh Kementerian Keuangan untuk dilakukan 

penelaahan. Hasil penelaahan RKA-K/L dimaksud dijadikan 

sebagai dasar penetapan RKA-K/L oleh DJA dan sebagai 

bahan untuk penyusunan Peraturan Presiden mengenai 

rincian APBN. 

3) Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/ L mengalami

perubahan baik penambahan maupun pengurangan, K/L

menyampaikan RKA-K/L dan dokumen penelaahan serta

mengirim (submit) perubahan data RKA-K/L pada aplikasi

yang dibangun oleh Kementerian Keuangan, untuk

dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian

RKA-K/L dengan Pagu Alokasi Anggaran K/L.

4) Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L dimaksud lebih

besar dari Pagu Anggaran K/L, penelaahan dilakukan

dengan meneliti RKA satker dengan kesesuaian tambahan

pagu yang difokuskan pada:

a) penambahan jenis keluaran (output) (KRO dan/ a tau

RO), sehingga jenis dan volumenya bertambah; dan

b) penambahan Komponen Uika ada) / akun/ detil yang

relevan untuk menghasilkan keluaran (output).

Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L lebih kecil dari 

Pagu Anggaran K/L, penelahaan dilakukan dengan meneliti 

RKA satker dengan kesesuaian pengurangan pagu yang 

difokuskan pada: 

a) pengurangan keluaran (output) (KRO dan/atau RO)

dalam rangka penugasan, sehingga Jems dan

volumenya berkurang; dan

b) pengurangan Komponen/ akun/ detil untuk

menghasilkan keluaran (output) (KRO dan/ atau RO)

yang sudah ada selain gaji dan tunjangan yang

melekat pada gaji dan Operasional Perkantoran.

5) Dalam hal penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah, dilakukan penelaahan mengenai perhitungan

biaya Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

Penelaahan perhitungan biaya prakiraan maju untuk 3

(tiga) tahun ke depan dilakukan untuk mengetahui:
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a) Apakah angka prakiraan maJu sudah disusun sesuai

dengan kebijakan yai1g ditetapkan dalam Pagu Alokasi,

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Pastikan penyusunan Prakiraan Maju telah

menggunakan Alokasi Anggaran termutakhir;

(2) Pastikan pencantuman volume Keluaran (output)

tidak ada yang salah (terlalu besar atau kecil)

dibandingkan volume Keluaran (output) RKA-K/L

Alokasi Anggaran tahun yang direncanakan dan

sesuai dengan Renja K/ L;

(3) Pastikan formula dan indeks (asumsi dasar

ekonomi makro dan parameter lainnya)

penghitungan KPJM sudah benar;

(4) Dalam hal terdapat kesalahan pencantuman

volume keluaran (output) atau kesalahan formula

dan indeks KPJM, dilakukan perbaikan data 

dalam Aplikasi KPJM; 

(5) Penelaahan dapat dilanjutkan 

penelaahan

Penelaahan. 

di tuangkan dalam 

dan hasil 

Catatan 

b) Memastikan kegiatan/keluaran (output) dan/ atau

Komponen kegiatan yang tidak berlanjut tidal{ masuk

dalam prakiraan maju, langkah-langkah yang harus

dilakukan:

(1) Angka prakiraan maJU diperbaiki dengan cara

keluaran (output) dan/atau Komponen kegiatan

yang tidak berlanjut, rnaka volurnenya (level

keluaran (output} dan Komponen utama) dan/atau

alokasi pada Kornponen pendukung diganti

menjadi "O";

(2) Jika keluaran (output) dan Komponen berlanjut,

periksa level akun/ detil, dan jika akun/ detil

tersebut tidak berlanjut, alokasinya diganti

dengan "O";
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(3) Penelaahan

penelaahan

Penelaahan.

c. Tata Cara Penelaahan Online

dapat dilanjutkan dan hasil 

dituangkan dalam Cata tan 

Penelaahan dengan online menggunakan fasilitas komputer dan

internet yang melibatkan peserta penelaahan untuk berinteraksi

dalam sebuah forum online. Penelahan dilakukan terhadap RKA

K/L Pagu Anggaran, Alokasi Anggaran, dan prakiraan. maju 3 (tiga)

tahun. Untuk memfasilitasi penelaahan ini Kementerian Keuangan

c.q. DJA telah menyediakan aplikasi berbasis web sebagai sarana

untuk melakukan penelaahan. 

Dokumen yang diperlukan dan mekanisme penelaahan online

disesuaikan dengan proses bisnis yang terdapat pada sistem 

aplikasi yang digunakan untuk melakukan penelaahan online.

Adapun tahapan-tahapan dalam penelaahan online sebagai 

berikut: 

1) Persia.pan

a) KL memastikan data RKA-K/L dan KPJM yang telah disusun

dengan menggunakan aplikasi yang dibangun oleh

Kementerian Keuangan merupakan data terakhir yang telah

disetujui pada tingkat K/L. Status persetujuan dapat dilihat

dalam dashboard monitoring approval

(Penganggaran> > Penelaahan RKAKL> > Monitoring Approval)

b) Menyiapkan undangan dan waktu penelaahan

U ndangan yang berisikan waktu penelaahan online

disiapkan oleh DJA dan dikirim online melalui email K/L

yang terdaftar di DJA.

c) Menggunakan user ID (nama pengguna)

User ID digunakan sebagai tanda pengenal untuk login di

dalam aplikasi penelaahan RKA-K/L DIPA secara online.

User ID dimiliki oleh K/L (unit), DJA dan Kementerian

PPN /Bappenas.
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2) Pelaksanaan

a) Login ke aplikasi penelaahan online (K/L, OJA, dan

Kementerian PPN/Bappenas).

Sebelum melakukan penelaahan online terlebih dahulu

K/L dan DJA melakukan login dengan user ID masmg

masing pada https: / /Sakti. kcmenkeu.go.id.

b) Upload surat tugas petugas penelaah K/L yang telah

dipindai (di scan) untuk membuka forum penelaahan.

c) Melakukan penelelaahan di Forum penelaahan antar

DJA, Kementerian PPN/Bappenas, dan K/L.

Forum penelaahan terbentuk setelah unit eselon I K/L

melakukan upload surat tugas. Unit esclon I K/L

dapat mengajukan penelaahan satker sebagian atau

seluruhnya dalam satu forum penelaahan. Penelaah

dari DJA dan Kementerian PPN /Bappenas dapat

memberikan komentar di panel yang disediakan dan

dapat ditanggapi langsung oleh unit Eselon I K/L. Jika

penelaahan membutuhkan perbaikan data RKA-K/L,

unit eselon I K/L dapat melakukan perbaikan dan

mengirim (submit) kembali data RKA-K/L DIPA yang

telah diperbaiki untuk ditelit.i kembali oleh penelaah.

Apabila dalam proses penelaahan dibutuhkan

penjelasan dari satker, unit eselon I K/L dapat

mengusulkan ke DJA untuk ditambahkan user satker

dalam forum penelaahan.

Dalam hal terdapat hambatan/kendala dalam melakukan 

penelaahan online, seperti tidak adanya jaringan internet, 

penelaahan RKA-K/L dan KPJM dapat dilakukan secara tatap 

muka atau kombinasi antara tatap muka dan secara online 

pada level detil. 

4. TINDAK LANJUT HASIL PENELAAHAN RKA-K/L

Hasil penelaahan RKA-K/L dan prakiraan maju dituangkan dalam

Catatan Penelaahan dan ditandatangani oleh pejabat perwakilan dari

K/L, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

Pejabat penandatangan Catatan Penelaahan terdiri atas:
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a. Perwakilan K/L, yaitu pejabat eselon IV, pejabat eselon III, dan

pejabat eselon II pada Unit Perencana/Biro Perencanaan K/L;

b. Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, yaitu Staf, pejabat eselon

III, dan pejabat eselon II pada Deputi Sektoral terkait; dan

c. Perwakilan Kementerian Keuangan, yaitu: pejabat eselon IV,

pejabat eselon III, dan pejabat eselon II pada Direktorat Anggaran

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat

Anggaran Bidang Politik, Pertahanan, Keamanan, dan Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara terkait.

RKA-K/L dan prakiraan maju yang telah ditelaah dan Catatan 

Penelaahan yang telah ditandatangani menjadi bahan dalam 

penyusunan dan penetapan DHP RKA-K/L oleh Direktur Anggaran 

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktur Anggaran Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktur Anggaran 

Bidang Politik, Pertahanan, Keamanan, dan Bagian Anggaran 

Bendahara Umum Negara. 

Apabila dari hasil penelaahan terdapat RKA-K/L yang belum sesuai 

dengan kaidah-kaidah dan belum dapat disepakati, K/L diminta 

untuk melakukan penyesuaian terlebih dahulu agar RKA-K/L 

tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan dan penetapan 

DHP RKA-K/L. 

Penelaahan RKA-K/L dapat berlangsung sepanJang tahun. Dalam 

kerangka tersebut, hasil Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran dapat 

ditindaklanjuti dengan evaluasi terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran 

atau pendalaman penelaahan RKA-K/L sampai dengan level detil 

secara tatap muka clan/ atau secara online dan proses terse but dapat 

terus dilakukan hingga sebelum penelaahan RKA-K/L Alokasi 

Anggaran. 

5. HAL-HAL KHUSUS DALAM PENELAAHAN RKA-K/L

a. Perubahan Akibat Penelaahan

Dalam hal basil penelaahan RKA-K/L berdasarkan Pagu 

Anggaran K/ L a tau Alokasi Anggaran K/ L mengakibatkan 

perubahan rumusan Kinerja, perubahan dimaksud dapat 

dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 
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1) Perubahan yang berkaitan dengan rumusan Keluaran

(output), indikator, jenis, volume, dan satuan keluaran

(output), pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang: 

a) Telah disepakati dalam proses penelaahan;

b) Tidak mengubah Keluaran (output) prioritas nasional;

c) Relevan dengan kegiatan dan indikator Kinerja

kegiatan yang ditetapkan;

d) Adanya perubahan tugas clan fungsi pada unit yang

bersangkutan;

e) Menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran terkini

seperti penerapan program lintas; dan/ a tau

f) Adanya tambahan penugasan.

2) Perubahan yang berkaitan dengan rumusan di luar keluaran

(output) seperti sasaran strategis, Program, sasaran

Program, indikator Kinerja Program, Kegiatan, sasaran 

Kegiatan, dan indikator Kinerja Kegiatan, apabila 

dibutuhkan dapat dilakukan sepanjang telah disepakati 

dalam proses penelaahan dan merupakan akibat dari: 

a) Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan

tugas dan fungsi serta struktur organisasi;

b) Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum

yang pasti (Peraturan Presiden, Persetujuan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang

bersangku tan);

c) Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalarn

trilateral meeting;

d) Menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran terkini

seperti penerapan program lintas; dan/ atau

e) Telah mendapat persetujuan Komisi terkait di DPR RI.

b. Keluaran (output) Cadangan

Berdasarkan hasil penelaahan, apabila tcrdapat alokasi 

anggaran yang belum jelas peruntukkannya, alokasi anggaran 

tersebut dimasukkan dalam Rincian Output Cadangan pada 

level program yang sama (dikompilasi di tingkat Eselon I). 
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Rincian Output cadangan digunakan untuk menampung hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Alokasi anggaran untuk kegiatan/Keluaran (output) yang

bukan merupakan tugas fungsi unit dan belum ada dasar

hukumnya; 

2} Alokasi anggaran untuk kegiatan/keluaran (output) yang

sama dengan TA-1 (tahun sebelumnya) namun alokasi

anggarannya berlebih; 

3) Alokasi anggaran untuk kegiatan/keluaran (output)

Kebijakan Baru yang sejenis dengan kegiatan/Keluaran

(output) yang sudah ada, namun alokasi anggarannya 

berlebih; 

4) Alokasi anggaran untuk Komponen/ detil yang tidak

berkaitan langsung dengan pencapaian keluaran (output);

5) Alokasi anggaran untuk Komponen/ detil yang alokasinya

berlebih; dan/ atau

6) Alokasi anggaran yang belum

dan/ a tau kegiatan yang belum 

sebelumnya (unallocated). 

jelas peruntukkannya 

pernah dianggarkan 

Alokasi anggaran pada keluaran (output) cadangan, dapat 

digunakan atas usulan Pejabat Eselon I Penanggung jawab 

program/koordinator Kementerian/Lembaga kepada 

Kemente1ian Keuangan, melalui mekanisme revisi DIPA, 

berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran. 

c. Pencantuman tanda "@" dalam DHP RKA-K/L

Pencantuman tanda "@" dilakukan oleh Biro Perencanaan/Unit 

Perencanaan K/ L dan/ a tau penelaah DJA sebagai tindak lanjut 

dari hasil penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/ L, 

terhadap alokasi yang sudah jelas peruntukannya, namun: 

1) Belum ada dasar hukum pengalokasiannya;

2) Belum ada naskah perjanjian (PHLN/PHDN) dan nomor

register;

3) Masih terpusat dan belum didistribusikan ke satker-satker

daerah;

4) Masih memerlukan hasil reviu dari BPKP;

5} Belum mendapatkan lembar persetujuan Komisi terkait di
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DPR RI; 

6) Menindaklanjuti Instruksi Presiden mengenai kebijakan

pemotongan anggaran terhadap alokasi anggaran atau pagu

APBN Perubahan tahun berjalan;

7) Informasi kinerja (termasuk lokasi kegiatan) dalam RKA-

K/L belum lengkap; dan/atau

8) Rencana Bisnis Anggaran satker BLU belum ada.

