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PEDOMAN PELAKSANAAN        

APBD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2008 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Seiring laju Pembangunan dewasa ini Kota Semarang merupakan salah satu kota di 

Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam eskalasi regional dan nasional. Peranan 

penting Kota Semarang ini tercermin dari beberapa fungsi yang diemban Kota Semarang 

saat ini yaitu sebagai Ibukota Provinsi Jawa tengah dan dalam sistem perwilayahan nasional 

di mana Kota Semarang ditetapkan sebagai salah satu pusat kegiatan nasional. Dari fungsi 

di atas semakin memuat peranan Kota Semarang dalam hubungan antar kota dan antar 

daerah menjadi sangat penting. 

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan 

nuansa baru dalam perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Dalam penyelenggaraan 

Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, 

peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi 

keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Otonomi Daerah memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah 

dalam mengelola sumber daya daerah baik aspek administrasi, institusi maupun keuangan 

yang dalam pengelolaannya diperlukan sumber dana yang memadai. Pengelolaan sumber 

daya dan sumber dana tersebut tergambar dalam kondisi hasil yang dicapai serta 

permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan. 

Program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang 

merupakan penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, selaras dengan prioritas pembangunan Kota 

Semarang Tahun 2008, yang diamanatkan dalam rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) 

yang merupakan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyelesaian 

permasalahan dan tantangan yang dihadapi sebagai upaya pencapaian visi sesuai dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Berbagai perubahan dan tuntutan yang berkembang, sangat mempengaruhi 

kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Semarang, Kebijakan Pemerintah Kota Semarang 

dalam pengelolaan Keuangan mendasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (KUA). KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 

(satu) tahun. 

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam 

penyusunan anggaran daerah antara lain, bahwa : 

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang 

dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja yang dianggarkan 

merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja; 

2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya 

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan 

yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD / 

Perubahan APBD; 

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan 

harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Daerah. 



 

Walikota selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 

juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan 

tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat 

Pengguna Anggaran / Barang daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini 

akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab serta untuk 

mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Dalam menghadapi perkembangan yang sangat pesat ini keadaan serta tantangan 

persaingan global, perlu untuk lebih mengembangkan, mengoptimalkan serta 

menyempurnakan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pembiayaan serta 

pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang dijadikan 

acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 

Dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Semarang, tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Provinsi jawa Tengah, yang bertolak pada Pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa, maka konsep Good Governance yang unsur utamanya meliputi 

akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum, menjadi salah satu cara untuk 

mereformasi Pemerintahan daerah, disamping harus dapat menghindari adanya unsur KKN 

(Korupsi Kolusi dan Nepotisme) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme. 

Dengan adanya Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Semarang ini diharapkan akan dapat mewujudkan suatu tertib administrasi dan 

mengoptimalkan kegiatan pengelolaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pencapaian 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Landasan kebijakan yang dipergunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah bertitik tolak kepada kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan 

Umum Anggaran. 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Semarang Tahun 2008 merupakan 

kebijakan pemerintah Kota Semarang memuat program-program yang akan dilaksanakan 

pemerintah Kota Semarang pada setiap urusan yang memuat target pencapaian kinerja yang 

terukur, selaras dengan prioritas pembangunan Kota Semarang. 

Rencana pembangunan Kota Semarang Tahun 2008 merupakan prioritas pembangunan 

yang diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang 

Tahun 2008 dalam menyelesaian permasalahan dan tantangan yang dihadapi sebagai upaya 

pencapaian visi sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Semarang Tahun            2005 – 2010 yaitu ”Semarang Kota Metropolitan yang 

Religius berbasis Perdagangan dan Jasa” 

Prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2008 secara lengkap dijabarkan 

dalam program dan kegiatan pembangunan dengan disertai sasaran, target dan capaian yang 

akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Keterpaduan program dan kegiatan perlu dicapai untuk memperoleh hasil yang 

optimal, sehingga dapat dicegah adanya tumpang tindih / duplikasi pembiayaan yang dapat 

menimbulkan pemborosan dana. 

 



 

BAB II 

PERENCANAAN 

 

A.  MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Setiap daerah 

diwajibkan menyusun RPJP/D, RPJMD dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. 

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan : 

A. RPJPD 

B. RPJMD 

C. Renstra SKPD 

D. RKPD 

E. Renja SKPD 

 

Keterkaitan akan Perencanaan Pembangunan dimaksud dapat diuraikan sebagai   

berikut : 

1. RPJPD mengacu kepada RPJP Nasional, dengan urutan kegiatan : 

� Penyiapan Rancangan Awal RPJPD; 

� Musrenbang Jangka Panjang Daerah; 

� Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD; 

� Penetapan RPJPD. 

2. RPJMD berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan 

RPJMD Provinsi dengan urutan kegiatannya : 

� Penyiapan Rancangan Awal RPJMD; 

� Penyusunan Rancangan RPJMD; 

� Musrenbang Jangka Menengah Daerah; 

� Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD; 

� Penetapan RPJMD. 

3. Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD dengan kegiatan : 

� Penyiapan Rancangan Awal Renstra SKPD; 

� Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD; 

� Penetapan Renstra SKPD. 

4. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan memperhatikan RKP dan RKP 

Provinsi sebagai pedoman Penyusunan KUA dan RAPBD dengan urutan kegiatan : 

� Musrenbang Kelurahan; 

� Musrenbang Kecamatan; 

� Penyiapan Rancangan Awal RKPD; 

� Forum SKPD Rencana Pembangunan Tahunan Daerah; 

� Penyusunan Rancangan RKPD; 



 

� Musrenbang Tahunan Daerah; 

� Penyusunan Rancangan Akhir RKPD; 

� Penetapan RKPD. 

5. Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD dengan urutan kegiatan : 

� Penyiapan Rancangan Awal Renja SKPD; 

� Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD; 

� Penetapan Renja SKPD. 

Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dijelaskan dalam bagan alir 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN DAERAH ( RKPD ) 
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DIAGRAM  

Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 

 

 

 RPJMD sebelumnya                                                                                       Walikota dilantik                                                                                          2 bulan 3 bulan 
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DIAGRAM  

Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) 

 < Satu Tahun Sebelum RPJPD yang berlaku berakhir >  
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Untuk setiap proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan di daerah 

diperlukan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Semarang dan Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan 

Pembangunan melalui suatu Forum yang disebut MUSRENBANG (Musyawarah 

Rencana Pembangunan), sedangkan tata cara penyelenggaraan seluruh kegiatan 

Musrenbang baik di Tingkat Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan dalam menyusun 

RKP dan RKPD untuk Tahun Anggaran 2008. 

Selanjutnya Pemerintah Kota Semarang melalui Bappeda wajib memfasilitasi kegiatan 

Musrenbang Kelurahan, Kecamatan serta menyediakan pembiayaan pelaksanaannya 

yang dituangkan dalam APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2008. 

 

B. MEKANISME PENYUSUNAN APBD 

1.  Dalam rangka penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan 

penyelenggaraan Pemerintah dan kemampuan Pendapatan Daerah, berpedoman 

pada RKPD sehingga dapat mewujudkan Pelayanan Kepada masyarakat, karena 

APBD mempunyai fungsi otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi 

dan Stabilisasi yang dasar pengelolaannya hanya berlaku dalam 1 (satu) Tahun 

Anggaran dimana setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada Lampiran A. 

VII menegaskan bahwa program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD yang 

belum sesuai dengan pembagian urusan Pemerintahan sebagaimanan terdapat dalam 

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ”Supaya diformulasikan 

kembali ke dalam masing-masing Urusan wajib dan Urusan Pilihan”. 

3. Selanjuitnya untuk penamaan program dan kegiatan harus mendasar pada KUA dan 

PPAS guna dijadikan sebagai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dalam rangka 

menyusun Rancangan Perda tentang APBD yang selaras dengan RKPD. 

4. Dalam proses penyusunan dan pembahasan RAPBD menjadi APBD kemudian 

mendapat persetujuan bersama antara Walikota dengan DPRD yang dapat disahkan 

paling lambat satu bulan sebelum APBD dilaksanakan. 

5. Dalam penyusunan anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daeah dan Pembiayaan 

Daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Perubahan dan 

Perhitungan APBD harus direncanakan secara matang sehingga tidak bertentangan 

dengan Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

6. Struktur APBD terdiri dari : 

a)  Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang 

mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan Daerah wajib 

melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

Secara administratif, Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung jawab kepada 

Pengguna Anggaran atas Pengelolaan uang yang menjadi tugasnya secara 

fungsional Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung jawab kepada PPKD 

selaku BUD. 

Penerimaan Daerah disetor ke rekening Kas Daerah pada Bank Pemerintah yang 

ditunjuk dan kemudian Bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan 

atas setoran.  

 



 

b) Belanja Daerah 

Untuk jenis Anggaran belanja yang tertuang dalam RKA harus disesuaikan 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Jenis Anggaran Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak 

Langsung dan Belanja Langsung. 

1)  Belanja Tidak Langsung 

Yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan meliputi : 

- Belanja Pegawai 

- Bunga 

- Subsidi 

- Hibah 

- Bantuan Sosial 

- Belanja Bagi Hasil 

- Bantuan Keuangan 

- Belanja Keuangan 

- Belanja Tidak terduga 

Anggaran Belanja Tidak Langsung harus disesuaikan agar setiap 

program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran berjalan.  

Program/Kegiatan yang dicapai adalah bersifat non investasi. 

2)  Belanja Langsung 

Yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang direncanakan meliputi : 

- Belanja Pegawai dalam bentuk honorarium / upah kerja 

- Belanja Barang dan Jasa 

- Belanja Modal 

Keberadaan adanya Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena 

adanya program/kegiatan. Karakteristik Belanja Langsung adalah bahwa 

input Khusus Alokasi Belanja yang ditetapkan dapat diukur dan 

diperbandingkan dengan output dan outcome yang dihasilkan. 

