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SALAM REDAKSI
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua
Pembaca yang terhomat,
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas terbitnya Buletin
Pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya Semester I (Januari – Juni ) Tahun
2021. Buletin Pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya merupakan Media
Komunikasi dan Informasi Pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya. Pada
Buletin Pengawasan Semester I Tahun 2021 ini terdapat kumpulan
pertanyaan/kasus yang disampaikan oleh SOPD di lingkungan Pemerintah Kota
Palangka Raya maupun pihak eksternal beserta tanggapan yg dibuat oleh Tim Klinik
APBD Inspektorat Kota Palangka Raya dan kumpulan kegiatan Pelatihan Kantor
Sendiri di Inspektorat Kota Palangka Raya.
Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buletin pengawasan ini. Semoga
buletin pengawasan ini bermanfaat bagi kita agar turut berkontribusi memajukan
Media Komunikasi dan Informasi Pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya.
Selamat Membaca
Redaksi

Inspektorat Kota Palangka Raya • Jalan Tjilik Riwut No. 98 Km 5,5 Kota Palangka Raya • (0536) 3231464, 73112
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Kumpulan pertanyaan/kasus yang
disampaikan oleh SOPD di Lingkungan
Pemerintahan Kota Palangka Raya beserta
tanggapan yang dibuat oleh Tim Klinik
APBD

Kegiatan diskusi dan sosialisasi mengenai
kegiatan APIP yang diikuti seluruh pegawai
di Inspektorat Kota Palangka Raya
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Studi Kasus Klinik APBD Inspektorat Kota Palangka Raya
oleh Tim Klinik APBD Inspektorat Kota Palangka Raya

Inspektorat Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kota Palangka Raya, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan
pemerintahan kelurahan. Untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Kota
yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui
pengawasan yang profesional, Inspektorat Kota Palangka Raya mengembangkan inovasi
sistem pelayanan publik untuk berpartisipasi dalam membangun tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih di Kota Palangka Raya. Inspektorat Kota Palangka Raya
menyumbangkan kompetensi dan keahlian secara instensif dengan memberikan layanan
klinik APBD. Klinik APBD adalah wadah konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan dalam
perencanaan pelaksanaan program kegiatan dan pertanggung jawaban Daerah Kota
Palangka Raya. Klinik APBD bertujuan mewujudkan pelaksanaan seluruh program dan
kegiatan di Daerah Kota Palangka Raya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
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Saran/Pertimbangan Teknis terhadap penggunaan
DPA Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan
Cadangan Pangan Kabupaten/kota Tahun Anggaran
2021
Oleh:
1) Dian Yustiwi Marbun, S.E;
2) Noor Iswandi, S.E., M.Si;
3) Diana, S.E., M.B.A.
Kata Kunci: Penggunaan DPA, Cadangan Pangan
Menindaklanjuti surat dari Kepala
Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kota Palangka Raya
Nomor
562/1421/DPKP/l/2021
tanggal 27 Januari 2021 perihal
Mohon telaah dan petunjuk dalam
rangka
menggunakan
DPA
Kegiatan
Pengelolaan
dan
Keseimbangan Cadangan Pangan
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2021 dengan informasi sebagai
berikut:
A. POKOK PERMASALAHAN
1.
Terjadi
kesalahan
judul
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Cadangan
Pangan
Pemerintah Kota Palangka Raya
pada point 1 (satu) lampiran Nota
Dinas dari Kepala Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan Kota
Palangka Raya kepada Bapak
Walikota Palangka Raya Nomor
526/1525/DPKP.2/IX/2020 tanggal
28
September
2020
Perihal
Penyampaian Usulan Raperda dan
Revisi Perda serta Keputusan
DPRD Kota Palangka Raya Nomor
188.43/15/DPRD/2020
Tentang
Penetapan Program Pembentukan
Perda Kota Palangka Raya Tahun
2021 pada lampiran di point 4
(empat).

2. Terdapat perbedaan judul
Rancangan Peraluran Daerah yang
diusulkan
dalam
rancangan
Peraturan Daerah dengan Naskah
Akademis. Pada lampiran Nota
Dinas Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Palangka
Raya dan Lampiran Kepulusan
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DPRD Kota Palangka Raya Nomor
188.43/15/DPRD/2020 tanggal 13
Oktober
2020
tertera
judul
"Ketahanan Pangan sedangkan
pada Naskah Akademis tertera
judul "Cadangan Pangan". Draft
peraturan yang diusulkan materi
dan substansinya yang sebenarnya
adalah
mengenai
Cadangan
Pangan.
3. Telah dilakukan rapat koordinasi
terkait Usulan Raperda Tentang
Cadangan Pangan Pemerinlah
Kola Palangka Raya Tahun 2021
yang dilaksanakan pada hari Rabu,
20 Januari 2021 yang dihadiri oleh
unsur
Dinas
Pertanian
dan
Ketahanan Pangan Kota Palangka
Raya, Sekretariat DPRD Kota
Palangka Raya, lnspektorat Kota
Palangka Raya dan Bagian Hukum
Setda
Kota
Palangka
Raya,
diperoleh
kesimpulan
bahwa
sampai
dengan
tahap
pembahasan sementara tetap
menggunakan
judul
Raperda
tentang
Ketahanan
Pangan,
namun pada forum pembahasan
akan disampaikan bahwa yang
dipersiapkan dan diperlukan saat
ini
adalah
Perda
Tentang
Cadangan Pangan Pemerintah
Kola Palangka Raya.
4.
Sehubungan
telah
dianggarkannya
Kegialan
Pengelolaan dan Keseimbangan
Cadangan Pangan Kabupalen/Kota
dalam DPA Dinas Pertanian dan
Kelahanan Pangan Kota Palangka
Raya Tahun Anggaran 2021,

mohon telaah dari lnspektorat
Kota
Palangka
Raya
apakah
anggaran
kegiatan
dimaksud
dapat
dipergunakan
sesuai
peruntukkannya
B. DASAR
1.
Undang-undang
Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Pasal 56
ayat
7
(tujuh)
“Rancangan
Peraturan
Daerah
Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai dengan penjelasan atau
keterangan
dan/atau
Naskah
Akademik. Demikian pula halnya
dengan
Rancangan
Peraturan
Daerah
Kabupaten/Kota
sebagaimana tertera pada pasal 63
“Ketentuan mengenai penyusunan
Peraturan
Daerah
Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 sampai dengan Pasal 62
berlaku secara mutatis mutandis
terhadap penyusunan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.

2.
Undang-undang
Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Pasal 76
ayat:
(1) Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi dapat ditarik kembali
sebelum dibahas bersama oleh
DPRD Provinsi dan Gubernur.
(2) Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi yang sedang dibahas
hanya dapat ditarik kembali
berdasarkan persetujuan bersama
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(1)DPRD Provinsi dan Gubernur.
(3)Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai tata cara penarikan
kembali Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi diatur dengan
Peraturan DPRD Provinsi
Demikian pula halnya dengan
Pembahasan
Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana tertera dalam pasal
77
“Ketentuan
mengenai
pembahasan
Rancangan
Peraturan
Daerah
Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap
pembahasan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.
3.
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah pasal 38 ayat:
(1)
Pimpinan DPRD Provinsi
menyampaikan hasil pengkajian
Bapemperda
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 dalam
rapat paripurna DPRD Provinsi.
(2)Pimpinan
DPRD
provinsi
menyampaikan rancangan perda
provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada anggota
DPRD provinsi dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari sebelum
rapat paripurna DPRD provinsi.
(3)Dalam rapat paripurna DPRD
provinsi sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(2):
a
pengusul
memberikan penjelasan;
b.
fraksi dan anggota DPRD
provinsi
lainnya
memberikan
pandangan; dan
c. pengusul memberikan jawaban
atas pandangan fraksi dan anggota
DPRD provinsi lainnya.
(4)Rapat paripurna DPRD provinsi
memutuskan
usul
rancangan
perda
provinsi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), berupa:
a. persetujuan;
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b
persetujuan
pengubahan; atau

dengan

berlaku secara mutatis mutandis
terhadap pembahasan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota).

c. penolakan.
(2)Dalam hal persetujuan dengan
pengubahan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b,
pimpinan
DPRD
provinsi
menugaskan komisi., gabungan
komisi.. Bapemperda, atau panitia
khusus untuk menyempurnakan
rancangan perda provinsi tersebut.
(3)Penyempurnaan
rancangan
perda
provinsi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(5)
disampaikan
kembali
kepada
pimpinan DPRD provinsi
C. TELAAHAN ATAS
PERMASALAHAN

3.Sehubungan
dengan
penjadwalan pembahasan yang
telah ditetapkan oleh DPRD Kota
Palangka Raya, berdasarkan point 1
dan 2 di atas maka kami
berpendapat
bahwa
perubahan/koreksi terhadap judul
Rancangan Perda dapat dilakukan
sebelum dilakukan pembahasan
dengan DPRD Kota Palangka Raya
atau pada saat pembahasan dapat
disampaikan terkait koreksi judul
Raperda dengan memberikan
alasan dan penjelasan secara detil
dan didukung dengan naskah
akademis yang telah disusun.

POKOK

Dengan mengacu pada uraian
huruf A dan B di atas, diperoleh
beberapa simpulan dan saran
terkait penjelasan dan peraturan
terkait permasalahan tersebut di
atas sebagai berikut :
1.Rancangan Peraturan Daerah
Kota Palangka Raya tentang
Cadangan Pangan Pemerintah
Kota Palangka Raya yang secara
substansi
dan
materi
sudah
tepenuhi
didukung
dengan
Naskah
Akademis
Rancangan
Peraturan Daerah Kota Palangka
Raya tentang Cadangan Pangan
Pemerintah Kota Palangka Raya.

Adapun seluruh keputusan yang
akan,
sedang,
dan
telah
dilaksanakan terkait
penjelasan ini menjadi tanggung
jawab sepenuhnya SKPD/ Pihak
terkait
lainnya,
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang digunakan dalam penjelasan
ini hanya digunakan sebagai
kriteria/dasar
untuk
dapat
memberikan
keyakinan
kami
dalam menilai suatu kondisi yang
terjadi sehingga dapat diperoleh
hasil
penjelasan
atas
permasalahan yang dipertanyakan
Demikian hal ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
keputusan selanjutnya.

2.Terkait
proses
pembahasan
rancangan
peraturan
Perda,
merujuk pada Pasal 76 ayat 1
menyatakan bahwa Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi dapat
ditarik kembali sebelum dibahas
bersama oleh DPRD Provmsi dan
Gubernur (Demikian pula halnya
dengan Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana tertera dalam pasal
77
"Ketentuan
mengenai
pembahasan
Rancangan
Peraturan
Daerah
Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 dan Pasal 76
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Saran/Pertimbangan Teknis terhadap pemberian
honorarium Tim/Kelompok Kerja/Satuan Tugas di
lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya
Oleh:
1) Eric Andrevie, S.E., M.Si;
2) Noor Iswandi, S.E., M.Si;
3) Diana, S.E., M.B.A.
Kata Kunci: Honorarium Tim/Kelompok Kerja/Satuan Tugas
Berdasarkan surat dari Sekretaris
Daerah Kota Palangka Raya Nomor
180/84/HUK/2021
tanggal
24
Februari 2021 perihal Mohon Saran
/Pertimbangan Teknis terhadap
pemberian
honorarium
Tim/Kelompok Kerja/Satuan Tugas
di
lingkup
Pemerintah
Kota
Palangka Raya dengan informasi
sebagai berikut:
A. POKOK PERMASALAHAN
1. Dalam rangka tertib administrasi
dan kepastian hukum pemberian
honorarium
Tim/Kelompok
Kerja/Satuan Tugas di lingkup
Pemerintah Kota Palangka Raya
sebagai tindak lanjut Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan
Regional.

2. Sehubungan dengan poin 1
tersebut di atas, agar Inspektorat
Kota
Palangka
Raya
dapat
memberikan Saran /Pertimbangan
Teknis
tentang
pemberian
honorarium
Tim/Kelompok
Kerja/Satuan Tugas di lingkup
Pemerintah Kota Palangka Raya
yang akan menjadi pedoman
dalam penyusunan dan penetapan
Keputusan Walikota Palangka Raya
dan Keputusan Sekretaris Daerah
Kota Palangka Raya sebagai dasar
pelaksanaannya.
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B. DASAR
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional Lampiran I 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya
berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan
batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat
eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV,
pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah
keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan
ketentuan sebagai berikut:

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang
diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
a.Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas
jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) per bulan.
b.Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas
jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00
(enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah) per bulan.
c.Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan
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pada kelas jabatan tertinggi
kurang
dari
Rp6.000.000,00
(enam juta rupiah) per bulan atau
belum
menerima
tambahan
penghasilan.
1.5.1.Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan
Honorarium
yang
diberikan
kepada seseorang yang diangkat
dalam
suatu
tim
pelaksana
kegiatan
untuk
melaksanakan
suatu tugas tertentu berdasarkan
surat keputusan kepala daerah
atau sekretaris daerah. Ketentuan
pembentukan tim yang dapat
diberikan
honorarium
adalah
sebagai berikut:
a.mempunyai keluaran (output)
jelas dan terukur;
b.bersifat koordinatif untuk tim
pemerintah daerah:

1)
dengan
mengikutsertakan
instansi
pemerintah
di
luar
pemerintah
daerah
yang
bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani
oleh
kepala
daerah; atau
2) antar satuan kerja perangkat
daerah
untuk
tim
yang
ditandatangani oleh sekretaris
daerah.
c.
bersifat
temporer
dan
pelaksanaan kegiatannya perlu
diprioritaskan;
d. merupakan tugas tambahan
atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan di luar tugas dan
fungsi sehari-hari; dan
e. dilakukan secara selektif, efektif,
dan efisien.
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1.5.2.Honorarium Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
Honorarium
yang
diberikan
kepada seseorang yang diberi
tugas
melaksanakan
kegiatan
administratif untuk menunjang
kegiatan tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari tim pelaksana
kegiatan. Sekretariat tim pelaksana
kegiatan hanya dapat dibentuk
untuk menunjang tim pelaksana
kegiatan yang ditetapkan oleh
sekretaris daerah.
Jumlah sekretariat tim pelaksana
kegiatan diatur sebagai berikut:
a.paling banyak 10 (sepuluh) orang
untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh kepala daerah;
atau

b.paling banyak 7 (tujuh) orang
untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.
Dalam hal tim pelaksana kegiatan
telah terbentuk selama 3 (tiga)
tahun berturut- turut, pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, atau
kota melakukan evaluasi terhadap
urgensi dan efektifitas keberadaan
tim
dimaksud
untuk
dipertimbangkan menjadi tugas
dan fungsi suatu satuan kerja
perangkat daerah.
2. Peraturan Walikota Palangka
Raya Nomor 25 Tahun 2020
Tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Palangka Raya.

C. TELAAHAN ATAS POKOK
PERMASALAHAN
Dengan mengacu pada uraian
huruf A dan B di atas, diperoleh
beberapa simpulan dan saran
terkait penjelasan dan peraturan
terkait permasalahan tersebut di
atas sebagai berikut:

1. Pemberian Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan dapat
diberikan
pada
Tim
yang
keanggotaannya berasal dari lintas
satuan kerja perangkat daerah.
Dan pengaturan batasan jumlah
tim
yang
dapat
diberikan
honorarium bagi pejabat eselon I,
pejabat eselon II, pejabat eselon III,
pejabat eselon IV, pelaksana, dan
pejabat fungsional pada tim
dimaksud
sesuai
dengan
Klasifikasinya, dalam hal ini Pejabat
Eselon pada Pemerintah Kota
Palangka Raya masuk dalam
Klasifikasi
II
dengan
kriteria
pemerintah
daerah
provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah
memberikan
tambahan
penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah) per bulan dan kurang
dari Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah) per bulan, hal ini
berdasarkan Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 25 Tahun
2020
Tentang
Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil
Negara
di
Lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya
dalam lampiran I, tambahan
penghasilan
terbesar
senilai
Rpl0.000.000,00.
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2. Terkait pemberian honorarium
untuk Tim Pelaksana Kegiatan
diberikan kepada seseorang yang
diangkat
dalam
suatu
tim
pelaksana
kegiatan
untuk
melaksanakan suatu tugas tertentu
berdasarkan
surat
keputusan
kepala daerah atau sekretaris
daerah. Adapun untuk ketentuan
pembentukan tim yang dapat
diberikan
honorarium
adalah
sebagai berikut:
a. mempunyai keluaran (output)
jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim
pemerintah daerah:
1)
dengan
mengikutsertakan
instansi
pemerintah
di
luar
pemerintah
daerah
yang
bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani
oleh
kepala
daerah; atau
2) antar satuan kerja perangkat
daerah
untuk
tim
yang
ditandatangani oleh sekretaris
daerah.
c.bersifat
temporer
dan
pelaksanaan kegiatannya perlu
diprioritaskan;
d.merupakan tugas tambahan
atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan di luar tugas dan
fungsi sehari-hari; dan
e.dilakukan secara selektif, efektif,
dan efisien. kota melakukan
evaluasi terhadap urgensi dan
efektifitas
keberadaan
tim
dimaksud untuk dipertimbangkan
menjadi tugas dan fungsi suatu
satuan kerja perangkat daerah.
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3. Terkait pemberian honorarium
untuk Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan
diberikan
kepada
seseorang yang diberi tugas
melaksanakan
kegiatan
administratif untuk menunjang
kegiatan tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari tim pelaksana
kegiatan. Sekretariat tim pelaksana
kegiatan hanya dapat dibentuk
untuk menunjang tim pelaksana
kegiatan yang ditetapkan oleh
sekretaris daerah.
4. Jumlah sekretariat tim pelaksana
kegiatan diatur sebagai berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang
untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh kepala daerah;
atau
b. paling banyak 7 (tujuh) orang
untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.
Dalam hal tim pelaksana kegiatan
telah terbentuk selama 3 (tiga)
tahun berturut - turut, pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, atau
kota melakukan evaluasi terhadap
urgensi dan efektifitas keberadaan
tim
dimaksud
untuk
dipertimbangkan menjadi tugas
dan fungsi suatu satuan kerja
perangkat daerah.

Pemerintah Kota Palangka Raya
dapat
dilakukan
dengan
mempedomani peraturan dan
ketentuan yang berlaku dalam hal
ini Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional.
Adapun seluruh keputusan yang
akan,
sedang,
dan
telah
dilaksanakan terkait penjelasan ini
menjadi
tanggung
jawab
sepenuhnya Sekretariat Daerah
Kota Palangka Raya, ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang digunakan dalam penjelasan
ini hanya digunakan sebagai
kriteria/dasar
untuk
dapat
memberikan
keyakinan
kami
dalam menilai suatu kondisi yang
terjadi sehingga dapat diperoleh
hasil
penjelasan
atas
permasalahan yang dipertanyakan.
Demikian hal ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
kepuasan selanjutnya.

5. Berdasarkan poin 1 s.d 4 diatas
maka kami berpendapat bahwa
pemberian
Honorarium
Tim/Kelompok Kerja/Satuan Tugas
di lingkup
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Saran/Pertimbangan Teknis terhadap Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkup
Pemerintah Kota Palangka Raya
Oleh:
Tim II Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD
Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Berdasarkan surat dari Camat
Rakumpit Nomor : 14.00/SETUK/KR-II/2021 tanggal 26 Februari
2021 perihal Mohon pertimbangan
untuk pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
terkait Anggaran DPA SKPD
Kecamatan
Rakumpit
Tahun
Anggaran 2021, dengan informasi
sebagai berikut:
A. POKOK PERMASALAHAN
1.Dalam rangka tertib administrasi
pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa yang telah disahkan
didalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Kecamatan Rakumpit
Tahun
Anggaran
2021
sebagaimana telah ditetapkan
melalui Surat Keputusan Walikota
Palangka
Raya
Nomor
DPA/A1/7.01.0.00.0.00.05.00/001/20
21 tanggal 4 Januari 2021, dan akan
segera melaksanakan kegiatan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah baik melaui tender
dan pengadaan langsung, namun
dalam DPA tersebut khususnya
pada
anggaran
yang
akan
digunakan
untuk
Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah,
masih
tertulis
jumlah
total
anggaran yang diperlukan belum
dirinci sebagaimana mestinya;

2.Pada lampiran surat terdapat
berdasarkan point 1 terdapat 2
jenis belanja yaitu:
1). Belanja dengan kode rekening
5.1.02.03.03 yaitu Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Gedung dan
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Bangunan
Rp500.000.000,00 dan

senilai

2). Belanja dengan kode rekening
5.2.03.01.01 yaitu Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat Kerja
senilai Rp300.000.000,00;
3. Sehubungan dengan point 1 dan
2 tersebut di atas, agar Inspektorat
Kota
Palangka
Raya
dapat
memberikan Saran /Pertimbangan
Teknis
tentang
pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah terkait Anggaran DPA
SKPD Kecamatan Rakumpit Kota
Palangka Raya Tahun Anggaran
2021.
B. DASAR
1. Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pedoman Perencanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Bab III Penyusunan
Perencanaan Pengadaan Bagian
Kedua
Kegiatan
Perencanaan
Pengadaan Pasal 6 :

(1)
Perencanaan
Pengadaan
dimulai dari identifikasi kebutuhan
barang/jasa berdasarkan Rencana
Kerja
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah;
(2)
Perencanaan
Pengadaan
menjadi
masukan
dalam
penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/ Lembaga

