
KU APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

Perencanaan pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 telah 

diawali dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 30 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021, 

yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan 

Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota. 

Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang 

akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan 

DPRD Kota Pangkalpinang menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan 

bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS 

berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. 

Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan 

“KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD 

menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan 

Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola 

keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD tahun berikutnya”. 

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 89 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyusun 

rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu 

pada pedoman penyususn APBD” dan pasal 17 ayat (2) UndangUndang 

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa 

“Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 
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ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD 

menjadi pedoman penyusunan R-APBD”. 

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya 

merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang 

telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pangkalpinang, dalam hal ini RKPD 

Tahun 2021. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan 

menjadi pedoman dalam penyepakatanPrioritas Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan R- APBD Kota 

Pangkalpinang Tahun 2021. 

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 harus sinkron dengan dokumen 

perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah 

kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron 

satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kota Pangkalpinang 

berpedoman pada RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 yang telah 

disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Bangka 

Belitung Tahun 2021. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum 

APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang 

menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman 

penyusunan R-APBD. 

1.2. Tujuan PenyusunanKUA 

Maksud dari penyusunanKebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 

2021 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) APBD Tahun 2021 yang disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan daerah. Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat antara lain: 

➢ Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok 

kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan 

Pemerintah Daerah; 

➢ Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD 

berkaitandengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi 
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penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan 

belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi 

pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya; 

➢ Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan 

antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis 

sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan 

pembangunan berbasis kewilayahan; 

➢ Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya 

untuk optimalisasi pembangunan daerah. 

➢ Menyusun kerangka ekonomi daerah tahun 2021 yang akuntabel 

yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator lainya 

guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembagunan daerah dalam 

APBD tahun 2021. 

➢ Menyusun asumsi dasar penyususn APBD yang rasional dan realistis 

yang akan digunakan sebagai dasar penyususn APBD Kota 

Pangkalpinang Tahun 2021. 

➢ Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan 

pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk 

dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021. 

➢ Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam 

memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan 

dan akuntabel. 

1.3. Dasar hukum penyusunan KUA 

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 

ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai 

rujukan, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5161); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5950); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang 

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021. 

26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

DaerahKota Pangkalpinang Nomor10 Tahun 2015 (Lembaran daerah 

Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10); 

27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008tentang 

Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang; 

28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Pangkalpinang(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 

Nomor 18); 

29. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 30 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja PemerintahDaerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021. 
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 BAB II 

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 

 
  

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Tantangan yang sangat berat yang dihadapi hampir semua negara 

di seluruh dunia saat ini pada tahun 2020 ini adalah wabah pandemi Covid-

19. Semua level pemerintahan berupaya untuk mencurahkan energi dan 

sumberdayanya untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19. Faktor yang 

membuat kita berada dalam kesulitan dan tekanan berat adalah kecepatan 

penyebaran penyakit menular ini, sementara kita semua belum memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai perilaku virus penyebabnya. Secara 

nasional, sampai dengan bulan Oktober 2020 jumlah total kasus infeksi 

Covid-19 di Indonesia telah mencapai 493.000 ribu kasus dengan grafik 

jumlah kasus harian yang masih menanjak. Penyebaran Covid-19 telah 

menjangkau semua provinsi. 

Kondisi terkini terkait perkembangan Kasus Covid-19 di Provinsi 

Kep. Bangka Belitung menunjukan perkembangan yang membaik, dimana 

tidak adanya penambahan kasus yang terkonfirmasi positif dan 

bertambahnya pasien yang sembuh. Adapun jumlah kasus di Bangka 

Belitung sampai dengan bulan November2020 ini terdapat 865 kasus 

dengan sebelas diantaranya sudah dinyatakan sembuh, dan tidak ada pasien 

yang meninggal. Maka tantangan saat ini adalah mempercepat 

penyembuhan/penanganan pasien positif dan mencegah terjadinya kasus 

positif baru. Dengan belum ditemukannya vaksin virus Corona jenis baru 

ini, terdapat konsensus bahwa langkah terbaik adalah memutus rantai 

penularan dan penyebaran penyakit ini dengan membatasi kontak fisik dan 

pergerakan penduduk. Namun demikian, permasalahannya tidak hanya 

selesai pada tahap pencegahan dan menanganan pandeminya saja. Aspek 

sosial ekonomi masyarakat merupakan dampak jangka panjang yang 

diakibatkan oleh pandemi ini yang perlu segera diantisipasi. Adapun 

dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19 adalah: 
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Pertama, tentu dampak di bidang kesehatan masyarakat. 

Meningkatnya jumlah penderita terinfeksi virus corona dalam waktu singkat 

telah meningkatkan tekanan yang luar biasa pada sistem pelayanan 

kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk mengambil langkah- 

langkah cepat dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan masyarakat. 

Berikutnya, dampak sosial ekonomi. Di tingkat domestik, dampak 

pandemi ini dirasakan di berbagai lini perekonomian. Rumah tangga 

menghadapi risiko kehilangan pendapatan karena PHK atau pembatasan 

kegiatan, dan juga risiko kenaikan harga kebutuhan pokok karena 

distribusinya terganggu. Dunia usaha mengalami gangguan rantai pasok 

baik di level domestik maupun internasional (ekspor/impor), serta 

penurunan drastis permintaan akan barang-barang non-esensial (durable), 

yang selanjutnya bisa mengganggu neraca keuangan perusahaan bahkan 

bisa berujung kebangkrutan. Sektor-sektor yang diperkirakan paling 

terpukul di antaranya industri pariwisata (perhotelan, agen perjalanan, 

bisnis hiburan, dan usaha kuliner), industri manufaktur khususnya yang 

padat karya dan bergantung pada ekspor-impor, sektor perdagangan, dan 

sektor konstruksi. Bagi UMKM dan pelaku ekonomi informal yang 

pendapatan usahanya berputar secara harian dampaknya sungguh berat, dari 

berkurangnya omset usaha hingga yang paling ekstrem kehilangan mata 

pencaharian. Peranan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengantisipasi 

dampak yang ditimbulkan terhadap peningkatan tingkat inflasi dan 

peningkatan jumlah pengangguran serta terhambatnya investasi di Kota 

Pangkalpinang. 

Arah kebijakan ekonomi Kota Pangkalpinang tahun 2021 

diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah 

Pusat dalam rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 yang memiliki tema 

Meningkatkan industri dan pariwisata di berbagai wilayah didukung oleh 

investasi. Selain itu kebijakan perekonomian Kota Pangkalpinang juga di 

arahkan untuk Meningkatkan peran UMKM dan Koperasi untuk 

menggeliatkan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif dan berorientasi 

pariwisata. Meningkatakan daya saing daerah terutama peningkatan 
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sumber daya manusia melalui pengembangan, pelatihan dan pendidikan 

terhadap angkatan kerja, meningkatkan program pendidikan dan kesehatan. 