Jumlah komponen Belanja Langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target 

kinerja kegiatan yang diwajibkan setiap SKPD. 

c) Pembiayaan Daerah. 

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik 

pada Tahun Anggaran yang bersangkutan atau pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

 

 

 

 

 



 

C. RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT 

DAERAH (RKA-SKPD). 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan dokumen Rancangan Anggaran SKPD 

yang disusun berdasarkan pada KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS 

(Priotas dan Plafon Anggaran Sementara) yang telah disepakati sebagai dasar 

Penyusunan Rancangan APBD. 

 

RKA-SKPD memuat :  

1. Penyesuaian antara rancangan Anggaran SKPD dengan program/kegiatan yang 

direncanakan SKPD. 

2. Kesesuaian program/kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD. 

3. Kewajaran anatara anggaran dengan target kinerja. 

 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun berdasarkan pada :  

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan dilampirkan sebagai 

lampiran dalam usulan misalnya Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan 

Keputusan Walikota dan sebagainya. 

2. sudah dilaksanakan Studi Kelayakan. 

3. Memuat rencana anggaran yang jelas. 

4. Tujuan, waktu, lokasi, volume, dan sasaran yang jelas.  

5. Tolak Ukur keberhasilannya dapat diukur dengan jelas. 

6. Merupakan aspirasi masyarakat dan kegiatannya adalah mendesak/memiliki 

skala prioritas pembangunan. 

7. sudah dilaksanakan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

(TAPD). 

 

Rencana Kerja Anggaran SKPD yang telah dibahas oleh TAPD disusun menjadi 

Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD. 

Rancangan Perda APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

APBD dibahas bersama antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRD untuk 

ditetapkan menjadi Perda APBD. 

Berdasarkan Perda APBD dan Peraturan Walikota Penjabaran APBD setiap SKPD 

menyusun DPA-SKPD. 

   

D. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD disusun dengan urutan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan, Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota 

tentang Penjabaran APBD, SKPD menyusun DPA-SKPD.  

2. SKPD menyusun Rincian DPA Pendapatan SKPD untuk menghasilkan DPA-

SKPD 1.  

3. SKPD menyusun Rincian DPA Belanja tidak Langsung SKPD untuk 

menghasilkan DPA-SKPD 2.1. 

 



 

4. SKPD menyusun Rincian DPA Belanja Langsung masing-masing kegiatan 

untuk menghasilkan DPA-SKPD 2.2.1 SKPD untuk kemudian digabung dalam 

rekapitulasi Rincian DPA Belanja Langsung untuk menghasilkan DPA-SKPD 

2.2. 

5. SKPD bertindak sebagai Satuan Kerja Pegelola Keuangan Daerah  (SKPKD) 

menyusun Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan DPA-

SKPD 3.1 

6. SKPD bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) 

menyusun Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan DPA-

SKPD 3.2. 

7. SKPD mengkompilasi dokumen-dokumen DPA-SKPD Rancangan DPA-SKPD 

ini digunakan sebagai dasar pembuatan Rancangan Anggaran Kas.  

8. SKPD melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai DPA-SKPD yang telah 

disahkan. 

 

Proses pengelolaan anggaran secara garis besar dapat dijelaskan dalam bagan alir 

sebagai berikut :     
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BANK 

PPK – SKPD 
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Menyiapkan Dokumen 
Pihak Ke Tiga 



 

E. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN BARANG. 

Kegiatan Perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dilaksanakan dengan tahapan 

sebagai berikut : 

1) Satuan  Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang merencanakan dan 

menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanaj Daerah (RAPBD); 

2) Masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana 

Kebutuhan Pemeliharaan Barang kemudian menyampaikan kepada Pengelola 

melalui pembantu pengelola untuk meneliti dan menyusun menjadi Rencana Daftar 

Kebutuhan Barang Milik Daerah (RDKBMD) dan Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD); 

3) Rencana Kebutuhan barang SKPD disusun berdasarkan standarisasi sarana dan 

prasarana kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan Kepala Daerah; 

4) Setelah APBD dietapkan, setiap SKPD menyusun Daftar Rencana Tahunan Barang 

dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola; 

5) Berdasarkan rencana tahunan barang dari semua SKPD, diteliti dan dihimpun 

menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk satu tahun 

anggaran.  

6) Daftar kebutuhan barang daerah tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.  

 



 

 

BAB III 

PELAKSANAAN  

 

A. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

asa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 

 

Pengelola Keuangan Daerah adalah:  

1. Walikota  

Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan 

Pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan 

Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kewenangannya : 

a. Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan APBD; 

b.  Menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Daerah;  

c. Menetapkan Pengguna Anggaran/barang dan Kuasa Pengguna 

Anggaran/barang; 

d. Menetapkan Bendahara penerima dan atau Bendahara pengeluaran; 

e. Menetapkan Pejabat yang bertugas pengelolaan barang daerah; 

f. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengajuan atas tagihan dan 

memerintahkan pembayaran;  

g. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; 

h. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang 

daerah;  

i. Mentepakan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.  

 

 

 2. Sekretaris Daerah  

Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 

Konteks pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Daerah mempunyai tugas 

koordinasi di bidang penyusunan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapkan 

pedoman pelaksanaan APBD dan memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD 

(Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

 

Sekretaris Daerah Selaku Koodinator Pengelolan Keuangan Daerah mempunyai 

tugas koordinasi dibidang :  

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 

b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;  

c. Penyusunan rancangan APBD dan racangan perubahan APBD;  

d. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD;  

 



 

e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan Pejabat Pengawas Keuangan 

Daerah;  

f. Penyusunan Laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban 

pelaksanaan APBD. 

  

Selain tugas tersebut diatas Koordinator Pengelolan Daerah juga mempunyai tugas :  

a. Memimpin Tim Anggaran Pemerintahan Daerah;  

b. Menyiapkan Pedoman Pelaksanaan APBD;  

c. Menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang daerah;  

d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;  

e. Melakasanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya 

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. 

 

 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

Mempunyai kewenangan mengelola keuangan Daerah dan segala bentuk kekayaan 

Daerah lainnya dan bertugas :  

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. Melaksanakan pungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan 

Perda; 

c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah. 

  

 4. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah  

Dijabat oleh Kepala DPKD mempunyai kewenangan mengelola keuangan daerah 

dan segala bentuk kekayaan daerah lainya. PPKD selaku bendahara umum daerah 

mempunyai kewenangan :  

a. Menyusun kebijakan untuk pedoman pelaksanaan APBD; 

b. Mengesahkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(DPA-SKPD); 

c. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD; 

d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran 

kas daerah; 

e. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah; 

f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/lembaga 

keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 

g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperkirakan dalam pelaksanakan 

APBD;  

h. Menyimpan Uang Daerah; 

i. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); 

j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan 

investasi;  

k. Melakukan pembayaran berdasarkan permutasian pejabat pengguna anggaran 

atas beban rekening Kas Daerah; 

 



 

l. Melaksanakan pemberian pinjaman atas  nama Pemda; 

m. Melakukan pengelolaan utang dan piutang Pemda; 

n. Melakukan penagihan Piutang Daerah;  

o. Melaksanakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 

p. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah; 

q. Melaksanakan Kebijakan dan Pedoman serta penghapusan barang milik Pemda. 

  

5. Pengguna Anggaran (PA) / Pengguna Barang. 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenagan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokook dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya.  

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai kewenangan dan bertanggung 

jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada satuan kerja yang 

dipimpinya, termasuk melakukan pemerikasaan kas yang dikelola oleh Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. 

  

Tugas Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang : 

a. Menyusun RKA-SKPD; 

b. Menyusun DPA-SKPD; 

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 

belanja; 

d. Melakukan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 

g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan;  

h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 

dipimpinnya; 

i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab 

SKPD yang dipimpinnya; 

j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 

k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya 

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; 

m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 

 

  6. Kuasa Pengguna Angaran/Kuasa Pengguna Barang  

Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian program 

dan kegiatan SKPD. 

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 

 



 

Ketentuan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : 

a. Kuasa Pengguna Anggaran ditunjuk berdasarkan besaran SKPD, besaran jumlah 

uang yang dikelolanya dan pertimbangan obyektif lainnya. 

b. Untuk kegiatan yang merupakan belanja eks rutin (Belanja Administrasi Kantor) 

tidak perlu menunjuk KPS. 

  

Pada SKPD Badan, Dinas/RSUD, Pejabat yang ditunjuk menjadi Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) adalah Pejabat Esselon III atau pejabat eselon dibawah Pengguna 

Anggran. 

SKPD Kecamatan dan Kantor atau yang setingkat tidak perlu menunjuk Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA). 

Khusus penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Sekretariat 

Daerah,Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota ditetapkan sebagai berikut : 

a. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna 

Anggaran dengan kewenangan mulai dari Pengelolaan SPP sampai dengan 

penandatangan SPM. 