(RKA-K/L) dan Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah (RKA
Perangkat Daerah);
(3) Perencanaan Pengadaan yang
dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)
dilakukan
bersamaan
dengan proses penyusunan RKA
K/L setelah penetapan Pagu
Indikatif;
4) Perencanaan Pengadaan yang
dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan, dan Belanja Daerah
(APBD)
dilakukan
bersamaan
dengan proses penyusunan RKA
(Perangkat Daerah setelah nota
kesepakatan Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
2.Buletin Teknis Nomor 15 tentang
Akuntansi Aset Tetap Berbasis
Akrual
Peraturan
Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan
pada:
4.4. Pengukuran Gedung dan
Bangunan
PSAP
07
Paragraf
20
menyatakan bahwa:
Aset tetap dinilai dengan biaya
perolehan. Apabila penilaian
aset
tetap
dengan
menggunakan biaya perolehan
tidak
memungkinkan
maka
nilai aset tetap didasarkan pada
nilai wajar pada saat perolehan.
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Berdasarkan PSAP tersebut maka
Gedung dan Bangunan dinilai
dengan biaya perolehan. Biaya
perolehan gedung dan bangunan
meliputi
seluruh
biaya
yang
dikeluarkan untuk memperoleh
gedung dan bangunan sampai
siap pakai. Biaya ini antara lain
meliputi harga pembelian atau
biaya konstruksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris, dan
pajak. Apabila penilaian Gedung
dan
Bangunan
dengan
menggunakan biaya perolehan
tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai
wajar/taksiran pada saat perolehan.
Biaya perolehan Gedung dan
Bangunan yang dibangun dengan
cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja,
bahan baku, dan biaya tidak
langsung
termasuk
biaya
perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua biaya lainnya
yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut
seperti pengurusan IMB, notaris,
dan pajak. Sementara itu, Gedung
dan Bangunan yang dibangun
melalui kontrak konstruksi, biaya
perolehan meliputi nilai kontrak,
biaya
perencanaan
dan
pengawasan, biaya perizinan, jasa
konsultan, dan pajak. Gedung dan
Bangunan yang diperoleh dari
sumbangan
(donasi)
dicatat
sebesar nilai wajar pada saat
perolehan.
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C. TELAAHAN ATAS POKOK
PERMASALAHAN
Dengan mengacu pada Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7
Tahun 2018 dan Buletin Buletin
Teknis
Nomor
15
tentang
Akuntansi Aset Tetap Berbasis
Akrual
Peraturan
Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan
di
atas,
diperoleh
beberapa
simpulan
dan
saran
terkait
penjelasan dan peraturan terkait
permasalahan tersebut di atas
sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah
tertuang didalam pasal 6 ayat (1)
bahwa
identifikasi
kebutuhan
barang/jasa dilakukan berdasarkan
rencana
kegiatan
yang
ada
didalam rencana kerja dan yang
telah ditetapkan dengan DPA;
2. Sebagaimana tertuang didalam
pasal
6
ayat
(4)
bahwa
perencanaan pengadaan yang
dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
yang dilakukan bersamaan dengan
proses penyusunan RKA perangkat
daerah setelah nota kesepakatan
kebijakan umum APBD serta
prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS);
3. Berdasarkan PSAP Gedung dan
Bangunan dinilai dengan biaya
perolehan. Biaya perolehan

gedung dan bangunan meliputi
seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh gedung dan
bangunan sampai siap pakai
termasuk
didalamnya
biaya
perencanaan dan pengawasan;
4.Berdasarkan poin 1, 2 dan 3 diatas
maka kami berpendapat bahwa
dalam pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa pembagian
anggaran
untuk
biaya
perencanaan dan biaya lainya
dapat tetap dilaksanakan dengan
pertimbangan
bahwa
biaya
tersebut masih dalam rangka
untuk memperoleh Gedung dan
Bangunan tersebut sampai siap
pakai
berdasarkan
ketentuan
Peraturan Perundang - undangan
yang berlaku.
Adapun seluruh keputusan yang
akan,
sedang,
dan
telah
dilaksanakan terkait penjelasan ini
menjadi
tanggung
jawab
sepenuhnya Kecamatan Rakumpit
Kota Palangka Raya, ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang digunakan dalam penjelasan
ini hanya digunakan sebagai
kriteria/dasar
untuk
dapat
memberikan
keyakinan
kami
dalam menilai suatu kondisi yang
terjadi sehingga dapat diperoleh
hasil
penjelasan
atas
permasalahan yang dipertanyakan.
Demikian hal ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
keputusan selanjutnya.
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Saran/Pertimbangan terhadap Persetujuan
Pelaksanaan Pemasangan Paving Halaman Kantor
Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Tahun
Anggaran 2021
Oleh:
Tim II Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD
Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Berdasarkan surat dari Camat
Bukit Batu Kota Paiangka Raya
Nomor:
61/Umum/
BB-111/2021
tanggal 03 Maret 2021 perihal
Persetujuan
Pelaksanaan
Pemasangan
Paving
Halaman
Kantor Kecamatan Bukit Batu Kota
Paiangka Raya untuk Tahun
Anggaran 2021, dengan informasi
sebagai berikut:
A. POKOK PERMASALAHAN
1. Dalam rangka tertib administrasi
dan kepastian hukum dalam
Pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah di lingkup
Pemerintah Kota Paiangka Raya
khususnya SOPD Kecamatan Bukit
Batu
sebagai
tindak
lanjut
Peraturan Presiden RI Nomor 16
Tahun 2018 sebagaimana telah
diubah dalam Peraturan Presiden
RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, Perlem LKPP Nomor
07 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Perencanaan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia Serta
Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik
Indonesia
Nomor:
22/PRT/M/2018
Tentang
Pembangunan Bangunan Gedung
Negara;

2.Sebagaimana
DPA-SKPD
Kecamatan Bukit Batu tersebut
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telah ditetapkan melalui Surat
Keputusan Walikota Paiangka Raya
pada triwulan I dengan Nomor
Kode
Rekening
DPA
:
7.01.01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001
tanggal 04 Januari 2021, senilai
Rp120.000.000,00 atas Program
Belanja Modal Bangunan Gedung
Tempat Kerja Kegiatan Belanja
Modal Bangunan Gedung Kantor
Pekerjaan Pemasangan Paving
Halaman Kantor Kecamatan Bukit
Batu Sub Pekerjaan Pekerjaan
Paving,
Parkiran
Pedestarian,
Pemasangan
Paving
Halaman
Kantor,
dan
akan
segera
melaksanakan
kegiatan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah baik melalui swakelola
ataupun pengadaan langsung,
namun dalam DPA tersebut
khususnya pada anggaran yang
akan digunakan untuk Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah,
masih
tertulis
jumlah
total
anggaran yang diperlukan belum
dirinci
sebagaimana
mestinya
terutama
untuk
pekerjaan
konstruksi
tersebut
yang
didalamnya belum dimasukkan
biaya perencanaan dan biaya
pengawasan;
3. Sehubungan dengan poin 1 dan
2 tersebut di atas, agar Inspektorat
Kota
Paiangka
Raya
dapat
memberikan Saran/Pertimbangan
Teknis
terhadap
Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Terkait Anggaran DPA
SKPD Kecamatan Bukit Batu Kota
Paiangka Raya Tahun Anggaran

2021 yang akan menjadi pedoman
dalam
pelaksanaan
swakelola
ataupun pengadaan langsung,
penyusunan Rencana Anggaran
Biaya dan Kerangka Acuan Kerja.
B. DASAR
1. Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 sebagaimana telah
diubah dalam Peraturan Presiden
RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah.

Pada
BAB
IV
Perencanaan
Pengadaan
Bagian
Kesatu
:
Perencanaan Pengadaan Pasal 18 :
Ayat(1) Perencanaan pengadaan
meliputi identifikasi kebutuhan,
penetapan
barang/jasa,
cara,
jadwal, dan anggaran Pengadaan
Barang/Jasa.
Ayat (3) Perencanaan Pengadaan
yang dananya bersumber dari
APBD
dilakukan
bersamaan
dengan
proses
penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah (RKA Perangkat
Daerah) setelah nota kesepakatan
Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS).
Ayat (4) Perencanaan pengadaan
terdiri atas:
a.Perencanaan pengadaan melalui
Swakelola; dan/atau
b.Perencanaan pengadaan melalui
Penyedia.
Ayat (7) Perencanaan pengadaan
melalui Penyedia meliputi:
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a.Penyusunan
spesifikasi
teknis/KAK;
b.Penyusunan
perkiraan
biaya/RAB;
c.Pemaketan
Pengadaan
Barang/Jasa;
d.Konsolidasi
Pengadaan
Barang/Jasa; dan
e.penyusunan biaya pendukung.
Pada Pasal 11 :
Ayat(1) PPK dalam Pengadaan
Barang/Jasa
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
memiliki tugas :
a.Menyusun
perencanaan
pengadaan;
b.Melaksanakan
Konsolidasi
Pengadaan Barang/Jasa;
c.Menetapkan
spesifikasi
teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
d.Melaporkan pelaksanaan dan
penyelesaian kegiatan kepada PA/
KPA;
e.Menetapkan tim pendukung;
f.Menetapkan tim ahli atau tenaga
ahli; dan
g.Menetapkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/jasa.
Bagian
Keempat
Konsolidasi
Pengadaan Barang/Jasa Pasal 21 :
Ayat(1) Konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa dilakukan pada tahap
perencanaan
pengadaan,
persiapan Pengadaan Barang/jasa
melalui
Penyedia,
dan/atau
persiapan pemilihan Penyedia.
Ayat (2) Konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa dilaksanakan oleh
PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.
2.Perlem LKPP Nomor 07 Tahun
2018
Tentang
Pedoman
Perencanaan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 :
Perencanaan
Pengadaan
Barang/jasa
yang
selanjutnya
disebut Perencanaan Pengadaan
adalah proses perumusan kegiatan
yang dimulai dari identifikasi
kebutuhan,
penetapan
barang/jasa,
cara
Pengadaan
Barang/Jasa, jadwal Pengadaan
Barang/Jasa,
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anggaran Pengadaan Barang/jasa.
BAB II Tujuan dan Ruang
Lingkup Pasal 2
:
Tujuan
pengaturan
dalam
Peraturan
Lembaga ini untuk:
a.mewujudkan
kesamaan
pemahaman dalam Perencanaan
Pengadaan;
b.menjadi acuan bagi Pelaku
Pengadaan
di
Kementerian/
Lembaga/
Perangkat
Daerah
dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
dan
c.mewujudkan
Pengadaan
Barang/Jasa yang sesuai dengan
tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika
Pengadaan Barang/Jasa.
Bab
III
Penyusunan
Perencanaan Pengadaan Bagian
Kedua Kegiatan Perencanaan
Pengadaan

Pasal 6 :
Ayat(1) Perencanaan Pengadaan
dimulai dari identifikasi kebutuhan
barang/jasa berdasarkan Rencana
Kerja
Kementerian/
Lembaga/
Perangkat Daerah.
Ayat (2) Perencanaan Pengadaan
menjadi
masukan
dalam
penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/ Lembaga
(RKA-K/L) dan Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah (RKA
Perangkat Daerah);
Ayat (4) Perencanaan Pengadaan
yang dananya bersumber dari
Anggaran
Pendapatan,
dan
Belanja Daerah (APBD) dilakukan
bersamaan
dengan
proses
penyusunan
RKA
Perangkat
Daerah setelah nota kesepakatan
Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS).
Bagian
Ketiga
:
Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia
Pasal 22 Perencanaan Pengadaan
melalui
Penyedia
meliputi
kegiatan sebagai berikut:
a.penyusunan
spesifikasi
teknis/KAK;

b.penyusunan
perkiraan
biaya/Rencana Anggaran Biaya
(RAB);
c.pemaketan
Pengadaan
Barang/Jasa;
d.konsolidasi
Pengadaan
Barang/Jasa; dan
e.biaya pendukung.
1. Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia.
Pada 1.1 Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa
Perencanaan
pengadaan disusun oleh PPK dan
ditetapkan oleh PA/KPA yang
meliputi identifikasi kebutuhan,
penetapan
barang/jasa,
(cara
jadwal dan anggaran Pengadaan
Barang/Jasa.
Pedoman pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
melalui
Penyedia
meliputi
kegiatan
persiapan
Pengadaan Barang/Jasa, persiapan
pemilihan Penyedia, pelaksanaan
pemilihan Penyedia, pelaksanaan
Kontrak dan serah terima hasil
pekerjaan.
Persiapan Pengadaan dilakukan
oleh PPK salah satunya meliputi:
a.Penetapan
spesifikasi
teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik
Indonesia
Nomor
22/PRT/M/2018
Tentang
Pembangunan Bangunan Gedung
Negara beserta lampirannya.
Pasal 10 Dokumen pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a.dokumen perencanaan;
b.dokumen
pelaksanaan
konstruksi; dan Bagian Kesatu
Umum Pasal 19: Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau
Daftar
Pelaksanaan
Anggaran
(DPA) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:
a.perencanaan teknis;
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b.pelaksanaan konstruksi fisik;
c.manajemen
konstruksi
pengawasan konstruksi; dan
d.pengelolaan kegiatan.
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atau

Bagian Kedua Komponen Biaya
Pembangunan Paragraf 1 Umum
Pasal 20 :
Ayat(1)
Komponen
biaya
Pembangunan Bangunan Gedung
Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a
meliputi:
a.biaya pelaksanaan konstruksi;
b.biaya perencanaan teknis;
c.biaya pengawasan teknis; dan
d.biaya pengelolaan kegiatan.
Ayat (2) Biaya perencanaan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat
1) huruf b, biaya pengawasan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, dan biaya pengelolaan
kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf dihitung
berdasarkan persentase terhadap
biaya pelaksanaan konstruksi sesuai
dengan
klasifikasi
Bangunan
Gedung Negara.
Ayat (3) Ketentuan mengenai
besaran
persentase
komponen
biaya pembangunan Bangunan
Gedung Negara terhadap biaya
konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Paragraf 2 Biaya Pelaksanaan
Konstruksi Pasal 21 :
Ayat
(1)
Biaya
pelaksanaan
konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a
merupakan biaya paling banyak
yang digunakan untuk membiayai
pelaksanaan
konstruksi
fisik
Bangunan Gedung Negara.
Ayat
(2)
Biaya
pelaksanaan
konstruksi dibebankan pada biaya
untuk komponen konstruksi fisik
kegiatan yang bersangkutan.
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Biaya Perencanaan Teknis Pasai 22:
Ayat(1) Biaya perencanaan teknis
sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 20 ayat (1) huruf b
merupakan biaya paling banyak
yang digunakan untuk membiayai
perencanaan Bangunan Gedung
Negara.
Ayat (2) Biaya perencanaan teknis
dihitung secara orang per bulan
dan biaya langsung yang dapat
diganti sesuai dengan ketentuan
biaya langsung personel (billing
rate).
Paragraf 4 Biaya Pengawasan
Teknis Pasal 23 : Biaya pengawasan
teknis sebagaimana dimaksud
dalam pasal 20 ayat (1) huruf c
berupa:
a.biaya pengawasan konstruksi;
atau
b.biaya manajemen konstruksi.
Pasal 24 :
Ayat
(1)
Biaya
pengawasan
konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 23 huruf a merupakan
biaya
paling
banyak
yang
digunakan
untuk
membiayai
kegiatan pengawasan konstruksi
Pembangunan Bangunan Gedung
Negara.
Ayat
(2)
Biaya
pengawasan
konstruksi dihitung secara orang
per bulan dan biaya langsung yang
bisa
diganti,
sesuai
dengan
ketentuan biaya langsung personel
(billing rate).
Ayat
(4)
Pembayaran
biaya
pengawasan konstruksi dilakukan
secara bulanan atau tahapan
tertentu yang didasarkan pada
prestasi atau kemajuan pekerjaan
pelaksanaan konstruksi fisik di
lapangan.
Ayat
(5)
Pembayaran
biaya
pengawasan
konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan sebagai berikut:
a.pengawasan konstruksi tahap

pelaksanaan
konstruksi
fisik
sampai dengan serah terima
pertama (Provisional Hand Over)
pekerjaan konstruksi paling banyak
sebesar 90% (sembilan puluh per
seratus); dan
b.pengawasan konstruksi tahap
pemeliharaan
sampai
dengan
serah terima akhir (Final Hand
Over) pekerjaan konstruksi sebesar
10% (sepuluh per seratus).
Pasal 37 :
Ayat
(4)
Pengelola
Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) bertugas pada:
a.kegiatan persiapan dan tahap
perencanaan teknis;
b.tahap pelaksanaan konstruksi;
dan
c.kegiatan pasca konstruksi.
Ayat (5) Tugas pengelola kegiatan
pada kegiatan persiapan dan
tahap
perencanaan
teknis
sebagaimana dimaksud ayat (4)
huruf a terdiri atas:
a.menyiapkan dan menetapkan
organisasi kegiatan;
b.menyiapkan bahan, menetapkan
waktu, dan menetapkan strategi
penyelesaian kegiatan
c.melakukan
penyiapan
pengadaan
penyedia
jasa
manajemen konstruksi termasuk
menyusun Kerangka Acuan Kerja
(KAK);
d.melakukan
penyiapan
pengadaan
penyedia
jasa
perencanaan termasuk menyusun
Kerangka Acuan Kerja (KAK);
BAB VI Tahapan Pembangunan
Bangunan
Gedung
Negara
Bagian Kesatu Umum Pasal 40 :
Ayat (1) Pembangunan Bangunan
Gedung Negara meliputi tahapan:
a.perencanaan teknis;
b.pelaksanaan konstruksi; dan
c.pengawasan teknis.
Bagian Ketiga Perencanaan Teknis
Pasal 47
Ayat
(1)
Perencanaan
teknis
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi:
a.perencanaan baru;
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b.perencanaan dengan desain
berulang; atau
c.perencanaan
dengan
desain
purwarupa (prototype).
Lampiran III : Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018.
Tentang : Pedoman Pembangunan
Bangunan
Gedung
Negara
Persentase
Komponen
Biaya
Pembangunan Bangunan Gedung
Negara
5.Buletin Teknis Nomor 15 tentang
Akuntansi Aset Tetap Berbasis
Akrual
Peraturan
Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan
pada:
4.4. Pengukuran Gedung dan
Bangunan
PSAP 07 Paragraf 20 menyatakan
bahwa:
Aset tetap dinilai dengan biaya
perolehan. Apabila penilaian
aset
tetap
dengan
menggunakan biaya perolehan
tidak
memungkinkan
maka
nilai aset tetap didasarkan pada
nilai
yvajar
pada
saat
perolehan.
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Berdasarkan PSAP tersebut maka
Gedung dan Bangunan dinilai
dengan biaya perolehan. Biaya
perolehan gedung dan bangunan
meliputi
seluruh
biaya
yang
dikeluarkan untuk memperoleh
gedung dan bangunan sampai
siap pakai. Biaya ini antara lain
meliputi harga pembelian atau
biaya konstruksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris, dan
pajak. Apabila penilaian Gedung
dan
Bangunan
dengan
menggunakan biaya perolehan
tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai
wajar/taksiran pada saat perolehan.
Biaya perolehan Gedung dan
Bangunan yang dibangun dengan
cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja,
bahan baku, dan biaya tidak
langsung
termasuk
biaya
perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua biaya lainnya
yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut
seperti pengurusan IMB, notaris,

dan pajak. Sementara itu, Gedung
dan Bangunan yang dibangun
melalui kontrak konstruksi, biaya
perolehan meliputi nilai kontrak,
biaya
perencanaan
dan
pengawasan, biaya perizinan, jasa
konsultan, dan pajak. Gedung dan
Bangunan yang diperoleh dari
sumbangan
(donasi)
dicatat
sebesar nilai wajar pada saat
perolehan.
C. TELAAHAN ATAS POKOK
PERMASALAHAN
Dengan mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dalam
Peraturan Presiden RI Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah,
Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018,
Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia, dan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan
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Rakyat Republik Indonesia Nomor
22/PRT/M/2018
Tentang
Pembangunan Bangunan Gedung
Negara beserta lampirannya di
atas, diperoleh beberapa simpulan
dan saran terkait penjelasan dan
peraturan terkait permasalahan
tersebut di atas sebagai berikut:
1.Bahwa
sebagaimana
telah
tertuang di dalam Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dalam
Peraturan Presiden RI Nomor 12
Tahun 2021 pada :
a.Pasal 18 : Ayat (1) bahwa
Perencanaan pengadaan meliputi
identifikasi kebutuhan, penetapan
barang/jasa, cara, jadwal, dan
anggaran Pengadaan Barang/Jasa;
dan Ayat (3) bahwa Perencanaan
Pengadaan
yang
dananya
bersumber dari APBD dilakukan
bersamaan
dengan
proses
penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah (RKA
Perangkat Daerah) setelah nota
kesepakatan Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
b.Pasal 18 Ayat (7) Perencanaan
pengadaan
melalui
Penyedia
meliputi: Penyusunan spesifikasi
teknis/KAK; Penyusunan perkiraan
biaya/RAB; Pemaketan Pengadaan
Barang/jasa;
Konsolidasi
Pengadaan
Barang/Jasa;
dan
penyusunan biaya pendukung;
c.Bahwa pada Pasal 11 : Ayat (1)
dalam Pengadaan Barang/Jasa
PPK memiliki tugas : Menyusun
perencanaan
pengadaan;
Melaksanakan
Konsolidasi
Pengadaan
Barang/Jasa;
Menetapkan
spesifikasi
teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK),
diharapkan
PPK
dalam
perencanaan lebih terperinci dan
detail
menguatkan
Kerangka
Acuan Kerja (KAK) sehingga
pembagian
pos
anggaran
perencanaan,
konstruksi
dan
pengawasan jelas tertuang di
dalam masing-masing RAB.
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2.Bahwa
sebagaimana
telah
tertuang di dalam Peraturan LKPP
Nomor 7 Tahun 2018 pada:
a.BAB I Pasal 1 ; Perencanaan
Pengadaan
adalah
proses
perumusan kegiatan yang dimulai
dari
identifikasi
kebutuhan,
penetapan
barang/jasa,
cara
Pengadaan Barang/Jasa, jadwal
Pengadaan Barang/jasa, anggaran
Pengadaan Barang/Jasa;
b.BAB II Pasal 2 : Tujuan
pengaturan
dalam
Peraturan
Lembaga ini untuk: huruf a.
mewujudkan
kesamaan
pemahaman dalam Perencanaan
Pengadaan;
c.Pasal 6 ayat (1) bahwa identifikasi
kebutuhan barang/jasa dilakukan
berdasarkan rencana kegiatan
yang ada didalam rencana kerja
dan yang telah ditetapkan dengan
DPA-SKPD;
d.Pasal
6
ayat
(4)
bahwa
perencanaan pengadaan yang
dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
yang dilakukan bersamaan dengan
proses penyusunan RKA perangkat
daerah setelah nota kesepakatan
kebijakan umum APBD serta
prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS); dan
e.Pada Bagian Ketiga Pasal 22
Perencanaan Pengadaan melalui
Penyedia
meliputi
kegiatan
penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
penyusunan
perkiraan
biaya/Rencana Anggaran Biaya
(RAB);
pemaketan
Pengadaan
Barang/Jasa;
konsolidasi
Pengadaan Barang/Jasa; dan biaya
pendukung, diharapkan pengelola
kegaitan
dapat
menguatkan
penyusunan
KAK
termasuk
penyusunan RAB konstruksi yang
didalamnya
juga
memuat
pekerjaan
perencanaan
dan
pengawasan konstruksi tersebut.
3.Bahwa sebagaimana Peraturan
LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui

Penyedia, pada 1.1 Perencanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Perencanaan pengadaan disusun
oleh PPK dan ditetapkan oleh
PA/KPA yang meliputi identifikasi
kebutuhan,
penetapan
barang/jasa, cara, jadwal dan
anggaran Pengadaan Barang/Jasa,
yang meliputi kegiatan persiapan
Pengadaan Barang/Jasa, persiapan
pemilihan Penyedia, pelaksanaan
pemilihan Penyedia, pelaksanaan
Kontrak dan serah terima hasil
pekerjaan,
selain
itu
lebih
terperinci
dan
mendetail
dituangkan
dalam
Persiapan
Pengadaan dilakukan oleh PPK
dalam
penetapan
spesifikasi
teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4.Bahwa sebagaimana Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan
Rakyat
Republik
Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018
Tentang Pembangunan Bangunan
Gedung
Negara
beserta
lampirannya pada :
a.Pasal 19 : Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) atau Daftar
Pelaksanaan
Anggaran
(DPA)
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi: perencanaan teknis;
pelaksanaan
konstruksi
fisik;
manajemen
konstruksi
atau
pengawasan
konstruksi;
dan
pengelolaan kegiatan;
b.Pasal 20 : Ayat (1) Komponen
biaya Pembangunan Bangunan
Gedung
Negara
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf
a
meliputi:
biaya
pelaksanaan
konstruksi;biaya
perencanaan
teknis;
biaya
pengawasan teknis; dan biaya
pengelolaan kegiatan;
c.Pasal
20
Ayat
(2)
Biaya
perencanaan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b,
biaya
pengawasan
teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, dan biaya pengelolaan
kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf dihitung
berdasarkan persentase terhadap
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biaya
pelaksanaan
konstruksi
sesuai dengan klasifikasi Bangunan
Gedung Negara; dan
d.Pasal 20 Ayat (3) Ketentuan
mengenai
besaran
persentase
komponen biaya pembangunan
Bangunan
Gedung
Negara
terhadap
biaya
konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini, dan diperkuat dan dijelaskan
lebih terinci pasa pasal 21 ayat (1)
dan Ayat (2), pasal 22 ayat (1) dan
Ayat (2), pasal 23, pasal 24 ayat (1)
Ayat (2) ayat (4) dan ayat (5), pasal
37 ayat (4) dan ayat (5), pasal 40
ayat (1) dan pasal 47 ayat (1).
5.Berdasarkan PSAP Gedung dan
Bangunan dinilai dengan biaya
perolehan.
Biaya
perolehan
gedung dan bangunan meliputi
seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh gedung dan
bangunan sampai siap pakai
termasuk
didalamnya
biaya
perencanaan dan pengawasan;
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6. Berdasarkan poin 1, 2, 3, 4 dan 5
di atas maka kami berpendapat
bahwa
dalam
pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa atas
pekerjaan
konstruksi
Program
Belanja Modal Bangunan Gedung
Tempat Kerja Kegiatan Belanja
Modal Bangunan Gedung Kantor
Pekerjaan Pemasangan Paving
Halaman Kantor Kecamatan Bukit
Batu Sub Pekerjaan Pekerjaan
Paving,
Parkiran
Pedestarian,
Pemasangan
Paving
Halaman
Kantor
dapat
dilakukan
pembagian anggaran untuk biaya
perencanaan
dan
biaya
pengawasan,
dengan
tetap
mengutamakan mata anggaran
paling besar untuk kegiatan
Konstruksi
dan
lebih
terperinci/mendetail
pembagiannya dalam pembuatan
Kerangka Acuan Kerja (KAK),
terkait kelengkapan dan perincian
administrasi
perencanaan,
konstruksi
dan
pengawasan
pengelola Pengadaan Barang/Jasa
yang
dilaksanakan
tetap
berkonsolidasi antara PA/KPA/PPK

dan/atau UKPBJ serta Instansi
terkait,
dengan
pertimbangan
bahwa biaya tersebut masih dalam
rangka
untuk
memperoleh
kegiatan,
pekerjaan
pada
Pemasangan
Paving
tersebut
sampai siap pakai dengan nilai
maksimal berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang - undangan
yang berlaku.
Adapun seluruh keputusan yang
akan,
sedang,
dan
telah
dilaksanakan terkait penjelasan ini
menjadi
tanggung
jawab
sepenuhnya kepada Kecamatan
Bukit Batu Kota Palangka Raya,
ketentuan peraturan perundangundangan yang digunakan dalam
penjelasan ini hanya digunakan
sebagai kriteria/dasar untuk dapat
memberikan
keyakinan
kami
dalam menilai suatu kondisi yang
terjadi sehingga dapat diperoleh
hasil
penjelasan
atas
permasalahan yang dipertanyakan.
Demikian hai ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
keputusan selanjutnya.
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Saran/Pertimbangan Teknis terhadap Usulan
Kebutuhan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan
Bahan obat-obatan RSUD Palangka Raya
Oleh:
1) Noor Iswandi, S.E., M.Si;
2) Diana, S.E., M.B.A.
Kata Kunci: Usulan Kebutuhan BMHP dan Bahan obat - obatan RSUD Palangka Raya
Menindaklanjuti surat dan Direktur
RSUD Kota Paiangka Raya Nomor:
444/190/A- 9/RSUD/III/2021 tanggal
12 Maret 2021 perihal Usulan
Kebutuhan Bahan Medis Habis
Pakai (BMHP) dan Bahan obat obatan RSUD Palangka Raya,
dengan informasi sebagai berikut:
A. POKOK PERMASALAHAN
1.RSUD
Kota
Palangka
Raya
menyampaikan Usulan Kebutuhan
Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
dan Bahan obat - obatan RSUD
Palangka
Raya
dengan
menggunakan
Dana
yang
bersumber dari BLUD dengan
sistem Pengadaan Langsung untuk
kebutuhan mendesak;
2.Pada lampiran surat terdapat
justifikasi
Usulan
Kebutuhan
Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
dan Bahan obat - obatan RSUD
Palangka Raya yang menyatakan
alasan kebutuhan BMHP dan
Bahan obat - obatan tersebut
secara
umum
adalah
untuk
kebutuhan pengobatan penyakit
COV1D-19.
B. DASAR HUKUM PEMBAHASAN
1.Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagai berikut:
a.Pasal 55 ayat:
(1)Klasifikasi Belanja Daerah terdiri
atas:
a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
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(2)Belanja operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan pengeluaran anggaran
untuk
Kegiatan
sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi
manfaat jangka pendek.

(2)BLUD
merupakan
kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan yang
dikelola untuk menyelenggarakan
Kegiatan BLUD yang bersangkutan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)Belanja modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pengeluaran anggaran
untuk perolehan aset tetap dan
aset
lainnya
yang
memben
manfaat lebih dari 1 (satu) periode
akuntansi.

(3)BLUD menyusun rencana bisnis
dan anggaran.

(4)Belanja
tidak
terduga
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c merupakan pengeluaran
anggaran atas Beban APBD untuk
keperluan
darurat
termasuk
keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya.
(5)Belanja transfer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan pengeluaran uang dari
Pemerintah
Daerah
kepada
Pemerintah
Daerah
lainnya
dan/ataii dari Pemerintah Daerah
kepada pemerintah desa.
b.Pasal 69 ayat (2) menyatakan
bahwa
Keperluan
mendesak
sebagaimana dimaksud dalam
pasal 68 ayat (1) meliputi:
b. Belanja Daerah yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;
c.Pasal 207 ayat:
(1)BLUD merupakan bagian dari
Pengelolaan Keuangan Daerah.

(4)Laporan
keuangan
BLUD
disusun berdasarkan SAP.
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah
sebagai berikut:
a.Pasal 55 ayat:

(1)Belanja
BLUD
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf b
terdiri atas:
a.belanja operasi; dan
b.belanja modal.
(2)Belanja operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a
mencakup seluruh belanja BLUD
untuk menjalankan tugas dan
fungsi.
(3)Belanja operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi
belanja pegawai, belanja barang
dan jasa, belanja bunga dan
belanja lain.
b.Pasal 58 ayat:
(1)Unit Pelaksana Teknis Dinas/
Badan Daerah yang menerapkan
BLUD menyusun RBA mengacu
pada Renstra.
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(2)RBA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan:
c.kebutuhan
belanja
dan
kemampuan pendapatan yang
diperkirakan akan diperoleh dari
layanan yang diberikan kepada
masyarakat, hibah, hasil kerja sama
dengan pihak lain dan/atau hasil
usaha lainnya, APBD, dan sumber
pendapatan BLUD lainnya.
c.Pasal 69 ayat:
(1)Dalam pelaksanaan anggaran,
pemimpin
menyusun
laporan
pendapatan BLUD, laporan belanja
BLUD dan laporan pembiayaan
BLUD secara berkala kepada PPKD.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan melampirkan
surat pernyataan tanggung jawab
yang
ditandatangani
oleh
pemimpin.
(3)Berdasarkan
laporan
yang
melampirkan surat pernyataan
tanggung jawab sebagaimana
dimaksud ayat (2), kepala SKPD
menerbitkan Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan, Belanja
dan
Pembiayaan
untuk
disampaikan kepada PPKD.
(4)Berdasarkan Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan sebagaimana
dimaksud
ayat
(3),
PPKD
melakukan pengesahan dengan
menerbitkan Surat Pengesahan
Pendapatan,
Belanja
dan
Pembiayaan.
d.Pasal 70 ayat:
(1)Untuk pengelolaan kas BLUD,
pemimpin membuka rekening kas
BLUD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)Rekening
kas
BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk menampung
penerimaan dan pengeluaran kas
yang dananya bersumber dari
pendapatan BLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 huruf a,
huruf b, huruf c dan huruf e.
3.Surat Edaran Lembaga Kebijakan
Barang/ Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
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tentang
Penjelasan
atas
Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease (COVID-19)
pada huruf E angka 3 yang
berbunyi
PPK
melaksanakan
langkah - langkah berikut:
a. menunjuk Penyedia yang antara
lain pernah menyediakan barang/
jasa sejenis di instansi pemerintah
atau sebagai penyedia dalam
Katalog Elektronik. Penunjukan
Penyedia
dimaksud
dilakukan
walaupun harga perkiraan belum
dapat ditentukan.
4.Surat
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan
Perwakilan
BPKP
Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor: S2431/PWI
5/4/2020
tentang
Penjelasan
atas
Pemanfaatan
BLUD RSUD Kota Palangka Raya
yang salah satu kesimpulannya
adalah RSUD dapat merealisasikan
belanja Program/ Kegiatan yang
sumber dananya berasal dari
pendapatan
BLUD.
Dengan
menerapkan
BLUD,
RSUD
mendapatkan
fleksibilitas/
keleluasaan
dalam
pola
pengelolaan
keuangan
untuk
meningkatkan layanan kepada
Masyarakat. Sesuai dengan uraian
Bagian C, belanja jasa pelayanan
dan pengadaan sarana/ prasarana
yang menjadi pokok permasalahan
merupakan belanja yang bersifat
wajib dan mengikat sehingga
bilamana
tidak
dilaksanakan/
direalisasikan
maka
dapat
menimbulkan kerugian yang lebih
besar.
C. TELAAHAN ATAS POKOK
PERMASALAHAN
Dengan mengacu pada poin A
dan B di atas, diperoleh beberapa
simpulan
dan
saran
terkait
penjelasan dan peraturan terkait
permasalahan tersebut di atas
sebagai berikut:
1.RSUD
Kota
Palangka
Raya
menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD (PPK- BLUD)
berdasarkan Keputusan Walikota

Palangka
Raya
Nomor
188.45/567/2018 tentang Penetapan
Penerapan Badan Layanan Umum
Daerah pada Rumah Sakit Kelas D
Kota Palangka Raya sehingga
mendapatkan
fleksibilitas/
keleluasaan
dalam
pelaksanaannya
untuk
meningkatkan layanan kepada
Masyarakat;
2.Justifikasi Usulan Kebutuhan
Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
dan Bahan obat - obatan RSUD
Palangka
Raya
dapat
dikategorikan
sebagai
belanja
dalam keadaan mendesak karena
kebutuhan tersebut dalam rangka
penanganan
COV1D-19
yang
menjadi
pokok
permasalahan
merupakan belanja yang bersifat
wajib dan mengikat sehingga
bilamana
tidak
dilaksanakan7
direalisasikan
maka
dapat
menimbulkan kerugian yang lebih
besar;
3.Berdasarkan poin 1 dan 2 diatas
maka kami berpendapat bahwa
Usulan Kebutuhan Bahan Medis
Habis Pakai (BMHP) dan Bahan
obat - obatan RSUD Palangka Raya
dapat
direalisasikan
dengan
menggunakan
dana
yang
bersumber dari pendapatan BLUD
dengan mekanisme penunjukan
berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang - undangan yang
berlaku.
Adapun seluruh keputusan yang
akan,
sedang,
dan
telah
dilaksanakan terkait penjelasan ini
menjadi
tanggung
jawab
sepenuhnya SKPD/ Pihak terkait
lainnya,
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
digunakan dalam penjelasan ini
hanya
digunakan
sebagai
kriteria/dasar
untuk
dapat
memberikan
keyakinan
kami
dalam menilai suatu kondisi yang
terjadi sehingga dapat diperoleh
hasil
penjelasan
atas
permasalahan yang dipertanyakan.
Demikian hai ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
keputusan selanjutnya.
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Saran/Pertimbangan Teknis terhadap Klarifikasi
Persediaan Barang yang diserahkan ke Masyarakat
Oleh:
Tim II Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD
Kata Kunci: Klarifikasi Persediaan Barang yang diserahkan ke Masyarakat
Menindaklanjuti surat dari Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Palangka Raya Nomor
200.0.3/163/BKBP/III/2021 tanggal
16 Maret 2021 perihal Klarifikasi
Persediaan
Barang
yang
diserahkan ke Masyarakat, dengan
informasi sebagai berikut:
A. POKOK PERMASALAHAN
1.Berdasarkan
hasil
rekonsiliasi
dengan
Badan
Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palangka Raya mengakui adanya
saldo Persediaan per 31 Desember
2020 (data SIMDA Keuangan 2020
yang diakses pada tanggal 22
Maret
2021)
senilai
Rp84.500.000,00 yang merupakan
barang yang akan diserahkan
kepada Masyarakat.

2.Bahwa
pada
DPA
Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Palangka
Raya
Tahun
2020
kegiatan tersebut pada point 1
merupakan pengadaan barang
dan jasa dengan kode rekening
5.2.2.23.01 yaitu Belanja Barang dan
Jasa - Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Masyarakat.
3.Pada lampiran Surat Klarifikasi
Persediaan
Barang
yang
diserahkan kepada Masyarakat
terdapat Dokumentasi dan Berita
Acara Persediaan Barang yang
diserahkan kepada Masyarakat
pada tahun berjalan yaitu Tahun
Anggaran 2020.
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B. DASAR HUKUM PEMBAHASAN
1.Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan sebagai
berikut:
a. Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah Halaman 18 baris 16
sampai dengan 22 tentang Prinsip
Akuntansi
dan
Pelaporan
Keuangan huruf (d) substansi
mengungguli
bentuk
formal
(Substance Over Form) yaitu
bahwa informasi dimaksudkan
untuk menyajikan dengan wajar
transaksi serta peristiwa lain yang
seharusnya
disajikan,
maka
transaksi
atau
peristiwa
lain
tersebut
perlu
dicatat
dan
disajikan sesuai dengan substansi
a.dan realitas ekonomi, dan bukan
hanya aspek formalitasnya. Apabila
substansi transaksi atau peristiwa
lain
tidak
konsisten/berbeda
dengan aspek formalitasnya, maka
hal tersebut harus diungkapkan
dengan jelas dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

b.Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 4 tentang
Catatan atas Laporan Keuangan
halaman 131 baris 20 sampai huruf
(d) Substansi Mengungguli Bentuk
yaitu bahwa transaksi dan kejadian
lain harus dipertanggungjawabkan
dan disajikan sesuai dengan
hakekat transaksi dan realita
kejadian,
tidak
semata-mata
mengacu bentuk hukum transaksi
atau kejadian.

c.Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 5 tentang
Persediaan halaman 142 baris ke 6
sampai dengan 14 angka (5)
menyatakan bahwa Pesediaan
merupakan aset yang berupa:
(d) Barang yang disimpan untuk
dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan
pemerintahan.
2.Peraturan Walikota Palangka
Raya Nomor 22 Tahun 2018
tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Walikota Palangka Raya
Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kota Palangka Raya pada
lampiran sebagai berikut:
a.Pengakuan
Persediaan
pada
halaman 161 angka (5) menyatakan
bahwa pengakuan persediaan
pada akhir periode akuntansi,
dilakukan
berdasarkan
hasil
inventarisasi fisik.
b.Pengukuran Persediaan pada
halaman
164
angka
(16)
menyatakan
bahwa
metode
pencatatan persediaan dilakukan
secara periodik, maka pengukuran
persediaan pada saat periode
penyusunan laporan keuangan
dilakukan
berdasarkan
hasil
inventarisasi
dengan
menggunakan harga perolehan
terakhir/harga
pokok
produksi
terakhir/nilai wajar.
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C. TELAAHAN ATAS POKOK
PERMASALAHAN
Dengan mengacu pada poin A dan
B di atas, diperoleh beberapa
simpulan
dan
saran
terkait
penjelasan dan peraturan terkait
permasalahan tersebut di atas
sebagai berikut:
1.Pencatatan Persediaan dilakukan
secara periodik berdasarkan hasil
inventarisasi
fisik
dimana
berdasarkan dokumen dari Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Palangka Raya bahwa terdapat
Persediaan yang sudah diserahkan
ke Masyarakat sehingga pada akhir
periode akuntansi tidak dapat
diakui sebagai Persediaan didalam
Neraca.
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3. Berdasarkan poin 1 dan 2 diatas
maka kami berpendapat bahwa
Persediaan Barang yang akan
diserahkan ke Masyarakat dicatat
pada akhir periode akuntansi
sebesar
jumlah
fisik
masih
tersimpan/dikuasai oleh Entitas
Akuntansi
sebagai
Persediaan
Barang yang akan diserahkan ke
Masyarakat
didalam
Neraca
berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
Demikian hai ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
keputusan selanjutnya.

2.Apabila
Persediaan
tersebut
belum memenuhi persyaratan
formal sebagai Barang yang akan
diserahkan ke Masyarakat atau
terjadi kontradiksi antara akun
anggaran dengan akun finansial,
maka
akuntansi
akan
menggunakan prinsip substansi
mengungguli
bentuk
formal
(substance overform).
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Saran/Pertimbangan Teknis terhadap Pelaksanaan
Dana Insetif Daerah (DID) untuk Perlindungan Sosial
Tahun Anggaran 2021
Oleh:
1) Noor Iswandi, S.E., M.Si;
2) Endah Marsudiningsih, S.Pt., M.Si;
3) Nur Rina Kus Afriana, S.T.
Kata Kunci: Dana Insentif Daerah untuk Perlindungan Sosial Tahun Anggaran 2021
Menindaklanjuti surat dari Kepala
Dinas Sosial Kota Palangka Raya
Nomor
257/Sekre-03/Sos/III/2021
tanggal 23 Maret 2021 perihal
Koordinasi
Pelaksanaan
Dana
Insentif
Daerah
(DID)
untuk
Perlindungan
Sosial
Tahun
Anggaran 2021, dengan informasi
sebagai berikut:
A. POKOK PERMASALAHAN
1. Dalam surat Kepala Dinas Sosial
Kota
Palangka
Raya
Nomor
257/Sekre-03/Sos/III/2021
tanggal
23 Maret 2021, disampaikan bahwa
menindaklanjuti surat Walikota
Palangka
Raya
Nomor
38/TAPD/III/2021 tanggal 15 Maret
2021 perihal Penyesuaian Pagu
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka
Penanganan
Pandemi
Corona
Virus Disease (COVID-19) dan
dampaknya, maka dengan ini
Dinas Sosial Kota Palangka Raya
bermaksud melakukan koordinasi
berkaitan dengan penambahan
APBD Dinas Sosial Kota Palangka
Raya yang bersumber dari Dana
Insentif
Daerah
(DID)
untuk
Perlindungan Sosial.
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2. Pemaparan dari Pihak Dinas
Sosial Kota Palangka Raya kepada
Inspektorat Kota Palangka Raya
sekaligus pembahasan bersama
pada hari jumat tanggal 26 Maret
2021
yang
bertempat
di
Inspektorat Kota Palangka Raya
sebagai berikut:
a.Menindaklanjuti Surat Walikota
Palangka
Raya
Nomor
38/TAPD/III/2021 tanggal 15 Maret
2021 perihal penyesuaian pagu
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
pergeseran
Tahun
Anggaran 2021 pada SKPD, Dinas
Sosial
Kota
Palangka
Raya
mendapatkan penambahan APBD
Dinas Sosial Kota Palangka Raya
yang bersumber dari Dana Insentif
Daerah (DID) untuk Perlindungan
Sosial;
b.Pagu Anggaran yang bersumber
dari Dana Insentif Daerah (DID)
untuk Perlindungan Sosial Tahun
Anggaran
2021
sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:
·Belanja
Barang
Pakai
Habis
dengan kode rekening 5.1.02.01.01
senilai Rp53.329.438,00 (lima puluh
tiga juta tiga ratus dua puluh
sembilan ribu empat ratus tiga
puluh delapan rupiah);
·Belanja Uang yang Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak

Lain/Masyarakat
dengan
kode
rekening
5.1.02.05.01
senilai
Rp929.988.022,00 (sembilan ratus
dua puluh sembilan juta sembilan
ratus delapan puluh delapan ribu
dua puluh dua rupiah);
·Belanja Modal Komputer unit
dengan kode rekening 5.1.02.10.01
senilai Rp10.312.500,00 (sepuluh
juta tiga ratus dua belas ribu lima
ratus rupiah);
·Belanja
Modal
Peralatan
Komputer dengan kode rekening
5.1.02.10.02 senilai Rp6.370.040,00
(enam juta tiga ratus tujuh puluh
ribu empat puluh rupiah).
c.Harapan Walikota Palangka Raya
bantuan dalam bentuk uang
senilai Rp250.000,00 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) untuk
masyarakat Non DTKS, PMKS, dan
masyarakat yang tidak pernah
mendapat bantuan baik yang
bersumber dari APBD Kabupaten/
Kota/ Provinsi maupun APBN;
d.Untuk
dana
senilai
Rp929.988.022,00 (sembilan ratus
dua puluh sembilan juta sembilan
ratus delapan puluh delapan ribu
dua puluh dua rupiah) dengan
nilai bantuan yang direncanakan
uang senilai Rp250.000,00 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah) dan
estimasi jumlah penerima bantuan
sekitar 3700 (tiga ribu tujuh ratus)
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orang penerima bantuan dan akan
diserahkan sebelum Hari Raya Idul
Fitri Tahun 2021;
e.Proses
penyaluran
dana
direncanakan akan bekerjasama
dengan PT. Bank Pembangunan
Daerah Kalteng, Persero (Tbk) dan
untuk teknis pelaksanaannya akan
dikoordinasikan kemudian;
f.Sebagai referensi data penerima
bantuan sosial akan mengacu
pada data-data dari kecamatan
dan kelurahan dengan kategori
yaitu masyarakat yang belum
pernah sama sekali menerima
bantuan baik yang bersumber dari
APBD Kabupaten/ Kota/ Provinsi
maupun APBN.
B. DASAR HUKUM PEMBAHASAN
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis
Pengelolaan
Keuangan
Daerah pada Lampiran sebagai
berikut:

a. Bab II Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah huruf D.
Belanja Daerah angka 2. Ketentuan
Belanja Operasi huruf f. Belanja
Bantuan Sosial menyatakan bahwa
Belanja Bantuan Sosial digunakan
untuk menganggarkan pemberian
bantuan berupa uang dan/atau
barang kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus
menerus
dan
selektif
yang
bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan
terjadinya
risiko
sosial, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan.
b.Bab
V
Pelaksanaan
dan
Penatausahaan huruf A. Kerangka
Pengaturan menyatakan bahwa
Pengelolaan keuangan daerah
merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi kewenangan daerah yang
dilakukan secara tertib,
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taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan,
efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung
jawab
dengan
memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.
2.
Surat
Edaran
Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 11
Tahun 2020 tentang Penggunaan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) dan Data Non DTKS dalam
memberi
Bantuan
Sosial
ke
Masyarakat menyatakan hal – hal
sebagai berikut:
a.
Kementerian/Lembaga
dan
Pemerintah
Daerah
dapat
melakukan pendataan di lapangan
untuk
keperluan
pemberian
bantuan
sosial
dengan
menggunakan data rujukan yaitu
DTKS.
Bila
ditemukan
ketidaksesuaian
di
lapangan,
dimana
penduduk
yang
seharusnya
berhak
menerima
namun datanya tidak ada dalam
DTKS, maka bantuan dapat tetap
diberikan. Data penerima bantuan
baru
tersebut
harus
segera
dilaporkan ke Dinas Sosial atau
Pusat
Data
dan
Informasi
Kesejahteraan Sosial (Pusdatin
Kesos)
Kementerian
Sosial
Republik
Indonesia
untuk
diusulkan masuk ke dalam DTKS
sesuai dengan peraturan yang
berlaku;
b. Untuk penerima bantuan yang
terdaftar pada DTKS namun fakta
di lapangan menunjukkan bahwa
yang
bersangkutan
tidak
memenuhi
syarat
untuk
penerimaan bantuan sosial, maka
perlu
dilaporkan
ke
Dinas
Sosial/Pusdatin Kemensos untuk
perbaikan DTKS;
c. Data penerima bantuan sosial
dari program-program lainnya atau
data yang sudah dikumpulkan dari
lapangan, agar juga dipadankan
data NIK nya dengan data
penduduk

di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil setempat untuk
memastikan bahwa penduduk
tersebut memang ada (bukan
nama ganda, sudah meninggal
atau data fiktif);
d.
Kementerian/Lembaga
dan
Pemerintah
Daerah
harus
mengedepankan transparansi dan
akuntabilitas dalam pemberian
bantuan sosial dalam bentuk
menjamin
keterbukaan
akses
terhadap data penerima bantuan
sosial, realisasi pemberian bantuan
dan anggaran yang tersedia bagi
masyarakat yang berkepentingan
sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
3. Surat Edaran Kementerian
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
SE-2/PK/2021
Tentang
Penyesuaian
Penggunaan
Anggaran Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Untuk
Penanganan
Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) Dana Insentif Daerah (DID) TA
2021, dengan ketentuan sebagai
berikut:
1.Dalam
rangka
penanganan
pandemi COVID-19, penggunaan
DID diatur ketentuan:
a.paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) dari DID TA 2021 yang
diterima pemerintah daerah untuk
bidang kesehatan termasuk untuk
penanganan pandemi COVID-19,
sarana prasarana kesehatan, dan
digitalisasi pelayanan kesehatan;
dan
b. digunakan untuk perlindungan
sosial.
2.Pemerintah
daerah
menyampaikan
dokumen
penyesuaian
penggunaan
(refocusing)
DID
sebagaimana
pada butir 1 kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan
Keuangan
yang
merupakan syarat penyaluran DID:
dalam rangka penyediaan
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dukungan
pendanaan
untuk
belanja kesehatan penanganan
COVID-19 dan belanja prioritas
lainnya,
pemerintah
daerah
melakukan
realokasi
dan
refocusing DAU dan/atau DBH
yang digunakan untuk:
a.Pelaksanaan vaksinasi COVID-19
antara lain:
1)dukungan operasional untuk
pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
2)pemantauan
dan
penanggulangan
dampak
kesehatan ikutan pasca vaksinasi
COVID-19;
3)distribusi,
pengamanan,
dan
penyediaan tempat penyimpanan
vaksin COVID-19; dan
4)insentif tenaga kesehatan daerah
dalam
rangka
pelaksanaan
vaksinasi COVID-19.
b.Mendukung kelurahan dalam
pelaksanaan
penanganan
pandemi
COVID-19
melalui
penyediaan
anggaran
yang
disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing kelurahan dan
digunakan antara lain untuk
kegiatan pos komando tingkat
kelurahan.
c.Insentif tenaga kesehatan daerah
dalam
rangka
penanganan
pandemi COVID-19.
d.Belanja kesehatan lainnya dan
kegiatan prioritas yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
3.Dalam hal terdapat sisa DID TA
2020 dan sisa DID Tambahan TA
2020 di Rekening Kas Umum
Daerah, sisa DID dan sisa DID
Tambahan dimaksud digunakan
untuk kegiatan bidang pendidikan,
kesehatan,
penguatan
perekonomian
daerah,
dan
perlindungan sosial.
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4. Peraturan Menteri Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
17/PMK.07/2021
Tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran
2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan
Pandemi
Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Dampaknya, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a.Bab I Ketentuan Umum pada
Pasal 1 angka 10 menyatakan
bahwa Dana Insentif Daerah yang
selanjutnya disingkat DID adalah
dana yang bersumber dari APBN
kepada
Daerah
tertentu
berdasarkan
kriteria/kategori
tertentu dengan tujuan untuk
memberikan penghargaan atas
perbaikan dan/ atau pencapaian
kinerja tertentu di bidang tata
kelola keuangan daerah, pelayanan
umum pemerintahan, pelayanan
dasar publik, dan kesejahteraan
masyarakat.

b. perjalanan dinas.
(3) Penggunaan DID untuk bidang
kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b paling sedikit
30% (tiga puluh persen) dari
alokasi DID setiap Daerah.
(4) Dalam hal Pemerintah Daerah
menganggarkan penggunaan DID
tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), DID tidak
disalurkan.
(5) Dalam hal pada Tahun
Anggaran 2021, terdapat sisa DID
dan
DID
Tambahan
Tahun
Anggaran 2020 pada Rekening Kas

Umum
Daerah,
Pemerintah
Daerah menganggarkan kembali
dalam APBD Tahun Anggaran 2021
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

b.Bagian Keempat DID pada
Pasal 13 menyatakan bahwa:
(1) DID digunakan untuk:
a. bidang pendidikan termasuk
digitalisasi pelayanan pendidikan;
b. bidang kesehatan termasuk
untuk
penanganan
pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID19), sarana prasarana kesehatan,
dan
digitalisasi
pelayanan
kesehatan;

(6) Sisa DID dan DID Tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) digunakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2).

c.
penguatan
perekonomian
daerah termasuk pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
industri kecil, dan pemberdayaan
ekonomi masyarakat; dan/ atau

b. laporan rencana penggunaan
sisa DID Tahun Anggaran 2020;

d. perlindungan sosial.

d. laporan rencana penggunaan
sisa
DID
Tambahan
Tahun
Anggaran 2020; dan

(2) Penggunaan DID sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
digunakan untuk mendanai:
a. honorarium;

Pasal 14 menyatakan bahwa:
(1) Pemerintah Daerah wajib
menyampaikan:
a. laporan realisasi penyerapan DID
Tahun Anggaran 2020;

c. laporan realisasi penyerapan DID
Tambahan Tahun Anggaran 2020;

e.
laporan
bulanan
penyerapan DID

realisasi
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2. Pemberian Bantuan Sosial harus
dilakukan secara tertib, taat pada
ketentuan peraturan perundangundangan,
efisien,
ekonomis,
efektif,
transparan,
dan
bertanggung
jawab
dengan
memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat;
3. Penerima Bantuan Sosial dapat
menggunakan data DTKS maupun
Tahun Anggaran 2021, kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2) Penyampaian laporan realisasi
penyerapan DID Tahun Anggaran
2020
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
mengenai pengelolaan DID.
(3) Penyampaian laporan rencana
penggunaan sisa DID, laporan
realisasi
penyerapan
DID
Tambahan, dan laporan rencana
penggunaan sisa DID Tambahan
Tahun
Anggaran
2020,
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, dan huruf d,
dengan ketentuan:
a. ditandatangani oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dan
diberi cap dinas; dan
b. disampaikan melalui Portal
Pelaporan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa pada Sistem Informasi
Keuangan Daerah paling lambat
tanggal 21 Juni 2021.
(4) Penyampaian laporan bulanan
realisasi penyerapan DID Tahun
Anggaran
2021
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e,
dengan ketentuan:
a. ditandatangani oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dan
diberi cap dinas; dan
b. disampaikan melalui Portal
Pelaporan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa pada Sistem Informasi
Keuangan Daerah paling lambat
tanggal 14 untuk realisasi bulan
sebelumnya.
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(5) Dalam hal tanggal 21 Juni 2021
dan tanggal 14 bertepatan dengan
hari libur atau hari yang diliburkan,
batas waktu penerimaan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b dan ayat (4) huruf b
pada hari kerja berikutnya.
(6)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4) diatur dengan
Peraturan
Direktur
Jenderal
Perimbangan Keuangan.
(7) Kepatuhan Pemerintah Daerah
dalam
penyampaian
laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, menjadi salah satu kriteria
atau
kategori
kinerja
dalam
pengalokasian
DID
Tahun
Anggaran 2022.
C. TELAAHAN ATAS POKOK
PERMASALAHAN
Dengan mengacu pada poin A dan
B di atas, diperoleh beberapa
simpulan
dan
saran
terkait
penjelasan dan peraturan terkait
permasalahan tersebut di atas
sebagai berikut:

1. DID yang digunakan untuk
Perlindungan Sosial dalam bentuk
Bantuan Sosial dapat berupa uang
dan/atau barang kepada individu,
keluarga,
kelompok
dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi
dari kemungkinan terjadinya risiko
sosial, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan;
2. Pemberian Bantuan Sosial harus
dilakukan secara tertib, taat pada
ketentuan peraturan perundangundangan,
efisien,
ekonomis,
efektif,
transparan,
dan
bertanggung
jawab
dengan
memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat;
3. Penerima Bantuan Sosial dapat
menggunakan data DTKS maupun
data Non DTKS

dengan mengacu pada Surat
Edaran Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 11 Tahun 2020
tentang
Penggunaan
Data
Terpadu
Kesejahteraan
Sosial
(DTKS) dan Data Non DTKS dalam
memberi
Bantuan
Sosial
ke
Masyarakat;
4. Berdasarkan poin 1, 2 dan 3
diatas maka kami memberikan
saran agar sebagai berikut:
a.Dalam pelaksanaan pemberian
Bantuan Sosial agar membuat
Kerangka
Acuan
Kerja
yang
didalamnya memuat memuat
semua
penjelasan/keterangan
mengenai latar belakang, apa,
mengapa, siapa, kapan, di mana,
bagaimana, dan berapa perkiraan
biaya baik biaya operasional
maupun besaran uang yang akan
diberikan
dalam
rangka
pemberian
Bantuan
Sosial
tersebut;
b.Penerima Bantuan Sosial baik
yang berasal dari DTKS maupun
Non DTKS agar ditetapkan dalam
Keputusan Walikota Palangka Raya
dengan terlebih dahulu dilakukan
verifikasi dan validasi agar tidak
tumpang tindih dengan Penerima
Bantuan
Sosial
baik
yang
bersumber dari APBD Kabupaten/
Kota/ Provinsi maupun APBN
dengan mengacu pada Peraturan
Perundang – Undangan yang
berlaku.
Adapun seluruh keputusan yang
akan,
sedang,
dan
telah
dilaksanakan terkait penjelasan ini
menjadi
tanggung
jawab
sepenuhnya SKPD/Pihak terkait
lainnya,
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
digunakan dalam penjelasan ini
hanya
digunakan
sebagai
kriteria/dasar
untuk
dapat
memberikan
keyakinan
kami
dalam menilai suatu kondisi yang
terjadi sehingga dapat diperoleh
hasil
penjelasan
atas
permasalahan yang dipertanyakan.
Demikian hal ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
keputusan selanjutnya.

HALAMAN 26

INFO KLINIK APBD

SEMESTER 1 (JANUARI - JUNI) 2021

Saran/Pertimbangan Teknis terkait penganggaran
PPKM Berbasis Mikro di Kecamatan Pahandut Tahun
2021
Oleh:
1) Noor Iswandi, S.E., M.Si;
2) Endah Marsudiningsih, S.Pt., M.Si;
3) Diana, S.E., M.B.A;
4) Nur Rina Kus Afriana, S.T.
Kata Kunci: Penganggaran pada dana operasional dan honorarium PPKM Berbasis Mikro
Menindaklanjuti surat dari Camat
Pahandut Kota Palangka Raya
Nomor: 800.138/163/UMPEG/III/2021
tanggal 23 Maret 2021 perihal
Permohonan saran dan petunjuk
terkait
penganggaran
PPKM
Berbasis Mikro dI Kecamatan
Pahandut Tahun 2021, dengan
informasi sebagai berikut:
A. POKOK PERMASALAHAN
1.Kecamatan
Pahandut
Kota
Palangka Raya menyampaikan
Usulan penganggaran pada dana
operasional dan honorarium PPKM
di
DPA
Kantor
Kecamatan
Pahandut Tahun Anggaran 2021;

(2) Belanja operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan pengeluaran anggaran
untuk
Kegiatan
sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi
manfaat jangka pendek.
(3) Belanja modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pengeluaran anggaran
untuk perolehan aset tetap dan
aset
lainnya
yang
memberi
manfaat lebih dari 1 (satu) periode
akuntansi.

B. DASAR HUKUM PEMBAHASAN
1.Peraturan Pemerintah Nomor
12
Tahun
2019
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagai berikut:

(4)
Belanja
tidak
terduga
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c merupakan pengeluaran
anggaran atas Beban APBD untuk
keperluan
darurat
termasuk
keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya.
(5) Belanja transfer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan pengeluaran uang dari
Pemerintah
Daerah
kepada
Pemerintah
Daerah
lainnya
dan/atau dari Pemerintah Daerah
kepada pemerintah desa.

a. Pasal 55 ayat:
(1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri
atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

b. Pasal 56 ayat:
(1) Belanja operasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat
huruf a dirinci atas jenis:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;

2.Pada lampiran surat terdapat
Rincian Anggaran Dana Satgas
Covid-19
Kantor
Kecamatan
Pahandut
Tahun
2021
Orang/Bulan.
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d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.
c. Pasal 57 ayat:
(1) Belanja pegawai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat
huruf
a
digunakan
untuk
menganggarkan kompensasi yang
ditetapkan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
(2)
Kompensasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada
Kepala
Daerah/wakil
Kepala Daerah, pimpinan/anggota
DPRD, dan Pegawai ASN.
(3)
Belanja
Pegawai
ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dianggarkan pada belanja SKPD
bersangkutan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 58 (1) Pemerintah
Daerah
dapat
memberikan
tambahan penghasilan kepada
Pegawai
ASN
dengan
memperhatikan
kemampuan
Keuangan
Daerah
dan
memperoleh persetujuan DPRD
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)Tambahan
penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan berdasarkan
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pertimbangan beban kerja, tempat
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan
profesi, prestasi kerja, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.
(3)
Pemberian
tambahan
penghasilan kepada Pegawai ASN
daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan
Perkada
dengan
berpedoman
pada Peraturan Pemerintah.
(4) Dalam hal belum adanya
Peraturan
Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),
Kepala
Daerah
dapat
memberikan
tambahan
penghasilan bagi Pegawai ASN
setelah mendapat persetujuan
Menteri.
(5)
Persetujuan
Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan setelah memperoleh
pertimbangan
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
keuangan.
(6) Dalam hal Kepala Daerah
menetapkan
pemberian
tambahan
penghasilan
bagi
Pegawai ASN tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan (5), menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum
atas usulan Menteri.
Pasal 68 ayat:
(1)
Belanja
tidak
terduga
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (3) merupakan
pengeluaran anggaran atas Beban
APBD untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak
serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran
atas
Penerimaan
Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Pasal 69 ayat:
(1) Keadaan darurat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 68 ayat (1)
meliputi:
a. Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;
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b. Pelaksanaan operasi pencarian
dan pertolongan; dan/atau
c.
Kerusakan
sarana/prasarana
yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.
(2)
Keperluan
mendesak
sebagaimana dimaksud dalam
pasal 68 ayat (1) meliputi:
b. Belanja Daerah yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;
2. Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan
Regional
a. Pasal 3 ayat :
(1) Kepala daerah menetapkan
standar harga satuan biaya
honorarium, perjalanan dinas
dalam negeri, rapat atau
pertemuan di dalam dan di luar
kantor, pengadaan
kendaraan
dinas,
dan
pemeliharaan berpedoman pada
standar harga satuan regional
sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 dengan memperhatikan
prinsip efisiensi, efektivitas,
kepatutan, dan kewajaran.

b. Lampiran I (1.5.1) Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan
Honorarium
yang
diberikan
kepada seseorang yang diangkat
dalam
suatu
tim
pelaksana
kegiatan
untuk
melaksanakan
suatu tugas tertentu berdasarkan
surat keputusan kepala daerah
atau sekretaris daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang
dapat
diberikan
honorarium
adalah sebagai berikut:
a. Mempunyai keluaran (output)
jelas dan terukur;
b. Bersifat koordinatif untuk tim
pemerintah daerah:
1) dengan mengikutsertakan
instansi pemerintah di luar
pemerintah
daerah
yang
bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani oleh kepala

daerah; atau
2) antar satuan kerja perangkat
daerah untuk tim yang
ditandatangani oleh sekretaris
daerah.
c.Bersifat
temporer
dan
pelaksanaan kegiatannya perlu
diprioritaskan;
d.Merupakan tugas tambahan atau
perangkapan fungsi
bagi yang bersangkutan di luar
tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e.Dilakukan secara selektif, efektif,
dan efisien.
Besarnya
Honorarium
yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah,
sebesar dalam satuan Orang/
Bulan (OB):
a. Pengarah : Rp. 1.500.000,00
b. Penanggung Jawab : Rp.
1.250.000,00
c. Ketua : Rp. 1.000.000,00
d. Wakil Ketua : Rp. 850.000,00
e. Sekretaris : Rp. 750.000,00
f. Anggota : Rp. 750.000,00
Besar Honorarium yang ditetapkan
oleh Sekretaris Daerah, dalam
satuan Orang/Bulan (OB):
a. Pengarah : Rp. 750.000,00
b.
Penanggung
Jawab
:
Rp.700.000,00
c. Ketua : Rp. 650.000,00
d. Wakil Ketua : Rp. 600.000,00
e. Sekretaris : Rp. 500.000,00
f. Anggota : Rp. 500.000,00
C. TELAAHAN ATAS POKOK
PERMASALAHAN
Dengan mengacu pada poin A dan
B di atas, diperoleh beberapa
simpulan
dan
saran
terkait
penjelasan dan peraturan terkait
permasalahan tersebut di atas
sebagai berikut:
1.Justifikasi
Usulan
Belanja
Honorarium
Satgas
Covid-19
Kantor
Kecamatan
Pahandut
Tahun
2021
Orang/bulan
sebagaimana yang telah diusulkan
dalam lampiran, dikategorikan
dalam Belanja Pegawai;