Alokasi anggaran yang tercatat dalam DHP RKA-K/L tersebut di 

atas baru dapat dilaksanakan/ dicairkan setelah dilakukan revisi 

dengan berpedoman pada keten tuan mengenai tata cara revisi 

anggaran. 

d. Pemberian catatan dalam DHP RKA-K/L

Pemberian "Catatan" dilakukan oleh Biro Perencanaan/Unit 

Perencanaan K/L dan/atau penelaah DJA, terhadap alokasi 

anggaran un tuk: 

1) pengesahan;

2) tunggakan tahun yang lalu;

3) pencantuman volume pembangunan gedung negara dan

pengadaan kendaraan bermotor;

4) kegiatan/keluaran (output) yang dilaksanakan dengan

mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

(KPBU) Availability Payment (AP), yang menjelaskan 

mengenai tahun pertama pelaksanaan kegiatan/ keluaran 

(output) dengan mekanisme KPBU AP oleh pihak ketiga, dan 

waktu mulai dialokasikannya dana dalam RKA-K/L untuk 

pembayaran ketersediaan jasa layanan. 

e. Dalam hal petugas penelaah dari Kementerian PPN/Bappenas

tidak hadir dan/atau tidak menandatangani Catatan Penelaahan,

penelaahan tetap dapat dilaksanakan dan Kernen terian

Perencanaan dianggap menyetujui hasil penelaahan, dan

selanjutnya DIPA dapat diterbitkan.
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Format dan Pedoman 

a. Format Catatan Penelaahan

a. l Format Catatan Penelaahan RKA.-K/L

CATATAN PENELAAHAN 

RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERlAN NEOARA/LEMBAGA 

TA.HUN ANGOARAN 20XX 

KEMENTERlAN NEGARA/LEMBAOA 

ORGANISASI 

JUMLAH SATKER 

JUMLAH PEGAW AI 

URAIAN 

A. l<INCIAN PROGRAM 

xxx.xx.xx Noma Progrum 

B. RINCI/\N SUMBL':R DANI\ 

I Rupiah Murni (RM 

2. Rupiah Munli Pendmnping (RMI') 

3. Pcndapatun Negara Buknn PaJak (l'N BP) 

4. Uadan Lavnnan Umum 

5. P1njanrn11 1,uru· N cgcn 

I>. lhooh l,uur N<"gcn 

7. PinJanmn Dalam Nt'grn (PDN) 

I!. llibah DHlmn Ncgcn iJIDN) 

9 Surat Ocrharga Sym1oh Negara iSBSN) 

C. r)i\Ni\ YANG D113ERI "t'!."/ CATAT/\N 

11 .. JENIS KlsWl,Ni\NOi\N 

I KP/KD/SNVT/S 

2. Dckonscntrosi 

3. Tugas l'c111honluru, 

4. Urusan Bc-rsama 

5. P1nJaman Luar Ncg.-n 

E. Sll"AT i\LOlv\$1 i\NGO/\RAN 

I. Operas1on11I 

l. Non-Oprros1onal 

HASU. PENELAAHAN 

81::W\NJ/\ 51 I BEL/\NJ/\ 5:l I BEI.J\NJ/\ 53 I BEI.J\N.Ji\ 54 I BEI.J\NJ/\ 55 

BL':LANJA 56 I BL':LANJA 57 I BELANJA ss I BELANJA 61 I BELANJA 02 

Jumlah : ......•..... (total) 

::.:::::::::::: I .::::::::::::: I
.lumloh .......... llotul I ,ut ':IJ 

:::::. :::::::: I ... :::::::::::: I 
Jumlah 

::::::::::::::: I ::::::::::::::: I 
Jumlnh 

::::::::::::::: I .·::::::::::::: I 
::::::::::::::· I . ·:::::::::·. I 

.Jumlah 

::::::::::::::: I ::::::::::::::· I 
.Jumlah 

:::::::::::::.: I .............. I 
.Jumlnh 

I :::::::::::.::: I ::::::::::::::: 

........... .. I I 
I ........... ::: I 
I ::::::::::: ::: I 

I I 
I ::::::::::::::: I 
I :::::::::::.:·: I 

............... I· · · · · · · · · · · · · · ·  I ............... I I :: :::::::::::: 
Jumlah 

::::::::::::::: I ·:::::::::::::. I 
.lumlah 

::::::::::::::. I .:::::::::::::· I 
JUll'll�th ............... I ··············· I

. . . . . . . ........ . ....... .... . 

Jumlah 

Jumlnh Rp . .. ..... (towl I s.rl 4) 

Ju111l11h 

• Jumloh 

Jumlah 

• Jumlah 

· ··· ······· l · ·······• I.. . . . . . . . ..... . . · · · · ·· · · · · · ·  

............... I ............. · I.. .. . . . . . .. . . .  . . . . . . . . . .. . .  . 

............... I .............. _. I... . . . . . . . ..... · · · · ·· · · · · · · ·  

............... l ............... I. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .  

I :::::::::::::·: I ::::::::::::::: 
I I 
I I 

l :::::::::::: :: I

I ::::::::::::::: I 
I ::::::::::::::: I 
l :::::::::::.::: I

... , ........... I. . ............. I ::::::::::::.:: I 
Jumlal, 

Jumlah Rp ......... (total I dan 2) 

............... l ··············· I

. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . ...... . 

• Jumlah ······· ........ I ............... l
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... .. 

• lumlah 

I ::::::::::::::: I 

l ::::::::::: ::: I
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11. ANGC.Al<J\N YANG DIBERI TANDI\ "(i!"/CATI\TAN. 

PEJABAT / PETUGAS PEN l::L/\AH· 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

NAM/\ ,JI\BI\TAN TANDI\ TI\NGI\N 

I KEPALI\ SEKSI/ESELON IV 

:i 1-:EPALA SUB DmEKTOl�I\T /ESELON Ill 

3 KEPAl,I\ BIRO l'ERENCANAI\N 

KEMENTERIAN KEUANGAN 

NAM/\ ,JI\0ATAN TANDI\ TI\NGAN 

I KEPALI\ $1,;KSI/ESELON IV 

}. KEPALA SUB DIRlsKTOR/\T/ESELON Ill 

3 KEPAL/\ Bmo P�:RENCI\NI\AN 

KEMENTERIA.N PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 

NAM/\ J/\81\TI\N TANDI\ TANGAN 

I STAF 

}. KEPAl,I\ SUB DIREKTORAT /ESEI,ON Ill 

3 KEPI\L/\ IJIRO PERENC/\NI\AN 

Pejaoot/l'ctugas pcnelaah yang tidnk haclir dnn/atau tidek mcnnndetangani catataii hasll pcnclaahan, dianggap scLL\ju dcngen 

hasil pcnclaahan clan hasil pencluahan dapot digunakan unluk mcnerbit.kan DIPA 
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a.2 Format Catatan Penelaahan RKA-K/L 

K/IJUNIT /PROGRAM/KEGIAT 
PAGU ANGGARAN DAN PRAKIRAAN MAJU 

AN/KRO/RO/KOMPONEN Satuan Jenis 
Tahun Rencana PMl PM2 PM3 

Volume alokasi Volume alokasi Volume alokasi Volume alokasi 
XXX Nama K/L 

xx Unit oriianisasi 
xxx Program 1 
xxxx Kel!iatan 1 

XXX KRO 1 
xx RO 1 

xxx Komponen 1 

xxx Komponen 2 
xx RO 2 

xxx Komponen 1 
XXX KRO 2 
... Ost. 

xxxx Kel!iatan 2 

... Ost. 
xxx Prol!ram 2 
.. Ost. 

Catatan/Penilaian Petuiras 

PEJABAT/PETUGAS PENELAAH: 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 
NAMA JABATAN Tanda Tangan 

1 Kepala Seksi/Eselon IV 1 

2 Kepala Sub Direktorat/Eselon ill 2 

3 Kepala Biro Perenca.naan 3 

KEMENTERIAN KEUANOAN: 
NAMA JABATAN Tanda Tanitan 

1 Kepala Seksi/Eselon IV 1 

2 Kepala Sub Direktorat/Eselon m 2 

3 Direktur Amrn:aran 3 

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS: 
NAMA JABATAN Tanda Tangan 

1 Staf 1 

2 Kepala Sub Direktorat/Eselon m 2 

3 Direktur ....... 3 
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b. Format Himpunan RKA-K/L

Formulir I lllmpunan RKA-1</L 

RINC!AN ANGGARAN BELANJA PEMERlNTAI! PUSAT TAHUN ANGGARAN 20XX 

MENURUT BAGIAN ANGGARAN,UNIT ORGANISASI, FUNGS!, PROGRAM DAN $UMBER DANA 

(dalam ribuan rupiah) 

Halaman: ..... dari. .... 

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, 
RUPIAH 

UNIT ORGANISISASI, FUNGSI, PROGRAM 
MURNI 

PNBP BLU PLN HLN PON SBSN JUMLAH 

DAN SUMBER DANA 

Formulir II Himpunan RKA-K/L 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 20XX 

MENURUT BAGIAN ANGGARAN,UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 

(dalam ribuan rupiah) 

Hal a.man: ..... dari ..... 

KODE DAN URAlAN BAGlAN 

ANGGARAN, UNIT ORGANISISASI, 20XX 20XX+l 20XX+2 20XX+3 

FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 
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c. Format Daftar Hasil Penelaahan

�KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
w DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR HASIL PENELAAHAN 
REN CANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (DHP RKA-K/L)

TAHUN ANGGARAN 20XX 
NOMOR: DHP-XXX.XXXX-0/AG/20XX

Berdasarka.n hasil penelaahan RKA-K/L TA 20XX sesuai Alokas1 Anggaran T.A. 20XX, dalam 
rangka penyusunan Peraturan Presiden tentang Rmcian Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara T.A.
20XX. Dengan ini dilctapkan DHP RKA-K/L untuk:

KEM ENTER! AN N EGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI 
PAGU UNIT ORGANISASI

Pagu unit organisasi tersebut, dirinci mcnurut Program scbagai bcrikut:

DANA YANG
UNIT ORGANISASI JUMLAfl JUMLAH DIBERI KODE SATKER PAGU CATATAN

(1) (2) (3) (4) (5) 

JUMLAH 
RINCIAN SUMBER DANA

RM 

PNBP/BLU 
PHLN/PDN

(Ribuan Rupiah)
TARGET PENDAPATAN

PERPAJAKAN PNBP

(6) (7) 

Rinc1an alokas1 anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dalam RKA-K/L T.A. 20XX 
sebagaimana tercantum dalam lamp1.ran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 20XX, dan menjacli dasar
penyusunan serta pcngesahan DIPA T.A. 20XX.