Kewenangan Kepala Bagian tersebut diatas tidak termasuk Belnaja Tidak 

Langsung dan Belanja Langsung yang meliputi belanja kegiatan utuk keperluan 

Sekretariat Daerah antara lain : 

Belanja jasa kantor, jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jasa jaminan 

pemeliharaan kesehatan PNS, belanja obat-obatan, belanja perawatan 

akendaraan bermotor, jasa kebersihan kantor, belanja bahan pakai habis, belanja 

cetak, belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, belanja 

alat listrik keperluan Sekretariat, belanja rumah tangga Walikota dan Wakil 

Walikota, belanja modal buku agama, belanja ekstra pudding, belanja makan 

dan minum, honor Panitia Pelaksana Kegiatan, belanja perjalanan dinas, belanja 

penggantian suku cadang, belanja pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota, 

belanja pakaian kerja lapangan,  kenang-kenangan akan memasuki purna tugas, 

uang duka PNS, Honor PNS, jasa kegiatan pengamanan, jasa penyediaan 

kegiatan Apeksi, operasional kuasa hukum. 

b. Kepala Sekolah SMA, SMK, SMP, TK Pembina, TK Pakintelan dan SKB 

ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan kewenangan pengelola SPP 

sampai dengan penandatangan SPM. 

c. Kepala Puskesma dilingkup Pemerintahan Kota Semarang ditunjuk sebagai 

Kuasa Pengguna Anggaran dengan kewenangan Pengelolaan SPP sampai 

dengan penandatanganan SPM. 

  

 7. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPKT). 

Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Melaksanakan 

program dan kegiatan dapat menunjuk Pejabat padda unit kerja SKPD selaku 

Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK). 

PPTK mempunyai tugas :  

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan  

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 

Penunjukan PPTK berdasarkan perimbangan kompetensi jabatan, anggaran 

kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rekening kendali dan pertimbangan obyektif 

lainya.  



 

 

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 

PPK-SKPD dilingkungan Badan/Dinas/RSU asalah Kepala Sub. Bagian Keuangan, 

sedang pada Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan, untuk Kantor atau yang 

setingkatnya adalah Sub. Bagian TU.  

PPK-SKPD mempunyai tugas : 

a. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) 

pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan 

diketahui/disetujui oleh PPTK;  

b. Meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-

GU), SPP Tambahan Uang (SPP-TU) dan SPP-LS termasuk gaji dan tunjangan 

PNS serta penghasilan lainya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;  

c. Melakukan Verifikasi SPP; 

d. Menyimpan SPM;  

e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan; 

f. Melakukan akuntansi SKPD; 

g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD; 

h. Menandatangani SPJ. 

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan 

pemungutan penerimaan daerah, bendahara atau PPTK. 

Dalam melaksanakan tugas, PPK-SKPD dibantu oleh staf yang melaksanakan 

fungsi perbendaharaan,verifikasi, akuntansi dan laporan. 

 

9. Bendahara Penerimaan.  

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.  

 

10. Bendahara Pengeluaran.  

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 

membayarkan, menata usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk 

keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.  

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan 

dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas 

kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada satu bank atau 

lembaga keuangan lainya atasa nama pribadi.  

Berdasarkan penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional 

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat PengelolaKeuangan 

Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).  

Dalam hal Bendahara berhalangan, maka : 

− Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 (satu) bulan, Bendahara 

tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada staf yang ditunjuk melakukan 

penyetoran/pembayaran dan tugas-tugas bendahara penerimaan/pengeluaran 

atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang bersangkutan 

dengan diketahui Pengguna Anggaran/Penggunaan Barang;  



 

− Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, maka harus 

ditunjuk Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan diadakan berita acara serah 

terima; 

− Apabila Bendahara Penerimaan/Pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga 

dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah 

mengundurkan diri atau berhenti sebagai bendahara penerimaan/pengeluaran 

dan segera diusulkan penggantinya.  

11. Bendahara Pembantu  

Apabila dipandang perlu dapat untuk memperhitungkan efektifitas dan efisiensinya. 

Tiap SKPD dapat menunjuk Bendahara Pembantu dengan Surat Keputusan (SK) 

dari Kepala SKPD. 

  

Bendahara Pembantu terdiri dari :  

a. Bendahara Penerimaan Pembantu  

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu 

  

Ketentuan penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah :  

1. Apabila terdapat objek pendapatan yang terpisah tempatnya dari SKPD 

induknya. 

2. Apabila ada sumber pendapatan yang memerlukan penanganan khusus. 

  

Ketentuan penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah ; 

1. Tiap SKPD harus menunjuk seorang Bendahara Pengeluaran Pembantu yang 

mengurusi gaji pegawai disebut Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji.  

2. Khusus Kegiatan yang merupakan belanja eks rutin supaya dikelola oleh 

seorang Bendahar Pengeluaran Pembantu disebut Bendahara Pengeluaran 

Pembantu Administrasi Kantor. Kegiatan eks rutin kantor tersebut antara lain 

adalah;  

Belanja Jasa kantor, jasa komusnikasi, sumber daya air dan listrik, jasa 

pemerliharaan dan perijinan kendaraan dinas, jasa kebersihan kantor, belanja 

bahan pakai habis, belanja makan dan minum, perjalanan dinas, perawatan 

kendaraan dinas, pakaian kerja. 

 Tugas Bendahara Pembantu :  

1. Menerima catatan transaksi secara harian dari Pengguna Anggaran dan 

Kuasa Pengguna Anggaran dari Transaksi hutang, piutang dan persediaan;  

2. Melakukan jurnal, posting Buku Besar dan menyusun laporan keuangan 

(Neraca, Laporan Surplus-Defisit, Arus Kas, Perhitungan Anggaran) untuk 

diserahkan ke Pengguna Anggaran.  

 

B. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

1. Pendapatan Daerah  

a. Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pendapatan Daerah oleh 

karena itu :  

a) Tidak diperbolehkan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  



 

b) Semua penerimaan harus disetorkan sepenuhnya ke rekening Kas Daerah 

paling lambat 1 (satu) hari kecuali ditentukan lain oleh peraturan 

perundang-undangan  

c) Tidak diperbolehkan disimpan dalam rekening pada bank atas nama 

pribadi.  

b. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengalokasikan sumber 

pendapatan diharuskan mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi 

Pendapatan Daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. 

  

2. Belanja Daerah. 

Prinsip-prinsip belanja daerah :  

a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang 

disyaratkan. 

b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan 

serta fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

c. Wajib memaksimalkan menggunakan hasil produksi Dalam Negeri dengan 

memperhatikan kemampuan potensi Nasional.  

d. Dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan-

tujuan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Daerah. 

Belanja Daerah meliputi :  

1) Belanja Pegawai.  

a) Belanja Pegawai disediakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, 

honorarium, uang lembur, biaya perawatan dan pengobatan Pegawai 

Negeri Sipil Daerah  sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.  

b) Dalama merencanakan belanja pegawai supaya diperhitungkan accres 

disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan 

gaji berkala, tunjangan keluarga, faktor inflasi/kenaikan harga. 

c) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan 

berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan 

keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  

d) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit 

usaha lainya, gajinya menjadi beban BUMD atau unit yang 

bersangkutan.  

e) Pemerintah Daerah agar menyelesaikan kewajiban pembayaran belanja 

pegawai akibat penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah 

melalui masing-masing APBD.  

f) Peningkatan kemampuan apartur supaya mendapatkan prioritas, seperti : 

Peningkatan kemampuan para pengelola keuangan Daerah terkait dalam 

rangka percepatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 

2000. 

2) Belanja Barang dan Jasa.  

a) Agar penyediaan belanja barang sesuai dengan kebutuhan nyata dalam 

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat Daearah, 

perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi 

penyediaan barang habis pakai dan barang tidak habis pakai (inventaris). 



 

b) Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pengendalian barang 

Daerah, perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelola barang 

sejak awal perencanaan supaya dilibatkan.  

c) Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan 

perekonomian daerah, pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan 

hasil produksi dan jasa pengusaha kecil, menengah dan koperasi.  

d) Tunggakan ongkos kantor seperti pembayaran rekening listrik, telepon, 

air dan gas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, 

dalam rangka menyusun neraca awal Daerah yang mulai pada Tahun 

Anggaran 2007.  

3) Belanja Operasi dan Pemeliharaan. 

a) Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada dasarnya bersifat belanja rutin, 

karena secara terus menerus wajib disediakan melalui APBD agar 

standar pelayan dan usia pakai sarana dan prasarana yang 

dioperasikan/telah dibangun tetap dapat dipertahankan oleh masing-

masing perangkat Daerah.  

b) Sehubungan dengan hal tersebut, penganggaran belanja operasi dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana yang selama ini dianggarkan pada 

APBD supaya dialihkan ke belanja tidak tetap atau belanja langsung.  

c) Penganggaran biaya operasional dan pemeliharaan dapat dilakukan 

dengan penyesuaian dan atau menggunakan pasal cadangan belanja 

pmeliharaan yang tersedia.  

d) Biaya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang perlu 

mendapat perhatian antara lain seperti operasi dan pemeliharaan 

prasarana kegiatan ekonomi seperti jaringan perhubungan dalam rangka 

meningkatkan mobilitas barang dan orang, rehabilitas jaringan 

irigasi/rawa, pengembangan jaringan irigasi dan prasarana pengendalian 

banjir, serta pengelolaan sumber-sumber air dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pelayanan sosial seperti penyediaan air, kebersihan 

lingkungan, pelayanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.  

e) Belanja operasi dan pemeliharaan kendaraan dinas supaya dibatasi pada 

kendaraan dinas operasional yang terdaftar dalam inventaris kekayaan 

Daerah. Dalam kaitan itu penggunaan sarana mobilitas milik Pemerintah 

Daerah Harus dikendalikan dengan sebaik-baiknya. 

f) Untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyrakat, 

Pemerintah Daerah dapat mengatur penyediaan biaya pemeliharaan 

kendaraan operasional untuk masing-masing pos anggaran perangkat 

Daerah.  

4) Belanja Perjalanan Dinas.  

a) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang 

akan Melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat 

persetujuan/perintah atasanya.  

b) Penyediaan belanja dinas dibatasi untuk kepentingan melaksanakan 

tugas rutin yang waktu dan tujuanya telah ditetapkan sesuai dengan 

rencana kerja tahunan perangkat daerah.   

c) Untuk penghematan anggaran, tidak perlu melakukan perjalanan 

bilamana sesuatau urusan dapat diselesaikan dengan menggunakan dana 

tak tersangka.  