2.Kebutuhan belanja honorarium
Satgas Covid-19 Kantor Kecamatan
Pahandut Tahun 2021 merupakan
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belanja dalam keadaan mendesak
karena kebutuhan tersebut dalam
rangka
penanganan
COVID-19
yang menjadi pokok permasalahan
merupakan belanja yang bersifat
wajib dan mengikat, sehingga
bilamana
tidak
dilaksanakan/
direalisasikan
maka
dapat
menimbulkan kerugian yang lebih
besar;
3. Besarnya honorarium yang
diusulkan sejumlah Rp.400.000,00
– Rp. 750.000,00 perlu data lebih
lanjut mengenai pejabat yang
menetapkan tim kegiatan. Apabila
ditetapkan oleh Kepala Daerah,
pada
prinsipnya
dapat
direalisasikan
dengan
menggunakan
dana
yang
bersumber pada DPA Kantor
Kecamatan Pahandut, namun jika
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah,
diperlukan
data
lebih
lanjut
mengenai kedudukan dalam tim
penerima honorarium tersebut.
dengan mekanisme penunjukan
berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang – undangan yang
berlaku.
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Adapun seluruh keputusan yang
akan,
sedang,
dan
telah
dilaksanakan terkait penjelasan ini
menjadi
tanggung
jawab
sepenuhnya SKPD/ Pihak terkait
lainnya,
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
digunakan dalam penjelasan ini
hanya
digunakan
sebagai
kriteria/dasar
untuk
dapat
memberikan
keyakinan
kami
dalam menilai suatu kondisi yang
terjadi sehingga dapat diperoleh
hasil
penjelasan
atas
permasalahan yang dipertanyakan.
Demikian hal ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
keputusan selanjutnya.
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Saran/Pertimbangan Teknis terhadap Pelaksanaan
Kegiatan Diklat Kepala SD dan SMP Tahun 2021
terkait anggaran DPA SKPD Dinas Pendidikan Kota
Tahun Anggaran 2021
Oleh:
1) Trisnamanda, S.E., M.Si;
2) Hardelae, S.E;
3) Irma Susanti, S.E., M.Si;
4) Noor Iswandi, S.E., M.Si;
5) Diana, S.E., M.B.A.
Kata Kunci: Kegiatan Diklat Kepala SD dan SMP Tahun 2021
Menindaklanjuti surat dari Kepala
Dinas Pendidikan Kota Palangka
Raya Nomor: 420/205/870.UmPeg/III/2021 tanggal 12 Maret 2021
perihal
Mohon
Pertimbangan
untuk Pelaksanaan Kegiatan Diklat
Kepala SD dan SMP Tahun 2021
terkait anggaran DPA SKPD Dinas
Pendidikan Kota Tahun Anggaran
2021, dengan informasi sebagai
berikut:
A. POKOK PERMASALAHAN
1.Berdasarkan
Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) melalui Surat Keputusan
Walikota Palangka Raya Nomor :
DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01/001/2021
tanggal 4 Januari 2021 tentang
Pengesahan
Dokumen
Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD
Dinas Pendidikan Kota Palangka
Raya Tahun Anggaran 2021, maka
kami akan segera melaksanakan
kegiatan Diklat Calon Kepala
Sekolah Tingkat SD dan SMP
melalui Kerjasama antara Dinas
Pendidikan Kota Palagka Raya,
LPMP
dan
LPPKSP
sebagai
Lembaga Resmi yang ditunjuk
oleh KEMENDIKBUD melalui 2
(dua)
tahapan,
yaitu
Tahap
Pertama
dilakukan
Seleksi
Substansi bagi Calon Peserta Diklat
Cakep,
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setelah mendapatkan peserta lulus
seleksi Substansi dilanjutkan pada
Diklat Cakep yang terdiri dari OJT, I,
II dan III selama 3 bulan dan setara
dengan 397 JP (RKA terlampir);
2.Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) sebagaimana point 1
diatas tidak dirinci sesuai dengan
RAB yang diusulkan oleh pihak
LPPKSP Solo sebagai Lembaga
yang menaungi Diklat Cakep dan
menerbitkan
NUKS/
Sertifikat
Kepala Sekolah tersebut;
3.Berdasarkan point 1 dan 2
tersebut diatas apakah Dinas
Pendidikan Kota Palangka Raya
dapat melaksanakan Diklat Calon
Kepala Sekolah SD dan SMP
tersebut.
B. DASAR HUKUM PEMBAHASAN
1.Peraturan Pemerintah Nomor
12
Tahun
2019
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
pada Pasal 55 ayat:
(1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri
atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

(2) Belanja operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan pengeluaran anggaran
untuk
Kegiatan
sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi
manfaat jangka pendek.
(3) Belanja modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pengeluaran anggaran
untuk perolehan aset tetap dan
aset
lainnya
yang
memberi
manfaat lebih dari 1 (satu) periode
akuntansi.
(4)
Belanja
tidak
terduga
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c merupakan pengeluaran
anggaran atas Beban APBD untuk
keperluan
darurat
termasuk
keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya.
(5) Belanja transfer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan pengeluaran uang dari
Pemerintah
Daerah
kepada
Pemerintah
Daerah
lainnya
dan/atau dari Pemerintah Daerah
kepada pemerintah desa.
2.Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
sebagaimana
telah
diubah
dalam
Peraturan
Presiden
Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah,

HALAMAN 30

INFO KLINIK APBD

pada
BAB
IV
Perencanaan
Pengadaan
Bagian
Kesatu:
Perencanaan Pengadaan Pasal 18
ayat: (1) Perencanaan pengadaan
meliputi identifikasi kebutuhan,
penetapan barang/ jasa, cara,
jadwal, dan anggaran Pengadaan
Barang/ Jasa.
(3) Perencanaan Pengadaan yang
dananya bersumber dari APBD
dilakukan
bersamaan
dengan
proses penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Perangkat Daerah
(RKA Perangkat Daerah) setelah
nota
kesepakatan
Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).
(4) Perencanaan pengadaan terdiri
atas:
a. Perencanaan pengadaan melalui
Swakelola; dan/ atau
b.
Perencanaan
pengadaan
melalui Penyedia.
(7)
Perencanaan
pengadaan
melalui Penyedia meliputi:
a. Penyusunan spesifikasi teknis/
KAK;
b.
Penyusunan
perkiraan
biaya/RAB;
c. Pemaketan Pengadaan Barang/
Jasa;
d. Konsolidasi Pengadaan Barang/
Jasa; dan
e. penyusunan biaya pendukung.
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis
Pengelolaan
Keuangan
Daerah Bab V Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Bagian
A.
Kerangka Pengaturan “Pengelolaan
keuangan
daerah
merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari
penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
daerah
yang
dilakukan secara tertib, taat pada
ketentuan peraturan perundangundangan,
efisien,
ekonomis,
efektif,
transparan,
dan
bertanggung
jawab
dengan
memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.”
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C. TELAAHAN ATAS POKOK
PERMASALAHAN
Dengan mengacu pada poin A dan
B di atas, diperoleh beberapa
simpulan
dan
saran
terkait
penjelasan dan peraturan terkait
permasalahan tersebut di atas
sebagai berikut:
1.Bahwa
sebagaimana
telah
tertuang di dalam Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dalam
Peraturan Presiden RI Nomor 12
Tahun 2021 pada Pasal 18 Ayat (7)
Perencanaan pengadaan melalui
Penyedia meliputi: Penyusunan
spesifikasi teknis/ KAK; Penyusunan
perkiraan biaya/RAB; Pemaketan
Pengadaan
Barang/
Jasa;
Konsolidasi Pengadaan Barang/
Jasa; dan penyusunan biaya
pendukung.

2.Bahwa
sebagaimana
telah
tertuang dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman
Teknis
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Bab
V
Pelaksanaan
dan
PenatausahaanBagian A. Kerangka
Pengaturan
“Pengelolaan
keuangan
daerah
merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari
penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
daerah
yang
dilakukan secara tertib, taat pada
ketentuan peraturan perundangundangan,
efisien,
ekonomis,
efektif,
transparan,
dan
bertanggung
jawab
dengan
memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.”

dan penatausahaan keuangan
berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang – undangan yang
berlaku.
Adapun seluruh keputusan yang
akan,
sedang,
dan
telah
dilaksanakan terkait penjelasan ini
menjadi
tanggung
jawab
sepenuhnya SKPD/ Pihak terkait
lainnya,
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
digunakan dalam penjelasan ini
hanya
digunakan
sebagai
kriteria/dasar
untuk
dapat
memberikan
keyakinan
kami
dalam menilai suatu kondisi yang
terjadi sehingga dapat diperoleh
hasil
penjelasan
atas
permasalahan yang dipertanyakan
Demikian hal ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
keputusan selanjutnya.

3.Berdasarkan poin 1 dan 2
tersebut di atas maka kami
berpendapat
bahwa
dalam
pelaksanaan Diklat Calon Kepala
Sekolah SD dan SMP dapat tetap
dilaksanakan dengan menyusun
dokumen Kerangka Acuan Kerja,
Perkiraan
Biaya/
RAB
dan
dokumen pendukung lainnya dan
agar
dalam
pelaksanaan
pertanggungjawaban
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Saran/Pertimbangan Teknis terhadap Pembayaran
Honorarium Tim Kerja
Oleh:
1) Trisnamanda, S.E., M.Si;
2) Hardelae, S.E;
3) Irma Susanti, S.E., M.Si;
4) Noor Iswandi, S.E., M.Si;
5) Diana, S.E., M.B.A.
Kata Kunci: Pembayaran Honorarium Tim Kerja
Menindalanjuti surat dari Kepala
Dinas Penamanan Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota
Palangka
Raya
Nomor
503.1/141/DPMPTSP/III/2021 tanggal
10 Maret 2021 perihal Pembayaran
Honorarium Tim Kerja dengan
informasi sebagai berikut:
A. POKOK PERMASALAHAN
1.Sehubungan dengan Kegiatan
Penyelenggaraan
Promosi
Penanaman Modal yang menjadi
wewenang daerah Kota Palangka
Raya, Dinas Penamanan Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota
Palangka
Raya
Tahun
Anggaran
2021,
untuk
meningkatkan persentase Investasi
Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) perlu dilakukan langkah
berupa
penyusunan
strategis
promosi penanaman modal.

2.Pelaksanaan
kegiatan
ini
melibatkan beberapa stakeholder
terkait yang ditetapkan dengan
Surat Keputusan Tim Kerja yang
ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah Kota Palangka Raya, guna
memberikan
informasi,
data,
analisa dan saran serta pandangan
kedepan untuk memaksimalkan
kegiatan dimaksud.
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3.Berdasarkan point 1 dan 2 diatas Dinas Penamanan Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya mempertanyakan
terkait kejelasan perihal apakah dapat dibayarkan honorarium untuk Tim
Kerja yang beranggotakan ASN dari Dinas Penamanan Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

B. DASAR
1.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional Lampiran I 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal
dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim
yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II,
pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional
pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor
sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang
diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas
jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah) per bulan.
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b. Klasifikasi II dengan kriteria
pemerintah
daerah
provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah
memberikan
tambahan
penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah) per bulan dan kurang
dari Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah) per bulan.
c. Klasifikasi III dengan kriteria
pemerintah
daerah
provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah
memberikan
tambahan
penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi
kurang
dari
Rp6.000.000,00
(enam
juta
rupiah) per bulan atau belum
menerima tambahan penghasilan.
1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan
Honorarium
yang
diberikan
kepada seseorang yang diangkat
dalam
suatu
tim
pelaksana
kegiatan
untuk
melaksanakan
suatu tugas tertentu berdasarkan
surat keputusan kepala daerah
atau sekretaris daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang
dapat
diberikan
honorarium
adalah sebagai berikut:
a. mempunyai keluaran (output)
jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim
pemerintah daerah:

1)
dengan
mengikutsertakan
instansi
pemerintah
di
luar
pemerintah
daerah
yang
bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani
oleh
kepala
daerah; atau
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2) antar satuan kerja perangkat
daerah
untuk
tim
yang
ditandatangani oleh sekretaris
daerah.
c.
bersifat
temporer
dan
pelaksanaan kegiatannya perlu
diprioritaskan;
d. merupakan tugas tambahan
atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan di luar tugas dan
fungsi sehari-hari; dan
e. dilakukan secara selektif, efektif,
dan efisien.
1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
Honorarium
yang
diberikan
kepada seseorang yang diberi
tugas
melaksanakan
kegiatan
administratif untuk menunjang
kegiatan tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari tim pelaksana
kegiatan. Sekretariat tim pelaksana
kegiatan hanya dapat dibentuk
untuk menunjang tim pelaksana
kegiatan yang ditetapkan oleh
sekretaris daerah.
Jumlah sekretariat tim pelaksana
kegiatan diatur sebagai berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang
untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh kepala daerah;
atau

b. paling banyak 7 (tujuh) orang
untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.
Dalam hal tim pelaksana kegiatan
telah terbentuk selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut, pemerintah
daerah

provinsi, kabupaten, atau kota
melakukan
evaluasi
terhadap
urgensi dan efektifitas keberadaan
tim
dimaksud
untuk
dipertimbangkan menjadi tugas
dan fungsi suatu satuan kerja
perangkat daerah.
2. Peraturan Walikota Palangka
Raya Nomor 25 Tahun 2020
Tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Palangka Raya.
C. TELAAHAN ATAS POKOK
PERMASALAHAN
YANG
DIPERTANYAKAN
Dengan mengacu pada uraian
huruf A dan B di atas, diperoleh
beberapa simpulan dan saran
terkait penjelasan dan peraturan
terkait permasalahan tersebut di
atas sebagai berikut:
1.Pemberian
Honorarium
Tim
Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan dapat
diberikan
pada
Tim
yang
keanggotaannya berasal dari lintas
satuan kerja perangkat daerah.
Dan pengaturan batasanjumlah
tim
yang
dapat
diberikan
honorarium bagi pejabat eselon I,
pejabat eselon II, pejabat eselon III,
pejabat eselon IV, pelaksana, dan
pejabat fungsional pada tim
dimaksud
sesuai
dengan
Klasifikasinya, dalam hal ini Pejabat
Eselon pada Pemerintah Kota
Palangka Raya masuk dalam
Klasifikasi
II
dengan
kriteria
pemerintah
daerah
provinsi,
kabupaten,
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atau kota yang telah memberikan
tambahan penghasilan pada kelas
jabatan tertinggi lebih besar atau
sama dengan Rp6.000.000,00
(enam juta rupiah) per bulan dan
kurang dari Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah) per bulan, hal ini
berdasarkan Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 25 Tahun
2020
Tentang
Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil
Negara
di
Lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya
dalam lampiran I, tambahan
penghasilan
terbesar
senilai
Rp10.000.000,00.
2.Terkait pemberian honorarium
untuk Tim Pelaksana Kegiatan
diberikan kepada seseorang yang
diangkat
dalam
suatu
tim
pelaksana
kegiatan
untuk
melaksanakan suatu tugas tertentu
berdasarkan
surat
keputusan
kepala daerah atau sekretaris
daerah. Adapun untuk ketentuan
pembentukan tim yang dapat
diberikan
honorarium
adalah
sebagai berikut:
a. mempunyai keluaran (output)
jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim
pemerintah daerah:
1)
dengan
mengikutsertakan
instansi
pemerintah
di
luar
pemerintah
daerah
yang
bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani
oleh
kepala
daerah; atau
2) antar satuan kerja perangkat
daerah
untuk
tim
yang
ditandatangani oleh sekretaris
daerah.
c.
bersifat
temporer
dan
pelaksanaan kegiatannya perlu
diprioritaskan;
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d. merupakan tugas tambahan
atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan di luar tugas dan
fungsi sehari-hari; dan
e. dilakukan secara selektif, efektif,
dan efisien.
3.Terkait pemberian honorarium
untuk Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan
diberikan
kepada
seseorang yang diberi tugas
melaksanakan
kegiatan
administratif untuk menunjang
kegiatan tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari tim pelaksana
kegiatan. Sekretariat tim pelaksana
kegiatan hanya dapat dibentuk
untuk menunjang tim pelaksana
kegiatan yang ditetapkan oleh
sekretaris daerah.
4.Jumlah sekretariat tim pelaksana
kegiatan diatur sebagai berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang
untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh kepala daerah;
atau
b. paling banyak 7 (tujuh) orang
untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.
Dalam hal tim pelaksana kegiatan
telah terbentuk selama 3 (tiga)
tahun berturut - turut, pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, atau
kota melakukan evaluasi terhadap
urgensi dan efektifitas keberadaan
tim
dimaksud
untuk
dipertimbangkan menjadi tugas
dan fungsi suatu satuan kerja
perangkat daerah.

yang beranggotakan ASN dari
Dinas Penamanan Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota
Palangka
Raya
dapat
dibayarkan apabila Tim Kerja
tersebut
merupakan
tugas
tambahan
atau
perangkapan
fungsi bagi yang bersangkutan
diluar tugas dan fungsi sehari-hari;
dan dilakukan secara selektif,
efektif,
dan
efisien
dengan
mempedomani peraturan dan
ketentuan yang berlaku dalam hal
ini Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional.
Adapun seluruh keputusan yang
akan,
sedang,
dan
telah
dilaksanakan terkait penjelasan ini
menjadi
tanggung
jawab
sepenuhnya SKPD/ Pihak terkait
lainnya,
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
digunakan dalam penjelasan ini
hanya digunakan sebagai kriteria/
dasar untuk dapat memberikan
keyakinan kami dalam menilai
suatu kondisi yang terjadi sehingga
dapat diperoleh hasil penjelasan
atas
permasalahan
yang
dipertanyakan.
Demikian hal ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
keputusan selanjutnya.

5.Berdasarkan poin 1 s.d 4 diatas
maka kami berpendapat bahwa
pemberian Honorarium untuk Tim
Kerja
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Saran/Pertimbangan Teknis terhadap Pembayaran
honorarium Tim Pengelola Aplikasi Pajak Daerah
Online
Oleh:
Tim II Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD
Kata Kunci: Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Aplikasi Pajak Daerah Online, tugas
pokok dan fungsi
Menindalanjuti surat dari Kepala
Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Palangka
Raya
Nomor
790/10.42.18/Sekt/BPPRD/V/2021
tanggal 18 Mei 2021 perihal
permohonan
asistensi
surat
pertanggungjawaban
dengan
informasi sebagai berikut:
A. POKOK PERMASALAHAN
1.Sehubungan
dengan
permintaan
pembayaran
Honorarium
Tim
Pengelola
Aplikasi Pajak Daerah Online
pada Kegiatan Honorarium Tim
Pengelola Aplikasi Pajak Daerah
Online Tahun Anggaran 2021.

2.Pelaksanaan
kegiatan
ini
melibatkan
beberapa
stakeholder
terkait
yang
ditetapkan
dengan
Surat
Keputusan
Tim
Pengelola
Aplikasi Pajak Daerah Online
yang
ditandatangani
oleh
Walikota Palangka Raya, guna
memberikan informasi, data,
analisa
dan
saran
serta
pandangan
kedepan
untuk
memaksimalkan
kegiatan
dimaksud.
3.Berdasarkan point 1 dan 2
diatas Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kota
Palangka Raya mempertanyakan
terkait kejelasan perihal apakah
dapat dibayarkan honorarium
untuk Tim Pengelola Aplikasi
Pajak
Daerah
Online
yang
beranggotakan
Walikota
Palangka Raya, Wakil Walikota
Palangka Raya,
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Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya dan ASN dari Dinas
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.
B. DASAR
1.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional Lampiran I 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan
kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat
diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon
III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud,
jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan
ketentuan sebagai berikut:

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang
diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
a.Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau
kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) per bulan.
b.Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau
kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per
bulan.
c.Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau
kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau
belum menerima tambahan penghasilan.
1.5.1.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu
tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu
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berdasarkan
surat
keputusan
kepala daerah atau sekretaris
daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang
dapat
diberikan
honorarium
adalah sebagai berikut:
a.mempunyai keluaran
jelas dan terukur;

(output)

b.bersifat koordinatif untuk tim
pemerintah daerah:
1)
dengan
mengikutsertakan
instansi
pemerintah
di
luar
pemerintah
daerah
yang
bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani
oleh
kepala
daerah; atau
2)antar satuan kerja perangkat
daerah
untuk
tim
yang
ditandatangani oleh sekretaris
daerah.
c.bersifat
temporer
pelaksanaan kegiatannya
diprioritaskan;

dan
perlu

d.merupakan tugas tambahan
atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan di luar tugas dan
fungsi sehari-hari; dan
e.dilakukan secara selektif, efektif,
dan efisien.
1.5.2.Honorarium Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
Honorarium
yang
diberikan
kepada seseorang yang diberi
tugas
melaksanakan
kegiatan
administratif untuk menunjang
kegiatan tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari tim pelaksana
kegiatan. Sekretariat tim pelaksana
kegiatan hanya dapat dibentuk
untuk menunjang tim pelaksana
kegiatan yang ditetapkan oleh
sekretaris
daerah.
Jumlah
sekretariat tim pelaksana kegiatan
diatur sebagai berikut:
a.paling banyak 10 (sepuluh) orang
untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh kepala daerah;
atau
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b.paling banyak 7 (tujuh) orang
untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.
Dalam hal tim pelaksana kegiatan
telah terbentuk selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut, pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, atau
kota melakukan evaluasi terhadap
urgensi dan efektifitas keberadaan
tim
dimaksud
untuk
dipertimbangkan menjadi tugas
dan fungsi suatu satuan keija
perangkat daerah.
1.Peraturan
Walikota
Palangka
Raya Nomor 57 Tahun 2019
tentang
Kedudukan,
Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Palangka
Raya.
2.Peraturan Walikota Palangka
Raya Nomor 25 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Palangka Raya.
C. TELAAHAN ATAS POKOK
PERMASALAHAN
YANG
DIPERTANYAKAN
A.Dengan mengacu pada uraian
huruf A dan B di atas, diperoleh
beberapa simpulan dan saran
terkait penjelasan dan peraturan
terkait permasalahan tersebut di
atas sebagai berikut:
1.Pemberian
Honorarium
Tim
Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan dapat
diberikan
pada
Tim
yang
keanggotaannya berasal dari lintas
satuan keija perangkat daerah. Dan
pengaturan batasan jumlah tim
yang dapat diberikan honorarium
bagi pejabat eselon I, pejabat
eselon II, pejabat eselon III, pejabat
eselon IV, pelaksana, dan pejabat
fungsional pada tim dimaksud
sesuai
dengan
Klasifikasinya,
dalam hal ini Pejabat Eselon pada
Pemerintah Kota Palangka Raya
masuk dalam Klasifikasi II dengan
kriteria
pemerintah
daerah
provinsi, kabupaten, atau kota

yang telah memberikan tambahan
penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah) per bulan dan kurang
dari Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah) per bulan, hal ini
berdasarkan Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 25 Tahun
2020
Tentang
Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil
Negara
di
Lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya
dalam lampiran I, tambahan
penghasilan terbesar senilai Rp
10.000.000,00.
2.Terkait pemberian honorarium
untuk Tim Pelaksana Kegiatan
diberikan kepada seseorang yang
diangkat
dalam
suatu
tim
pelaksana
kegiatan
untuk
melaksanakan suatu tugas tertentu
berdasarkan
surat
keputusan
kepala daerah atau sekretaris
daerah. Adapun untuk ketentuan
pembentukan tim yang dapat
diberikan
honorarium
adalah
sebagai berikut:
a.mempunyai keluaran (output)
jelas dan terukur;
b.bersifat koordinatif untuk tim
pemerintah daerah:
1)dengan
mengikutsertakan
instansi
pemerintah
di
luar
pemerintah
daerah
yang
bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani
oleh
kepala
daerah; atau
2)antar satuan kerja perangkat
daerah
untuk
tim
yang
ditandatangani oleh sekretaris
daerah.
c.bersifat
temporer
dan
pelaksanaan kegiatannya perlu
diprioritaskan;
d.merupakan tugas tambahan
atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan di luar tugas dan
fungsi sehari-hari; dan
e.dilakukan secara selektif, efektif,
dan efisien.
3. Terkait pemberian honorarium
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untuk Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan
diberikan
kepada
seseorang yang diberi tugas
melaksanakan
kegiatan
administratif untuk menunjang
kegiatan tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari tim pelaksana
kegiatan. Sekretariat tim pelaksana
kegiatan hanya dapat dibentuk
untuk menunjang tim pelaksana
kegiatan yang ditetapkan oleh
sekretaris daerah.
4.Jumlah sekretariat tim pelaksana
kegiatan diatur sebagai berikut:
a.paling banyak 10 (sepuluh) orang
untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh kepala daerah;
atau
b.paling banyak 7 (tujuh) orang
untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.
Dalam hal tim pelaksana kegiatan
telah terbentuk selama 3 (tiga)
tahun berturut - turut, pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, atau
kota melakukan evaluasi terhadap
urgensi dan efektifitas keberadaan
tim
dimaksud
untuk
dipertimbangkan menjadi tugas
dan fungsi suatu satuan kerja
perangkat daerah.
5.Terkait dalam hal tugas, fungsi
dan tata keija pada Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah
sebagaimana
termuat
dalam
Peraturan
Walikota
Palangka Raya Nomor 57 Tahun
2019 Bab II Kedudukan dan
Susunan Organisasi Pasal 3 huruf d.
Bidang Pelayanan, membawahi
(1) Sub Bidang Pelayanan Pajak
Daerah Lainnya,
(2) Sub Bidang Pelayanan Retribusi
Daerah, dan