Pelaksanaan angga:ran yang ditctapkan dalam DIIP RKA-K/L T.A. 20xx sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Jakarta, 20XX 
A.N. MENTERI KEUANGAN 

DIREKTUR ANGGARAN

AAAMAAAAAAAAA
NIP.
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d. Format Rincian Alokasi Anggaran Per Unit Organisasi

� KEMENTERJAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
- DJREKTORAT JEN OERAL ANG GARAN 

RJNCIAN ALOKASI ANGGARAN PER UNIT ORGAN'ISASI 
TAHUN ANGGARAN 20XX 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 
UN IT ORGAN ISASI 
PAGU 

Alokasi anggaran lersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikul: 

JUMLAH JUMLAH DANA YANG 

lampiran OHP RKA·K/l 

(Ribuan rupiah} 
TARGET PENDAPATAN 

DI BERi KODE PROP!NSI SATKE:R PAGU PERPAJAKAN PNBP CATJ\TAN 

I I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Dalam hal Format dan Pedoman Penelaahan sebagaimana disebutkan di atas 

berbeda dcngan Format dan Pedoman Penelaahan yang terdapat dalam sistem 

karena pertimbangan perbaikan/penyempurnaan sistem aplikasi, maka 

Format dan Pedoman Penelaahan yang berlaku adalah sebagaimana yang 

terdapat dalam sistem. 

sesuai dengan aslinya 

·an Umum,

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, 

ttd. 

ISA RACHMATARWATA 
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LAMPIRAN VI 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN 

NOMOR /AG/2021 

TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN 

NEGARA/ LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN 

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN 

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, pelaksanaan APBN pada suatu tahun anggaran

dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan

anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut

sebagai DIPA merupakan dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran

berdasarkan RKA-K/L yang telah disetujui oleh DPR-RI dan ditetapkan

dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, dan disahkan oleh

Menteri Keuangan.

Dalam proses penerbitan dokumen DIPA, semua informasi yang

tercantum dalam DIPA berasal dari RKA-K/L yang telah disusun. Oleh

karena itu, informasi yang dituangkan pada saat penyusunan RKA-K/L

harus dilakukan secara benar dan lengkap, sehingga DIPA yang

dihasilkan siap digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sejak awal

tahun anggaran.

B. TATA CARA PENYUSUNAN DIPA

1. Ketentuan Umum

a. Pengertian DIPA

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). DIPA

berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan memuat informasi
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satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan 

kegiatan bagi satuan kerja (satker) dan dasar pencairan 

dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa 

BUN. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi 

yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, DIPA merupakan 

kcsatuan antara rincian rencana kerja dan penggunaan anggaran 

yang disusun oleh K/ L dan disahkan oleh BUN. Dengan demikian, 

DIPA terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu: 

1) DIPA yang disusun oleh PA, paling sedikit memuat uraian:

a) fungsi, subfungsi, Program dan Kegiatan yang akan

dilaksanakan;

b) Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang akan

dicapai;

c) Keluaran (Output) berupa Klasifikasi Rincian Output

(KRO) dan Rincian Output (RO) yang dihasilkan;

d) Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan

Indikator Keluaran (Output) sebagai instrumen untuk

mengukur capaian Kinerja;

e) pagu anggaran per program dan pagu masing-masing

satker yang dialokasikan serta rincian jenis belanja yang

digunakan;

f) rencana penarikan dana yang akan dilakukan; dan

g) penerimaan yang diperkirakan dapat dipungut.

2) Surat Pengesahan (SP) DIPA yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

b. Fungsi DIPA

Fungsi DIPA adalah sebagai:

1) dasar pelaksanaan kegiatan bagi satker;

2) dasar pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN; dan
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3) alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan

APBN, dan perangkat akuntansi pemerintah.

c. Bahan Penyusunan DIPA

Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan DIPA,

yaitu:

1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN merupakan dasar

penyusunan DIPA baik untuk DIPA Induk maupun untuk

DIPA Petikan. Dalam Peraturan Presiden tersebut, paling

sedikit memuat Alokasi Anggaran K/L untuk masing-masing

Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L), unit

eselon I, fungsi, Program, dan Kegiatan.

2) DHP RKA-K/L yang telah ditetapkan oleh Direktur Anggaran

di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran

DHP RKA-K/L menjadi dasar pencocokan DIPA untuk

memastikan bahwa DIPA yang diajukan oleh PA telah sesuai

dengan RKA-K/L yang disepakati pada saat penelaahan

dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan telah mendapat

persetujuan DPR-RI.

d. Jenis DIPA

Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, DIPA dapat

dikelompokkan atas DIPA BA K/L dan DIPA BA BUN. Namun,

dalam Peraturan Menteri ini hanya akan menjelaskan mengenai

DIPA BA K/L.

Untuk DIPA BA K/L, DIPA yang disusun oleh PA terdiri atas:

1) DIPA Induk, adalah akumulasi dari DIPA per satker yang

disusun oleh PA menurut unit eselon I K/L yang memiliki

alokasi anggaran (portofolio); dan

2) DIPA Petikan, adalah DIPA per satker yang dicetak secara

otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi

Kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan
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perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai 

dasar dalam pelaksanaan kegiatan satker. 

DIPA Pelikan merupakan DIPA satker-satker yang berada di 

bawah unit eselon I K/L. Secara prinsip, satu DIPA Petikan untuk 

salu satker, sehingga dalam hal sebuah satker mendapat alokasi 

anggaran yang berasal dari beberapa unit eselon I K/L, maka 

akan mengelola beberapa DIPA Pelikan. Selanjutnya DIPA 

Pelikan dapat dikategorikan menjadi: 

1) DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat (KP), yaitu DIPA yang 

dikelola oleh Satker Pusat/KP suatu K/ L, termasuk di 

dalamnya DIPA Satker Badan Layanan Umum (BLU) pada KP, 

dan DIPA Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT). 

2) DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah (KD), yaitu DIPA yang

dikelola oleh Kantor/lnstansi Vertikal K/L di daerah,

termasuk di dalamnya untuk DIPA Satker BLU di daerah.

3) DIPA Dana Dekonsentrasi, yaitu DIPA dalam rangka

pelaksanaan dekonsentrasi, yang dikelola oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang ditunjuk oleh 

Gubernur. 

4) DIPA Tugas Pembantuan, yaitu DIPA dalam rangka

pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang dikelola oleh SKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk 

Menteri/Pimpinan Lembaga yang memberi 

pembantuan. 

oleh 

tugas 

5) DIPA Urusan Bersama, yaitu DIPA yang memuat rmc1an

penggunaan anggaran K/ L dalam rangka pelaksanaan 

urusan bersama, yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh 

menteri/pimpinan lembaga berdasarkan usulan kepala 

daerah. 
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Pokok-pokok materi dalam DIPA meliputi uraian-uraian terkait

dengan identitas organisasi, pernyataan syarat dan ketentuan

(disclaimer), rumusan fungsi dan subfungsi, informasi kinerja, rincian

penggunaan anggaran, rencana penarikan dana dan perkiraan

penerimaan, dan pengisian catatan.

a. Identitas Organisasi

Uraian terkait dengan identitas organ1sas1 menunjukkan

pendistribusian alokasi anggaran berdasarkan organisasi yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan anggaran.

Alokasi Anggaran K/L pada DIPA disusun untuk masing-masing

K/L sesuai struktur organisasinya. Rincian anggaran disusun

mulai dari BA K/ L, unit organisasi (unit eselon I) dan satker.

Penyusunan DIPA menurut orgamsas1 dilakukan untuk

melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian hasil ( outcome)

dari program K/ L sesuai dengan visi dan misinya.

b. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

DIPA yang telah disahkan dilengkapi dengan pernyataan syarat

dan ketentuan (disclaimer) yang harus dipedomani oleh PA/KPA

dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan anggaran,

meliputi:

1) hubungan hukum antara DIPA Induk dengan DIPA Petikan:

a) "DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut

dituangkan dalam DIPA Petikan";

b) "Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan 

pengesahan D IPA Petikan"; 

c) "DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari DIPA lnduk (unit eselon I dan K/L)";

dan

d) "DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem

yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital

stamp scbagai pengganti tanda tangan pengcsahan";
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2) fungsi DIPA Petikan: "DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan satker dan dasar pencairan

dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN";

3) pengisian halaman III DIPA: "Rencana Penarikan Dana dan

Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam halaman III

OIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan

perkiraan penerimaan";

4) tanggung jawab PA/KPA: "Tanggung jawab terhadap

penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petikan

sepenuhnya berada pada PA/KPA'';

5) penyelesaian atas perbedaan data: "Dalam hal terdapat

perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA

K/L-DIPA di Kementerian Keuangan, yang berlaku adalah

data yang terdapat dalam database RKA-K/L-DIPA di

Kementerian Keuangan, berdasarkan bukti-bukti yang ada";

dan

6) masa berlaku DIPA: "DIPA berlaku sejak tanggal 1 Januari

2XXX sampai dengan 31 Desember 2.XXX"

c. Rumusan Fungsi dan Subfungsi

Uraian fungsi dan subfungsi yang dituangkan dalam DIPA

menunjukkan keterkaitan antara Program dan Kegiatan yang

dilaksanakan oleh suatu unit eselon I yang secara langsung

mendukung fungsi dan subfungsi tertentu dalam APBN.

d. Informasi Kinerja

Rumusan informasi kinerja dalam DIPA merupakan uraian

kualitatif yang menunjukan keterkaitan antara alokasi anggaran

K/L yang ditetapkan dengan Program/Kegiatan yang

dilaksanakan dan Keluaran ( output) yang akan dihasilkan.

Disamping itu, rumusan Kinerja dimaksud juga merupakan

perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas dalam

penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab setiap

PA/KPA.
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e. Rincian Penggunaan Anggaran

Rincian penggunaan anggaran adalah nnc1an anggaran yang

dibelanjakan dalam rangka:

1} Pelaksanaan rencana kerja satker untuk mencapai

Keluaran ( Output} yang ditetapkan.

Untuk mencapai Keluaran (Output) yang ditetapkan dalam

DIPA, alokasi anggaran yang dibutuhkan dirinci menurut

Jems belanja/jenis pengeluarannya. Jenis belanja/jenis

pengeluaran yang ditampilkan pada DIPA adalah 2 (dua)

digit pertama dari rincian akun pada BAS. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada KPA

dalam melakukan penyesuaian atas akun belanja pada 4

(empat} digit terakhir dari BAS.

2) Anggaran yang disediakan dapat dibayarkan/ dicairkan

melalui mekanisme APBN.

Rincian penggunaan anggaran dalam D IPA berfungsi

sebagai dasar pembayaran dan pembebanan pada anggaran

negara. Oleh karena itu, rincian penggunaan anggaran

harus memenuhi ketentuan pembayaran dalam mekanisme

pelaksanaan APBN sehingga dana yang dialokasikan dapat

dicairkan oleh Kuasa BUN. Ketentuan pelaksanaan

pembayaran meliputi kesesuaian pencantuman rincian

penggunaan dana dengan standar akuntansi pemerintah

dan persyaratan pencairan dana, seperti kode kan tor bayar,

sumber dana, dan kesesuaian jenis belanja.

Disamping itu, dalam rangka pelaksanaan rencana kerja

dan anggaran, penuangan rmc1an penggunaan anggaran

dalam DIPA harus menunjukkan keterkaitan antara fungsi,

subfungsi, Program, Kegiatan, Keluaran (Output}, beserta

indikator Kinerjanya dengan alokasi anggarannya.

Berdasarkan hal tersebut, ta.ta cara pencantuman rmc1an

penggunaan anggaran dalam DIPA sebagai berikut:
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a) Pencantuman Program, Kegiatan, Keluaran (Output),

Sumber Dana, dan Jenis Belanja

Program, Kegiatan, Keluaran (Output), sumber dana,

dan jenis belanja dalam DIPA satker harus memiliki

keterkaitan satu sarna lain dalarn rangka pencapaian

Kinerja satker, dan merupakan penjabaran dari

Program, Kegiatan, Keluaran ( Output) pada rencana

kerja dan anggaran eselon I terkait.