 

 



 

d) Perjalanan Dinas ke luar negeri sedapat mungkin dihindari. Apabila 

perjalanan dinsa tersebut sangat dibutuhkan, pelaksanaannya harus 

melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  

e) Misi yang dicapai atas hasil perjalanan dinas ke luar negeri wajib 

dilaporkan kepada pejabat yang menugaskan dan kepada instansi atau 

unit kerja terkait serta diinformasikan kepada masyarakat. 

  

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA. 

1. Umum. 

a. Kegiatan dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya.  

b. Pelaksanaan kegiatan tidak boleh menyimpang dari DPA-SKPD yang telah 

disahkan dan tidak melampaui pagu anggaran yang disediakan, serta tidak 

boleh mengadakan suatu kegiatan yang belum ada pos anggaranya. 

Terkecuali disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilandasi 

adanya kondisi situasional yang mendesak atau mampu meningkatkan 

kinerja dalam anggaran dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan secara khusus. 

c. Waktu mulainya pelaksanaan kegiatan akan sangat menentukan pencapaian 

hasil, tepat waktu, tepat mutu, tepat sarana dan manfaat serta tertib 

administrasi dengan tepat berpedoman/ memperhatikan peraturan/ketentuan 

yang berlaku. 

d. Analisa harga satuan dalam RAB untuk pekerjaan pemborongan, sudah 

termasuk keuntungan pemborong, sehingga tidak dibenarkan mencantumkan 

keuntungan pemborong dalam SPK/Kontrak. Klasifikasi barang dan jasa 

yang belum tercantum dalam standarisai dan atau melampaui harga indeks 

biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium, agar mengajukan 

surat persetujuan kepada Walikota.  

e. Tata cara/prosedur pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya, 

berpedoman pada KEPPRES Nomor 80                Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta 

perubahannya.  

f. Laporan Bulanan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya dan harus disertai target yang telah ditetapkan tiap bulanya 

dalam bentuk SLL (Sarang Laba-laba) ke BAPPEDA dan Bagian 

Pembangunan. 

  

2. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa. 

Pengguna barang/jasa diwajibkan menyusun perencanaan pengadaan 

barang/jasa yang meliputi :  

a. Pemaketan Pekerjaan  

1) Dalam penentuan paket pengadaan, pengguna barang/jasa bersama 

panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan 

perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.  

2) Pengguna barang/jasa diwajibkan :  

a) Menetapkan sebanyak-banyak nya paket pengadaan untuk usaha 

kecil termasuk koperasi kecil.  



 

b) Mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana 

pelaksanaan pengadaan. 

3) Pengguna barang/jasa dilarang :  

a) Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan 

maksud untuk menghindari pelelangan.  

b) Menyatukan atau memutusakan beberapa kegiatan yang terbesar di 

beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat 

efisiensinya seharusnya dilakukan didaerah masing-masing.  

c) Menyatukan/menggabung beberapa paket pekerjaan yang menurut 

sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha 

kecil termasuk koperasi kecil menjadi satu paket pekerjaan untuk 

dilaksanakan oleh perusahaan/koperasi menengah dan atau besar.  

d) Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang 

diskriminatif dan atau dengan petimbangan tidak obyektif.  

b. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.  

1) Pengguna barang/jasa wajib membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan.  

2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia 

barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pekerjaan dan waktu serah 

terima akhir hasil pekerjaan.  

3) Pembutan jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai dengan waktu 

yang diperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir tahun 

anggaran. 

c. Pembiayaan Pengadaan.  

Pengguna barang/jasa wajib menyediakan biaya yang diperlukan untuk 

proses pengadaan. 

d. Pelaksanaan Pengadaan  

Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan DPA-SKPD.  

Apabila didalam DPA-SKPD terdapat rincian sub kegiatan, maka dapat 

dilaksanakan sesuai dengan rincian sub kegiatan tersebut. 

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut :  

1) Penyedia barang/jasa yang ditunjuk benar-benar mampu dan memiliki 

reputasi baik, dibuktikan dari pelaksanaan pekerjaanya, pada kontrak 

yang berbeda pada waktu lalu, di SKPD yang bersangkutan atau yang 

lain.  

2) Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan 

menguntungkan Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan 

memperhatikan cara pembayaran, valuta pembayaran dan ketentuan 

penyesuaian harga yang mungkin terdapat pada kontrak yang 

bersangkutan. Harga yang disepakati telah dibandingkan dengan daftar 

harga (price list), analisa biaya yang dikalkulasi secara keahlian 

(profesional), harga pasar yang berlaku, Harga Perkiraan Sendiri (owner 

estimate/OE), perhitungan teknis perencanaan (engginer estimate/EE), 

dan harga kontrak pekerjaan yang sejenis sebelumnya di SKPD atau 

ditempat pemberi kerja yang lain.  

 

 



 

3) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS).  

1. Perhitungan HPS/OE harus dilakukan dengan cermat, dengan 

menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :  

a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.  

b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer’s estimate 

(EE). 

c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS.  

d. Harga Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk 

barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.  

e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainya dan media 

cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.  

f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen 

tunggal atau lembaga independen. 

g. Daftar harga standar/tarif biaya yang akan dikeluarkan oleh 

instansi yang berwenang;  

h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.  

2. HPS/OE telah memperhitungkan :  

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

b. Biaya umum dan keuntungan yang wajar bagi penyedia 

barang/jasa.  

3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-

lain dan pajak penghasilan penyedia barang/jasa (PPh). 

4. Untuk pekerjaan Jasa Konsultasi :  

a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri 

dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personil 

(Remuneration), dan Biaya Langsung Non Personil (Direct 

Reimbursable Cost).  

b. Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak 

melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali 

untuk jenis pekerjaan konsultasi yang bersifat khusus, seperti : 

pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan 

tanah dan lain-lain.  

 5. Pembuatan/penyusunan HPS/OE harus mempunyai kualifikasi 

sebagai berikut :  

a. Memahami dokumen pengadaan dan seluruh tahapan pekerjaan. 

b. Menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di lokaso 

pekerjaan. 

c. Memahami dan menguasai berbagai metode pelaksanaan dan 

mengetahui mana yang paling efisien. 

d. Tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik profesi.  

e. Diutamakan yang telah mendaptkan penataran mengenai 

pengadaan barang/jasa termasuk pembuatan/penyusunan HPS 

untuk pekerjaan jasa konsultasi.  



 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS digunakan sebagai acuan 

dalam evaluasi penawaran, klarifikasi dan negosiasi dengan calon 

konsultan terpilih.  

Dimungkinkan adanya perbedaan hasil negosiasi terhadap KAK dan 

HPS seperti kualifikasi, jumlah penggunaan tenaga ahli (person-

month), satuan dan keluaran/output yang dihasilkan serta tidak 

melampaui pagu anggaran, yang dipertanggungjawabkan secara 

keahlian. 

 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

Dalam rangka kegiatan pengadaan barang/jasa diperlukan : 

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilk pekerjaan, yang 

bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.  

Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut 

:  

1) Memiliki integritas moral; 

2) Memiliki disiplin tinggi; 

3) Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial 

untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya; 

4) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; 

5) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas 

dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah trlibat 

KK. 

 

Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmendalam pengadaan barang/jasa 

adalah : 

1) Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa. 

2) Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai 

peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan 

pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil,serta 

kelompok masyarakat; 

3) Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), 

jadwal, tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh 

panitia pengadaan/pejabat pengadaan; 

4) Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat 

pengadaan sesuai kewenangannya; 

5) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia 

barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6) Menyimpan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak 

penyedia barang/jasa; 

7) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada 

pimpinan instansinya; 

8) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 



 

9) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainya 

kepada Walikota dengan berita acara penyerahan; 

10) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa dimulai. 

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, 

fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang jasa yang 

dilaksanakannya.  

Pejabat Pembuat Komitmen dapatmelaksanakan proses pengadaan 

barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran 

untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan dengan ketentuan 

penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan 

penandatangan kontrak pengadaan pengadaan barang/jasa dilakukan 

setelah dokumen anggaran untuk kegiatan tersebut disahkan. 

  

b. Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan.  

Panita Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan 

penyedia barang/jasa.  

Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan 

barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah).  

1) Panitia Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurang-

kurangnya: 

a. Berjumlah 3 (tiga) orang, untuk pengadaan barang/jasa 

pemborongan/jasa lainya sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultasi 

sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 

b. Berjumlah 5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa 

pemborongan/jasa lainya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa Konsultasi 

diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).  

2). Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan harus memahami :  

a) Tata cara pengadaan.  

b) Substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan.  

c) Hukum-hukum perjanjian/kontrak.  

3). Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan 

nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).  

4). Untuk pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) dilaksanakan ileh Pejabat Pengadaan / Panitia Pengadaan.  

5). Anggota panitia pengadaan/pejabat pengadaan harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

a) Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas;  

b) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; 

c) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas 

panitia/pejabat pengadaan yang bersangkut; 



 

d) Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur 

pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 

2006; 

e) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang 

mengangkat dan menetapkan sebagai panitia/pejabat pengadaan; 

f) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.  

6). Tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan 

meliputi sebagai berikut: 

a) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi 

pengadaan; 

b) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 

c) Menyiapkan dokumen pengadaan; 

d) Mengumumkan pengadaan barang/jasa sidurat kabar nasional 

dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk 

penerangan umum dan diupayakan diumumkan di website 

pengadaan nasional; 

e) Menilai Kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau 

prakualifikasi; 

f) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 

g) Mengumumkan calon pemenang; 

h) Membuat laporan mengenai proses dan hail pengadaan kepada 

pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang 

mengangkatnya; 

i) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa di mulai. 