Memperluas lapangan pekerjaan, menurunkan angka kemiskinan dan 

meningkatkan daya beli masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang 

kondusif melalui regulasi di bidang investasi, peningkatan pelayanan 

perizinan, meningkatkan peran lembaga yang berhubungan dengan 

investasi. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta melalui 

program CSR. Meningkatkan belanja pemerintah di bidang infrastruktur 

dan fasilitas publik. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator 

utama untuk mengukur perkembangan ekonomi. PDRB merupakan jumlah 

dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi di suatu 

daerah dalam periode waktu tertentu. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 

(ADHB) menggambarkan seberapa besar pendapatan yang mungkin 

dinikmati oleh penduduk suatu wilayah serta menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga tahun tersebut. 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan total nilai 

tambah barang dan jasa dari unit ekonomi/usaha yang dihitung berdasarkan 

harga tahun konstan. PDRB ADHK ini menggambarkan perkembangan 

produksi riil dari kegiatan ekonomi daerah tersebut. PDRB ADHK juga 

digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun 

dan juga pada setiap sektornya. 

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Pangkalpinang 

pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh 

meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas 

dari pengaruh inflasi kecuali pada lapangan usaha Industri Pengolahan dan 

lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang yang justru mengalami penurunan produksi. Nilai PDRB atas dasar 

harga konstan 2010 Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 mencapai 8,79 

triliun rupiah, naik dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 8,36 triliun 

rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terjadi 

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,21 persen, lebih tinggi jika 
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dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang 

mencapai 5,19 persen. Pertumbuhan PDRB ADHK biasa disebut dengan 

pertumbuhan ekonomi, yang menggambarkan kenaikan produksi riil tanpa 

dipengaruhi inflasi Kota Pangkalpinang. Selama tiga tahun terakhir yakni 

dari tahun 2016, 2017 dan 2018, perekonomian Kota Pangkalpinang 

kembali mengalami perbaikan setelah pada tahun 2014 hingga 2015 

pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang mengalami perlambatan dari 

tahun ke tahun. 

Laju pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang Atas DasarHarga 

Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 

2.1. Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan 

ekonomi Kota Pangkalpinang mengalami perbaikan setelah pada 2014-2015 

laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang menunjukkan perlambatan 

dari tahun ke tahun. Perekonomian global yang semakin membaik pasca 

krisis yang sempat terjadi tahun 2013 mengakibatkan peningkatan 

permintaan terhadap beberapa komoditas lokal seperti timah, karet, dan 

kelapa sawit. 

Pada tahun 2018, dari 16 kategori lapangan usaha yang menyusun 

perekonomian Kota Pangkalpinang, hampir seluruhnya mengalami 

pertumbuhan positif, kecuali Industri Pengolahan dan Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami kontraksi 

sebesar 4,47 persen dan 3,57 persen. Sementara itu ada sebanyak 5 kategori 

lapangan usaha yang mengalami perlambatan dibanding tahun 2017, 

sedangkan 9 kategori lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan 

dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan 

usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 11,12 persen yang meningkat dari 

tahun 2017 yang mecapai pertumbuhan sebesar 9,11 persen. Adapun 5 

kategori lapangan usaha yang pertumbuhannya paling tinggi berturut-turut 

adalah kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,43 persen, 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 

9,38 persen, Real Estate sebesar 9,29 persen, Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan sebesar 8,68 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 8,50 persen. 
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Tabel 2.1 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut 

Lapangan Usaha di Kota Pangkalpinang (juta rupiah), 2015– 2019 
 

Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018* 2019** 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
373.009,6 384.695,8 365.452,1 397.180,6 409.678,0 

Pertambangan dan Penggalian - - - - - 

Industri Pengolahan 1.553.673,0 
1.615.041, 

5 

1.671.151, 

1 
1.611.558,0 1.436.632,9 

Pengadaan Listrik dan Gas 4.855,1 5.522,1 5.791,4 6.166,0 8.094,8 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

 
2.244,2 

 
2.358,0 

 
2.537,4 

 
2.446,8 

 
2.537,6 

Konstruksi 766.415,6 819.008,6 873.932,1 929.508,8 1.033.399,1 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 

 
2.018.656,2 

2.111.080, 

7 

2.250.878, 

3 

 
2.362.949,9 

 
2.424.986,8 

Transportasi dan Pergudangan 447.872,3 470.603,5 510.770,7 547.701,2 573.855,7 

Penyediaan Akomodasi dan 

Makan 

Minum 

 
250.326,8 

 
262.199,3 

 
278.719,5 

 
293.710,1 

 
331.455,6 

Informasi dan Komunikasi 265.440,4 289.701,0 316.080,1 358.483,9 416.905,0 

Jasa Keuangan dan Asuransi 342.870,2 368.710,6 378.248,1 415.961,3 437.848,6 

Real Estate 390.064,1 403.162,0 422.096,7 461.322,1 471.300,0 

Jasa Perusahaan 37.565,9 37 595,9 38 377,8 41 020,6 41 949,4 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

 
484.736,0 

 
516.157,4 

 
541.873,2 

 
595.405,5 

 
654.869,1 

Jasa Pendidikan 340.486,1 366.604,3 383.361,1 419.785,6 456.480,2 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
148.625,6 152.559,5 164.893,9 172.575,1 191.157,9 

Jasa Lainnya 128.175,0 140.985,4 154.318,4 166.807,8 185.125,3 

Produk Domestik   Regional 

Bruto 
7.555.016,1 

7.945.985, 

6 

8.358.481, 

9 
8.782.583,3 9.076.276,0 

Sumber: BPS, 2020 

Catatan:r Angka perbaikan * Angka sementara; ** Angka sangat sementara 

 

Pertumbuhan ekonomi Kota pangkalpinang dalam kurun waktu 

2014-2018 berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kep. Bangka 
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Belitung. Secara lebih lengkap, perbandingan laju pertumbuhan ekonomi 

tiap-tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung disajikan pada 

tabel 2.2. 