Ketentuan pencantuman Program, Kegiatan, Keluaran

(Output), sumber dana, dan jenis belanja adalah

sebagai berikut:

( 1) Pencantuman Program

Program yang tercantum dalam DIPA adalah

program yang didukung oleh satker yang

bersangkutan dalam rangka pelaksanaan RKA

tingkat eselon I terkait yang telah ditetapkan.

(2) Pencantuman Kegiatan

Kegiatan yang tercantum dalam DIPA adalah

Kegiatan yang dilaksanakan dan menjadi

tanggung jawab satker dalam rangka pencapaian

Sasaran Program. Apabila satker melaksanakan

lebih dari satu Kegiatan dalam satu Program,

semua Kegiatan yang dilaksanakan harus

tercantum dalam DIPA.

(3) Pencantuman Keluaran (Output)

Keluaran (Output) yang tercantum dalam DIPA

adalah barang atau jasa akhir yang dihasilkan

dari pelaksanaan sebuah Kegiatan untuk

mendukung pencapaian Sasaran Program. Dalam

hal Kegiatan menghasilkan lebih dari satu

Keluaran (Output), dalam hal ini KRO, seluruhnya

harus dicantumkan dalam DIPA.
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(4) Pencantuman Surnber Dana

Sumber dana dalam DIPA meliputi:

(a) Rupiah Murni (RM)

Sumber dana RM digunakan untuk

menampung pengeluaran yang dibiayai dari

RM APBN.

(b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sumber dana PNBP digunakan untuk

menampung pengeluaran yang dibiayai dari

PNBP, terdiri atas PNBP dan pendapatan

BLU. Pencairan pengeluaran yang dibiayai

dari PNBP harus mengacu kepada batas

maksimal pencairan dana yang

diperkenankan dalam penggunaan dana

PNBP bersangkutan.

(c) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

Sumber dana PHLN digunakan untuk

menampung pengeluaran yang dibiayai dari

PHLN, terdiri atas Pinjaman Luar Negeri

(PLN), Hibah Luar Negeri (HLN), dan Hibah

Langsung Luar Negeri (HLLN).

Setiap pengeluaran yang dibiayai dari PHLN

harus dicantumkan nomor register PHLN dan

tata cara penarikan dana.

(d) Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri (PHDN)

Sumber dana PHDN digunakan untuk

menampung pengeluaran yang dibiayai dari

PHDN, terdiri atas Pinjaman Dalam Negeri

(PDN), Hibah Dalam Negeri (HDN) dan Hibah

Langsung Dalam Negeri (HLDN).
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(e) Surat Berharga Syariah Negara/ Project Based

Sukuk (SBSN /PBS)

Sumber dana dari SBSN /PBS digunakan

untuk menampung pengeluaran yang 

dibiayai 

SBSN/PBS. 

dari penenmaan penjualan 

(5) Pencantuman Jenis Belanja dan Jenis

Pengeluaran

Dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan

anggaran oleh PA/KPA dan penyusunan laporan

keuangan, pencantuman akun harus sesuai

dengan jenis belanja dan jenis pengeluaran yang

ditetapkan. Ketidaktepatan pencantuman Jems

belanja dan jenis pengeluaran dalam DIPA akan

mengakibatkan tertundanya pencairan dana

karena masih memerlukan penyesuaian/ revisi.

Jenis-jenis belanja yang digunakan dalam

penyusunan DIPA K/ L adalah sebagai berikut:

(a) Belanja Pegawai (51);

(b) Belanja Barang dan Jasa (52);

(c) Belanja Modal (53); dan

(d) Belanja Bantuan Sosial (57).

Pencantuman kode rmc1an akun Jems 

belanja/jenis pengeluaran dan penggunaannya 

mengacu pada BAS. 

b) Kewenangan

Kewenangan pelaksanaan anggaran terdiri atas:

( 1) Kewenangan yang diberikan kepada satker

Pemerintah Pusat terdiri atas:

(a) Kewenangan Kantor Pusat, yaitu kewenangan

untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA

yang diberikan kepada satker lingkup kantor

pusat K/ L; dan
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(b) Kewenangan Kantor Daerah, yaitu

kewenangan untuk melaksanakan kegiatan

dalam DIPA yang diberikan kepada satker

pusat yang berada di daerah.

(2) Kewenangan yang diberikan kepada satker 

Pemerintah Daerah, terdiri atas: 

(a) Kewenangan Dekonsentrasi, yaitu

kewenangan untuk melaksanakan kegiatan

dalam DIPA Dekonsentrasi yang diberikan

kepada kepala dinas/instansi pemerintah

provinsi;

(b) Kewenangan Tugas Pembantuan, yaitu

kewenangan untuk melaksanakan kegiatan

dalam DIPA Tugas Pcmbantuan yang

diberikan kepada kepala dinas/instansi

pemerintah provinsi/kabupaten/kota; dan

(c) Kewenangan Urusan Bersama, yaitu

kewenangan un tuk melaksanakan kegiatan

dalam DIPA Urusan Bersama yang diberikan

kepada kepala dinas/instansi pemerintah

provinsi/ kabupaten/kota.

c) Pencantuman Lokasi dan Cara Penarikan Dana

(1) Lokasi

Lokasi yang tercantum dalam RKA-K/L yang

dapat dicantumkan dalam DIPA adalah lokasi

kedudukan satuan kerja a tau lokasi

kegiatan/penerima manfaat keluaran (output)

yang dihasilkan, dan lokasi kantor bayar (kode

KPPN yang ditunjuk untuk melaksanakan

pembayaran/ pencairan dana).

(2) Cara Penarikan Dana

Cara penarikan dana diperlukan untuk

pengeluaran yang dibiayai dari PHLN/PHDN. Cara

penarikan meliputi Pembiayaan Pendahuluan (PP),



- 273

Pembayaran Langsung (PL), Rekening Khusus (RK) 

a tau Letter of Credit (LC). Sedangkan untuk 

Pengesahan Hibah Langsung dicantumkan (-). 

f. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

Pencantuman rencana penarikan dana dan perkiraan 

penerimaan dalam DIPA diperlukan untuk pencapruan 

optimalisasi fungsi DIPA sebagai alat manajemen kas 

pemerintah. Disamping itu, rencana penarikan dana dan 

perkiraan penenmaan Juga berfungsi sebagai alat 

monitoring/ pembanding terhadap penyerapan pagu. 

Rencana penarikan dana merupakan pelaksanaan fungsi 

manajemen kas pemerintah dari sisi belanja negara. Pengesahan 

DIPA memberi jaminan bahwa anggaran dalam DIPA dapat 

disediakan oleh negara dalam jumlah yang cukup pada saat 

anggaran tersebut ditagihkan. Dalam rangka optimalisasi 

pengelolaan kas negara, ketepatan waktu penyediaan uang 

untuk memenuhi tagihan negara menjadi penting. 

Pencantuman angka rencana penarikan dana pada Halaman III 

DIPA didasarkan pada rencana kerja bulanan satker sesuai 

dengan kebutuhan riil. Berkenaan dcngan hal tersebut, perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Untuk belanja pegawai, karena sifat penarikan cenderung

tetap setiap bulannya, maka penyusunan rencana

penarikan dapat dibuat secara prorata dibagi sebanyak 13,

dengan menempatkan pembayaran belanja pegawai bulan

ke-13 pada bulan Juli. Jika terdapat belanja pegawai bulan

ke-14, maka dibagi 14 dan ditempatkan pada waktu

menjelang hari raya yang ditetapkan sebagai waktu

pembayaran.

2) Untuk selain belanja pegawa1, pencantuman rencana

penarikan sesuai rencana penarikan/pembayaran dalam

rangka pelaksanaan kegiatan yang meliputi rencana

penarikan Uang Persediaan (UP) dan rencana penarikan

pembayaran Langsung (LS) setiap bu.Ian.
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Sedangkan perkiraan penenrnaan baik penerirnaan perpajakan 

dan PNBP, termasuk pendapatan BLU, maupun penerimaan 

pembiayaan diperlukan untuk menghitung proyeksi penerimaan 

negara rnelalui kas negara. Rencana Penerimaan rneliputi 

perkiraan penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan 

pembiayaan tiap bulan pada masing-masing satker. 

Pencanturnan perkiraan penenmaan perpajakan meliputi 

penerimaan pajak serta bea dan cukai yang dikelola oleh satker 

di lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai. PNBP meliputi penerirnaan yang diperoleh 

sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan dalam DIPA yang 

meliputi seluruh penerirnaan bukan pajak, baik PNBP fungsional 

maupun PNBP Urnum. 

g. Pemberian informasi dan Pengisian Catatan pada halaman IV

Pemberian informasi dan Pengisian Catatan pada halaman IV

adalah pencanturnan informasi dan penjelasan mengenai

rmc1an belanja yang diblokir dan memerlukan perhatian pada

saat proses pencairan anggaran, yaitu:

1) Anggaran yang diblokir (halaman IV.A. Blokir):

a) alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan

dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran, yaitu

persetujuan DPR-RI, hasil reviu/ audit dari Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (khusus

untuk dana optimalisasi), naskah perjanjian (khusus

PHLN/PHDN), dan nomor register (khusus

PHLN/PHDN);

b) alokasi anggaran yang masih terpusat dan belum

didistribusikan ke satker-satker daerah;

c) output cadangan per Program; dan/ a tau

d) data dukung atau informasi RKA-K/L DIPA belum

lengkap.
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2) anggaran yang memerlukan perhatian pada saat proses

pencairan anggaran (halaman IV.B. Catatan):

a) alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka

pengesahan (untuk keperluan administrasi bagi

kegiatan yang dilanjutkan di tahun berikutnya);

b) tunggakan tahun anggaran yang lalu;

c) pencantuman volume pembangunan gedung negara

dan pengadaan kendaraan bermotor sesuai dengan

RKBMN; dan/atau

d) kegiatan/keluaran (output) yang dilaksanakan dengan

mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

(KPBU) Availability Payment (AP}, yang menjelaskan

mengena1 tahun pertama pelaksanaan

kegiatan/keluaran (output) dengan mekanisme KPBU

AP oleh pihak ketiga, dan waktu mulai 

dialokasikannya dana dalam RKA-K/L untuk 

pembayaran ketersediaan jasa layanan. 

Pencantuman informasi dan pengisian catatan pada 

Halaman IV DIPA merupakan konsekuensi dari 

pencantuman catatan yang dilakukan oleh Biro 

Perencanaan/Unit Perencanaan K/L pada saat penelitian 

RKA-K/L dan/atau Penelaah Kementerian PPN/ 

Kementerian Keuangan pada saat penelaahan RKA-K/L. 

Untuk dapat mencairkan alokasi anggaran, bagi rincian 

yang terdapat dalam halaman IV.A, harus dilakukan revisi 

anggaran terlebih dahulu. 

3. Penyusunan DIPA Induk K/L

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA Induk K/L:

a. DIPA Induk disusun menggunakan data yang berasal dari RKA

level eselon I yang telah mendapat persetujuan DPR-RI dan

disesuaikan dengan Alokasi Anggaran K/L, telah ditelaah antara

K/L dan Direktorat Jenderal Anggaran serta ditetapkan dalam

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN.
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b. DIPA Induk disusun per unit eselon I dan per Program. Dalam

hal unit eselon I mengelola lebih dari satu Program, maka DIPA

Induk yang disusun memuat seluruh program yang menjadi

tanggung jawabnya.

c. Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, PA dapat menunjuk clan

menetapkan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/

pejabat eselon I, atau pejabat lainnya sebagai penanggung jawab

Program dan memiliki alokasi anggaran (portofolio) pada bagian

anggaran, sebagai pejabat penanda tangan DIPA atas nama

Men teri/ Pim pin an Lem baga.

d. Pejabat penanda tangan DIPA Induk meneliti kebenaran

substansi DIPA Induk yang disusun berdasarkan Peraturan

Presiden mengenai Rincian APBN.

e. Dalam hal pejabat penanda tangan DIPA sudah memiliki tanda

tangan elektronik dan sistemnya mendukung, maka pejabat

penanda tangan DIPA atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga

dapat menandatangani DIPA secara elektronik.

f. DIPA Induk yang telah ditandatangani kemudian disampaikan

kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk mendapat

pengesahan.

g. Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana

dimaksud pada huruf f, dapat dilakukan secara elektronik dalam

hal Direktur J enderal Anggaran sudah memiliki tanda tangan

elektronik.

h. DIPA Induk dicetak:

1). sebelum tahun anggaran berjalan (DIPA awal); dan

2). pada tahun anggaran berjalan, apabila terdapat APBN

Perubahan, K/L baru (dengan kode BA baru), atau terdapat 

unit organisasi baru (dengan kode eselon I baru). 