Honor dan biaya kegiatan Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan 

Dialokasikan dalam DPA-SKPD yang bersangkutan. 

  

c. Panitia Pemeriksa Barang/Jasa. 

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa masing-

masing pengguna Anggaran membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa. 

Tugas-tugas Panitia Pemeriksa Barang/Jasa antara lain : 

1) Melakukan pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa yang dilakukan 

oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan kontrak pekerjaan dan 

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang/jasa;  

2) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang.  

Honor dan biaya kegiatan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dialokasikan dalam 

DPA-SKPD yang bersangkutan. 

 

d. Pengawas Lapangan (PL). 

Pengawas  Lapangan adalah petugas/personil yang ditunjuk oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan melibatkan SKPD Terkait.  

Pengawas  Lapangan bertugas antara lain :  



 

1) Mengawasi pelaksaan pekerjaan di lapangan agar tidak terjadi adanya 

penyimpangan bestek. 

2) Menyusun laporan mingguan dan diberikan kepada Pengguna Anggaran 

tentang hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan.  

3) Memberikan teguran kepada pelaksanaan apabila dalam pelaksanaan 

kegiatan terdapat penyimpangan-pnyimpangan/tidak sesuai dengan 

bestek.  

4) Memecahkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sebatas 

kewenangan yang diserahkan kepadanya oleh Pengguna Anggaran.  

5) Ikut menrtibkan administrasi kegiatan di lapangan. 

6) Dalam pelaksanaan tugasnya pengawasan lapangan bertanggung jawab 

kepada Pengguna Anggaran. 

  

3. Pengadaan Barang/jasa. 

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 

80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Pelaksanakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah debagaimana telah diubah terakhir kali dengan 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Barang/Jasa Pemerintah.  

Yang dimaksud pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Kegiatan pengadaan 

barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD. Baik yang dilaksanakan secara 

swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa, yang meliputi :  

a. Pengadaan Barang. 

b. Jasa Pemborongan.  

c. Jasa Konsultansi. 

d. Jasa Lainya. 

  

Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan dengan ketentuan 

sebagai berikut ; 

 1. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan melalui : 

a. Pelelangan Umum/Terbatas.  

b. Pemilihan Langsung.  

c. Penunjukan Langsung.  

2. Swakelola.  

Pengertian Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, 

dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, dan atau 

tenaga luar atau upah borongan tenaga oleh Instansi Teknis sesuai dengan 

bidangnya dan tidak semua instansi dapat melaksanakan kegiatan secara 

swakelola. 

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola :  

1) Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besarnya, sifat, lokasi atau pembiayaanya 

tidak dapat dilakukan dengan cara pelelangan atau pemilihan langsung atau 

penunjukan lanhsung.  



 

2) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih 

dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan 

menanggung resiko yang besar. 

3) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau 

penyuluhan.  

4) Pekerjaan untuk kegiatan percontohan yang bersifat khusus untuk 

pemngembangan teknologi/metode kerja yag belum dapat dilaksanakan oleh 

penyedia barang/jasa. 

5) Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan 

pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan 

penelitian tinggi/lembaga ilmiah pemerintah. 

  

Prosedur Swakelola :  

1) Pengguna barang/jasa melakukan kegiatan perencanaan, pengawasan di 

lapangan dan pelaporan.  

2) Kegiatan perencanaan meliputi :  

a) Menetapkan sarana, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan.  

b) Melakukan Perencanaan teknis yang akurat untuk menyiapkan metode 

pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana kebutuhan tenaga, bahan 

dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan.  

c) Menyusun rencana kebutuhan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci 

dalam jadwal kebutuahn tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan dijabarkan kedalam rencana kerja bulanan, rencana kerja 

mingguan dan rencana kerja harian.  

d) Menyusun rencana total kebutuhan biaya secara rinci dalam rencana 

kebutuhan biaya bulanan, biaya mingguan dan biaya harian.  

3) Pelaksanaan Fisik dan Pengawasan Lapangan meliputi :  

a) Pengawasan pekerjaan di lapangan dilakukan oleh petugas/personil yang 

ditunjuk oleh Pengguna barang/jasa berdasarkan rencana yang telah 

ditetapkan.  

b) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan 

daftar hadir kerja atau dengan cara upah borongan.  

c) Pengadaan bahan dan peralatan suku cadang dilakukan dengan 

pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung.  

d) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan 

kebutuhan dan kapasitas penyimpanan. 

e) Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam 

laporan harian.  

f) Pencapaian target fisik pekerjaan lapangan dicatat setiap hari dan 

dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang 

dikeluarkan sesuai dengan target yang dicapai.  

4) Laporan meliputi :  

Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan 

dilaporkan oleh pelaksana lapangan/ pelaksana swakelola kepada pengguna 

barang/jasa setiap bulan.  

Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh 

pengguna barang/jasa kepada Walikota.  



 

 

Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa.  

Dengan mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta kondisi 

lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, 

maka pengguna barang/jasa bersama panitia, terlebih dahulu harus menetapkan 

metoda pemilihan penyedia barang/jasa, metoda penyampaian dokumen 

penawaran, metoda evaluasi penawaran dan jenis kontrak yang paling tepat 

atau dengan barang/jasa yang bersangkutan.  

 

Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 

a. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/ Jasa Lainya. 

1) Pelelangan Umum pada prinsipnya digunakan untuk semua pemilihan 

penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya. 

2) Pelelangan Terbatas digunakan untuk pemilihan penyedia barang/jasa 

dengan jenis pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa 

yang mampu melaksanakan diyakini jumlahnya terbatas. 

3) Pemilihan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai 

sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

4) Penunjuk Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria 

sebagai berikut :  

a. Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas            Rp. 

5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 

(Lima Puluh Juta Rupiah).  

b. Keadaan Tertentu, yaitu :  

(1) Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan 

keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak 

dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan 

darurat akibat bencana alam.  

(2) Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :  

(a) Untuk keperluan sendiri.  

(b) Teknologi sederhana.  

(c) Resiko kecil. 

(d) Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang 

perorangan atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.  

 c. Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu :  

(1) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah.  

(2) Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh 

satu penyedia barang/jasa, pabrikan dan pemegang hal paten. 

(3) Merupakan hasil produksi usaha kecil, koperasi kecil atau 

pengrajin indistri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga 

yang relatif stabil. 

(4) Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan 

denganpenggunaan teknologi khusus atau hanya ada satu 

penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya. 

  



 

b.  Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.  

1) Semua pengadaan jasa Konsultasi pada prinsipnya dilakukan dengan 

Seleksi Umum.  

2) Untuk pekerjaan Jasa Konsultasi yang kompleks dan jumlah penyedia 

jasa yang mampu diyakinijumlahnya terbatas, maka pemilihan penyedia 

barang/jasa dilakukan dengan Metoda Seleksi Terbatas.  

3) Seleksi Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai 

sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

4) Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

a) Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan 

keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaanya tidak dapat 

ditunda, atau harus dilakukan segera.  

b) Penyediaan jasa tunggal. 

c) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan 

keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden. 

d) Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan 

sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, 

dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perorangan dan badan 

usaha kecil atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah).  

e) Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak 

yang telah mendapat ijin. 

 

Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran.  

Macam Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran : 

a. Metoda Satu Sampul  

Metoda Satu Sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri 

dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan 

ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada panitia. 

Metoda Satu Sampul lebih tepat digunakan untuk pengadaan barang/jasa 

yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan 

dengan standard harga yang telah ditetapkan pemerintah atau pengadaan 

barang/jasa yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara 

jelas dalam dokumen pengadaan.  

b. Metoda Dua Sampul.  

Metoda Dua Sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang 

persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, 

sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, 

selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul 

(sampul penutup) dan disampaikan kepada panitia.  

Metoda Dua Sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang 

lebih mendalam terhadap penawaran yang disampaikan oleh para penyedia 

barang/jasa, dan untuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai 

terpengaruh oleh besarnya penawaran harga.  

 

 



 

c. Metoda Dua Tahap.  

Metoda Dua Sampul yaitu penyamapaian dokumen penawaran yang 

persyaratannya administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, 

sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang 

penyampaianya dilakukan  dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam 

waktu yang berbeda.  

Metoda Dua Tahap digunakan untuk mengadakan barang/jasa berkaitan 

dengan penggunaan teknologi tinggi, kompleks dan resiko tinggi dan yang 

mengutamakan tercapainnya/pemenuhan kriteria kinerja tertentu dari 

keseluruhan sistem termasuk pertimbangan kemudahan dan efesiensi 

pengoperasian dan pengguna sistem dan desain penerapan teknologi yang 

berbeda, serta pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyesuaian kriteria 

teknis untuk menyetarakan spesifikasi teknis diantara penawar sesuai yang 

disyaratkan pada dokumen pengadaan.  

Pemasukan  dokumen penawaran dengan metoda dua tahap dilakukan 

sebagai berikut :  

1) Tahap Peratama.  

a) Pada tahap I dimasukkan sampul yang memuat persyaratan 

administrasi dan teknis dan tidak termasuk usulan harga. 

b) Pada sampul tahap I hanya dicantumkan alamat pengguna 

barang/jasa yang mengadakan pengadaan barang/jasa.  

2) Tahap Kedua. 

a) Calon penyedia barang/jasa yang telah dinyatakan lulus oleh panitia 

pada evaluasi tahap pertama, diminta memasukkan ke dalam   

sampul dua. 

b)  Surat Penawaran harga tersebut dilampiri rincian analisis biaya dan 

syarat lainnya yang telah disepakati pada tahap pertama.  

c) Harga penawaran dalam surat penawaran dicantumkan secara jelas 

dalam angka dan huruf.  

d) Dokumen penawaran bersifat rahasia dan hanya ditunjukan kepada 

alamat yang telah ditetapkan. 