 Tabel 2.2 

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut 

Kabupaten/Kota (persen), 2014-2018 

Wilayah 2014 2015 2016r 2017* 2018** 

Pangkalpinang 4,27 4,24 5,17 5,19 5,21 

Bangka 4,81 4,54 4,63 5,04 4,51 

Bangka Barat 4,72 5,03 4,80 5,26 5,19 

Bangka Tengah 1,50 0,31 3,05 3,46 3,41 

Bangka Selatan 4,44 4,27 4,30 4,57 4,52 

Belitung 4,72 4,53 4,96 5,30 5,36 

Belitung Timur 5,17 4,40 4,25 4,85 4,23 

Jumlah 

Kab/Kota 

 

4,28 

 

4,03 

 

4,53 

 

4,89 

 

4,71 

Berdasarkan Tabel 2.2 terlihat bahwa apabila dibandingkan dengan 

pertumbuhan ekonomi Prov. Kep. Bangka Belitung, laju pertumbuhan 

ekonomi Kota Pangkalpinang masih lebih tinggi, laju pertumbuhan ekonomi 

Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2017 adalah 4,89% dan tahun 2018 

4,71%. Sementara, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di 

wilayah Prov. Kep. Bangka Belitung, laju pertumbuhan ekonomi Kota 

Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami 

peningkatan paling pesat. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan PDRB Kota 

Pangkalpinang berada di peringkat keenam dari 7 (tujuh) kabupaten/kota 

dengan nilai PDRB sebesar 4,27%. Namun pada tahun 2018 meningkat 

menjadi peringkat kedua dari 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan nilai PDRB 

sebesar di bawah Kabupaten Belitung dengan nilai PDRB sebesar 5,21%. 

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator 

ekonomi makro yang penting dalam perencanaan pembagunan daerah. 

Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan masyrakat. Kestabilan inflasi merupakan prasyaratan bagi 

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan 
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manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil 

dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil 

keputusan. 

Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Kota Pangkalpinang 

berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang. Pada Juni 2019 

terjadi inflasi sebesar 0,99 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 

sebesar 146,22. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang 

ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, 

yaitu kelompok bahan makanan sebesar 3,89 persen;,kelompok makanan 

jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,10 persen; kelompok 

perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,03 persen, kelompok 

sandang sebesar 0,26 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,11 persen. 

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu 

kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,01 persen, serta 

kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,95 persen. 

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juni) 2019 sebesar 3,21 persen dan 

tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2019 terhadap Juni 2018) sebesar 4,12 

persen. Komponen inti pada Juni 2019 mengalami inflasi sebesar 2,10 

persen. Sementara komponen bergejolak deflasi sebesar 0,35 persen dan 

komponen yang diatur pemerintah juga mengalami deflasi sebesar 0,64 

persen. 

Tabel 2.3 

Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Kota 

Pangkalpinang 2017–2019 (Persen) 

 
 

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang 
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Sumber: BPS Kota Pangkalpinang 

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia 

disebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke 

atas. Selanjutnya tenaga kerja dipilah menjadi dua kelompok ialah kelompok 

angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja 

terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur dan mencari 

pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah, 

penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk yang tidak menerima 

pendapatan. Kelompok bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu bisa menawarkan 

jasanya untuk bekerja sehingga menjadi masuk dalam kelompok angkatan kerja. 

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang usia 15 tahun ke atas atau yang 

termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2018 sebanyak 154.840 orang 

(hasil Survei Angkatan Kerja Nasional [Sakernas], 2018). Sebesar 64,72 penduduk 

angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan sisanya 36,97 persen adalah 

penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya). 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkalpinang tahun 

2019 sebesar 68,35 persen artinya sebesar 68 persen penduduk usia kerja aktif 

secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kota Pangkalpinang 

di tahun yang sama adalah sebesar 5,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 

10.000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata terdapat 501 orang 

diantaranya yang merupakan pencari kerja. 

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang 

dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan di Kota 

Pangkalpinang pada tahun 2015 menjadi 7060 jiwa. Jumlah ini mengalami 

penurunan pada tahun 2016 sebesar 7020 jiwa, sehingga diharapkan untuk tahun 

2017 menjadi 6760 jiwa dan 6510 jiwa di tahun 2018 dengan asumsi adanya 

stabilitas ekonomi yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. 
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Berdasarkan gambaran perkembangan, tantangan dan prospek 

perekonomian makro Kota Pangkalpinang ada beberapa poin yang menjadi 

arah kebijakan perekomian pada tahun 2021-2022 yaitu; 

1) Meningkatan peran UMKM dan Koperasi untuk menggeliatkan 

ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif dan berorientasi pariwisata. 

2) Meningkatakan daya saing daerah terutama peningkatan sumber 

daya manusia melalui pengembangan, pelatihan dan pendidikan 

terhadap angkatan kerja, meningkatkan program pendidikan dan 

kesehatan. 

3) Memperluas lapangan pekerjaan, menurunkan angka kemiskinan 

dan meningkatkan daya beli masyarakat serta menciptakan iklim 

investasi yang kondusif melalui regulasi di bidang investasi, 

peningkatan pelayanan perizinan, meningkatkan peran lembaga 

yang berhubungan dengan investasi. 

4) Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta melalui 

program CSR. 

5) Meningkatkan belanja pemerintah di bidang infrastruktur dan 

fasilitas publik. 

Kebijakan ekonomi daerah merupakan pondasi dalam membangun 

kemandirian dan mengurangi ketergantungan daerah dengan pemerintah 

pusat. Kebijakan ekonomi daerah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek 

ekonomi dan aspek keuangan. Aspek ekonomi salah satunya dapat dilihat 

dari kondisi ekonomi makro suatu daerah. Kebijakan ekonomi makro ini 

akan mempengaruhi arah pembangunan sehingga perlu adanya sinergisitas 

antara kebijakan ekonomi makro pemerintah daerah dengan kebijakan 

ekonomi makro pemerintah pusat. 

Sedangkan, Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota 

Pangkalpinang akan difokuskan pada: 

1) Daya dukung utilitas 

2) Kelayakan dan kesinambungan program dan alokasi anggaran 

3) Mengurangi dampak eksternalitas pembangunan 

4) Penanganan lingkungan hidup. 
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Kebijakan ekonomi daerah merupakan pondasi dalam membangun 

kemandirian dan mengurangi ketergantungan daerah dengan pemerintah 

pusat. Kebijakan ekonomi daerah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek 

ekonomi dan aspek keuangan. 

Aspek ekonomi salah satunya dapat dilihat dari kondisi ekonomi 

makro suatu daerah. Kebijakan ekonomi makro ini akan mempengaruhi arah 

pembangunan sehingga perlu adanya sinergisitas antara kebijakan ekonomi 

makro pemerintah daerah dengan kebijakan ekonomi makro pemerintah 

pusat. 