4. Penyusunan DIPA Petikan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA Petikan:

a. DIPA Petikan disusun menggunakan data yang berasal dari RKA

Satker yang disusun berdasar Alokasi Anggaran K/L, telah
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ditelaah antara K/L dan Direktorat Jenderal Anggaran serta 

ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN; 

b. DIPA Petikan merupakan penjabaran dari DIPA Induk untuk

masing-masing satker. Dalam hal satker mengelola lebih dari

satu Program dan berasal dari satu unit eselon I, maka DIPA

Petikan yang disusun memuat seluruh Program yang menjadi

tanggung jawabnya;dan

c. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem dan

dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai

pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

C. TATA CARA PENGESAHAN DIPA

1. Pengesahan DIPA lnduk dan DIPA Petikan

a. Penyampaian DIPA

1) Menteri Keuangan memberitahukan kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun dan

menyampaikan DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran

Kementerian Keuangan setelah ditetapkannya DHP RKA

K/L dan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN;

2) Berdasarkan pemberitahuan lersebut, Direktur Jenderal

Anggaran menyusun jadwal validasi DIPA K/L dan

disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/ Sekretaris

Utama/Sekretaris K/L; dan

3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L

memerintahkan para unit eselon I sebagai penanggung

jawab Program untuk menyusun dan menyampaikan DIPA

yang telah ditandatangani kepada Direktur Jenderal

Anggaran sesuai dengan jadwal validasi.

b. Pengertian dan Batasan Validasi DIPA

1) Validasi DIPA adalah serangkaian proses dan prosedur yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran terhadap DIPA

yang diajukan oleh PA untuk menjamin Kesesuaian data

DIPA dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

dan DHP RKA-K/L;
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2) Dalam pelaksanaan validasi DIPA, Direktorat Jenderal

Anggaran mencocokkan kode pengaman yang tertuang

dalam DIPA dengan kode pengaman yang ada di dalam

database RKA-K/L-DIPA; dan

3) Validasi DIPA yang dilakukan hanya difokuskan pada DIPA

Induk.

c. Tujuan Validasi DIPA

1) Menjamin Kesesuaian data dan informasi yang tertuang

dalam DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA yang telah

ditetapkan dalam DHP RKA-K/L dan Peraturan Presiden

mengenai rincian APBN;

2) Menjamin penuangan RKA telah sesuai dengan kaidah

akuntansi pemerintahan sebagaimana dipersyaratkan

dalam penyusunan laporan keuangan;

3) Menjamin kebenaran pencantuman Kode Kewenangan,

Kode Kantor Bayar, dan Kode Lokasi Kabupaten/Kota; dan

4) Menjamin penuangan rencana kerja dan anggaran telah

sesuai dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme

APBN.

d. Tata Cara Validasi DIPA

1) Petugas Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran

menenma DIPA Induk yang telah ditandatangani,

selanjutnya melakukan validasi dengan mencocokkan kode

pengaman yang tertuang dalam DIPA Induk dengan kode

pengaman yang ada di dalam database RKA-K/L-DIPA; dan

2) Jika proses validasi lulus, DIPA lnduk diterima untuk

diteruskan ke Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman/Direktur Anggaran Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan/Direktur Anggaran Bidang

Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN

Direktorat Jenderal Anggaran guna penerbitan SP DIPA

Induk. Dalam hal proses validasi tidak lulus, DIPA Induk

tersebut dikembalikan untuk diperbaiki.
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e. Proses Pengesahan DIPA

1) Pengesahan DIPA pada prinsipnya merupakan penetapan

oleh Menteri Keuangan atas DIPA yang disusun oleh PA dan

memual pernyataan bahwa rencana kerja dan anggaran

pada DIPA berkenaan tersedia dananya dalam APBN dan

menjadi dasar pembayaran/pencairan dana oleh Kuasa

BUN atas beban APBN.

2) Tujuan pengesahan DIPA adalah:

a) menjamin bahwa alokasi anggaran dapat digunakan

secara sah untuk membayarkan rencana kerja

sebagaimana tercantum dalam rincian penggunaan

anggaran; dan

b) menjadi dasar KPPN selaku Kuasa BUN mencairkan

anggaran atas DIPA berkenaan.

3) Pengesahan DIPA dilakukan dengan penerbitan SP DIPA

terdiri atas:

a) SP DIPA Induk yaitu SP DIPA yang memuat alokasi

anggaran menurut unit eselon I K/L. SP DIPA Induk

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran atas

nama Menteri Keuangan dan dilengkapi kode

pengaman berupa digital stamp; dan

b) SP DIPA Petikan, yaitu SP DIPA yang memuat alokasi

anggaran untuk masing-masing satker. SP DIPA

Petikan dicetak secara otomatis dari sistem dan

dilengkapi kode pengaman berupa digital stamp yang

juga berfungsi sebagai pengganti tanda tangan

pengesahan (otentifikasi).

4) SP DIPA paling sedikit memuat:

a) dasar hukum pengesahan DIPA;

b) kode dan uraian identitas unit, meliputi bagian

anggaran, unit organisasi, dan satker;

c) pagu anggaran DIPA;

d) ketentuan-ketentuan atau pernyataan (disclaimer) dari

BUN, meliputi antara lain: fungsi DIPA, penggunaan
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dana dalam DIPA merupakan tanggung jawab PA/KPA, 

masa berlakunya DIPA; dan 

e} tanda tangan Direktur Jenderal Anggaran atas nama

Menteri Keuangan untuk SP DIPA Induk dan kode

pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti

tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

5) Tata Cara Pengesahan DIPA

a) DIPA Induk yang telah lulus proses validasi diterbitkan

SP DIPA Induk;

b} Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri

Keuangan mengesahkan SP D IPA Induk;

c) SP DIPA lnduk yang telah disahkan dan DIPA Induk

yang telah ditandatangani, merupakan satu kesatuan

yang sah dan menjadi dasar penerbitan DIPA Petikan

untuk masing-masing satker dibawahnya; dan

d) Berdasarkan SP DIPA Induk yang telah disahkan,

maka SP DIPA Petikan dan DIPA Petikan untuk

masing-masing satker diterbitkan secara otomatis dari

sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa

digital stamp sebagai pengganti tanda tangan

pengesahan (otentifikasi) dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari DIPA Induk berkenaan.

6) Tanggal Pengesahan DIPA

Penetapan SP DIPA lnduk oleh Direktur Jenderal Anggaran

atas nama Menteri Keuangan dan penerbitan SP DIPA 

Petikan dilakukan paling lambat bulan Desember sebelum 

dimulainya tahun anggaran. Sedangkan terhadap DIPA 

yang diterima dari PA pada tahun berjalan maka penetapan 

SP DIPA dilakukan pada tahun anggaran berjalan. 

2. Penggandaan dan Pendistribusian DIPA BA K/L

DIPA yang telah disahkan, selanjutnya digandakan dan disampaikan

kepada pihal<::-pihak dengan rincian sebagai berikut:
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a. DIPA Induk BA K./ L, disampaikan kepada:

1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L;

2) Pimpinan unit eselon 1/pcjabat lainnya yang ditunjuk

sebagai penanggung jawab Program; dan

3) Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian

K.euangan. 

b. DIPA Petikan, disampaikan kepada:

1) Satker bersangkutan;

2) Kepala KPPN pembayar;

3) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

4) Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian

Keuangan;

5) Menteri/Pimpinan Lembaga:

a) Sekretaris J enderal;

b) Inspektur Jenderal; dan

c) Pimpinan unit eselon I bersangkutan (penanggung

jawab program);

6) Ketua Sadan Pemeriksa Keuangan;

7) Gubernur; dan

8) Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan:

a) Direktur Pelaksanaan Anggaran; dan

b) Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Penyampaian DIPA Petikan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 

angka 2, dapat berupa hardcopy atau softcopy, Sedangkan 

angka 3 s.d. angka 8 berupa softcopy. 
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Tabel VII.1 

Lembar Surat Pengesahan. DIPA (SP DIPA) Induk 

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP DIPA) INDUK 

TAHON ANGGARAN YYYY 
DIGITAL STAMP 

NOMOR: DIPA - aaa.bb-c/AG/2XX:X 

A. DASAR HUKUM : 

1. Undang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 Tenlang Keuangnn Negan1. 

2. Undang-Undnng Nomor l Tahun 2004 Tcntang Perbendaharaan Nc-gara. 

3. Undang-Undang Nomor: .... Tahun 2XXX Ten tang APBN TA 2XXX. 

B. DENGAN INI DISAHKA.N ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 

1. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBi': 

2. UNIT ORGANISASI 

3. PAOU 

(xxx) 

(xx) 

Nama K/L 

Nama Unit Eselon 

Rp. 99.999.999.999 (Angka dan hurul) 

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) 

l. DIP/\ lnduk yang telah d1sahkan in1 lcbih lanJUl dituangkan kedalnm DIP/\ Petikan untuk mas,ng-masing Sacker. 

2. Pengcsahan DIPA lnduk sckaligus merupakan r>t'ngesahnn DIPA Pc-tikan. 

3. DIP/\ Petikan berfungs, scbagai dasar pela.ksanaan keg1atan sat.leer dnn dasar p<-ncairan dana/pcngesahan bngi Bendnhara Umurn Negara/Kuasa Bendahara 

4. DIPA Pe1eikan d1cetak sccara otomati,; rnelalu1 sistem yang dilengkapi dengan kode pcngarnan (d191tal starnp) sebagai pengganti tanda tangan pcngesahnn 

5. Renc-ana Penarikan Dana dan Perk1raan Penerirnaan yang tercantum dalam llalaman Ill DIPA lnduk dtist scsuai dengan rencana pelaksanaan kcg,atan. 

6. Tanggungjawab tcrhadap penggunann dana yang tertunng dalrun DIPA lnduk sepenuhnya beradn pada Pcngguna 

7. DIPA lnduk ini berlaku scjak tanggal l Januari 2XXX utau sejak [)IPA Induk diterbitka.n sampai clcngan 31 Dcsember 2XXX. 

xxxxxxxx, D0-MM-YYYY 

n.n. M enteri Keuangan 

Direktur Jenderal Angg:aran, 

A/\AAAAAAAAAA 

NIP. 

J&-
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Ta.bcl V"II.2 

DIPA Ind-uk T Ja.laxnan I Inl"orma.si Kin.erja. dan. An.gg.:u-a.n Program 

A- I.DENTJTAS u-Nrr : 
K:EMEN'TE:.RJAN Nf::.CARA/ LEMB : 

J. UNIT Ol�CANl:=c/\SI 

3 PAGl,J 

D.AFTAR. J:SXAN PJl!:LA..JK;SANA.AN ANGGAR.AN INDUJK 
T .A.H"-7N A.N" GC.� V'V'Y"'Y 

NO.lw: OR. :: DIP.A. - aaa. .. bb-c/2X.X.::,C 

I. XNFC>ftiYSASJ: »a"NER.J'.A. D� .A.NG-G.A.R.A.N PR.<>G� 

CxxxJ N nn"la_ K/ L. 
(xx) Nnrnn U111t l::s�loT"l l 

Rp 99 999 999 999 

D;_ KETE�l"'r.A..N DENGA..N PRC>G�. S.A.S.A.R.A.N STRATEGI:S K/L. FUNGSI D.A..N' Pft.IOR...ITA..S PE1¥1:DA.NGUNAN DA.LAJ\11 � : 

"i PROOR.I\.M 
PROO RAM 
PROO Jat.A M 
d :s t.. 