  

 Penetapan Metoda Evaluasi Penawaran.  

a. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi.  

1) Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam dokumen 

pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Perubahan 

kriteria dan tata cara evaluasi disampaikan kepada seluruh peserta 

sebelum pemasukan penawaran.  

2) Dalam hal evaluasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal 

yang kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi 

penawaran. Demikian juga, calon penyedia barang/jasa tidak 

diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah penwaran setelah 

penawaran dibuka (post bidding).  

3) Pengertian/batasan tentang substansi penawaran harus dicantumkan 

dengan jelas dalam dokumen pengadaan barang/jasa dan dijelaskan 

kepada calon penyedia barang/jasa sebelum pembukaan penawaran.  

 

 



 

4) Untuk hal-hal tertentu, apabila masa berlakunya surat jaminan 

penawaran habis, calon penyedia barang/jasa perlu membuat pernyataan 

kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan 

harga yang ditawarkanya.  

5) Dalam penelitian/evaluasi atas penawaran harga, perlu diperhatikan :  

a) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan salah satu acuan untuk 

menilai kewajaran harga terhadap penawaran yang masuk dan tidak 

dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.  

b) Penerapan Preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri 

dilakukan untuk menentukan harga terevaluasi guna menetapkan 

urutan calon pemenang.  

c) Apabila dalam dokumen pengadaan mengatur kemungkinan calon 

pnyedia barang/jasa menyampaikan penawaran alternatif, maka 

penawaran alternatif yang ternyata baik dari segi teknis maupun 

harga lebih menguntungkan bagi negara, dapat diusulkan sebagai 

calon pemenang lelang dengan ketentuan penawaran alternatif dari 

calon penyedia barang/jasa yang penawaran utamanya meupakan 

penawaran terendah dan responsif. 

 

b. Evaluasi Penawaran. 

1)  Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Barang/Jasa 

Pemborongan/Jasa Lainya.  

a). Sistem Gugur.  

Evaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untuk 

hampir seluruh pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainya.  

Sistem ini menggunakan pendekatan kualikatif, yaitu melakukan 

pemeriksaan kelngkapan dan keabsahan syarat administrasi.  

 

b) Sistem Nilai (Merit Point System) 

Sistem Nilai adalah sistem penilaian penawaran dengan cara 

memberikan nilai angka (skor) tertentu pada setiap unsur yang 

dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen 

pengadaan, kemudian membandingkan jumlah dari setiap 

penawaran peserta dengan penawaran peserta lainya.  

 

c) Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (Economic 

Life Cycle Cost). 

Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis adalah sistem 

penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-

unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis 

barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan 

dalam dokumen pengadaan, kemudian nilai unsur-unsur tersebut 

dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu dan 

dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta 

dengan penawaran peserta lainya. 

  

 

 



 

2) Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.      

a) Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas.  

Sistem evaluasi kaualitas adalah evaluasi penawaran jasa 

konsultasi berdasarkan penilaian kualitas penwaran teknis 

terbaik, dan dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi 

penawaran teknis serta biaya.  

b) Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas Teknis Biaya. 

Sistem evaluasi ini kualitas teknis dan biaya adalah evaluasi 

pengadaan jasa konsultasi yang berdasarkan nilai kombinasi 

terbaik antara penawaran teknis dan penawaran biaya yang 

kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi. 

Juga dapat digunakan bagi pekerjaan jasa konsultasi yang jumlah 

maupun kualifikasi tenaga ahli yang diperlukan sudah diketahui 

secara pasti.  

c) Metoda Evaluasi Pagu Anggaran.  

Sistem Evaluasi Pagu Anggaran adalah evaluasi pengadaan jasa 

konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari 

konsultan yang penawaran biaya terkoreksikanya lebih kecil atau 

sama dengan pagu anggaran.  

d) Metoda Evaluasi Biaya Terendah.   

Evaluasi penawaran dengan sistem evaluasi biaya terendah 

adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan 

penawaran biaya yang paling rendah dari konsultan yang 

memenuhi penilaian teknis. 

Pengadaan jasa konsultansi dengan cara ini digunakan bagi 

pekerjaan jasa konsultansi yang bersifat standar atau secara 

teknis dapat ditangani dengan metode sederhana.  

e) Metoda Evaluasi Penunjukan Langsung.  

Metoda evaluasi penunjukan lanGsung digunakan untuk evaluasi 

yang hanya terdiri dari satu penawaran jasa konsultansi 

berdasarkan kualitas teknis yang dapat dipertanggungjawabkan 

dan penawaran biaya yang wajar.  

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Penunjukan Langsung, dapat 

dilakukan bilamana :  

(1) Kebutuhan pengadaan jasa konsultansi yang sangat 

mendesak/khusus di mana apabila tidak segera diadakan, 

maka negara/Pemerintah akan mengalami kerugian, yang 

dilengkapi analisis keuntungan idan kerugian secara 

profesional.  

(2) Penyediaan jasa konsultansi tersebut adalah bersifat tunggal 

atau hanya satu-satunya penyedia jasa konsultansi yang dapat 

mengerjakan jasa konsultansi seperti pemegang hak paten, 

dan pemegang lisensi yang bersifat tunggal. 

   

 

 

 

 



 

3) Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa. 

Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa wajib dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut :  

a. Untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum yang bernilai 

sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

diumumkan sekurang-kurangnya di :  

- Satu surat kabar Jawa Tengah yaitu surat kabar Wawasan 

(berlaku sampai dengan tanggal 27 bulan November 2008). 

- Satu surat kabar nasional yaitu surat kabar Media Indonesia 

(berlaku sampai dengan tanggal 07 bulan juli 2008), dalam 

hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan 

kegiatan tersebut yang berdomisili di Jawa Tengah kurang 

dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa. 

b. Untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum yang bernilai 

diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan 

sekurang-kurangnya di :  

- Satu surat kabar Jawa Tengah yaitu surat kabar Wawasan 

(berlaku sampai dengan tanggal 27 November 2008).  

- Satu surat kabar nasional yaitu surat kabar Media Indonesia 

(berlaku sampai dengan tanggal 07 bulan juli 2008). 

 

4. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sebagai berikut :  

a. Untuk Pengadaan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta 

rupiah) cukup dengan pembayaran dengan materai secukupnya.  

b. Untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,- 

(lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta 

rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa 

jaminan pelasanaan. 

c. Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah), bentuk kontrak erupa bentuk Kontrak 

Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan. 

d. Kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 

50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh 

Pengguna Barang/Jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum 

kontrak yang profesional. 

e. Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 

(empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat 

Penetapan Penyedia Barang/Jasa dan setelah penyedia barang/jasa 

menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima 

persen) dari nilai kontrak pengguna barang/jasa.  

f. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa disahkan oleh Pejabat 

yang berwenang dalam hal ini Pengguna Anggaran.  

 

 

 

 



 

g. Syrat Perjanjian/Kontrak dibuat apabila pengadaanya dilakukan 

dengan metode pelelangan umum/ terbatas, dan untuk pengadaan 

yang tidak dilakukan melalui lelang, mak pelaksanaan 

perikatanya dilakukan dengan Surat Perintah Kerja. Surat Perinta 

Kerja dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tersebut diatas yang 

merupakan dasar untuk penerimaan barang, harus dengan tegas 

memuat dan manyatakan jumlah barang dan biaya maupun 

syarat-syarat lain yang diperlukan.  

h. Surat perjanjian/kontrak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen dengan pihak ketiga dengan persetujuan Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.  

i. Penerimaan barang dilaksanakan oleh Penyimpanan Barang 

setelah diperiksa oleh Paniti Pemeriksa Barang dengan membuat 

Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya dikelola oleh Pengurus 

Barang.  

j. Pembayaran hanya dapat dilakukan apabila dilampiri dokumen-

dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

  

 5. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)  

a. Pembuat Surat Pertanggung Jawaban melalui Bendahara 

Pengeluaran : 

1. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan bukti-bukti 

pembelanjaan dana. 

 2. Dari perencanaan ini dihasilkan dokumen sebagai berikut:  

- Buku Kas Umum (BKU) pengeluaran.  

- Buku Pembantu Simpanan/Bank 

- Buku Pembantu Pajak 

- Buku Pembantu Panjar  

- Buku Rekap Pengeluaran per Objek  

3. Berdasarkan lima dokumen tersebut ditambah dokumen SPJ 

pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran membuat SPJ 

Pengeluaran.  

Dokumen SPJ meliputi :  

- Buku kas umum; 

- Ringkasan pengeluaran per rincian objek disertai bukti-

bukti yang sah; 

- Bukti atas penyetoran PPN/PPH; 

- Register penutupan Kas.  

4. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ Pengeluaran 

kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD. 

Bendahara Pengeluaran juga harus menterahkan SPJ 

Penegeluaran kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD memverifikasi SPJ 

Pengeluaran.  



 

6. Apabila disetujui, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

menyampaikan SPJ Penegeluaran kepada SKPD paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

7. Kepala SKPD mengesahkan SPJ Pengeluaran.  

8. Kepala SKPD menyerahkan Surat Pengesahan SPJ kepada 

Bendahara Pengeluaran.  

9. Belanja Habis Pakai dapat dilaksanakan berdasarkan 

kebutuhan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

  

 b. Pembuatan SPJ dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu ;  

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat bukti-bukti 

transaksi pembelanjaan dana.  

2. Dari proses pencatatan ini dihasilkan dokumen sebagai 

berikut :  

- Buku Kas Pengeluaran Pembantu.  

- Buku Pajak PPn/PPh Pembantu. 