SEMESTER 1 (JANUARI - JUNI) 2021
(3) Sub Bidang Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) dan
Bea Perolehan Ha katas Tanah dan
Bangunan
(BPHTB).
Bagian
Keempat Bidang Pelayanan pasal
13 angka (5) Uraian Tugas Kepala
Bidang Pelayanan adalah sebagai
berikut:
a.Mengkoordinasikan
kebijakan
teknis dan kegiatan pelayanan
pajak dan retribusi daerah;
b.Melaksanakan dan menerapkan
konsep pelayanan prima dalam
pelayanan
administrasi
serta
pemungutan pajak dan retribusi
daerah;
c.Melaksanakan
kegiatan
pelayanan
pendaftaran,
perubahan, mutasi, penghapusan
objek dan subjek pajak bumi dan
bangunan sektor perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2);
d.Melaksanakan
pelayanan pajak
assessment;

kegiatan
daerah seft

e.Melaksanakan
kegiatan
pelayanan pajak daerah official
assessment;
Paragraf 1 Sub Bidang Pelayanan
Pajak Daerah Lainnya Pasal 14
angka (3) Uraian tugas Kepala Sub
Bidang Pelayanan Pajak Daerah
Lainnya adalah sebagai berikut:
g. penerapan pajak online dengan
aplikasi e-STPD
Pertimbangan pembentukan Tim
Pengelola berdasarkan dengan
Keputusan
Walikota
Nomor
188.45/22/2021
tentang
Pembentukan
Tim
Pengelola
Aplikasi Pajak Daerah Online pada
Badan
Pengelola
Pajak
dan
Retribusi Daerah adalah dalam
rangka
mengoptimalkan
pengelolaan Pajak Daerah,

perluasan
serta
peningkatan
pelayanan pajak daerah pada Kota
Palangka Raya, yang mana dalam
hal pengoptimalan pajak daerah,
perluasan
serta
peningkatan
pelayanan pajak daerah adalah
merupakan bagian dari tugas
pokok
dan
fungsi
bidang
pelayanan pada Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Palangka Raya.
Dalam hal terkait dengan kegiatan
Honorarium Tim Pengelola Aplikasi
Pajak
Daerah
Online
bahwa
kegiatan
tersebut
dinilai
merupakan bagian dari tugas
pokok dan fungsi yang melekat
pada Bidang Pelayanan pada
Badan
Pengelola
Pajak
dan
Retribusi Daerah Kota Palangka
Raya.
6.Berdasarkan poin 1 s.d 5 diatas
maka kami berpendapat bahwa
pemberian Honorarium tersebut
tidak dapat dibayarkan karena
dinilai merupakan bagian dari
tugas pokok dan fungsi yang
melekat pada Bidang Pelayanan
Badan
Pengelola
Pajak
dan
Retribusi Daerah Kota Palangka
Raya
berdasarkan
Peraturan
Walikota Palangka Raya Nomor 57
Tahun 2019 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Palangka Raya.
Adapun seluruh keputusan yang
akan,
sedang,
dan
telah
dilaksanakan terkait penjelasan ini
menjadi
tanggung
jawab
sepenuhnya SKPD/ Pihak terkait
lainnya,
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
digunakan dalam penjelasan ini
hanya digunakan sebagai kriteria/
dasar untuk dapat memberikan
keyakinan kami dalam menilai
suatu kondisi yang terjadi sehingga
dapat diperoleh hasil penjelasan
atas
permasalahan
yang
dipertanyakan.
Demikian hal ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
keputusan selanjutnya.

BULETIN PENGAWASAN

HALAMAN 37

INFO KLINIK APBD

SEMESTER 1 (JANUARI - JUNI) 2021

Saran/Pertimbangan Teknis terhadap Konsultasi
Pejabat Penandatanganan Surat Keputusan
Penetapan Penerima Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan Tahun 2021
Oleh:
Tim II Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD
Kata Kunci: Penetapan Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
Tahun 2021
Menindaklanjuti surat dari Kepala
Dinas Pendidikan Kota Palangka
Raya
Nomor:
420/455/P.PaudPNF/V72021 tanggal 25 Mei 2021
perihal
Konsultasi
Pejabat
Penandatanganan
Surat
Keputusan Penetapan Penerima
Dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Dana Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kesetaraan
Tahun
2021, dengan informasi sebagai
berikut
A. POKOK PERMASALAHAN
1.Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2021 Tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kesetaraan, halaman 7 Pasal 5 Ayat
1 “Satuan Pendidikan Penerima
Dana BOP PAUD sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
4
ditetapkan oleh Kepala Dinas
untuk setiap tahap penyaluran”
(Peraturan Terlampir);
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2.Berdasarkan ketentuan aturan
point 1 diatas mohon petunjuk
untuk Pejabat Penandatanganan
Surat
Keputusan
Penetapan
Penerima
Dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
(BOP) Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
dan
Dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
(BOP) Pendidikan Kesetaraan serta
Pejabat
Pendandatanganan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD).
B. DASAR HUKUM PEMBAHASAN
1.Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman
Teknis
Pengelolaan
Keuangan
Daerah pada Lampiran, Bab I,
Huruf E, Angka 3 “Kepala SKPD
selaku Pengguna Anggaran
(PA) mempunyai wewenang”,
meliputi:
Huruf
b.
“Menandatangani
dokumen
Naskah Peijanjian Hibah Daerah
(NPHD);

Pengelolaan
Dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kesetaraan, Pasal 5 Ayat (1)
“Satuan Pendidikan Penerima
Dana BOP PAUD sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
4
ditetapkan oleh Kepala Dinas
untuk setiap tahap penyaluran”.
3.Peraturan Menteri Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2021
Tentang
Petunjuk
Teknis
Pengelolaan
Dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kesetaraan, Pasal 25 “Menteri,
gubernur, dan bupati/walikota
melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap pengelolaan
Dana BOP PAUD dan Dana BOP
Kesetaraan
sesuai
dengan
kewenangannya”.

2.Peraturan Menteri Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2021
Tentang Petunjuk Teknis
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C. TELAAHAN ATAS POKOK
PERMASALAHAN
Dengan mengacu pada poin A dan
B di atas, diperoleh beberapa
simpulan
dan
saran
terkait
penjelasan dan peraturan terkait
permasalahan tersebut di atas
sebagai berikut:
1.Bahwa
sebagaimana
telah
tertuang di dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang
Pedoman
Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah
pada Lampiran, Bab I, Huruf E,
Angka 3 “Kepala SKPD selaku
Pengguna
Anggaran
(PA)
mempunyai
wewenang”,
meliputi:
Huruf
b.
“Menandatangani
dokumen
Naskah
Perjanjian
Hibah
Daerah (NPHD)".

2.Bahwa
sebagaimana
telah
tertuang dalam Peraturan Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2021 Tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kesetaraan, Pasal 5 Ayat (1)
“Satuan Pendidikan Penerima
Dana BOP PAUD sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
4
ditetapkan oleh Kepala Dinas
untuk setiap tahap penyaluran”.
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3.Bahwa
sebagaimana
telah
tertuang dalam Peraturan Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2021 Tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kesetaraan, “Menteri, gubernur,
dan bupati/walikota melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
terhadap pengelolaan Dana
BOP PAUD dan Dana BOP
Kesetaraan
sesuai
dengan
kewenangannya”.
4.Berdasarkan ketentuan aturan
poin 1, 2 dan 3 di atas maka kami
berpendapat dan menyimpulkan
bahwa
dalam
Penetapan
Penerima
Dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kesetaraan
Tahun
2021
dan
penandatanganan
Naskah
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
ditandatangani oleh Kepala Dinas
sesuai dengan kewenangannya
dan agar dalam pelaksanaan
pertanggungjawaban
dan
penatausahaan
keuangan
berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang - undangan yang
berlaku.

Adapun seluruh keputusan yang
akan,
sedang,
dan
telah
dilaksanakan terkait penerapan
penjelasan ini menjadi tanggung
jawab sepenuhnya SKPD/ Pihak
terkait
lainnya,
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang digunakan dalam penjelasan
ini
digunakan
sebagai
kriteria/dasar
untuk
dapat
memberikan keyakinan dalam
menilai suatu kondisi yang terjadi
sehingga
diperoleh
hasil
penjelasan atas permasalahan
yang dipertanyakan
Demikian hal ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
keputusan selanjutnya.
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Petunjuk Pergantian Spesifikasi Pengadaan
Barang/Jasa Belanja Komputer (PC) dan Laptop
Tahun 2021
Oleh:
Tim II Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD
Kata Kunci: Pergantian Spesifikasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Komputer (PC) dan
Laptop
Berdasarkan surat dari Camat
Pahandut
Nomor
:
800.138/280/UMPEG/V/2021
tanggal 27 Mei 2021 perihal
petunjuk pergantian speksifikasi
pengadaan barang/jasa belanja
komputer
dengan
informasi
sebagai berikut:

3.Sehubungan dengan poin 1 dan 2
tersebut di atas, agar Inspektorat
Kota
Palangka
Raya
dapat
memberikan Saran/Pertimbangan
Teknis
tentang
Pergantian
Speksifikasi
Pengadaan
Barang/Jasa Belanja Komputer
(PC) dan Laptop Tahun 2021.

A. POKOK PERMASALAHAN
1.Berdasarkan dengan Surat PT.
Acer Indonesia Nomor : 017 / CONS
/ DIS / IS / III / 2021 tanggal 28 April
2021 perihal produk Aspira 5 (A51441 G) & AT3-600, menyatakan
bahwa untuk produk Aspira 5
(A514-41 G) & AT3-600 telah
didiscontinue
dan
digantikan
dengan
produk
yang
lain.
Dikarenakan hal tersebut maka
Camat Pahandut selaku Pengguna
Anggaran Kecamatan Pahandut
mengupayakan
untuk
menyesuaikan dengan mengganti
speksifikasi
didalam
DPA
Kecamatan Pahandut tersebut;

B. DASAR
1.Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pedoman Perencanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Bab IV Identifikasi
Kebutuhan Bagian Kesatu Umum
Pasal 7 :
(1)
Identifikasi
kebutuhan
barang/jasa dilakukan berdasarkan
rencana kegiatan yang ada di
dalam
Rencana
Keija
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah;

2.Termuat
didalam
DPA
Kecamatan
Pahandut
Kota
Palangka Raya Tahun Anggaran
2021,
yaitu
Belanja
Modal
Komputer dengan sub rekening
Belanja Modal Komputer Unit
Lainnya dengan uraian Komputer
Acer AT3- 600 sebanyak 2 unit
@Rpl0.125.000
00
=
Rp20.250.000,00 dan Notebook
Acer Aspira 5/ A514-41G sebanyal 8
unit
@Rpl0.112.500.00
=
Rp80.900.000,00;
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(2)
Identifikasi
kebutuhan
barang/jasa
tahun
anggaran
berikutnya dilakukan pada tahun
anggaran berjalan;
(3) Identifikasi kebutuhan dalam
proses Perencanaan Pengadaan
dapat
dilakukan sebelum penetapan
pagu indikatif/Nota Kesepakatan
KUA-PPAS
untuk
pengadaan
strategis yang sudah teridentifikasi
dalam
Rencana
Strategis
(RENSTRA)
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah;

(4)
Identifikasi
kebutuhan
barang/jasa
dilakukan
dengan
memperhatikan:
a.prinsip efisien dan efektif dalam
Pengadaan Barang/Jasa;
b.aspek pengadaan berkelanjutan;
c.penilaian prioritas kebutuhan;
d.barang/jasa
pada
katalog
elektronik;
e.konsolidasi
Pengadaan
Barang/Jasa; dan/atau
f.
barang/jasa
yang
telah
tersedia/dimiliki/dikuasai.
C. TELAAHAN ATAS POKOK
PERMASALAHAN
Dengan mengacu pada Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7
Tahun 2018 di atas, diperoleh
beberapa simpulan dan saran
terkait penjelasan dan peraturan
terkait permasalahan tersebut di
atas sebagai berikut:
1. Bahwa sebagaimana telah
tertuang didalam pasal 7 ayat (1)
bahwa
identifikasi
kebutuhan
barang.jasa dilakukan berdasarkan
rencana
kegiatan
yang
ada
didalam rencana kerja dan yang
telah ditetapkan dengan DPA;

2. Sebagaimana tertuang didalam
pasal 7 ayat (4) identifikasi
kebutuhan barang/jasa dilakukan
dengan memperhatikan huruf b
aspek pengadaan berkelanjutan
dan huruf f barang/jasa telah
tersedia/dimiliki/dikuasai;
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2.Berdasarkan point 1 dan 2 diatas
maka kami berpendapat bahwa
dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa untuk ketersediaan
barang atau produk nya perlu
disesuaikan dengan ketersediaan
penyedia atau barang yang akan
dilaksanakan,
apabila
barang/produk
yang
sudah
discontinue maka berkenan untuk
diganti dengan produk yang lain
yang telah tersedia berdasarkan
ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku.
Adapun seluruh keputusan yang
akan,
sedang,
dan
telah
dilaksanakan terkait penjelasan ini
menjadi
tanggung
jawab
sepenuhnya Kecamatan Pahandut
Kota Palangka Raya, ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang digunakan dalam penjelasan
ini hanya digunakan sebagai
kriteria/dasar
untuk
dapat
memberikan
keyakinan
kami
dalam menilai suatu kondisi yang
terjadi sehingga dapat diperoleh
hasil
penjelasan
atas
permasalahan yang dipertanyakan.
Demikian hal ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
keputusan selanjutnya.
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Saran/Pertimbangan Teknis terhadap Belanja
Bangunan Modal Kesehatan Posyandu Kegiatan Dana
Kelurahan Panarung
Oleh:
Tim II Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD
Kata Kunci: Belanja Bangunan Modal Kesehatan Posyandu
Menindalanjuti surat dari Camat
Pahandut
Nomor
800.138/232/Umpeg/VI/2021
tanggal 10 Juni 2021 perihal Review
Belanja
Modal
Bangunan
Kesehatan Posyandu Kegiatan
Dana Kelurahan Panarung dengan
informasi sebagai berikut:

B. DASAR
1.
Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dalam
Peraturan
Presiden
Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah.

A. POKOK PERMASALAHAN
1.
Berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD)
Kecamatan
Pahandut
dengan
Nomor
DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.01.00/001/20
21 Tahun Anggaran 2021, terdapat
Belanja
Modal
Bangunan
Kesehatan Posyandu Kegiatan
Dana
Kelurahan
Panarung
(Bangunan Kesehatan Posyandu)
senilai Rp256.000.000,00 (dua
ratus lima puluh enam juta rupiah)
dimana didalamnya tidak tertuang
secara
spesifikasi
mengenai
Perencanaan, Pengawasan dan
Pengerjaan fisiknya.

pada
BAB
IV
Perencanaan
Pengadaan
Bagian
Kesatu
:
Perencanaan Pengadaan Pasal 18
ayat :
(1)
Perencanaan pengadaan
meliputi identifikasi kebutuhan,
penetapan
barang/jasa,
cara,
jadwal, dan anggaran Pengadaan
Barang/Jasa.

2.
Berdasarkan point diatas
Kecamatan
Pahandut
mempertanyakan terkait dengan
pelaksanaan
Belanja
Modal
Bangunan Kesehatan Posyandu
Kegiatan
Dana
Kelurahan
Panarung
apakah
tetap
menggunakan Perencanaan dan
Pengawasan, agar menghindari
kesalahan dikemudian hari.
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(3) Perencanaan Pengadaan yang
dananya bersumber dari APBD
dilakukan
bersamaan
dengan
proses penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Perangkat Daerah
(RKA Perangkat Daerah) setelah
nota
kesepakatan
Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).
(4) Perencanaan pengadaan terdiri
atas:
a. Perencanaan pengadaan melalui
Swakelola; dan/atau
b.
Perencanaan
pengadaan
melalui Penyedia.
(7)
Perencanaan
pengadaan
melalui Penyedia meliputi:

a.
Penyusunan
spesifikasi
teknis/KAK;
b.
Penyusunan
perkiraan
biaya/RAB;
c.
Pemaketan
Pengadaan
Barang/Jasa;
d.
Konsolidasi
Pengadaan
Barang/Jasa; dan
e. penyusunan biaya pendukung.
Pada Pasal 11 ayat:
(1)
PPK
dalam
Pengadaan
Barang/Jasa
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
memiliki tugas :
a.
Menyusun
perencanaan
pengadaan;
b.
Melaksanakan
Konsolidasi
Pengadaan Barang/Jasa;
c.
Menetapkan
spesifikasi
teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
d. Melaporkan pelaksanaan dan
penyelesaian kegiatan kepada PA/
KPA;
e. Menetapkan tim pendukung;
f. Menetapkan tim ahli atau tenaga
ahli; dan
g. Menetapkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa.
Bagian
Keempat
Konsolidasi
Pengadaan Barang/Jasa Pasal 21
ayat:
(1)
Konsolidasi
Pengadaan
Barang/Jasa dilakukan pada tahap
perencanaan
pengadaan,
persiapan Pengadaan Barang/Jasa
melalui
Penyedia,
dan/atau
persiapan pemilihan Penyedia.
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(2)
Konsolidasi
Pengadaan
Barang/Jasa dilaksanakan oleh
PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.
2.
Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Pedoman Perencanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah.
BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 :
Perencanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
yang
selanjutnya
disebut Perencanaan Pengadaan
adalah proses perumusan kegiatan
yang dimulai dari identifikasi
kebutuhan,
penetapan
barang/jasa,
cara
Pengadaan
Barang/Jasa, jadwal Pengadaan
Barang/Jasa, anggaran Pengadaan
Barang/Jasa.
BAB II Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2 : Tujuan pengaturan dalam
Peraturan Lembaga ini untuk:
a.
mewujudkan
kesamaan
pemahaman dalam Perencanaan
Pengadaan;
b. menjadi acuan bagi Pelaku
Pengadaan
di
Kementerian/
Lembaga/
Perangkat
Daerah
dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
dan
c.
mewujudkan
Pengadaan
Barang/Jasa yang sesuai dengan
tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika
Pengadaan Barang/Jasa.
Bab III Penyusunan Perencanaan
Pengadaan
Bagian
Kedua
Kegiatan Perencanaan Pengadaan
Pasal 6 ayat:
(1)
Perencanaan
Pengadaan
dimulai dari identifikasi kebutuhan
barang/jasa berdasarkan Rencana
Kerja
Kementerian/
Lembaga/
Perangkat Daerah.
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(2)
Perencanaan Pengadaan
menjadi
masukan
dalam
penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/ Lembaga
(RKA-K/L) dan Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah (RKA
Perangkat Daerah);
(4) Perencanaan Pengadaan yang
dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan, dan Belanja Daerah
(APBD)
dilakukan
bersamaan
dengan proses penyusunan RKA
Perangkat Daerah setelah nota
kesepakatan Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Bagian
Ketiga
:
Pengadaan
Barang/Jasa
Melalui
Penyedia
Pasal 22 Perencanaan Pengadaan
melalui
Penyedia
meliputi
kegiatan sebagai berikut:
a.
penyusunan spesifikasi
teknis/KAK;
b.
penyusunan perkiraan
biaya/Rencana Anggaran Biaya
(RAB);
c.
pemaketan Pengadaan
Barang/Jasa;
d.
konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa; dan
e. biaya pendukung.
3. Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia.
Pada 1.1 Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa
Perencanaan
pengadaan disusun oleh PPK dan
ditetapkan oleh PA/KPA yang
meliputi identifikasi kebutuhan,
penetapan
barang/jasa,
cara,
jadwal dan anggaran Pengadaan
Barang/Jasa.