Arah Kebijakan ekonomi yang termaktub dalam RPJMN Tahun 

2015-2019 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, 

meningkatkan pemerataan pendapatan, menjaga tingkat inflasi, 

meningkatkan investasi, meningkatkan pembangunan manusia, 

menurunkan pengangguran dan angka kemiskinan dengan sasaran antara 

lain dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.4 

Sasaran Ekonomi Nasional RPJMN Tahun 2015-2019 
 

INDIKATOR MAKRO 
2014 

(Baseline) 
2015 2016 2017 2018* 

Sasaran Akhir 

RPJMN 2019* 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,0 4,8 5,3 5,3 5,6 8  

Pengangguran (%) 5,94 6,18 5,61 5,6 5,4 4,0-5,0  

Angka Kemiskinan (%) 10,96 11,13 10,7 10,5 9,5 7,0-8,0  

Gini Ratio (indeks) 0,41 0,41 0,39 0,39 0,38 36  

Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 
73.8 74.8 70,19 70,38 71,38 76.3 

 

Indeks Pembangunan 

Masyarakat (IPMAS) 
55 n.a n.a n.a n.a Meningkat 

 

Sumber : RPJMN Tahun 2015-2019 

 

 

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 

1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan. 
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Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi 

penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya 

penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan 

pendapatan dan belanja daerah. 

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali 

dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 

yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan 

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus 

disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis 

diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan 

kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan 

pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. 

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang 

sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena 

APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. 

Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu: 

➢ menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya; 

➢ meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan 

masyarakat; 

➢ serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat 

untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. 

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi 

ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat 

stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga 

stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya 
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berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai 

alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media 

dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar 

pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan 

fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam 

APBD. 

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi 

fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan 

reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain 

tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu 

langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui 

tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan/pengendalian. 

Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan 

daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: 

➢ Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas; 

➢ Disusun berdasarkan pendekatan kinerja; 

➢ Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan 

(decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh 

Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (PD); 

➢ Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, 

sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga 

pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik 

dalam pengambilan keputusan. 

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan 

alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi 

sufficient condition bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka 

daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta 

mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu 

menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka 

menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke 

dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), 



KU APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 20 
 

RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) daerah, RKPD (Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber- sumber 

pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh 

prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen 

perencanaan tersebut. 

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada 

dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah 

pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar 

seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih 

efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan 

pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan 

pembiayaan daerah. 
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   BAB III 

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN 

APBD TAHUN ANGGARAN 2021 

 
Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang 

dalam RKPD Tahun 2021 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2018-2023 di 

tahun ketiga, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh 

Pemerintah Kota Pangkalpinang. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan 

daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu 

penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan 

dengan sumber-sumber pendanaan non APBD 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa1 (satu) 

tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan 

pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk 

pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri 

dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan 

terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus dan DID; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan 

Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi 

Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya. 

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan. 

Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap 

terjaga pada tahun 2021 melalui sinergi antara 
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kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal 

daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan 

keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan 

perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia, 

meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global. Dengan pertimbangan 

berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 

2021 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut : 

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan menggunakan 

asumsi yang mendasari pengalokasian terhadap pendapatan, belanja maupun 

pembiayaan. Asumsi yang digunakan, antara lain : 

3.1 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBN 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan 

dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Didalam menyusun 

APBD tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran 

nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, 

yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN Tahun 2021. 

Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKP 2021, 

Pertumbuhan ekonomi nasional akan terus meningkat dan diprediksi tahun 

2021 sekitar 5,7%-6,0% Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan pada 

kisaran 2,7%. 

 
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 

3.2.1Laju Inflasi 

Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Kota Pangkalpinang 

berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang. Pada Juni 2019 terjadi 

inflasi sebesar 0,99 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 

146,22. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juni) 2019 sebesar 3,21 

persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2019 terhadap Juni 2018) 

sebesar 4,12 persen. Komponen inti pada Juni 2019 mengalami inflasi sebesar 

2,10 persen. Sementara komponen bergejolak deflasi sebesar 0,35 persen dan 

komponen yang diatur pemerintah juga mengalami deflasi 



KU APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 23 
 

sebesar 0,64 persen, maka laju inflasi Kota Pangkalpinang tahun 2021 

diasumsikan pada kisaran 5,35%. 

3.2.2Pertumbuhan PDRB 

Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang mengalami perbaikan setelah 

pada 2014-2015 laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang 

selalumenunjukkan perlambatan dari tahun ke tahun, perekonomian Kota 

Pangkalpinang periode 2014 - 2018 dapat tetap tumbuh pada kisaran 5%, 

yakni sebesar 4,27 %; 4,24 %; 5,17 %, 5,19 % dan 5,21%. Dibandingkan 

dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4,67; 

4,08; 4,10; 4,47; 4,45) pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, 

pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang relatif relevan dengan 

pertumbuhan ekonomi Provinsi yang terus mengalami kenaikan. berbeda 

dengan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami 

penurunan pada tahun 2018. Dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi 

tersebut, serta berdasarkan asumsi dasar ekonomi APBN tahun 2021, maka 

pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 diasumsikan 

optimis pada kisaran 5,5%, sebagaimana target Pemerintah Kota 

Pangkalpinang pada tahun 2021. 

3.2.3. Lain-lain asumsi 

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan 

AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah kota Pangkalpinang Tahun 

Anggaran 2021, antara lain: 

1. Belanja Wajib mengikat memenuhi kreteria sebagai berikut: 

- Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan 

secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah 

dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun 

anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang 

dan jasa. 

- Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya 

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarkat 

antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan 

kewajiban kepada pihak ketiga. 

2. Belanja yang memenuhi kreteria Darurat adalah sebagi berikut : 
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- Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah 

dan tidak dapt diprediksi sebelumnya; 

- Tidak diharapkan terjadi secara berulang 

- Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan 

- Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

3. Belanja yang memenuhi kreteria mendesak sebagai berikut : 

- Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 

- Keperluan medesak lainnya yang apabila akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar bagi pemerintahan dan masyarakat. 

4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi Urusan Pemerintah Wajib 

yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), Urusan Pemerintah 

Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayana Dasar, Urusan Pemerintah 

Pilihan, Unsur Pendukung Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan 

Pemerintahan, Unsur Pegawasan, Unsur Kewilayahan dan Urusan 

Pemerintahan Umum. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 

 
 

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 sebagaimana dalam 

penyusunan Rancangan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah 

dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan 

daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain 

mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran 

dalam Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam RKP 

Tahun 2021, kebijakan penyusunan APBD Tahun 2021 juga memperhatikan 

kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang 

akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan 

juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan 

penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh 

dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan 

fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program 

pemerintah daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD 

berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-

program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan 

sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan 

lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan 

pengelolaan keuangan daerah, telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin 

dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, 

transparansi dan akuntabilitas publik, 
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rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan 

salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, 

demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan 

pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah. 