- Buku Panjar Pembantu.  

3. Berdasarkan ketiga dokumen tersenut Bendahara Pengeluaran 

Pembantu membuat SPJ Pengeluaran Pembatu.   

Dokumen SPJ Pembantu meliputi :  

- Buku Kas Umum. 

- Buku Pajak PPn/PPh  

- Bukti pengeluaran yang sah.  

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan SPJ 

Pengeluaran Pembantu kepada bendahara Pengeluaran paling 

lambat tanggal 5 bulan berikutnya.  

5. Bendahara Pengeluaran menverifikasi, menevaluasi dan 

menganalisa SPJ Pengeluaran Pembantu.  

6. Setelah disetujui, Bendahara Pengeluaran akan menggunakan 

SPJ Pengeluaran Pembantu dalam proses pembuatan SPJ. 

 

  6. Lampiran yang harus dipenuhi untuk pengesahan SPJ secara 

umum :  

1. Catatan Transaksi. 

2. Jurnal. 

3. Buku Besar (Buku Besar Pembantu). 

4. Daftar Saldo.  

5. Neraca. 

6. Surplus/defisit. 

7. Arus Kas. 

8. Perhitungan Anggaran. 

9. Dokumen. 

 



 

D. PELAKSANAAN KEGIATAN/PROYEK YANG DIBIAYAI DARI DANA 

ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.   

1.  Sebagai langkah awal proses pelaksanaan desentralisasi telah dimanfaatkan 

dalam UU RI No. 32 th 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 th 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, 

bahwa penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan desentralisasi atas Pendapatan 

Daerah dan Pembiayaan.  

Pendapatan bersumber dari :  

a. PAD 

b. Dana Perimbangan dan  

c. Lain-lain pendapatan.  

Dana Perimbangan bersumber dari :  

a. Dana bagi hasil  

b. DAU dan DAK 

Dana Pembangunan bersumber dari : 

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah  

b. Penerimaan Pinjaman Daerah  

c. Dana cadangan daerah  

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan  

 

 2. Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Umum mengikuti 

ketentuan perundang-undangan yan berlaku, yakni Perpres Nomor 80 Tahun 

2006 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2735/SJ Tahun 2000, yang 

secara garis besar adalah sebagai berikut :  

a. Pelaksanaan Kegiatan dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan 

funngsinya. Oleh karena itu Pengguna Anggaran dan Bendahara harus 

berada pada masing-masing SKPD yang bersangkutan.  

b. Walikota menetapkan Pengguna Anggaran dan Bendahara dengan 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :  

1) Pengguna Anggaran adalah Kepala SKPD Pemerintah Kota Semarang.  

2) Bendahara adalah staff  pada SKPD yang secara fungsional menangani 

tugas/bidang tersebut dan memenuhi kualifikasi kemampuan teknis dan 

administrasi keuangan. 

  

3. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum dan PAD agar 

memperhatikan pula hal-hal sebagai berikut : 

a.  Kegiatan yang bersifat bantuan langsung/stimulasi pada masyarakat atau 

memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat agar:  

1) Mengikut sertakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK) 

dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai mitra kerja di 

lapangan.  

2) Syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan adalah sebagai berikut :  

a) Rencana Program/Kegiatan yang diutangkan dalam proposal dan 

dirinci atau menjabarkan peruntukan antara lain biaya swadaya 

masyarakat.  



 

b) Kwitansi bermeterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

ditanda tangani. 

c) Pernyataan akan membuat laporan hasil pekerjaan kegiatan, 

dilampiri photo kegiatan 0%, 50% dan 100%. 

d) Surat Perjanjian Kerjasama dengan pemberi bantuan dan disepakati 

bersama.  

b. Untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang akan 

dilakukan baik dengan pelelangan/tender maupun swakelola maka proses 

persiapan administrasi dan persiapan pelelangan/tender kegiatan dapat 

dilakukan lebih awal, sedangkan penetapan pemenang atau penunjukan 

pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan setelah APBD 

ditetapkan/diterbitkan.  

c. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada petunjuk dan standar teknis yang telah 

diterbitkan oleh Instansi Teknis terkait. 

  

4. Dana Alokasi Umum ditunjukkan untuk memperkuat kemampuan Pemerintah 

Kota dalam :  

a. Mempercepat pemulihan dampak krisis ekonomi.  

b. Menyediakan kebutuhan sembilan bahan pokok dan obat-obatan yang cukup 

terjangkau oleh masyarakat miskin.  

c. Menghidupkan kembali kegiatan produksi yang berbasis ekonomi rakyat dan 

berorientasi eksport. 

d. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha serta 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan 

lingkungan  

e. Meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.  

f. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar serta pelayanan sosial 

dasar masyarakat.  

g. Menetapkan pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat serta sejalan dengan kebijakan Pembangunan Nasional.  

 

5. Sasaran Dana Alokasi Umum tersebut adalah terlaksananya tugas dan fungsi 

Pemerintah Kota Khususnya dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat, yang ditandai dengan adanya indikator :  

a. Berkurangnya penduduk miskin.  

b. Berkurangya tingkat pengangguran. 

c. Meningkatnya produksi dan produktivitas dunia usaha/ masyarakat. 

d. Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana umum.   

e. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

  

6. Dalam pemanfaatan Dana Alokasi Umum, agar dapat mencapai tujuan dan 

sasaran, maka setiap penyelenggara Pembangunan Daerah baik pemerintah 

maupun masyarakat harus menjalankan norma-norma sebagai berikut :  

a. Mematuhi peraturan perundang-undangan.  

b. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme.  



 

c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi/transparansi. 

d. Memenuhi azas akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan). 

e. Menghormati demokrasi. 

 

7. Penyaluran dan Pencarian Bantuan.  

Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah disediakan oleh Pemerintah 

melalui penerbitan Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan 

(SPABP).  

SPABP berisi pagu tertinggi Dana Alokasi Umum yang diberikan kepada 

Pemerintah Kota.  

Penyaluran dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) ke rekening Kas Daerah yang diatur lebih lanjut oleh Menteri 

Keuangan c.q. Direktur Jendral Anggaran (DAJ), dan SE Mendagri No. 

903/2429/SJ.  

Untuk Dana Bantuan pelaksanaan kegiatan mengikuti petunjuk teknis pemberi 

bantuan.  

Setiap program/kegiatan yang didanai dari APBD harus selesai dalam satu tahun 

anggaran. Apabila terdapat kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun 

anggaran yang direncanakan dengan syarat-syarat tertentu kegiatan tersebut 

dapat dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya tanpa dituangkan dalam RKA 

yang baru.  

Syarat-sayarat tersebut antara lain adalah; 

- Terjadinya Force Mayor.  

- Keterlambatan penetapan APBD, sehingga kegiatan yang telah 

diestimasikan tidak selesai pada waktunya. 

  

Sedangkan Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara 

terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan 

yang ditetapkan dalam perjanjian hibah daerah, yaitu ;  

1. Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus yaitu 

pemberian ada batas akhirnya tergantung kemapuan keuangan daerah dan 

kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam rangka menunjang penyelenggaraan 

pemerintah daerah;  

2. naskah perjanjian hibah sekurang-kurangnya memuat identitas penerima 

hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan; 

3. Karakteristik Hibah :  

a) Hibah melalui SKPD harus dimasukkan dalam program atau kegiatan 

berupa belanja barang/jasa dan langsung diberikan kepada penerima 

hibah sedangkan belanja modal, dapat dilakukan apabila berupa barang 

maka harus dilakukan dengan cara menghapuskan dari daftar asset, 

dan/atau hibah dapat dilakukan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa 

oleh SKPD untuk diberikan kepada penerima hibah.  

b) Hibah melalui Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) dilakukan 

dengan transfer belanja hibah berupa uang yang diberikan kepada 

penerima hibah atau belanja hibah dapat dilakukan melalui proses 

pengadaan barang/jasa oleh penerima hibah.   



 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

 

Dalam Tahun Anggaran 2008, fungsi Pengendali harus lebih diperhatikan dan 

ditingkatkan bobotnya dengan pertimbangan sebagai berikut :  

1. Dimensi waktu anggaran yang normal terbatas yaitu 12 (dua belas) bulan.  

2. Disiplin anggaran yang selama ini cenderung banyak diabaikan.  

3. Masa transisi yang penuh perbedaan persepsi.  

4. Yang terpenting adalah harapan masyarakat akan adanya suatu perubahan dan 

perbaikan dalam kehidupan di daerah saat ini.  

 

Pada dasarnya pengendalian merupakan rangkaian kegiatan yang menyeluruh dan tidak 

dapat dipisahkan, dalam arti bahwa di dalam kegiatan pengendalian dimaksud sudah 

termasuk unsur pembinaan. 

  

Berdasarkan obyeknya pengendalian terdiri dari :  

A. PENGENDALIAN UMUM.  

1. Pengendalian Umum dilakukan terhadap semua kegiatan yang bertujuan untuk :  

a. Mengamati secara terus menerus bagiamana hasil guna dan daya guna 

keseluruhan kegiatan.  

b. Menganti penggunaan sumber dana dan daya oleh seluruh kegiatan agar sesuai 

dengan kebijakan yang digariskan.  

2. Pengendalian umum dilakukan sebagai berikut :  

a. Mendapat laporan Bulanan/Triwulan sebagai umpan balik.  

b. Mendapat Surat Pertanggung Jawaban setiap bulan.  

c. Mengadakan pembinaan terhadap Bendahara. 

d. Mengadakan peninjauan lapangan secara periodik.  

 

e. Mengikuti terus menerus umpan balik hasil peninjauan lapangan untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan masih relevan 

dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.  