2 SASARAN STRA'"rE.CIS 1,/t. 

3 r--�UNCSI 

., 

SUO FUNC�I 
PUN OSI 

SUl:5 FUNOSI 
da-=._ 
PR.JORITAS NASIONAL 
PRJOR!l"rAS NASIONAL 
dsL 
NC>N 1>R.10RITA� NAS10NA1-

.xx) 

x:x xx >t)<I 
xx) 

(xx) 

(x:x) 
(XX XX) 

(xxl 
(xx.xx) 

(xx) 
(xx) 

C:. �I.NC:I.A.N KINER.JA. PR.C>O-N..A..l\11 D.A..N KEOI.A.TA..N 

ProQ.•�n 

J'\ l'U"t""lft f> rOQ-rn.rrl 
P,-og1 � 

�a•nrftJ"l S\..1 •L�g• s 
Fu,,ga, 

\.II ,ru-..r, Sl..-b F'Ur'\t,;Mi 
UI o:ia..n. F'LtlijlOi 

SuU r·un.s.!lii 

PI 1 01-, t.-.a.s N ,o_,-i ur-1 .a.1 

P1tu11ti-us Nru11ano.l 

Rp. 99 9?9.99C) <J".)9 

R.p. 99 999 999 999 

Rp 99 999 99? 999 
Rp 99 999 999 g99 
Rp �? 999 9()0.999 

Rp ?9.999 999.999 
Rp. 99 999 999 999 

Rp O? 999 999.999 

Rp 99 999.990 999 
Rr� 99 ?99.990 999 

Rp 9C) 999 999 999 

KODB ;ft.C>O.R...Ai\5. / SA.8.AR.A.N PROO�/ INDD<.A.TOJ'ilt KXN"ICRJ'.A. PR.<>OR..A.2v.l: / KJEO'.E.A.T.A...N" /J:NDDC.A.TOR. .KXNJltJR.J'A. K&O-I.A..TAN / OUTPU-, 

c:;c;;,c..M..>C:.2"11C.2'1t A.u.mue-..n Pr<>�•m 1 
s�ti� .s.:a:, Program 

01 ura.i an I 1..-;: P l 

0�. 1..1ri:'tnt"I IKP :2 

XX-X R�1m1-.1�3.1"'1 Ou-cpuL P ,-ogr�rr, l 

xxx:x ,1ri.'Un..n K<!'!&tn..tnn I 

'c, l wr,r::o,-.,, l KK 1 

02 1....1-ra.10.1-'I IKK :2 

�x:>ex u1-aI-l'.U"l 1...::�gi i"l.t.:u, ::2 

'o 1 wrn.1 01--'I 11<..I<: l 

02:. ur.s.1an fKK 2 
XXX Rumu.sa.,, Owtp'Llt; Progr a.m ::.:Z 

cl •L 

c,c.,c.�--� a-m-••n Proc.r-.m 2 

d .. T 
Krt:TE.NTUAN 

- DIPA lnduk 1n1 dlt..l.-l•'7V"'l8kn.n lebl.h la.njut:. k.e d&lam DIPA P�cikAM dl:"!l.rl DIPA Pettkn,n 
d1mak•ud � rt�--• 211,�l:ws..ga..a dokume-1'1 peta.k1111n.no111.A.:1'\ k�e,nr� Sa.Lk.�r 

xxxxxxx. DO MM-VVYV 
a.r'I Ment:eri / 1,fl:'Cl..ta 

DIGITAL STAN1P 

(l�ibuar--, J-?.up�Zl..hJ 
VC>L/&A.T .A.LOK.A.SJ: DAN.A. 

1234-Sfs
.
'7'890 1 

'.l 234 5f-:i7890 1 
l234S'L78901 

12345�78<;}01 

1 234Sl.>?'890 t 

1::Z.34:5&7890 1 

SekJc"'n /Searno,, / S<""s\.a.r-nn/ D1rJe1, / Ker-,al n Oa.d&:1"1 / P..,..jab:bt. €,11,1,ol c;,n I 

AAAAAAAAAAAA 
NIP/NRP 

('Y1 
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Tabel VII.3 

DIPA Induk Halarnan II Rincian Alokasi Anggaran Per Satker u.ntuk Kementerian Negara/Lembaga 

DAFTAR. ISIAN PELAKSANAAN ANGGAR.AN INDUK 

TAHUN ANGGAR.AN 2X.XX. 

NOMOR: DIPA - aaa.bb--c/2XXX DIGITAL STAN1P 

U. RiNCIAN ALOKASI ANGGAR.AN PER SATKER 

A. IDENTITAS UNIT : 

1. KEMBNTEHIAN NEGARA/1.,EMA: XXX) Nnma K/L 

2 UNIT ORGANISASI (xx) Nnma Unit Es.-lon 

3. PAGU l�p. 99 .999 .999.999 

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER : 

OIKODE 

2 

XXX 

xx 

P R O G R A M IP R O V IN S II S A T K ER / 8 U M 8 E R 
DANA 

rROGRAMl 

PRO VIN SI l 

3 

KP K 0 
0 K TP 

UB 

4 

(9) 

xxxxxx 1ural:tn nanl.il S:i.tker ................... j 
KP 

:·: \:·:\ 
xx I" St 

T 3 r.C c,. t pend :i pa tao 

PEG AWAI 

5 1 

5 

12345678901 

12345678901 

]2.345678901 ................................. 
12345678901 ............... �--·············· 
1234567890 I 

123456 7890 I 

JENrs BELANJA 

BAR/\NG 

52 

6 

12345678901 

12 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

)2.345678901 ........................ , ........ 
1234567890 I .................................. 
12345678901 

12345678901 

MODAL 

53 

7 

12 3 .. 5 6 7 8 9 0 l 

1Z 3 4 5 6 7 8 9 0 l 

]2345678901 ································ 
12345678901 

••••••••••••u•••• • ················· 
12345678901 

12345678901 

12345678901 

BANTU AN 
SOSIAL 

57 

8 

1234.5678901 

12345678901 

PAGO/TARGET 
PENDAPA'J'AN 

9-5+6+7+8 

12 3 • 5 6 7 8 9 0 l 
12 3 4 5 6 7 8 9 0 J 

lHZ;:;:;;t : �I :;:�i�i! 
12345678901 xx PRO VIN S l 2 12 3 4 5 6 7 8 9 0 1 l 12 3 4 5 6 7 8 9 0 l c... 

12 3 4 5 6 7 8 9 0 l 12 3 4 5 G 7 8 9 0 1 

12 3 4 5 6 7 8 9 0 I 

12 34 5 678901 

1xxxxxx1uraiannamaSacker IKP �123
_
4

_
5

�7��-
0

-
1�123

_
4

_
56

_
7

��
-
0

-
l� 

_ 

1,
-

I,. 

. -·-·----·- -----·------ 12345678901 XX JRM 1234567890 I 12345678901 1234567890 I 123456 7890 I 

XX JP L N 

xx I" s l 

;TarEC, t p e D d A p :I.ta D 

TO TA L 

xx JRM 

""IPL N 

xx Id B t 

KC:TENTUAN 

- -- ... -·
12345678901 ····•·•······-··-·-··--······-·
12345678901 ........... 

12 3 4 5 6 7 8 9 0 I ·············--······
12345678901 ··--···-------······-
12345678901 

........... 
12345678901 

- ·-······ -··-·· 

12345678901 ··•--····-···--·---·····--·
12345678901 

···- ............ ........... 

12 3 4 5 6 7 8 9 0 1 
.. ....................... 

12345678901 ---·········- -----···•·••-------

. ... 
1234567890 I

. ...... ..... ...... 
12345678901 

.......... , .... ·--··----···· 
12345678901 

··········--•--····--·····••·••••·••· 
1234·S6 7890 I . ......... ........... ,, .... 

..._.,.,_ •*--•· 
·••---

123456 7890 I ·····························--···
1234567890 I ··--·······························--·· 

-- ·•-

1234567890 I ............................ 
123456 7890 I 

12 3 4 5 6 7 8 9 0 l 12 3 4 5 6 7 8 9 0 1 
.................. 

· .... 2�:;i;::� i�· .......... iEii;ii;i 
12345678901 

............. 1,. ........................................ . 12345678901 
, ......................... . 
12345678901 
........................... 

12345678901 

xxxxxxxx. 00-MM-YYYY 

o.n M.cnteri / Ketun ...... . 

(Ribunn Rupiah) 

BLO KIR 

10 

12 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

12 3 .. 5 6 7 8 9 0 l 

12345678901 

12 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

lZ 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

12 3 4 5 6 7 8 9 0 l 

- OlPA ini 
Pcl.iko.n 
SA.lker 

ditua.ngknn lcl>1h 
dimnksud bcrlnku 

lunjul kc dala.m DJPA Pet1kon dnn DIPA 
scboga..i dokurncn pclaksa:naan kcgiatan Sekjcn/Scsmcn/Scslarr>a/D1rjcn/Kcpa.lo. BadRn/ Pejnba.t Esclon I 

AAAAAAAAAAAA 
NIP/NRP 

•�\.()
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Tabel Vll.4 

DIPA Induk Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan. 

A. IDENTITAS UNIT : 

DAFTARISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK 

TAHUN ANGGARAN YYYY 

NOMOR: DIPA - aaa.bb-c/2XXX 

III. REN CANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

I. KEMENTF.:RlAN N£GARA/L,EM[: 

2. U NlT ORGANISASI 

(xxx) Nama K/L 

3 PAGU

(xx) Narna Unil Est:lon 

Rp 99.999 999.999.999 

B. RENCANA PENARDCAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN PER SATKER: 

•• 

1 

...... 

t 

...... 

, 
...... 

• 
...... 

...... 

10 D £ 

UI 

·
···

··
·······

· 

UI 

............. 

···--

IU 

··
·
···

··
···

·
·· 

.............. 

IU 

.........
.... 

............. 

U ll A IA N P ft D G Jll A M 

ur.al.anPro1r.am I 
....

..
..
.
................ ·······••·-·•······················ 

St.�nc.aru Pt:narlUnO.aN 

Pc-1�lrun/T.1rtt'l Pen1hpu.an 

ur.ab1nPro1�m 2 

·
·
····

·
·······

·
······

···
••·••···

··
·
·
····•·····

·
··········

·
···

·· 
lhnc.an.a Perurik.an 0.1N 
00000000W00H�0---••n •o• oooo-000000••·•··-•HOOO••••-••

• 

Pcrlclrur\/T,H'ICl PeNhp.1un 

ur.al.1nProcro1m 3 

·······
···

·
··············

·
·
··

··--····
········

·
·
·
············· 

.. 
R.enc.an.i Penulk.an O;aru 
............................................. ······- - · ······ 
Pulclr.uinfhr&lfl Penchp.1t.1n 

....-.al,1nProcr,1m 4 
·
········

·
········

·······
··

·
··

····
···

···•
···

···
·
·
·
············· A eOC.111'\3 Perurlk.an O.aru 

................................................................ 
Perlclr.unfhrse, Pendo1p.1t.1n 

TOTALRECANA PEHAlllKAJrril 

TOTAL TA1\G£T PENDAPATAH 

KETENTUAN: 

)ANUARI 

........ . ............. 12H5678901 

12345678901 

., 
.
.
.
..

.......
.......... 123◄567890 I .. ········-·

·
-

123◄5678901 

........................ 
123◄5678901 

.... .. ............... 
l23◄5678901 

, 
.................... 
123◄5678901 

., 
.................... 
l23◄5678901 

123◄5678901 

123◄5678901 

FEBRUARI 

,,, .................... 
12345678901 

12345678901 

...
..................... 

12345678901 
,..·

····
··

·-·····-··· 
tl:]45678901 

,, 
...........

.
.
.
..... 

l23◄5678901 ,, .................... 
12H5678901 

,, ..................... 
l23◄5678901 

., 
................... 
12345678901 

12345678901 

12345678901 

MARET 

.., ................. 
l23◄5678901 

12345678901 

�··
··

·····"·······
·· 

l234567890t 

i,. ········--· .. l2J4.5678901 

p,-···
····

·-··
·
·"'" 

12345678901 

,.-
···

-·
·
··

··
···

···· 123◄5678901 

APRIL 

... ··
···

·
·
·
···

·
····· 12345678901 

123◄5678901 

...
.........

.
............ 

123456'890\ 

... ·········-···-12345678901 

........................ 
12345678901 

........................ 
12H5678901 

.,. ................. Ir .. .................. 
12345678901 123◄5678901 

.,. ··
······

·
·
·
···· .. 