  

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan 

untuk tahun anggaran 2021 

Penyusunan anggaran tahun 2021 ini secara umum disusun secara rasional 

dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas 

pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui 

kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam 

pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada 

besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja 

adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. 

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan 

memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

A. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah : 

i. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 

ii. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus 

didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah 

di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah 

Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan 
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ekonomi pada Tahun 2021 yang berpotensi terhadap target 

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. 

iii. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan 

Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang 

dibagihasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk 

mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta 

peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

iv. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, 

baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, 

dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk 

mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan 

hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah 

menggunakan pendapatanyang bersumber dari pajak rokok 

yang merupakan bagian provinsi maupun bagian 

Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 

50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok 

bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota 

untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai 

dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak 

Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016. 



KU APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 28 
 

v. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan 

Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

vi. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, 

pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, 

biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan 

keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan 

daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan 

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu 

Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing. 

vii. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi 

Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada 

SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok 

pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek 

pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan 

Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

viii. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi 

diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung 

dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber 

penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) 

UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 
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ix. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan 

sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah 

yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang 

diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa 

tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) 

bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang- Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 

33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

x. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang 

menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas 

penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan 

impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional 

berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

B. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan . 

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat 

lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi: 

i. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa 

deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang 

mendapatkan investasi pemerintah daerah; 

ii. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi 

sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 

iii. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu 

sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 
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iv. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam 

jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang 

bersangkutan; dan/atau 

v. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari 

investasi pemerintah daerah; 

C. Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari hasil penjualan 

BMD yang tidak dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak 

dipisahkan, Jasa Giro, pendapatan bunga, pendapatan BLUD dan 

Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan (JKN) dan Fasilitasi 

Kesehatan Tingkat Pertama. 

2. Pendapatan Transfer 

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana Transfer 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari : 

i. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan 

Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan 

DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh 

Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

(WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai 

dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden 

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 

2021, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan 

negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan 

penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi 

pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun 

Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. 

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau 

terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 

Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah 
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Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 

atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2021. 

ii. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya 

Alam (DBHSDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH 

Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak 

Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBHPengusahaan Panas 

Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai 

dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden 

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBHSDA Tahun Anggaran 

2021 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan 

negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan 

penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi 

pendapatan DBHPajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun 

Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. 

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2021 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan 

dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan 

daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, 

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH- SDA 

dimaksud pada peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 

2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang 

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Apabila 

terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 

seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau 

selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih 

tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung 
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dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. 

B. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) : 

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU 

dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum 

ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi 

DAU Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan 

setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 

ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU 

dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah 

yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. 

C. Penganggaran Dana Insentif Daerah 

Dana Insentif Daerah Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan 

sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman 

Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam 

hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan 

Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau 

terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun 

Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan 

alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu 

melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 

APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan 

DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA 

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2021. Pendapatan yang bersumber dari Dana 
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Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing- masing 

Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif 

Daerah dimaksud. 

D. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK): 

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang 

ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. 

Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi 

resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan 

melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan 

Rancangan PPAS disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan 

DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2021 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai 

alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 dipublikasikan melalui portal 

Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam 

rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. 

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 

2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun 

Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan 

setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 

ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK 

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan 

pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan 

dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 

atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak 

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. 

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
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A. Pendapatan Hibah 

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan 

usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk 

menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak 

ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan 

tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau 

pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak 

menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, 

pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan 

kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun 

Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan 

diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing- 

masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode 

rekening berkenaan. 

B. Hibah Dana BOS 

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang 

diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021, 

dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) 

akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan 

rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan 

dengan mempedomani peraturan perundang-undangan. Apabila 

pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut 

diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun 

Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus 

menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih 

dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang 

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada 

Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah 

tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam 

LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan 
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APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS 

Tahun Anggaran 2020 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan 

dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur 

yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada 

APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021 dan sisa Dana BOS dimaksud 

tidak disetor kepada RKUD Provinsi. 

C. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi 

Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi sementara 

diasumsikan sama dengan tahun anggaran 2020 menunggu terbitnya 

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung tentang 

prakiraan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan 

tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya. 

D. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling 

sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

E. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dari 

pemerintah provinsi diasumsikan sama dengan pagu Penetapan APBD 

Kota Pangkalpinang Tahun 2020. Namun demikian didalam pelaksanaan 

nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah 

Provinsi Kep. Bangka Belitung. 

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

Adapun rencanaestimasi target pendapatan daerah tahun anggaran 2021 

adalah sebagai berikut : 

REK URAIAN RPPAS TA 2021 

1 PENDAPATAN 846.076.827.247,00 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Pajak Daerah 

Pendapatan Retribusi Daerah 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

133.221.579.247,00 

74.073.000.000,00 

15.923.274.163,00 
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1.1.4 

Yang Dipisahkan 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

6.000.000.000,00 

37.225.305.084,00 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

Pendapatan Transfer 

Transfer Pemerintah Pusat 

Transfer Pemerintah Provinsi 

712.855.248.000,00 

653.855.248.000,00 

59.000.000.000,00 

1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 

Pendapatan Hibah 

Dana Darurat 

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 

Peraturan Perundangan-Undangan 

- 

- 

- 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 
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KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 

 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah 

digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi 

kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan 

pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai 

urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar 

pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja daerah 

untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta 

belanja daerah untuk urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada standar harga 

satuan regional. 

Terkait dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021, Pemerintah Kota 

Pangkalpinang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, sesuai dalam 

konteks Kota Pangkalpinang, Organisasi Perangkat Daerah, maupun program dan 

kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran 

dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selanjutnya, 

program dan kegiatan akan disertai dengan memberikan informasi yang jelas dan 

terukur dan memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari 

program dan kegiatan. 

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah 

mengatur secara rinci tentang pembagian kewenangan Urusan Pemerintahan, 

khususnya terkait dengan Urusan Konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang 

dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah 

kabupaten/kota. Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Urusan 

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya dalam 

ayat (2), disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan 

Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan 

Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Undang- undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah merinci 

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota dalam Lampiran yang tidak 
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terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan 

unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, 

unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Urusan Pemerintahan 

Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, terdiri atas: 

A. Urusan pemerintahan wajib Urusan pemerintahan wajib terdiri atas: 

- Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan 

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka 

pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang 

terkait pelayanan dasar, meliputi: a) pendidikan; b) kesehatan; c) 

pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman; e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

masyarakat; dan f) sosial. 

- Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar 

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar 

dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan 

wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: a) tenaga kerja; b) 

pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c) pangan; d) 

pertanahan; e) lingkungan hidup;f) administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan Desa; h) pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan 

informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) penanaman 

modal; m) kepemudaan dan olah raga; n) statistik; o) persandian; p) 

kebudayaan; q) perpustakaan; dan r) kearsipan. 

B. Urusan pemerintahan pilihan 

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas 

daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, 

meliputi: 1) kelautan dan perikanan; 2) pariwisata; 3) pertanian; 4) 

kehutanan; 5) energi dan sumber daya mineral; 6) Perdagangan; 7) 

perindustrian; dan 8) transmigrasi. 

C. Unsur pendukung, meliputi: 1) sekretariat Daerah; dan 2) sekretariat 

DPRD. 
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D. Unsur penunjang, meliputi: 1) perencanaan; 2) keuangan; 3) 

kepegawaian; 4) pendidikan dan pelatihan; 5) penelitian dan 

pengembangan; 6) penghubung; dan 7) pengelolaan perbatasan daerah. 

E. Unsur pengawas yaitu inspektorat; 

F. Unsur kewilayahan, meliputi: 1) kabupaten/kota administrasi; dan 2) 

kecamatan. 

G. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan 

H. Unsur kekhususan. 

Selanjutnya Kebijakan belanja berdasrkan urusan Pemerintah Daerah 

dan Perangkat daerah di estimasikan pagu anggaran, terdiri dari : 

1 
Urusan pemerintahan wajib yang 
terkait pelayanan dasar 

 
549.266.194.680,00 

 Urusan pemerintahan bidang 
pendidikan 

Urusan pemerintah bidang kesehatan 

 

167.750.238.443,00 

  

Urusan pemerintah bidang pekerjaan 

umum dan penataan ruang 

Urusan perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman 

Urusan pemerintahan bidang 

ketentraman dan ketertiban umum 

serta perlindungan masyarakat 

Urusan pemerintahan bidang sosial 

234.852.611.740,00 

 
100.192.452.783,00 

 

18.860.276.403,00 

 
21.941.257.148,00 

 
5.669.358.163,00 

2 
Urusan pemerintahan wajib yang tidak 
terkait pelayanan dasar 

 

114.475.311.937,00 
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 Urusan pemerintahan bidang tenaga 

kerja 
Urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan perempuan 

perlindungan anak 

Urusan pemerintahan bidang pagan 

Urusan pemerintahan bidang 

pertanahan 
Urusan pemerintahan bidang 

lingkungan hidup 

Urusan pemerintahan bidang 

administrasi kependudukan dan 

catatan sipil 

Urusan pemerintahan bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana 

Urusan pemerintahan bidang 

perhubungan 

Urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika 
Urusan pemerintahan bidang koperasi, 

usaha kecil, dan menegah 

Urusan pemerintahan bidang 

penanaman modal 

Urusan pemerintahan bidang 

kepemudaan dan olahraga 

Urusan pemerintahan bidang statistik 

Urusan pemerintahan bidang 

persandian 
Urusan pemerintahan bidang 
kebudayaan 

Urusan pemerintahan bidang 

perpustakaan 

Urusan pemerintahan bidang kearsipan 

 

7.842.178.577,00 

 
4.563.375.888,00 

 
4.559.765.362,00 

 
18.618.679.500,00 

 

25.694.655.445,00 

 
4.347.084.369,00 

 
 

3.914.395.150,00 

 
17.382.709.189,00 

 

5.746.162.513,00 

 

6.957.527.396,00 

 

1.295.517.530,00 

 

8.552.870.994,00 

 

383.575.750,00 

 

71.541.530,00 
 

400.386.180,00 

 

3.954.765.064,00 

 
190.121.500,00 
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3 Urusan pemerintahan pilihan 
 

21.233.052.287,00 

 Urusan pemerintahan bidang kelautan 

dan perikanan 

Urusan pemerintahan bidang 

pariwisata 

Urusan pemerintahan bidang pertanian 

Urusan pemerintahan bidang 

perdagangan 

Urusan pemerintahan bidang 

perindustrian 

 

4.315.340.942,00 
 

6.391.713.275,00 

 

1.833.150.552,00 

 

7.527.110.568,00 

 
1.165.736.950,00 

4 Unsur pendukung 
 

104.675.318.292,00 

 
Sekretariat daerah 

 

Sekretariat dprd 

 

52.027.581.568,00 

 
52.647.736.724,00 

5 Unsur penunjang 
 

65.439.973.017,00 

 
Perencanaan 

Keuangan 

Kepegawaian 

Pendidikan dan pelatihan 

 

Penelitian dan pengembangan 

 

5.644.619.893,00 

 

51.121.189.353,00 

 

6.822.451.571,00 

 

700.244.250,00 

 
1.151.467.950,00 

6 Unsur pengawas 
 

7.964.892.910,00 

 
Unsur pegawasan 

 
7.964.892.910,00 

7 Unsur kewilayahan 
 

66.605.997.571,00 

 
Kecamatan 

 
66.605.997.571,00 

8 Unsur pemerintahan umum 
 

5.425.865.976,00 

 
Kesatuan Bangsa dan Politik 

 
5.425.865.976,00 

 TOTAL BELANJA 
935.086.606.670,00 

 

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan 

belanja tidak terduga 
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Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk 

menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas 

dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, 

menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi 

kemiskinan. Pada dasarnya Anggaran Tahun 2021 sudah merupakan tahun 

ketiga periodisasi RPJM-D Tahun 2018-2023. 

Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa, 

belanja hibah belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan 

sedangkan belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan 

mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, 

belanja asset tetap lainya dan belanja tak terduga meliputibelanja yang 

tidak terencana. 

 

 

Komponen belanja daerah dikelompokan menjadi 
 

REK URAIAN RPPAS TA 2021 

2 BELANJA 935.086.606.670 

2.1 Belanja Operasi 726.129.853.445 

2.1.1 Belanja Pegawai 378.928.333.978 

2.1.2 Belanja Barang 339.189.192.817 

2.1.3 Belanja Hibah 7.882.154.150 

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 130.172.500 

2.2 Belanja Modal 198.956.753.225 

2.2.1 Belanja Tanah 13.689.211.00 

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 18.181.199.773 

2.2.3 Belanja Bagunan dan Gedung 98.034.059.652 

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 55.426.900.000 

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainya 13.625.382.800 

2.3 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 

2.3.1 Belanja tidak terduga 10.000.000.000,00 

 
Belanja daerah sebagaimana tercantum pada tabel diatas di uraikan 

sebagai berikut : 
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A. Belanja Operasi 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan 

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 

Belanja operasi dirinci atas jenis: 

1. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi 

yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, 

pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang 

representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, 

belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta 

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang 

diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan 

honorarium. 