3. Pengendalian Umum dilakukan Walikota yang dibantu oleh:  

a. Kepala Bappeda selaku Pengendali Fungsional Program/Kegiatan dalam rangka 

pencapaian sasaran umum pembangunan.  

b. Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pembangunan selaku Pengendali 

Administrasi dan Operasional Program/Kegiatan melaksanakan pengendalian 

dan pemantauan tentang Pengendalian pelaksanaan administrasi kegiatan dan 

operasional kegiatan. 

c. Sekretaris Daerah Kota melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) 

selaku pengendali Administrasi Keuangan dalam rangka efisiensi dan efektifitas 

pengeluaran Anggaran.  

d. Dinas Pengellaan Keuangan Daerah (DPKD) selaku koordinator pendapatan 

dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pendapatan.  

e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota . 



 

 

B. PENGENDALIAN KEGIATAN.  

1. Pengendalian dilakukan terhadap semua kegiatan yang diproyeksikan dalam 

pengadaan barang/jasa baik yang dilaksanakan secara kontraktual maupun 

swakelola yang bertujuan untuk :  

a. Mengikuti, mengamati dan menyesuaikan kemajuan kegiatan secara terus 

menerus bagaimana hasil guna dan daya guna kegiatan.  

b. Mengamati agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan biaya dan jadwal 

yang direncanakan.  

2. Pengendalian dilakukan dengan cara :  

a. Mendapatkan laporan sebagai umpan balik. 

b. Mengadakan peninjauan lapangan dengan tujuan :  

1) Untuk mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan. 

2) Untuk menguji kebenaran laporan yang diterima.  

c. Mengikuti perkembangan hasil umpan balik dan peninjauan lapangan.  

3. Pengendalian dilakukan melalui :  

Bagian Pembangunan selaku Penegendali Kegiatan di samping sebagai 

Pengendalian Administrasi dan Operasional Program/Kegiatan dengan :  

1) Bappeda sebagai Pengendali sasaran Fungsional Program Kegiatan. 

2) DPKD sebagai Pengendali Administrasi Keuangan Operasional 

Program/Kegiatan dengan :  

3) Camat dan Lurah sebagai pemantau/pengamat perkembangan pelaksanaan 

program/kegiatan di wilayahnya masing-masing.  

4) Kepala SKPD sebagai Pengendali Teknis dan Administrasi semua 

Program/Kegiatan di SKPD masing-masing.  

5) Kepala Bagaian Umum sebagai Pengendali Teknis Pengadaan Barang.  

6) Untuk SKPD yang belum mempunyai tenaga ahli konstruksi, maka dalam 

penegndalian teknisya dibantu oleh Dinas Teknis. 

4. Pengendalian Kegiatan Perjalanan Dinas.  

Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan dana perjalandinas yang 

dibiayai oleh program/kegiatan, maka Surat Perintah Perjalan Dinas ditandatangani 

oleh Pengguna Anggaran.  

 

Dalam rangka pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah, setiap SKPD wajib 

menyusun laporan dalam bentuk laporan kemajuan kegiatan/ perkembangan pencapaian 

target kegiatan dan sarang laba-lab kepada BAPPEDA, DPKD, Bagian Pembagunan 

dan BAWSDA Kota Semarang.  

Laporan sebagaimana tersebut diatas baik yang bersumber dari APBD, APBD Propinsi 

Jawa Tengah maupun APBN termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan dana deconsentrasi dan tugas pembantuan.  

Laporan disampaikan selambat lambatnya tanggal 10 setelah bulan berjalan. Dalam 

rangka pengendalian, BAPPEDA dan Bagian Pembangunan akan melakukan 

monitoring kegiatan-kegiatan secara berkala.  

 

 



 

C. EVALUASI TAHUNAN.  

Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dana 

pelaksanaanya dilaksanakan oleh SKPD terkait setelah berakhirnya               tahun 

anggaran yang bersangkutan, dengan masukan utama berupa laporan pelaksanaan dan 

temuan-temuan monitoring pelaksanaan, serta berorientasi pada identifikasi hasil-hasil 

nyata dari pelaksanaan program/kegiatan               yang selanjutnya merupakan Laporan 

Pertanggung Jawaban Walikota   kepada DPRD.  

Hasil evaluasi menjadi pedoman atau acuan untuk menilai sejauh mana tujuan dan 

sasaran pemberian dana dan pelaksanaan program telah tercapai.  

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut harus tercermin dalam tolek ukur sebagimana 

tersebut diatas. 

 

D. PENGAWASAN.  

Untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja kegiatan yang lebih efisien dan 

efektif, sangat diperlukan suatu langkah-langkah strategis dalam proses pembinaan, 

pengendalian dan pengawasan secara konsisten, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan 

dapat benar-benar terukur dari aspek waktu, mutu, administrasi dan manfaat.  

Hal ini perlu segera dilakukan mengingat pada saat ini sedang terjadi tuntutan akan 

perlunya perubahan paradigma dan reorientasi ke arah pemberdayaan ekonomi rakyat 

yang lebih memperhatikan masalah transparansi, akuntabilitas dan kinerja dalam 

pengelolaan keuangan publik.  

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :  

1. Penilaian kelembagaan untuk optimalisasi sinergi perencanaan, pelaksanaan dan 

pengelolaan kegiatan.  

2. peningkatan kapabilitas dan kapasitas kerja SDM para pengelola kegiatan, sehingga 

memiliki keahliandan ketrampilan yang memadai. 

3. Keterlibatan masyarakat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan 

melalui sosialisasi dan informasi secara lebih transparan dan akomodatif.  

4. pengawasan fungsional dan melekat perlu ditingkatkan seefektif mungkin serta 

intensitas peninjauan lapangan, sehingga mampu mendukung pelaksanaan 

pembangunan daerah yang lebih baik.  

 



 

BAB V  

PELAPORAN  

 

Pelaporan merupakan suatu alat pengendalian yang dituangkan dalam bentuk 

instrumen yang harus ditempuh dan dilaksanakan baik sejak Kegiatan berjalan atau 

berlangsung maupun sampai akhir pelaksanaan Kegiatan. Dari pelaporan itu nantinya dapat 

diketahui tahapan keberhasilan Kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah 

untuk memecahkan permasalahan sehingga Kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana 

dan kebijakan yang telah ditetapkan.  

Pelaporan dapat juga sebagai pertanggung jawaban terhadap pengelolaan Dana 

Kegiatan, gna memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan di Pemerintah Kota 

Semarang sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan di Pusat/Provinsi, maka 

Pemerintah Kota Semarang harus menyampaikan laporan-laporan sebagai berikut :  

A. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan.  

Format Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) merupakan daftar isian yang berisi 

progres/kemajuan fisik dan keuangan serta permasalahan pada pelaksanaan berbagai 

kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Pelaporan RFK dilakukan bulanan yaitu 

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

  

B. Laporan Monitoring.  

Laporan Monitoring bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan permasalahan 

pelaksanaan didaerah dan berorientasi pada pemecahan masalah sevara lintas sektoral.  

Garis Besar Isi Laporan Monitoring adalah sebagai berikut :  

1. Identifikasi masalah dan hambatan dalam aspek, Perencanaan, 

Penyaluran/Pencarian dana, Pelaksanaan dan Pelaporan.  

2. Upaya Pemecahan yang telah dilakukan.  

3. Permohonan tindak lanjut, bagi permasalahan yang belum dapat dipecahkan.  

 

C. Laporan Evaluasi Tahunan.   

Laporan Evaluasi Tahunan akan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan di 

Pemerintah Kota Semarang dengan garis besar isi laporan adalah sebagai berikut :  

1. Dana Kegiatan yang diterima.  

2. Sebaran sektor pemanfaatan dana. 

3. Evaluasi terhadap pengelolaan (berdasarkan indikator keberhasilan aspek 

pengelolaan). 

4. Evaluasi terhadap hasil pemanfaatan dana (berdasarkan indikator keberhasilan 

pemanfaatan dana).  

5. Rekomendasi.  

Pelaporan Evaluasi Tahunan dilakukan sekali dalam setahun yaitu paling lambat 3 

(tiga) bulan setelah tahun anggaran berjalan berakhir.  

Penanggung Jawab pelaporan evaluasi tahunan adalah BAPPEDA Kota Semarang. 

  

 

 



 

D. Penyerahan Kegiatan.  

Apabila suatu Program/Kegiatan seluruhnya atau sebagian Program/Kegiatan telah 

selesai, maka Pengguna Anggaran Wajib menyerahkan hasil kegiatan atau hasil 

pekerjaan yang selesai tersebut berikut seluruh kekayaannya kepada Walikota 

Semarang dengan suatu Berita Acara Penyerahan lewat Asisten Administrasi Setda 

Kota Semarang dan tembusanya disampaikan kepada Badan Pengawas Daerah Kota 

Semarang dan dimasukkan dalam aset daerah.  

Di dalam berita acara penyerahan kegiatan agar dilampiri :  

a. Surat/buku perjanjian atau kontrak  

b. SK pembentukan panitia lelang dan panitia pemeriksa.  

c. Surat pernyataan kegiatan telah selesai 100% yang dinyatakan oleh panitia 

pemeriksa/penerima dengan diketahui oleh Pengguna Anggaran.  

d. Berita Acara penerimaan barang oleh Bendaharawan Barang untuk kegiatan 

pengadaan barang.  

e. Untuk kegiatan non fisik dilampiri dengan laporan hasil kegiatan.  



 

BAB IV 

P E N U T U P  

 

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Tahun 2008 ini merupakan petunjuk bagi 

SKPD dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan yang menjadi kewenangannya.  

Hal-hal yang tidak diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Tahun 

2008 ini, tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

 

 

 

WALIKOTA SEMARANG  

ttd 

H. SUKAWI SUTARIP  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