12H5678901 
i,,·••·· .. ············•·· 12345678901 

123◄5678901 l23◄5678901 

12.J"J5678901 123◄5678901 

ll£HCAH'A P!NAllll.AN,Pll!:M IAYAI.AH 

MEI 

.,. .................... 
12345678901 

12345678901 

i.,···· .. ·•···•·•· ...... 123◄5678901 

,.. ., 

... 
·
-

·······-12345678901 

....................... 
123◄5678901 

"" 
...... ............ 

123◄5678901 

" 
··

··········
·
-· 12345678901 

., .................. 
12345678901 

123◄5678901 

123◄5678901 

)UNI 

., 
................ 

l23◄5678901 

12345678901 

,, 
................... 
l23◄5678901 

..-
·
·
····-····

·
··-

· 12145678901 

1,1-···················· 12345678901 

► ................... l23◄5678901 

,.. 
................... 
123◄5678901 

i,,··········· .. 
··

•· ... 
12345678901 

l23◄5678901 

12345678901 

JULI ACUSTUS SEPTEMBER OKT06ER 

..................... 12H5678901 
� 

...................... 
12345678901 

�········
·
· ........... 

123◄ 56 7890 I 
.. ............... 

12345678901 

12H5678901 123◄5678901 123◄5678901 12345678901 

.......... ............ 
123◄5678901 

........................ 
123◄5678901 "'····

·
··············· 123◄5678901 

...................... 
1234567890 I 

p, ············-
" ······

···
-·····-., ···········-·•·· I" ·

····--·
·
· 

12345678901 123◄5678901 123◄ 56 7890 1 12345678901 

.,. .................. 
12345678901 P' ..................... 12 l◄ 56 7890 I 

,, ..................... 
12345678901 ... .

..
...

........
. 12]45678901 

P' ..................... 12345678901 ,, 
... ... .............. 

123◄5678901 ,, 
................... 
123◄5678901 

... ............... 
12345678901 

1r·············"··· .. 
123◄5678901 

�····· ............. 12345678901 
�·········· ........... 

123◄567890 I 
,.. .................... 

123◄5678901 
....................... 

l23◄5678901 l" .............
.
..

.. 
12345678901 

t,.. .................. 

123◄5678901 ..
..................... 

12 H 56 7890 I 

1234.5678901 123◄5678901 123◄5678901 12345678901 

123◄5678901 123◄5678901 123◄5678901 123◄5678901 

XXXXXXXX.X, OD-MM-YYYY 
a.n Men ten / Kcrua ..... . 

DIGITAL STAMP 

(Ribuan Rupiah ) 

PA GU 

NOVEMBER DESEMBER 

...........
........ 

12H5678901 
�·· ·················· 123◄5678901 

.. . ..................... 
IZJ45e711G I 

12345678901 123◄5678901 UJ41171101 

,, 
................... 
12345678901 

,, .................. 
123◄5678901 

,., ......................... 
IZJ.117110 I 

i..···--·
·
···

·
· 

123◄5678901 
""·

·-····••
·
···" 

123◄567890 I IP' .. ..........U.J4117110 I 

"' ..................... !" ..................... 
123◄5678901 123◄5678901 ...

......................... 
UJ41ril7110J ., .................... 

l23◄5678901 
,............. . .. .. 

123◄5678901 
............ ............. 

J:?J461111G I 

., 
. ................... 

123◄5678901 i,. .............
..... 123◄5678901 

..
........ , ................. 

UJ41587100 I 
,, ................... 

12345678901 I>' .................. 12345678901 
,.. ........

.
................ 1?:J4il111Dl 

123◄ 56 7890 I 12345678901 l�J,517110 I 

12345678901 123◄5678901 JZ2<C5871DO I 

- DIPA ini diruangkan lcbih lanjut kc dalam DIPA Petikan clan DIPA Pctikan d1maksud ucrlaku 
sebag,u dokumen p.-lnksana an kcgiatan Satker 

Sck,jen /Sesm<-n /Ses1arna/ Dirjcn /Kcpala Badon/ Pejabat Eselon I 

AAAAAAAAAAAA 

NIP/NRP 

'i'\j 



KEMENTEFUAN KBJANGAN REA.JBLIK INDONESIA 
LAt,F!RAN SA TU SET OAFTAR ISIAN PELAKSANIAAN ANGGARAN 
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Tabel VII.5 

SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN (SP OIPA PETIKAN) 

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN 

TAHUN ANGGARAN YYYY 

NOMOR: 0IPA· ooa.bb.c.dddddd/2XXX 

A Oe.sar 

B 

1 W No , 7 Tahun 2003 tentang Kouangan Nog11ra 
2 W No 1 TDhun 2004 lonlang Perber,dciharaon Negara 
3 UU No xxxx Tahun X)O(X tentong APBN TA xxx.-x 
4 Undang.l)ndang Nof'Y"Of' __ Tahun 2XXX Tont.ong Pen.lbilhOn Alas UU Non-De . Toncang APBN TA 2XXX 
Oengan lni d1-11ahkan Aktkas1 Angg-11,an : 
1 Kemsmteri.."\n Negara./ l..en"Daga 
2 Unit Oi-gonlsasl 
3 F,ao11tna1 

4 Kode!Na,re Satke.,. 
a Status BLU 
b. Besaran Perst!l:ntasa Arrt,ang Batas 

Sebesar 

Lk\tllk kagialan-kegiatan sebagal benkut 
Kode dan Nun-a F-ungsl dan Sub Fungsi 

(XXX) XXXXXXXXXXXXXXX 
(XX) XXXXXXXXXXXXXXX 

(XX) XXXXXXXXXXXXXX:XXX 

(XXXX.XX) xxxxxxxxxxxxxxx 

(Panuh)/(Bort.ahap) dengon persen1.3se panggunnon langsung F't,,BP $Obeaar ,c.x°4 
(xx)% dan Ft-IBP 

Rp 1190 999.999 ess c·--xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx·-- > 

xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xx.xx xxxx:)O(:xic:x>c:x><:xx:x>c:x><:xic:x>c:xx:x>:x>:>000:x>oooooooocx 

Koda dan Narro. Program da.n Kegiatan 
xxx.xx xx 

x.xxx 

� 999.999.999 999 
� 999 999.999.999 

C Surrber Oona Berasnl 
1 Rupcah Murni 
2. FNBP 

- PNBP TA Berjalan 
- Pengounaan Saldo Aw al BLU 

3 Anr1rron/Hlbah Luer Negeri 
• An,aman. Luar Negeri 

Hibah Luar Negen 

D F\lncairan d('na dllakuknn rrelalui 
1 xxxxxxxxxxxxxxx 

2 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

(XXX) Rp 

999 999 999.999 
999.999 999.999 
999 999 999.999 
999.999 999.999 
999.11119 999.999 
999 999 999.999 
999.9911 999.999 

999.11911.999 .999 

4 Pu-lJcut"'nlHlbah Oalam Negen 
- P\n,a1TUn Datam Negere 
.. H1bah Oalam Negerl 

S Hibah Longsung 

3 
4 

.. t-ltbah Luar Negeri Langsung 
- t-ltbllh OalamNegeu Langsung 

E. Pornyata-1n Syar.!lll dan KetentUt'ln (O!sclalmerJ; 
1. Petik.an DlPA lni merupakan baglan yang tldak terpiSahkan darl OJl>A Induk (Nan-a Program. Unit OrganaSasl dan KIL) 
2 P-eukan OIPA in1 diCetak secara oton-ati:s metalul sistem yanc-, dilengkapl dengan kode pengam,n (d,gdal starrp) sebaga1 pe:ngganu tanda tangan pengesahan 
3. P-etbn OIPA berf'ungsi sebagal dasar pelakSanaan keg1atan satker dan penca11ran dana/penoesahan bag, B-endahara Um..,mNegara/Kuasa Bendahara Um.Jm Negara 
�- Rencana Penankan Dana dan Perturaan Penenmaan vano tercantum dalam Hallman Ill OIPA d1isf s.esua, denoan rencana peta�naan kea.atan. 
s. TanogunQ jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Pet,kan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Angoaran. 

} 

Rp 
Rp. 
Rp 
Rp. 
Rp 
Rp 

DIGITAL STAM---;---! 

999 1199 999 .999 
999 999 999.999 
999 999.999.999 
999 999 999,999 
999 999 999 999 
999 999 999.999 

6 Dalam hal terdapat perbedaan data antare Petikan OIPA dengan database RKA·KJL-DIPA Ketn!!nterlan Keuangan maU yang berlaku ada1ah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L•OJPA Kementer'21n Keuangan (berdasarkan buktl•bukti yang ada). 
7 Petlkan OIPA 1n.r berlaku seJak tanooal l Januar1 2XXX sal'Tl)al denoan 31 Dese"-rrt>-"-"e_,_2_xxx. _____ ______________________ _ 

l000<. oo.,.,__YYYY 
a n. �nterl Keuangan 
Dlrektvr Jenderal Anggaran, 

ltd. 

xxxxxxxxxxxxxxx 

NIP.XXXXXXXXXXXXXXX 

-�



Kerrenterian Negara/Lerl"baga 
Unit Organisasi 
Provinsi 
Kode/Nama Salker 

lnbrmasi BLU 
1. Status BLU 

: (XXX) 
: (XX) 
: (XX) 

: (XXXXXX) 
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Tabel VII.6 

DIPA Pelikan Halaman IA Informasi Kinerja 

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN 

TAHUN ANGGARAN YYYY 

NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX 

IA. INFORMASI KINERJA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Saldo Awai Kas BLU 
2 Besaran Persentase Antlang Batas 

: (Penuh)/(Bertahap) dengan persentase penggunaan langsung PNBP sebesar xx%

: xx % dari PNBP 4. Saldo Akhir Kas BLU

Program 
Kegiatan 
lndikatJr Kinerja Kegiatan 

Rincian Output 

xxx.xx.xx

xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. xxxx.xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. xxxx.xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3 xxxx.xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

999.999,99 xxxxxx

999.999,99 xxxxxx

999.999,99 xxxxxx

DIGITAL STAMP 

: Rp 999.999.999 
· Rp 999 999.999 

Halaman : I A.xx 

Rp. '999.999.999.999.999.999 
Rp. '999.999.999.999.999.999 

Rp. '999.999.999.999.999.999 
Rp. '999.999.999.999.999.999 
Rp. '§99 999.999.999.999.999 

xxxxxxxxxx, DD-MM-YYYY 

AN. 

ttd. 

N!P/NRP 

� --> 



Kementerlan Negara /Lembaga 
Unit Organosasi 
Pro1ans1 
Kode/Nama Satker 

Anggaran Tahun 20XX 
1. Rupiah Muml 
2 PNBP 
3. PinJaman/Hlbah Luar Negeri 
4. PinJaman/Hlbah Dalam Negen 
5. Hlbah Langsung 

2. R1ncian Plnjaman/Hibah : 

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH 
No. NPP/H per Tahun 

No. No.Register 
1. Plnjaman Luar Negerl 
2. Hibah Luar Negeri 
3. Pinjaman Dalam Negen 
4. Hlbah Dalam Negeri 

Kode Uraian 
1 2 3 
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Tabel VII.7 

OIPA Petikan I lahunan 1B Sumber Dana 

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN 

TAHUN ANGGARAN YYYY 

: Rp 
: Rp. 
: Rp. 
. Rp 
: Rp. 
, Rp 

: (XXX) 

{XX) 

{XX) 
(XXXX>O<) 

999.999.999.999 999 
999. 999. 999. 999. 999 
999. 999.999 999 999 
999 999.999.999.999 
999.999.999.999.999 
999.999.999 999.999 

Pagu 

Ket. 