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan 

serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan 

tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan 

tunjangan hari raya. 

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan 

pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai 

Tahun 2021. 

c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji 

berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi 

pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 

maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja 

pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. 
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d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi 

Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota 

DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun 

Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja 

dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta 

pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada 

APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan 

memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria 

pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada 

pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, 

kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan 

objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada 

pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. 

Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, 

Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi 

pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam 

Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan 

penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan 

aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta 

rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah 

menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai 

ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 

melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer 

Umum atas usulan 
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Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru 

PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan 

Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang 

bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK 

Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan 

penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. 

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian 

Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi 

Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan 

sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan 

berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. 

h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, 

kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian 

sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan 

waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target 

kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian 

honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab 

pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan 

honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa 

(UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan 

Regional. i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub 

kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja 

pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan 

sub rincian objek belanja honorarium ASN. 

2. Belanja Barang dan Jasa 
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Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua 

belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual 

kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka 

melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna 

pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD 

pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan 

sub rincian objek. 

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai 

habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan 

kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ 

gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa 

perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian 

dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari 

tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, 

pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa 

ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan 

barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau 

jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, 

belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau 

pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja 

kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja 

pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat. 

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan 

kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan 

fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala 

Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta 

memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun 

Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 
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b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non 

ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas 

dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan 

sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan 

sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub 

kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, 

jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan 

pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan 

memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan 

sub kegiatan. 

c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan 

perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

e) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage 

(UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan 

Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna 

terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di 

luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari 

APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan 

kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran kontribusi 

iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta 

pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan 

manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan 

iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja 

dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang 

menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah

mempedomani ketentuan peraturan 

perundangundangan. Sehubungan dengan hal tersebut, 

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri 
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(sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya 

dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan 

Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan 

Daerahnya dengan skema ganda. 

Kategori skema ganda, yaitu: 

(1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan 

kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah 

Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan 

kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya 

dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur 

dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang 

dikelola oleh BPJS Kesehatan. 

(2)  Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh 

Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau 

langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam 

kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 

dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif 

karena menunggak iuran. 

Kategori bukan skema ganda, yaitu: 

(1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan 

sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada 

BPJS Kesehatan. 

(2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya 

pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan 

sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun 

sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh 

penanggungnya. 

(4)  Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang 

dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) 
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sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional. 

(5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan 

masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya 

tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, 

seperti: 

(a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan 

Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau 

sebaliknya; 

(b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke 

fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak 

dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional; 

(c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke 

luar kota; 

(d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin 

dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai 

dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. 

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan 

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang 

disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka 

pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, 

kepada: 

(1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk 

keluarga (satu istri/suami dan dua anak), 

dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan 

pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk 

istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk 

program dan kegiatan pada SKPD yang secara 
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fungsional terkait sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan yang dilakukan 

di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan 

Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah 

Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit 

Umum Pusat terdekat. 

g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan 

peningkatan kapasitas bagi: 

(1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah; 

(2) Pimpinan dan anggota DPRD; serta 

(3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing 

wilayah provinsi/kabupaten/kota yang 

bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang 

terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan 

secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan 

anggaran daerah serta tertib anggaran dan 

administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, 

kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, 

kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan 

pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan 

diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, 

seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di 

luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang 

bersangkutan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka 

memutus mata rantai penularan COVID-19, 

penerapan protokol pencegahan penularan COVID- 
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19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif 

dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, 

baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan 

ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan 

pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, 

lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat 

dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi 

informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, 

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, 

sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau 

sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara 

virtual berbasis teknologi informasi dengan 

pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan 

sarana dan prasana teknologi dan infomasi, 

pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan 

pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, 

lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut 

dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan 

penerapan protokol pencegahan penularan COVID- 

19. 

h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaan pengelola barang, 

pengguna barang atau kuasa pengguna barang 

berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan 

barang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik 

daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak 
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Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan 

administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam 

rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik 

perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan 

dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, 

jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta 

memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas 

dimaksud sehingga relevan dengan substansi 

kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja 

atau studi banding dilaporkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. l) 

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus 

memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai 

dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk 

halhal sebagai berikut: 

(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai 

dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan 

tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil 

gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil 

wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan 

pejabat yang diberikan kedudukan atau hak 

keuangan dan fasilitas setingkat pejabat 

pimpinan tinggi madya. 

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan 

biaya riil. 

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan 

biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan 

dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau 

tempat penginapan lainnya, kepada yang 

bersangkutan diberikan biaya penginapan 
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sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel 

di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan 

pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan 

secara lumpsum. 

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan 

secara lumpsum. 

(5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid 

test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil 

(sepanjang dalam masa pandemi COVID-19). 

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas 

dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan 

alokasi anggaran untuk perjalanan dinas 

tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non 

ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan 

atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam 

rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub 

kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan 

misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 

dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam 

jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan. Pengadaan belanja 

barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak 

ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran 

berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga 

beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan 

kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah 

seluruh belanja yang terkait dengan 

pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap 

diserahkan. 
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m) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka: 1) 

hadiah yang bersifat perlombaan; 2) penghargaan 

atas suatu prestasi; 3) beasiswa kepada masyarakat; 

4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat 

penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk 

pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional 

dan non proyek strategis nasional sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 

5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 

a. Belanja hibah 

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan 

dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 

pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, 

dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan 

yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk 

menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub 

kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah 

dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan 

asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk 

masyarakat. 

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: 

(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

(2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; 
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(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 

(a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk 

keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan/atau 

(b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

(4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan; dan 

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah. 

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan 

keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di 

DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran 

penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai 

politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
b. Belanja Bantuan Sosial 

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan 

pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif 

yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya 

resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, 

yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran 

sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi 
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anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang 

program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan 

dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD 

atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

B. Belanja Modal 

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan 

aset tetap tersebut memenuhi kriteria: 

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 

3) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset 

tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. 

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah 

sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait 

dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal- 

hal sebagai berikut: 

1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada 

APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan 

pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. 

2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: 

a)  belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk 

menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi 

siap dipakai. 

b) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan 

mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin 

mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris 

kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan 
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dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam 

kondisi siap pakai. 

c) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan 

bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan 

mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, 

jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan 

dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh 

Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

e) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya 

digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset 

tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap 

sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk 

kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap 

dipakai. 

f) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak 

berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak 

memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya 

sesuai dengan nilai tercatatnya. 