Pedoman pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
melalui
Penyedia
meliputi
kegiatan
persiapan
Pengadaan Barang/Jasa, persiapan
pemilihan Penyedia, pelaksanaan
pemilihan Penyedia, pelaksanaan
Kontrak dan serah terima hasil
pekerjaan.
Persiapan Pengadaan dilakukan
oleh PPK salah satunya meliputi:
a.
Penetapan
spesifikasi
teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
4. Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik
Indonesia
Nomor
22/PRT/M/2018
Tentang
Pembangunan Bangunan Gedung
Negara beserta lampirannya.
Pasal 10 Dokumen pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. dokumen perencanaan;
b.
dokumen
pelaksanaan
konstruksi; dan
Bagian Kesatu Umum Pasal 19 :
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) atau Daftar Pelaksanaan
Anggaran
(DPA)
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. perencanaan teknis;
b. pelaksanaan konstruksi fisik;
c. manajemen konstruksi atau
pengawasan konstruksi; dan
d. pengelolaan kegiatan.
Bagian Kedua Komponen Biaya
Pembangunan Paragraf 1 Umum
Pasal 20 ayat:
(1) Komponen biaya Pembangunan
Bangunan
Gedung
Negara
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:
a. biaya pelaksanaan konstruksi;
b. biaya perencanaan teknis;
c. biaya pengawasan teknis; dan
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d. biaya pengelolaan kegiatan.
(2)
Biaya perencanaan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, biaya pengawasan
teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, dan biaya
pengelolaan
kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf dihitung berdasarkan
persentase
terhadap
biaya
pelaksanaan
konstruksi
sesuai
dengan
klasifikasi
Bangunan
Gedung Negara.
(3) Ketentuan mengenai besaran
persentase
komponen
biaya
pembangunan Bangunan Gedung
Negara terhadap biaya konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
Paragraf 2 Biaya Pelaksanaan
Konstruksi Pasal 21 ayat:
(1) Biaya pelaksanaan konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf a
merupakan biaya paling banyak
yang digunakan untuk membiayai
pelaksanaan
konstruksi
fisik
Bangunan Gedung Negara.
(2) Biaya pelaksanaan konstruksi
dibebankan pada biaya untuk
komponen
konstruksi
fisik
kegiatan yang bersangkutan.
Biaya Perencanaan Teknis Pasal 22
ayat:
(1) Biaya perencanaan teknis
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf b
merupakan biaya paling banyak
yang digunakan untuk membiayai
perencanaan Bangunan Gedung
Negara.
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(2)
Biaya perencanaan teknis
dihitung secara orang per bulan
dan biaya langsung yang dapat
diganti, sesuai dengan ketentuan
biaya langsung personel (billing
rate).
Paragraf 4 Biaya Pengawasan
Teknis Pasal 23 : Biaya pengawasan
teknis sebagaimana dimaksud
dalam pasal 20 ayat (1) huruf c
berupa:
a. biaya pengawasan konstruksi;
atau
b. biaya manajemen konstruksi.
Pasal 24 ayat:
(1) Biaya pengawasan konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam
pasal 23 huruf a merupakan biaya
paling banyak yang digunakan
untuk
membiayai
kegiatan
pengawasan
konstruksi
Pembangunan Bangunan Gedung
Negara.
(2) Biaya pengawasan konstruksi
dihitung secara orang per bulan
dan biaya langsung yang bisa
diganti, sesuai dengan ketentuan
biaya langsung personel (billing
rate).
(4) Pembayaran biaya pengawasan
konstruksi
dilakukan
secara
bulanan atau tahapan tertentu
yang didasarkan pada prestasi atau
kemajuan pekerjaan pelaksanaan
konstruksi fisik di lapangan.
(5) Pembayaran biaya pengawasan
konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan sebagai
berikut:
a. pengawasan konstruksi tahap
pelaksanaan
konstruksi
fisik
sampai dengan serah terima
pertama (Provisional Hand Over)
pekerjaan konstruksi paling banyak
sebesar 90%

(sembilan puluh per seratus); dan
b. pengawasan konstruksi tahap
pemeliharaan
sampai
dengan
serah terima akhir (Final Hand
Over) pekerjaan konstruksi sebesar
10% (sepuluh per seratus).
Pasal 37 ayat:
(4)
Pengelola
Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) bertugas pada:
a. kegiatan persiapan dan tahap
perencanaan teknis;
b. tahap pelaksanaan konstruksi;
dan
c. kegiatan pasca konstruksi.
(5) Tugas pengelola kegiatan pada
kegiatan persiapan dan tahap
perencanaan teknis sebagaimana
dimaksud ayat (4) huruf a terdiri
atas:
a. menyiapkan dan menetapkan
organisasi kegiatan;
b.
menyiapkan
bahan,
menetapkan
waktu,
dan
menetapkan strategi penyelesaian
kegiatan
c.
melakukan
penyiapan
pengadaan
penyedia
jasa
manajemen konstruksi termasuk
menyusun Kerangka Acuan Kerja
(KAK);
d.
melakukan
penyiapan
pengadaan
penyedia
jasa
perencanaan termasuk menyusun
Kerangka Acuan Kerja (KAK);
BAB VI Tahapan Pembangunan
Bangunan Gedung Negara Bagian
Kesatu Umum Pasal 40 ayat:
(1)
Pembangunan
Bangunan
Gedung Negara meliputi tahapan:
a. perencanaan teknis;
b. pelaksanaan konstruksi; dan
c. pengawasan teknis.
Bagian Ketiga Perencanaan Teknis
Pasal 47 ayat:
(1) Perencanaan teknis
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi:
a. perencanaan baru;
b. perencanaan dengan desain berulang; atau
c. perencanaan dengan desain purwarupa (prototype).
Lampiran III : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018. Tentang
Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara Persentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan
Gedung Negara

5. Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada:
4.4. Pengukuran Gedung dan Bangunan
PSAP 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa:

"Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan".
Berdasarkan PSAP tersebut maka Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan
gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan
sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk
tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan
Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan
dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari
sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
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C.TELAAHAN
ATAS
POKOK
PERMASALAHAN
YANG
DIPERTANYAKAN
Dengan mengacu pada uraian
huruf A dan B di atas, diperoleh
beberapa simpulan dan saran
terkait penjelasan dan peraturan
terkait permasalahan tersebut di
atas sebagai berikut:
1.Perencanaan pengadaan melalui
Penyedia meliputi penyusunan
spesifikasi teknis/ KAK; Penyusunan
perkiraan biaya/RAB; Pemaketan
Pengadaan
Barang/Jasa;
Konsolidasi
Pengadaan
Barang/Jasa;
dan
penyusunan
biaya pendukung;

2.Perencanaan
Pengadaan
Barang/Jasa yang disusun oleh PPK
dan ditetapkan oleh PA/KPA yang
meliputi identifikasi kebutuhan,
penetapan
barang/jasa,
cara,
jadwal dan anggaran Pengadaan
Barang/Jasa,
yang
meliputi
kegiatan persiapan Pengadaan
Barang/Jasa, persiapan pemilihan
Penyedia, pelaksanaan pemilihan
Penyedia, pelaksanaan Kontrak
dan serah terima hasil pekerjaan,
selain itu lebih terperinci dan
mendetail
dituangkan
dalam
Persiapan Pengadaan dilakukan
oleh
PPK
dalam
penetapan
spesifikasi teknis/Kerangka Acuan
Kerja (KAK);
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3.Berdasarkan poin 1 dan 2 di atas
maka kami berpendapat bahwa
dalam pelaksanaan Belanja Modal
Bangunan Kesehatan Posyandu
Kegiatan
Dana
Kelurahan
Panarung (Bangunan Kesehatan
Posyandu)
senilai
Rp256.000.000,00 (dua ratus lima
puluh enam juta rupiah) dapat
dilakukan pembagian anggaran
untuk biaya perencanaan dan
biaya pengawasan dengan tetap
mengutamakan mata anggaran
paling besar untuk kegiatan
Konstruksi
dan
lebih
terperinci/mendetail
pembagiannya dituangkan dalam
Kerangka Acuan Kerja (KAK)
dengan
pertimbangan
bahwa
biaya tersebut masih dalam rangka
untuk memperoleh Gedung dan
Bangunan
tersebut
tersebut
sampai siap pakai.
Adapun seluruh keputusan yang
akan,
sedang,
dan
telah
dilaksanakan terkait penjelasan ini
menjadi
tanggung
jawab
sepenuhnya SKPD/ Pihak terkait
lainnya,
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
digunakan dalam penjelasan ini
hanya digunakan sebagai kriteria/
dasar untuk dapat memberikan
keyakinan kami dalam menilai
suatu kondisi yang terjadi sehingga
dapat diperoleh hasil penjelasan
atas
permasalahan
yang
dipertanyakan.
Demikian hal ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
keputusan selanjutnya.
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Saran /Pertimbangan Teknis terhadap Konsultasi
Pelaksanaan Tugas Satgas Kota Palangka Raya
Oleh:
Tim II Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD
Kata Kunci: Konsultasi Pelaksanaan Tugas Satgas Kota Palangka Raya
Menindalanjuti surat dari Sekretaris
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Palangka Raya Nomor
:
368/102/BPBD/COVID-19/VI/2021
tanggal 16 Juni 2021 perihal
Konsultasi
Pelaksanaan
Tugas
Satgas Kota Palangka Raya sebagai
berikut:
A. POKOK PERMASALAHAN
1.Sehubungan
dengan
dilaksanakannya tugas satgas Kota
Palangka Raya, yaitu melakukan
patroli dan pengawasan, yustisi,
sosialisasi dan penyemprotan yang
bertujuan
untuk
menekan
penularan COVID-19 di Kota
Palangka
Raya,
maka
diinformasikan bahwa :
a.Setiap pelaksanaan tugas satgas
diberikan surat tugas dalam
daerah kurang dari 8 jam;
b.Pelaksanaan
tugas
tersebut
dilakukan
satgas
setiap
hari
sehingga surat tugas diberikan
setiap hari.

2.Berdasarkan point 1 diatas Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota
Palangka
Raya
mempertanyakan terkait apakah
diperkenankan
surat
tugas
langsung 1 bulan pada bulan yang
bersangkutan..
B. DASAR
1.Peraturan
Walikota
Palangka
Raya Nomor 10 dahun 2021
Tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri
Di
Lingkungan
Pemerintahan
Daerah
Kota
Palangka Raya Pasal 3 Perjalanan
Dinas Dalam Negeri dilaksanakan
dengan memperhatikan prinsip
sebagai berikut:
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a.selektif,
yaitu
hanya
untuk
kepentingan yang sangat tinggi
dan prioritas yang berkaitan
dengan
penyelenggaraan
Pemerintahan;
b.ketersediaan
anggaran
dan
kesesuaian dengan pencapaian
kinerja
Pemerintahan
Daerah/SOPD;
c.efisiensi penggunaan belanja
daerah; dan
d.akuntabilitas pemberian perintah
pelaksanaan Perjalanan Dinas dan
pembebanan biaya Perjalanan
Dinas.
C. TELAAHAN ATAS POKOK
PERMASALAHAN
YANG
DIPERTANYAKAN
Dengan mengacu pada uraian
huruf A dan B di atas, diperoleh
beberapa simpulan dan saran
terkait penjelasan dan peraturan
terkait permasalahan tersebut di
atas sebagai berikut:
1. Bahwa pemberian perjalanan
Dinas Dalam Negeri Dalam Daerah
kurang dari 8 (delapan) jam
sebagaimana
yang
tertuang
didalam pasal 3 huruf (a) selektif,
yaitu hanya untuk kepentingan
yang sangat tinggi dan prioritas
yang
berkaitan
dengan
penyelenggaraan Pemerintahan.
1.Sebagaimana tertuang didalam
pasal 3 ayat (b) ketersediaan
anggaran dan kesesuaian dengan
pencapaian kinerja Pemerintahan
Daerah/SOPD.

berdasarkan dengan penugasan
yang
telah
diterbitkan
serta
melampirkan
bukti
pertanggungjawaban yang sah
lainnya.
3.Berdasarkan poin 1, 2 dan 3 diatas
maka kami berpendapat bahwa
pemberian
perjalanan
Dinas
Dalam Negeri Dalam Daerah
tersebut dapat diberikan karena
dinilai bahwa penetapan untuk
melaksanakan tugas satgas Kota
Palangka Raya, yaitu melakukan
patrol dan pengawasan, yustisi,
sosialisasi, dan penyemprotan
yang
bertujuan
menekan
penularan COVID-19 di Kota
Palangka Raya perlu dengan
Surat Tugas.
Adapun seluruh keputusan yang
akan,
sedang,
dan
telah
dilaksanakan terkait penjelasan ini
menjadi
tanggung
jawab
sepenuhnya SKPD/ Pihak terkait
lainnya,
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
digunakan dalam penjelasan ini
hanya digunakan sebagai kriteria/
dasar untuk dapat memberikan
keyakinan kami dalam menilai
suatu kondisi yang terjadi sehingga
dapat diperoleh hasil penjelasan
atas
permasalahan
yang
dipertanyakan.
Demikian hal ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
keputusan selanjutnya.

2.Dalam hal pertanggungjawaban
administrasi agar melampirkan
laporan dan atau norma hasil dari
kegiatan yang dilaksanakan
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Saran /Pertimbangan Teknis terhadap Pembentukan
Tim yang Berimplikasi terhadap Pembayaran
Honorarium/ Insentif
Oleh:
Tim II Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD
Kata Kunci: Pembayaran Honorarium/ Insentif Tim
Berdasarkan surat dari Sekretaris
Daerah Kota Palangka Raya Nomor
180/334/HUK/2021 tanggal 31 Mei
2021
perihal
Mohon
Saran
/Pertimbangan Teknis terhadap
pembentukan
Tim
yang
berimplikasi terhadap pembayaran
Honorarium/
Insentif
dengan
informasi sebagai berikut:
A. POKOK PERMASALAHAN
1.
Bahwa beberapa Perangkat
Daerah
Kota
Palangka
Raya
mengajukan rancangan Keputusan
Walikota Palangka Raya dan
Keputusan Sekretaris Daerah Kota
Palangka
Raya
tentang
Pembentukan
Tim
yang
pelaksanaannya berimplikasi pada
pembayaran Honorarium/ Insentif
bagi seluruh anggota Tim tersebut.

2.Sehubungan dengan poin 1
tersebut di atas, dalam rangka
tertib administrasi pelaksanaannya
serta menghindari adanya temuan
dan
pelanggaran
terhadap
Peraturan
Presiden
Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2020,
bersama
ini
diminta
saran/
pertimbangan
teknis
dari
Inspektorat Kota Palangka Raya
terhadap Rancangan Keputusan
dimaksud (dokumen terlampir).

BULETIN PENGAWASAN

.B. DASAR
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional Lampiran I 1.5. Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya
berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan
jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat
eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat
fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat
diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang
diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau
kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) per bulan.
b.
Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas
jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta
rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
per bulan.
c.Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau
kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau
belum menerima tambahan penghasilan.
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Penjelasan mengenai klasifikasi
pengaturan jumlah honorarium
yang
diterima
sebagaimana
dimaksud di atas adalah sebagai
berikut:
a.
Klasifikasi I dengan kriteria
pemerintah
daerah
provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah
memberikan
tambahan
penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah) per bulan.

b. bersifat koordinatif untuk tim
pemerintah daerah:
1)
dengan
mengikutsertakan
instansi
pemerintah
di
luar
pemerintah
daerah
yang
bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani
oleh
kepala
daerah; atau

b.
Klasifikasi II dengan kriteria
pemerintah
daerah
provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah
memberikan
tambahan
penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah) per bulan dan kurang
dari Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah) per bulan.

c.bersifat
temporer
pelaksanaan kegiatannya
diprioritaskan;

c.Klasifikasi III dengan kriteria
pemerintah
daerah
provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah
memberikan
tambahan
penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi
kurang
dari
Rp6.000.000,00
(enam
juta
rupiah) per bulan atau belum
menerima tambahan penghasilan.
1.5.1.Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan
Honorarium
yang
diberikan
kepada seseorang yang diangkat
dalam
suatu
tim
pelaksana
kegiatan
untuk
melaksanakan
suatu tugas tertentu berdasarkan
surat keputusan kepala daerah
atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang
dapat
diberikan
honorarium
adalah sebagai berikut:
a.mempunyai keluaran (output)
jelas dan terukur;
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2) antar satuan kerja perangkat
daerah
untuk
tim
yang
ditandatangani oleh sekretaris
daerah.
dan
perlu

d.merupakan tugas tambahan
atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan di luar tugas dan
fungsi sehari-hari; dan
e.dilakukan secara selektif, efektif,
dan efisien.
1.5.2.Honorarium Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan

Honorarium
yang
diberikan
kepada seseorang yang diberi
tugas
melaksanakan
kegiatan
administratif untuk menunjang
kegiatan tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari tim pelaksana
kegiatan. Sekretariat tim pelaksana
kegiatan hanya dapat dibentuk
untuk menunjang tim pelaksana
kegiatan yang ditetapkan oleh
sekretaris daerah.

untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.
Dalam hal tim pelaksana kegiatan
telah terbentuk selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut, pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, atau
kota melakukan evaluasi terhadap
urgensi dan efektifitas keberadaan
tim
dimaksud
untuk
dipertimbangkan menjadi tugas
dan fungsi suatu satuan kerja
perangkat daerah.
1.9.3. Honorarium Tim Pengelola
Teknologi
Informasi
atau
Website.
Honorarium
tim
pengelola teknologi informasi atau
website dapat diberikan kepada
pengelola website atau media
sejenis (tidak termasuk media
sosial)
berdasarkan
surat
keputusan kepala daerah.

Website
atau
media
sejenis
tersebut dikelola oleh pemerintah
daerah. Dalam hal pengelola
teknologi informasi atau website
sudah
merupakan
struktur
organisasi tersendiri dan telah
diperhitungkan dalam komponen
tambahan
penghasilan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan, pengelola
teknologi informasi atau website
tidak
diberikan
honorarium
dimaksud;
Rincian Satuan Biaya Honorarium
Tabel 1.1, No. 1.9.3, Honorarium Tim
Pengelola
Teknologi
Informasi
adalah sebagai berikut:

Jumlah sekretariat tim pelaksana
kegiatan diatur sebagai berikut:
a.
paling banyak 10 (sepuluh)
orang
untuk
tim
pelaksana
kegiatan yang ditetapkan oleh
kepala daerah; atau
b.paling banyak 7 (tujuh) orang
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2.Peraturan Walikota Palangka
Raya Nomor 25 Tahun 2020
Tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Palangka Raya.
C.TELAAHAN
ATAS
POKOK
PERMASALAHAN
Dengan mengacu pada uraian
huruf A dan B di atas, diperoleh
beberapa simpulan dan saran
terkait penjelasan dan peraturan
terkait permasalahan tersebut di
atas sebagai berikut:
1.
Pembentukan Tim Pembina
Kota Sehat Kota Palangka Raya
tahun
2021
dapat
diberikan
honorarium dengan pertimbangan
sebagai berikut:
a.
Pemberian Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan dapat
diberikan
pada
Tim
yang
keanggotaannya berasal dari lintas
satuan kerja perangkat daerah
dengan ketentuan pengaturan
batasan jumlah tim yang dapat
diberikan honorarium maksimal
berjumlah 15 (lima belas) yang
terdiri dari pejabat eselon I dan
pejabat eselon II 3 (tiga) orang,
pejabat eselon III 4 (empat) orang,
pejabat eselon IV, pelaksana, dan
pejabat fungsional 6 (enam) orang
serta 1 (satu) orang Pengarah dan 1
(satu) orang Penanggung Jawab
pada tim dimaksud sesuai dengan
Klasifikasinya, dalam hal ini Pejabat
Eselon pada Pemerintah Kota
Palangka Raya masuk dalam
Klasifikasi
II
dengan
kriteria
pemerintah
daerah
provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah
memberikan
tambahan
penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah) per bulan dan kurang
dari Rp20.000.000,00
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(dua puluh juta rupiah) per bulan,
hal ini berdasarkan Peraturan
Walikota Palangka Raya Nomor 25
Tahun 2020 Tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil
Negara
di
Lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya
dalam lampiran I, tambahan
penghasilan
terbesar
senilai
Rp10.000.000,00.
b.Tim pelaksana kegiatan telah
terbentuk selama 3 (tiga) tahun
berturut - turut, pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, atau
kota melakukan evaluasi terhadap
urgensi dan efektifitas keberadaan
tim
dimaksud
untuk
dipertimbangkan menjadi tugas
dan fungsi suatu satuan kerja
perangkat daerah, sebagaimana
draft Tim Sehat telah terbentuk 2
(dua) tahun berturut sehingga
ditahun
ketiga
nanti
agar
mempertimbangkan ketentuan ini;
c.Tim yang jumlahnya lebih dari 15
(lima belas) orang sebagaimana
ketentuan
diatas
dikarenakan
kebutuhan personil pendukung
pelaksanaan
tugas,
Surat
Keputusan
pembentukan
Tim
dapat disusun dengan penjelasan
mekanisme pembayaran honor
kegiatan adalah untuk 15 (lima
belas)
orang
sebagaimana
ketentuan, diluar dari 15 (lima
belas) orang tersebut selebihnya
dapat dipertimbangkan untuk
pembayaran
dengan
uang
transport
atau
pembayaran
perjalanan dinas tugas harian,
dengan output laporan terukur,
jelas, dilengkapi kerangka acuan
kerja kegiatan, rencana anggaran
biaya kegiatan dan pembayaran
mengikuti ketentuan Peraturan
Walikota terbaru tahun 2021.
2. Pembentukan Tim Pelaksana