NOMOR DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX 

I B. SUMBER DANA 

a. Pinjaman Luar Negen 

b. Hibah Luar Negen 

c. Pinjaman Dalam Negen 
d. Hibah Dalam Negeri 

(1) Valuta Asing 
(2) RPLN 
(1) Valuta Asing 
(2) RHLN 

e. Hibah Luar Negert Langsung 
f. Hibah Oalam Negeri Langsung 

Tahun RINCIAN DANA BERDASARKAN 

Pagu 
: Kode Mata Uang 
· Kode Mata Uang 

Kode Mata Uang 
: Kode Mata Uang 

IDR 
IDR 
IDR 
IDR 

(dalam ribuan) 

Inf CARA PENARIKAN DANA PENDAMPING 

1) Mata Uang NPP/H 1) pp 
2) Ekui"31en USO 2) PL 
3) Eku1"31en Rupiah 3) RK 

4) LC 
5) -

Kode Dana Kode Dana Rp Rp LN Loe.Cost 
4 5 6 7 8 9 10 

NPP/H Naskah Perjanjian Piniaman dan/atau H1bah 

999.999 999.999 
999.999 999.999 
999.999.999.999 
999. 999. 999. 999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999 999.999 
999.999 999.999 

DIGITAL STAMP 

Halaman : IS.xx 

Eku1"8ien Rupiah 
Rp. 999999999999999 
Rp 999999999999999 
Rp 999999999999999 
Rp. 999999999999999 

�
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Tabel VII.8 

DIPA Petikan Halaman II: Rincian Pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga 

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN 

TAHUN ANGGARAN XXXX 

NOMOR: DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX 

Kementerian Negara/Lemb: (XXX) 

Unit Organisasi : (XX)
Provins1 : (XX) 
Kade /Nam a Satker : (

XXXXXX) Kewenangan : (XX) 

Uraian 

Kode Satke r /Program/ Kegiatan/KRO/ Lokasi 

kegiatan/Sumber Dana 

I .,< 

� UJ�Utl.ll nan11=:t �u::t.t.uan KeJJJ::l 

JVV\ JU<..JV<. urrunn rumusnn t"'rognLm 

JVVV<. ura1nn rumusan h.eg11-unn 

JVV\)<. JVV\ u1·u1c1n rumusan K..l<U 

)V...JU<. --orurnr�,---,ce& au-u' 

JV<. UI J.HUI �UllJUl"I uaua 

JUMLAH 

II. RINCIAN PENGELUARAN

(RIBUAN RUPIAH) 

BEL ANJA 

PEGAWAI BARANG MODAL 

[51) [52) [53)

.., ... :, 

.......... ,,,, ...... ���-���-���-��� ���-���-���-��� 

###11###1##### 999.999.999.999 999.999.999.999 

###ll#ll#####fl 999.999.999.999 999.999.999.999 

R-R-Hff'fffff1Hf-11-flfffffl YYY ':J";J'-.:J.'::JY':J.":JY'::J Y'-.J'-;J.':JYY. Y"'.JY. ":JY":J 

""t�'-##lf'lf1f1f'1.t-nn ""'" '='99 Y99.99Y ��� Y99 999 Y99 '"99Y 

ffl'-ff"lf.,,ff.Pfffff'fffflt' YY':J Y"':J':J.":-JY'-.J ":J'.;t';J �..._,..._,, YYY. "J':J":J YYY 

·······••11•• 999.999.999.999 999.999.999.999 

BANTUAN 

SOSIAL 

[57)
0 

�--���-�'"'-��� 

999.999.999.999 

999.999.999.999 

":JY"::J.';J";J':),":J";J'::J.YY':J 

.,,,,.,_-,:/V"J�V 

';J'::J':J.';J":J':J '-.J";l"=I YY":J 

999.999.999.999 

DIGITAL STAMP 

KPPN: 

Hal am an Ir .xx 

LOKASI 
Cara 

JUMLAH SEL.URUH 
KPPN 

7 15 

���-���-���-��� 

999. 999. 999. 999 

999.999.999.999 JU<..)V\ 

�'-.J':J "-..J':IY.Y':JY,'-.:JYY 

�-c.rc,gg-

Y":J':J YY':J.Y';J':J YYY 

999.999.999.999 

xxxxxxx, DD-MM-YYYY 

I\.N. 

nd 

NIP/NRP 

JVV\ 

Penariko.n/ 

Rcgistrr 

,, 

� --11i;:-� 

'<' 
\f 
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Tabel VII.9 

DIPA Pet.ikan Halaman III DIPA Kementenan Negara/ Lembaga 

DAF'TAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETTKAN LANJUTAN 

TAHUN ANGGARAN YYYY 

NOMOR: DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX 

ITI. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN 

Kcmrnlerian Nt'"' gora/Lembo.ga 
Unit Orf(a..nis:=\.81 

: (XXX) 
.(XX) 

xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx 

Pro,·1nt.1 
Kode/Nnma Sotkc-r 

·(XX) 
'(X.XXXXX) 

NO KODE URA SATKl£l' 

.Jnnua..-i 
2 3 4 

t=> I =.--xxxx 

xxxx 

R,:nca..na Pt-narika.1, r.>n.na 999.999.999 
51 Bel�nJ3 1,egawai 999 999.999 
52 BelanJO Barang 999 999.999 
53 Bcla.nJa Modal 999.999.999 
57 Belanjn Bnntua.n �os,al 999.999.999 

,� 
999 999.999 
999.999.999 

1 52 Belanjo 0ora.r,,g 999.999.999 
,53 13..ta.njn Modal 999 999.999 
157 Bc-lanju Bnnt"ua..n. So8ial 999 999.999 

Pc-rk1raan Prncrun.aan 

�

999 999 999 
- l'erp.ajaknn 999 999.999 
• Be" Cukru 999.999.999 
· PNBP 999.999 999 
• Hi bah 999 999.999 
- PencrimRn.n Per:nbinyaru"l. 999 999 999 

Pc-brunri Maret 

5 6 

Oktober 

13 

DIGITAL STAMP 

J h'llam n.n · ti I.x:x. 
l U.-:.HOU J 1 UUH..U I \.lf.Jll::f..U J 

Nopernbt-rl Deseml')("'r 
14 I 15 

Jumlnh 

16 

"999_999_999 
'999 999 999 
"999 999 999 
"999_999 999 
"999 999.999 

"999_999 999 
"999.999.999 
'999_999_999 
'999,999 999 
0

999.999 999 

'999_999 999 
'999 999 999 

'999 999.999 
'999,999,999 
'999_999.999 

"999,999 999 

xxxxxxxxxx, OD-MM YYYYY 

AN 

tul. 

NIP/NRP 

·'<\
¼ 



Kementerian Negara/Lembaga 
Unit Orgarnsasi 
Pr01,nsi 
Kode/Nama Satker 

(XXX) 

()0() 

()0() 

(XXXXXX) 

NO) KODE/NAMASATKER/URAIAN PENERIMAAN DAN 
PENGELUARAN 

� 
1 

l XJOUlXX.XXXXX.XXXXX 

Penarikan Dana• APBN 
• Belanja Pegawal (51) 

• Belanja Barang (52) 
• Belanja Modal (53) 

Penggunaan Langsung Dana PNBP· BLU 
• Belanja Barang (52) 
• Belanja Modal ( 53) 

Pen arikan PNBP yang disetor ke Kas Negara 
• Belanja Barang (52) 

• Belan)a Modal (53) 

PerklraanfTarget Penerimaan 
• PNBP 
• yang disel:lr (XXXXXX) 
• yang digunakan langsung (XXXXXX) 
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Tabel VII. 10 

DIPA Petikan Halaman III untuk DIPA BLU 

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN 

T AHUN ANG GARAN YYYY 

NOMOR: DIPA· aaa.bb.c.dddddd/2XXX 

Ill. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN DIGITAL STAMP 

Januari Pebruari Maret 
3 3 4 

999.999 999 999 999.999 999.999 999 
999.999.999 999 999.999 999.999.999 
999 999 999 999.999.999 999 999 999 
999 999 999 999 999 999 999.999 999 

I,,, 999.999 999 
'999.999.999 

• 999 999.999 r 999.999 999 
999 999 999 t' 999.999 999 

t999 999 999 f 999.999.999 
� 

999.999 999 
� 999.999 999 999.999.999 999.999 999 

999.999.999 999.999.999 999.999.999 

� 999.999 999 
� 

999.999.999 
� I,, 999.999 999 999 999.999 

999.999.999 999 999.999 
'999 999.999 999 999.999 

999.999 999 
999.999.999 
999.999.999 
999 999 999 

Halaman: Ill xx 
_ldalam rlb_uan rlJJ)iah 1

RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN Jumah Mel Junl Juli A uslus Seplember Okilber Nopember Desember 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 

999. 999. 999 999.999.999 999.999.999 999.999 999 999.999 999 
999.999.999 999.999.999 999.999 999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999 999.999 999 999.999 999.999 999 
999 999 999 999.999 999 999 999 999 999.999 999 999 999 999 

t 999 999.999 !"'999.999 999 !"'999 999 999 !"'999999 999 !"'999.999.999 ,..999.999 999 t-'999 999 999 l-999.999.999 l-999 999.999 r 999.999 999 
999.999.999 t'999.999.999 t'999.999.999 t'999.999 999 r 999 999.999 t'999.999.999 r 999.999 999 r 999 999.999 r 999 999.999 r 999 999 999 

� 999.999 999 
�

999 999.999 
p

999.999.999 
F

999 999 999 
F

999 999.999 
�

999.999.999 
F

999.999 999 f 999 999.999 
F

999 999.999 
F 

999.999 999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999 999.999 999.999.999 999.999 999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999 999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 

f 

999.999.999 
999.999 999 
999.999.999 
999.999.999 

�999 999.999 
�

999.999.999 
�

999.999 999 
�

999.999 999 
�

999.999.999 
�

999.999.999 
�

999.999.999 
�

999 999.999 

I,-999.999.999 999.999 999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999 999 999.999 999 999 999.999 
I, 999.999.999 999.999.999 999 999.999 999 999.999 999.999.999 999.999 999 999 999.999 999 999 999 

999 999 999 999.999.999 999 999 999 999 999.999 999 999 999 999.999.999 999 999 999 999 999 999 

xxxxxxxxxx, DO-t\/1\11-YYYY 

A.N 

t>j 

NIP/N RP ... • .. _, • 

999.999 999 
r 999.999.999 
� 999.999.999 

999.999 999 

X7 
�. 



Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXX 
Unit Organisasi . (XX) XXXXXXXXXXXXXXX 
Provinsi · (XX) XXXXXXXXXXXXXXX 
Kode/Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXX 

KODE URAIAN 

xxxxxx Uraian Sa1ker 

XXX XX XX U-aian A"ogram 

xxxx U-aian Kegiatan 

xxxx.xxx Uraian RO dan Akun 

Penielasan anggaran yang d1blokl-
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Tabel VII.11 

DIPA Petikan Halaman rv A 

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

NOMOR. DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX 

IV A. BLOKIR 

KODE 

Rp. 999999 999 

URAIAN 

xxxxxxxux, 00-M-.4-YYYY 

A.N. .. ....... , .. .. 

ttd 

NIFYNRP. 

DIGITAL STAMP 

Halaman. IV.xx 
( dalam ribuan rupiah) 

vvvv 

)('.? 
y, 



Keincnterian Negara/L.,en1ba: (XXX) 

Unit Orga.n1saa1 : (XX) 
Prov1nsi ; (XX) 
Kode/Na..ma Sa.tker poooooq 

KODE: 

xxxxxx Ureia..n no...:na satker 

xxx.x.x . .xx Uraian ruinusan Progra.m 

XX..'<X Ureuan Rumu•en Kcgi&ten 

X::X.XX XXX Ureie.n RO da.n Akun 

URAIAN 

Uraian A.kun yane, diber.i c-eLa,tan/tungga.kan 
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Tabel VU. 12 

DIPA Petikan Halrunan fV13 

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN 

TAHUN ANGGARAN 20XX (la) 

NOMOR: DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2:XXX (lb) 

IV. C AT AT A N

KODE 

Penje:lnann jumlah akun yang chberi cacatatan/tunggakan Rp 999.999.999 

""'"'·"'•"esuai dengan aslinya 

gian Umum, 

DIGITAL STAMP 

URA I AN 

X:XXXXXXX'(X, 00-MM•YVYY 

AN 

nd 

Ha.la.man : IV.xx 

(dalam ribuan rupiah) 

, ••·••····•·•••• •••••·······••••••VV-V-V---• 

NIP 

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN 

ttd. 

ISA RACHMATARWATA 