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya 

rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi 

aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan 

manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan 

kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja 

dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran 

pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan 

keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, 
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transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan 

mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan 

pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan 

kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan 

barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan 

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik 

daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik 

daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan 

penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru 

(new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA- 

SKPD. 

C. Belanja Tidak Terduga 

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan 

darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun 

Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan 

kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat 

diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran 

daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang 

lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat 

peraturan perundang-undangan. 

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah 

tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan 

pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang 

terjadi pada tahun sebelumnya. 

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi: 

1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar biasa; 

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: 
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1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 

4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 

masyarakat. 

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. 

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai: 

1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik 

sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan; 

2) keperluan mendesak; dan/atau 

3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah 

tahun-tahun sebelumnya; 

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia 

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau 

Perubahan DPA-SKPD. 

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan: 

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub 

kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran 

berjalan; dan/atau 

2) memanfaatkan kas yang tersedia. 

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut 

diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada 

pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah 

tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam 

LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2021. 
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Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku 

SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. 
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BAB VI 

Kebijakan Pembiayaan Daerah 

 
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk 

menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan 

terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan KUA tahun 

2021diasumsikanbersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

sebelumnya (SilPA) tahun 2020, dengan memperhitungkan kemungkinan 

terjadinya kelebihan penerimaan (over-target). SilPA ini juga mengasumsikan 

adanya efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2019 yaitu 

perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang 

tersediasedangkan dari pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjamaan daerah dan penerimaan 

kembali peneriman pinjaman serta penerimaan piutang daerah belum ada. 

Besaran SiLPA yang terlalu tinggi dapat dipandang sebagai proses 

penganggaran yang tidak efektif, namun besaran SiLPA juga diperlukan 

untuk mengantisipasi belanja tahun berikutnya. Oleh karena itu, rasio antar 

SiLPA terhadap total belanja APBD harus mengalami penurunan pada 

periode-periode berikutnya. Hal ini menunjukan bahwa, arah kebijakan 

penerimaan pembiayaan APBD adalah mengoptimalkan perencanaan 

penggunaan biaya sehingga lebih efisien dan efektif dan memanajemen 

penggunaan SiLPA kepada kegiatan yang strategis sehingga lebih 

meningkatkan nilai penggunaan penerimaan pembiayaan APBD. 

6.2 Pengeluaran Pembiayaan 
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Pengeluaran pembiayaan daerah dalam struktur APBD terdiri dari 

pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok hutang 

dan pemberian pinjaman daerah. 
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BAB VII 

STRATEGI PENCAPAIAN 

 
Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan 

Daerah yaitu : 

a. Melakukan kegiatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah. 

b. Menetapkan kebijakan yang tidak memberatkan dunia usaha dan 

masyarakat dan bila perlu memberikan insentif untuk menarik atau 

memberikan rangsangan agar kegiatan ekonomi masyarakat cendrung 

stabil atau  meningkat. 

c. Berkordinasi dengan Kementerian teknis terkait di pusat untuk 

memperoleh DAU dan DAK yang disesuaikan dengan potensi daerah. 

d. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) 

dilakukan kegiatan, antara lain: 

1). Penyampaian SPPT PBB; 

2). Bulan Bhakti PBB; dan 

3). Pemberian penghargaan kepada Camat, Lurah, dan petugas 

berprestasi. 

e. Membentuk tim Kaget (Kejar Target) dalam rangka Peningkatan Potensi 

dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah Pemerintah Kota 

Pangkalpinang khususnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) 

dalam APBD 2021 akan dilakukan kebijakan sebagai berikut : 

1) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Intensifikasi 

penagihan, sosialisai dan peningkatan basis data; 

2) Validasi dan up date Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah; 
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3) Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah Pendapatn Asli Daerah; 

4) Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

5) Meningkatkan koordinasi dalam bidang Pendapatan Daerah; 

6) Memberikan reward and punishment, kepada wajib pajak; 

7) Memperkuat pengunaan IT unntuk mendukung system, prosedur dan 

pelayanan; 

8) Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan pemanfaatan sarana 

prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli 

daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki; 

9) Mengintensifikasikan pendapatan melalui peningkatan kerjasama 

dengan pihak terkait; 

10) Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah lebih efisien; 

11) Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya 

meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan 

Daerah; 

12) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui 

penciptaan brand image; 

13) Mengindentifikasikan potensi PAD di Kota Pangkalpinang dan 

mengoptimalkan potensi ini menjadi pendapatan aktual dalam APBD 

Kota Pangkalpinang; 

14) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan optimalisai 

penerimaan dana perimbangan melalui koordinasi dengan DJKP, 

Provinsi dan KPP Pratama; 

Sehingga arah kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam 

pengelolaan belanja APBD adalah : 

1. Menciptakan struktur belanja daerah yang lebih berpihak kepada 

kepentingan masyarakat yang tercermin dari proporsi belanja langsung 

(belanja publik) yang terus meningkat secara signifikan dibanding 

dengan belanja tidak langsung (belanja untuk aparatur); 
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2. Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam perencanaan belanja daerah 

sehingga tercipta struktur belanja daerah yang saling terkait dan 

terintegrasi dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah sesuai 

dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, Rancangan Kebijakan Umum APBD 

(KUA) dan Rancangan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Kota Pangkalpinang; 

3. Belanja tidak langsung diprioritaskan kepada belanja yang bersifat wajib 

dan mengikat yang tidak bisa dihindari pemakaiannya; 

4. Menyusun belanja daerah pada masing-masing OPD harus disertai 

dengan tolak ukur kinerja yang mencerminkan rencana input, output, 

outcome, benefit dan impact dari masing-masing kegiatan; 

5. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja daerah dilakukan 

secara periodik setiap bulan serta dituangkan dalam laporan triwulan dan 

laporan akhir tahun. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) 

Tahun 2021 disusun berpedoman kepada RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 

dan memperhatikan RKPD Provinsi Tahun 2021 dan RKP Tahun 2021. 

Penyusunan ini melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara 

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dengan 

program dan kegiatan dalam RKP Tahun 2021 dengan memperhatikan prioritas 

pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Rancangan 

KUA ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 dan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021. Dalam penyusunan 

Rancangan KUA ini, diestimasikan kondisi ekonomi secara makro berdasarkan data 

historis,yang selanjutnya akan disesuaikan dengan kemampuan sumber pendanaan 

dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. 

Demikian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota 

Pangkalpinang Tahun 2021 ini, selanjutnya untuk dibahas bersama-sama dan 

menjadi kesepakatan. 

 
         Pangkalpinang, 15 Oktober 2020 

Walikota Pangkalpinang 

 

 
 

 

H.MAULAN AKLIL 