Intervensi
Pencegahan
dan
Penurunan Stunting Terintegrasi
Kota Palangka Tahun 2021 dapat
diberikan
honorarium
dengan
pertimbangan sebagai berikut:
a.
Pemberian Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan dapat
diberikan
pada
Tim
yang
keanggotaannya berasal dari lintas
satuan kerja perangkat daerah
dengan ketentuan pengaturan
batasan jumlah tim yang dapat
diberikan honorarium maksimal
berjumlah 15 (lima belas) yang
terdiri dari pejabat eselon I dan
pejabat eselon II 3 (tiga) orang,
pejabat eselon III 4 (empat) orang,
pejabat eselon IV, pelaksana, dan
pejabat fungsional 6 (enam) orang
serta 1 (satu) orang Pengarah dan 1
(satu) orang Penanggung Jawab
pada tim dimaksud sesuai dengan
Klasifikasinya, dalam hal ini Pejabat
Eselon pada Pemerintah Kota
Palangka Raya masuk dalam
Klasifikasi
II
dengan
kriteria
pemerintah
daerah
provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah
memberikan
tambahan
penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah) per bulan dan kurang
dari Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah) per bulan, hal ini
berdasarkan Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 25 Tahun
2020
Tentang
Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil
Negara
di
Lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya
dalam lampiran I, tambahan
penghasilan
terbesar
senilai
Rp10.000.000,00;
b.
Dalam hal tim pelaksana
kegiatan telah terbentuk selama 3
(tiga) tahun berturut - turut,
pemerintah daerah provinsi,
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kabupaten, atau kota melakukan
evaluasi terhadap urgensi dan
efektifitas
keberadaan
tim
dimaksud untuk dipertimbangkan
menjadi tugas dan fungsi suatu
satuan kerja perangkat daerah;
c. Untuk penyusunan Tim yang
jumlahnya lebih dari 15 (lima belas)
orang sebagaimana ketentuan
diatas dikarenakan kebutuhan
personil pendukung pelaksanaan
tugas,
Surat
Keputusan
pembentukan Tim dapat disusun
dengan penjelasan mekanisme
pembayaran
honor
kegiatan
adalah untuk 15 (lima belas) orang
sebagaimana ketentuan, diluar
dari 15 (lima belas) orang tersebut
selebihnya dapat dipertimbangkan
untuk pembayaran dengan uang
transport
atau
pembayaran
perjalanan dinas tugas harian,
dengan output laporan terukur,
jelas, dilengkapi kerangka acuan
kerja kegiatan, jadwal kegiatan,
rencana anggaran biaya kegiatan
dan
pembayaran
mengikuti
ketentuan
Peraturan
Walikota
terbaru tahun 2021.
3.
Pembentukan Tim Pelaksana
Penyusunan
Neraca
Bahan
Makanan Kota Palangka Tahun
2021
tidak
dapat
diberikan
honorarium dengan pertimbangan
sebagai berikut:
a. Pemberian honorarium Tim
Penyusunan
Neraca
Bahan
Makanan Kota Palangka Raya
Tahun
2021
mengacu
pada
ketentuan peraturan poin 1 bagian
(c)
dan
(d)
sebagaimana
berdasarkan Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 49 Tahun
2019 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja
Dinas
Pertanian
dan
Ketahanan Pangan Kota Palangka
Raya,
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Bagian Ketiga Bidang Ketahanan
Pangan Pasal 9 Ayat (4) dan (5),
pelaksanaan
kegiatan
yang
dilaksanakan oleh Tim merupakan
bagian dari rantai pelaksanaan
siklus tugas fungsi Bidang tersebut
sehingga tidak dapat diberikan
honor.
b. Pembentukan Tim Penyusunan
Neraca Bahan Makanan Kota
Palangka Raya Tahun 2021 dengan
ketetapan Surat Keputusan (SK)
Walikota
dapat
disusun
sehubungan
mekanisme
pelaksanaannya lintas sektoral
melibatkan beberapa stakeholder
Perangkat Daerah yaitu Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Palangka Raya dan Dinas
Perikanan Kota Palangka Raya
namun tidak dapat dibayarkan
dengan mekanisme pembayaran
honorarium sebagaimana diajukan
dalam lampiran.
c.
Sebagai
kompensasi
pelaksanaan tugas tim dapat
dipertimbangkan
untuk
pembayaran dengan mekanisme
uang transport atau pembayaran
perjalanan dinas tugas harian,
dengan output laporan kinerja
terukur, jelas, dilengkapi kerangka
acuan kerja kegiatan, jadwal
kegiatan, rencana anggaran biaya
kegiatan
dan
pembayaran
mengikuti ketentuan Keputusan
Walikota Nomor 188.45/141/2021
tentang Standar Biaya Perjalanan
Dinas Dalam Negeri di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Palangka
Raya.
4.
Pembentukan
Tim
Kewaspadaan Dini Pemerintah
Daerah
dan
Tim
Terpadu
Penanganan Konflik Sosial Tingkat
Kota Palangka Tahun 2021 dapat
diberikan honorarium dengan

pertimbangan sebagai berikut:
a. Pemberian Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan dapat
diberikan
pada
Tim
yang
keanggotaannya berasal dari lintas
satuan kerja perangkat daerah
dengan ketentuan pengaturan
batasan jumlah tim yang dapat
diberikan honorarium maksimal
berjumlah 15 (lima belas) yang
terdiri dari pejabat eselon I dan
pejabat eselon II 3 (tiga) orang,
pejabat eselon III 4 (empat) orang,
pejabat eselon IV, pelaksana, dan
pejabat fungsional 6 (enam) orang
serta 1 (satu) orang Pengarah dan 1
(satu) orang Penanggung Jawab
pada tim dimaksud sesuai dengan
Klasifikasinya, dalam hal ini Pejabat
Eselon pada Pemerintah Kota
Palangka Raya masuk dalam
Klasifikasi
II
dengan
kriteria
pemerintah
daerah
provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah
memberikan
tambahan
penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah) per bulan dan kurang
dari Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah) per bulan, hal ini
berdasarkan Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 25 Tahun
2020
Tentang
Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil
Negara
di
Lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya
dalam lampiran I, tambahan
penghasilan
terbesar
senilai
Rp10.000.000,00;
b. Dalam hal tim pelaksana
kegiatan telah terbentuk selama 3
(tiga) tahun berturut - turut,
pemerintah
daerah
provinsi,
kabupaten, atau kota melakukan
evaluasi terhadap urgensi dan
efektifitas
keberadaan
tim
dimaksud untuk dipertimbangkan
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menjadi tugas dan fungsi suatu
satuan kerja perangkat daerah;
c. Untuk penyusunan Tim yang
jumlahnya lebih dari 15 (lima belas)
orang sebagaimana ketentuan
diatas dikarenakan kebutuhan
personil pendukung pelaksanaan
tugas,
Surat
Keputusan
pembentukan Tim dapat disusun
dengan penjelasan mekanisme
pembayaran
honor
kegiatan
adalah untuk 15 (lima belas) orang
sebagaimana ketentuan, diluar
dari 15 (lima belas) orang tersebut
selebihnya dapat dipertimbangkan
untuk pembayaran dengan uang
transport
atau
pembayaran
perjalanan dinas tugas harian,
dengan output laporan terukur,
jelas, dilengkapi kerangka acuan
kerja kegiatan, jadwal kegiatan,
rencana anggaran biaya kegiatan
dan
pembayaran
mengikuti
ketentuan
Peraturan
Walikota
terbaru tahun 2021.
5. Penunjukan Admin Website
pada Satuan Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota
Palangka
Raya
dapat
diberikan
honorarium
dengan
pertimbangan sebagai berikut:
a.
Pemberian Honorarium dapat
diberikan
kepada
Pengelola
Teknologi Informasi atau website
berdasarkan
Surat
Keputusan
Kepala Daerah.
b.Besaran
honorarium
yang
diberikan,
mengacu
dengan
Peraturan Presiden No. 33 Tahun
2020, yaitu sebesar:
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6.
Pembentukan
Tim
Pendampingan, Pembinaan dan
Pemberdayaan
Kelompok
Informasi
Masyarakat
Kota
Palangka
Raya
tidak
dapat
diberikan
honorarium
dengan
pertimbangan sebagai berikut:
a.
Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik
dan
Persandian
mempunyai
tugas
membantu
Walikota melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang Komunikasi
dan Informatika, bidang Statistik
dan Bidang Persandian yang
menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan yang diberikan
kepada Kota Palangka Raya.

Cerdik
Komunikatif
Kelompok
Informasi Masyarakat dan Media
Pertunjukan Rakyat Kota Palangka
Raya dapat diberikan honorarium
dengan pertimbangan sebagai
berikut:

4) Pelaksanaan administrasi dinas
bidang
aplikasi
informatika,
pengelolaan
informasi
publik,
pengelolaan komunikasi publik,
statistik dan persandian.

a.
Pemberian Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan dapat
diberikan
pada
Tim
yang
keanggotaannya berasal dari lintas
satuan kerja perangkat daerah
dengan ketentuan pengaturan
batasan jumlah tim yang dapat
diberikan honorarium maksimal
berjumlah 15 (lima belas) yang
terdiri dari pejabat eselon I dan
pejabat eselon II 3 (tiga) orang,
pejabat eselon III 4 (empat) orang,
pejabat eselon IV, pelaksana, dan
pejabat fungsional 6 (enam) orang
serta 1 (satu) orang Pengarah dan 1
(satu) orang Penanggung Jawab
pada tim dimaksud sesuai dengan
Klasifikasinya, dalam hal ini Pejabat
Eselon pada Pemerintah Kota
Palangka Raya masuk dalam
Klasifikasi
II
dengan
kriteria
pemerintah
daerah
provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah
memberikan
tambahan
penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah) per bulan dan kurang
dari Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah) per bulan, hal ini
berdasarkan Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 25 Tahun
2020
Tentang
Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil
Negara
di
Lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya
dalam lampiran I, tambahan
penghasilan
terbesar
senilai
Rp10.000.000,00;

7.
Pembentukan
Tim
Penyelenggaraan Lomba Cermat

b.

b. Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian da;am
melaksanakan
tugas
dan
kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
1) Perumusan kebijakan bidang
aplikasi informatika, pengelolaan
informasi
publik,
pengelolaan
komunikasi publik, statistik dan
persandian;
2) Pelaksanaan kebijakan sesuai
bidang
aplikasi
informatika,
pengelolaan
informasi
publik,
pengelolaan komunikasi publik,
statistik dan persandian;
3)
Pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
bidang
aplikasi
informatika, pengelolaan informasi
publik, pengelolaan komunikasi
publik, statistik dan persandian;

Dalam hal tim pelaksana
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kegiatan telah terbentuk selama 3
(tiga) tahun berturut - turut,
pemerintah
daerah
provinsi,
kabupaten, atau kota melakukan
evaluasi terhadap urgensi dan
efektifitas
keberadaan
tim
dimaksud untuk dipertimbangkan
menjadi tugas dan fungsi suatu
satuan kerja perangkat daerah;
c. Untuk penyusunan Tim yang
jumlahnya lebih dari 15 (lima belas)
orang sebagaimana ketentuan
diatas dikarenakan kebutuhan
personil pendukung pelaksanaan
tugas,
Surat
Keputusan
pembentukan Tim dapat disusun
dengan penjelasan mekanisme
pembayaran
honor
kegiatan
adalah untuk 15 (lima belas) orang
sebagaimana ketentuan, diluar
dari 15 (lima belas) orang tersebut
selebihnya dapat dipertimbangkan
untuk pembayaran dengan uang
transport
atau
pembayaran
perjalanan dinas tugas harian,
dengan output laporan terukur,
jelas, dilengkapi kerangka acuan
kerja kegiatan, jadwal kegiatan,
rencana anggaran biaya kegiatan
dan
pembayaran
mengikuti
ketentuan
Peraturan
Walikota
terbaru tahun 2021.
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Adapun seluruh keputusan yang
akan,
sedang,
dan
telah
dilaksanakan terkait penjelasan ini
menjadi
tanggung
jawab
sepenuhnya SKPD/ Pihak terkait
lainnya,
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
digunakan dalam penjelasan ini
hanya
digunakan
sebagai
kriteria/dasar
untuk
dapat
memberikan
keyakinan
kami
dalam menilai suatu kondisi yang
terjadi sehingga dapat diperoleh
hasil
penjelasan
atas
permasalahan yang dipertanyakan.
Demikian hal ini disampaikan
untuk
menjadi
bahan
dan
keputusan selanjutnya.
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ISI MATERI:

PEDOMAN PENYUSUNAN LKIP :
PERMENPAN 53 TAHUN 2014 &
PERMENPAN 12 TAHUN 2015
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
DALAM EVALUASI LKIP YAITU
RPJMD, RENSTRA, RENJA, IKU,
CASCADING, PERJANJIAN KERJA,
DAN DOKUMEN PENDUKUNG
LAINNYA.

KOORDINASI PELAKSANAAN
EVALUASI LKIP PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020

SIMULASI DAN TUTORIAL
PENGISIIAN PROGRAM SAKIP DI
WEBSITE
SISAKIP.PALANGKARAYA.GO.ID

PEMATERI OLEH
1) JULIANA SIBURIAN, S.E.
2) ENDAH MARSUDININGSIH, S.PT.,M.SI.
Palangka Raya, Senin 01 Februari 2021 – Dalam melaksanakan
tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Kota Palangka Raya
rutin mengadakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).
Materi pada PKS kali ini adalah evaluasi Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
PKS dilaksanakan guna memahami cara kerja pada saat
melakukan evaluasi LKIP serta agar dapat meningkatkan kualitas
dan memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
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PENJELASAN
PELAKSANAAN
REVIU LPPD TAHUN
ANGGARAN 2020
PEMATERI OLEH
1) IRMA SUSANTI S.E.,M.SI.
2) NOOR ISWANDI, S.E., M.SI.

Palangka Raya, Kamis 04
Februari 2021 - Dalam
melaksanakan tugas dan
fungsi, Inspektorat Kota
Palangka Raya rutin
mengadakan kegiatan
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).
Materi PKS pada kali ini
adalah reviu Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
yang dilaksanakan di Aula
kantor inspektorat.

Nara sumber pada PKS kali ini
adalah Auditor Ahli Madya
(Irma Susanti S.E.,M.Si.) dan
Auditor Ahli Muda (Noor
Iswandi S.E.,M.Si.) yang diikuti
oleh para pejabat fungsional
auditor, PTT serta CPNS di
lingkungan kerja Inspektorat
Kota Palangka Raya.
Dengan adanya pelatihan ini
diharapkan peserta dapat
memahami dan bertambah
wawasan serta pengetahuan
terkait reviu Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD).

"LPPD adalah laporan
yang disampaikan oleh
Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah
Pusat yang memuat
capaian kinerja dan
pelaksanaan tugas
pembantuan selama 1
Tahun, Kepala Daerah
memiliki kewajiban
untuk menyusun LPPD
berdasarkan format
yang ditetapkan oleh
Menteri."
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SIMDA merupakan
program aplikasi
keuangan daerah
yang telah
mengintegrasikan
empat tahapan
penyelenggaraan
keuangan daerah
yaitu, penganggaran,
perubahan anggaran,
penatausahaan, serta
pelaporan dan
pertanggungjawaban.

Palangka Raya,Selasa 09 Februari 2021- Bertempat di Aula Inspektorat Kota
Palangka Raya dilaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Kegiatan PKS ini
dilaksanakan pada pukul 11.00 WIB. Dihadiri oleh Auditor Madya, Auditor
Muda, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan, CPNS serta PTT di lingkungan
Inspektorat Kota Palangka Raya.
Dalam PKS tersebut, Noor Iswandi (Auditor Muda) selaku narasumber
menyampaikan materi tentang Proses penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) versi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
dan langkah reviu LKPD 2020. PKS dilaksanakan agar peserta dapat
memahami reviu melalui aplikasi SIMDA.
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Proses Jurnal
Koreksi Pada
Entitas Akuntansi
PEMATERI OLEH ERIC ANDREVIE, S.E.,M.Si.
Palangka Raya – Inspektorat Kota Palangka Rata laksanakan
kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri, Senin (22/02). Kegiatan
pelatihan ini bertemakan tentang proses jurnal koreksi pada
entitas akuntansi dan dilaksanakan di Aula Kantor Inspektorat
Kota Palangka Raya pada pukul 10.00 WIB s/d selesai.
Pelatihan ini dihadiri oleh Kasubbag Evlap, CPNS, dan PTT di
Inspektorat Kota Palangka Raya, dengan narasumber Auditor
Muda (Eric Andrevie) dan moderator Auditor Muda (Noor
Iswandi). Kegiatan ini dilaksanakan guna menambah
pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan akuntansi
di pemerintahan.

Kewajiban Perpajakan
Bendahara Pemerintah
PEMATERI OLEH NOOR ISWANDI, S.E., M.Si.
Palangka Raya, 26 Februari 2021 – Inspektorat melaksanakan
kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang bertempat di Aula
Kantor Inspektorat Kota Palangka Raya pada pukul 09.00 WIB.
Narasumber pada kegiatan ini Auditor Muda (Noor Iswandi)
dengan moderator Auditor Madya (Dian Yustiwi Marbun) yang
diikuti oleh CPNS dan PTT sebagai peserta kegiatan PKS.
Kegiatan yang dibahas pada kali adalah tentang Kewajiban
Perpajakan Bendahara Pemerintah.
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan
pemahaman kepada para peserta kegiatan PKS guna mengetahui
tentang tugas dan fungsi kewajiban perpajakan Bendahara
Pemerintah.
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PERATURAN PRESIDEN

MEKANISME PENYALURAN DAK
FISIK TAHUN ANGGARAN 2020

REPUBLIK INDONESIA

PEMATERI OLEH ERIC ANDREVIE, S.E.,M.Si.

DASAR HUKUM:

NOMOR 78 TAHUN 2019

Palangka Raya, Kamis 18 Maret

Dengan adanya pelatihan ini

2021 - Dalam melaksanakan tugas

diharapkan peserta dapat

ANGGARAN

dan fungsi, Inspektorat Kota

memahami dan bertambah

PENDAPATAN DAN

Palangka Raya rutin mengadakan

wawasan serta pengetahuan terkait

kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri

Penyaluran Dana Alokasi Khusus

(PKS). Materi PKS pada kali ini

Fisik Tahun Anggaran 2020 di

adalah Mekanisme Penyaluran

Pemerintahan Kota Palangka Raya.

TENTANG RINCIAN

BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK

Anggaran 2020 yang dilaksanakan
di Aula kantor inspektorat pada
pukul 11.00 s/d selesai.
Narasumber pada PKS kali ini
adalah Auditor Muda (Eric

TEKNIS DANA ALOKASI

Andrevie, S.E.,M.Si) dan Auditor

KHUSUS FISIK TAHUN

Pertama (Diloo, S.T.,M.Si) sebagai

ANGGARAN 2019

moderator yang diikuti oleh para
pejabat fungsional auditor, serta
CPNS di lingkungan kerja

PERATURAN MENTERI

Inspektorat Kota Palangka Raya.

KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR
130/PMK.07/2019
TENTANG PENGELOLAAN
DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK
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PERAN INSPEKTORAT
DALAM PENGAWASAN
DANA BOS
PEMATERI OLEH NOOR ISWANDI, S.E., M.Si.

Peran Inspektorat Pengawasan
Terhadap Penggunaan BOS
Pasal 27 Permendikbud No. 6
Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional

Palangka Raya, Kamis 18 Maret 2021 – Bertempat di Aula
Inspektorat Kota Palangka Raya dilaksanakan Pelatihan Kantor
Sendiri yang bertemakan ” Peran Inspektorat Dalam Pengawasan
Dana Bos”. Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Fungsional serta CPNS
di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya.
Narasumber PKS pada kali ini adalah Auditor Muda (Noor Iswanadi,
S.E., M.Si) dan sebagai moderator adalah Auditor Muda (Diana, S.E.,
MBA). Dengan adanya pelatihan ini diharapkan peserta dapat
memahami dan bertambah wawasan serta pengetahuan tentang
Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Dana Bos.

BULETIN PENGAWASAN

Sekolah Reguler, berbunyi :
"Menteri, Gubenur, dan
Bupati/Wali Kota melakukan
pemantauan dan evaluasi
pengelolaan Dana Bos Reguler
sesuai dengan kewenangannya".
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APLIKASI OMSPAN DAK FISIK
TAHUN 2021
PEMATERI OLEH DILOO, S.T., M.Si.
Palangka Raya, Jum’at 19 Maret 2021 – Inspektorat Kota
Palangka Raya kembali laksanakan kegiatan Pelatihan Kantor
Sendiri pada pukul 09.00 s/d selesai. Kegiatan PKS kali ini
bertemakan ”Reviu Dana DAK Fisik TA 2021 SOPD Pemko
Palangka Raya”. Narasumber nya adalah Auditor Pertama
(Diloo, S.T., M.Si) dan sebagai moderator Auditor Madya
(Hardelae, S.E).

Penyaluran DAK Fisik dilakukan
per Jenis, dengan ketentuan:
per bidang untuk bidang DAK
Fisik yang tidak memiliki
subbidang: atau
per subbidang untuk bidang
DAK Fisik yang memiliki
subbidang.

PKS dilaksanakan guna memahami cara kerja pada saat
melakukan reviu dana DAK Fisik serta agar dapat
meningkatkan kualitas dan peran APIP di Inspektorat Kota
Palangka Raya.

Penyaluran DAK Fisik per jenis per
bidang/ subbidang dilakukan
secara:
Bertahap;
Sekaligus; atau
Campuran

OMSPAN dapat di akses di alamat

Pada aplikasi OMSPAN terdiri dari
user OPD, user APIP dan user
Pemda. Masing- masing user
memiki kewenangan masingmasing.

https://spanint.kemenkeu.go.id/
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PROGRAM
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DAN
UNIT
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
PEMATERI OLEH DIANA, S.E., M.B.A.
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Unit
Pengendalian Gratifikasi, diselenggarakan pada
Kamis, 22 April 2021, pukul 13.00 WIB di Aula
Inspektorat Kota Palangka Raya. Kegiatan ini
dihadiri oleh seluruh APIP dan Staff Inspektorat
Kota Palangka Raya. Narasumber pada acara
sosialisasi ini adalah Ibu Diana, S.E., M.BA. Beliau
ialah Auditor Muda Inspektorat Kota Palangka Raya
yang telah mendapat sertifikat dari UPG
Development Program, sehingga sangat berkompeten
untuk menyampaikan pemaparan terkait Program

LAMAN WEB
UPG KOTA PALANGKA RAYA
HTTPS://SITES.GOOGLE.COM
/VIEW/UPGKOTAPALANGKAR
AYA/

Pengendalian Gratifikasi dan terkait UPG Kota
Palangka Raya.
Tujuan Kegiatan Sosialisasi
Diharapkan melalui Sosialisasi tersebut peserta
sosialisasi dapat memiliki pemahaman yang sama
terkait gratifikasi yang boleh diterima dan
gratifikasi yang tidak boleh diterima/ ilegal. Peserta
sosialisasi juga diharapkan dapat mengetahui dan
mengerti tata cara pelaporan gratifikasi baik melalui
KPK, UPG, maupun melalui aplikasi GOL KPK.
Dengan demikian, kehadiran UPG Kota
Palangkaraya untuk mengurangi tekanan psikologis
dalam pelaporan gratifikasi kepada KPK dapat
terwujud.
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INSPEKTORAT
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Jalan Tjilik Riwut No. 98. Telp./Fax. (0536) 3231463
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