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Polemik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

DKI Jakarta Tahun 2020 

 

Sumber Gambar : www.merdeka.com 

 

Sel darah penting tugasnya bagi tubuh sebagai pembawa zat-zat dan oksigen yang 

dibutuhkan. Dalam konteks pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta, sel darah tersebut 

merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi pembawa 

program kerja sebagai oksigen dan zat-zat pentingnya. Jika kurang, dipastikan DKI Jakarta akan 

mengalami kelelahan karena banyak program kerja yang tidak berjalan. Sementara, jika 

kelebihan atau sangat besar, akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang 

bukan tidak mungkin berpotensi menjadi penyebab maraknya praktik KKN. 

APBD DKI Jakarta tahun 2020, setelah disepakati Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI 

Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019 lalu dengan nilai Rp87,95 triliun merupakan hasil 

pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-

PPAS) DKI 2020 yang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 

telah menuai beragam polemik dalam penyusunannya. Dihimpun dari berbagai pemberitaan, 

berikut adalah polemik anggaran pada RAPBD DKI Jakarta 2020.  

1. Anggaran Influencer Luar Negeri  

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI 

Jakarta sempat berencana untuk mengalokasikan anggaran sebanyak 5 miliar rupiah untuk 

membayar influencer asing yang bertugas mempromosikan pariwisata Jakarta. Rencana ini 

http://www.merdeka.com/
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pun menjadi sorotan masyarakat, diantaranya karena jumlah alokasi yang besar dan alasan 

memanfaatkan influencer asing. Namun, kemudian rencana tersebut urung dilakukan dan 

sudah dicoret dari daftar anggaran.  

2. Anggaran pembangunan jalur sepeda  

Rencana pengeluaran anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk pembuatan jalur sepeda dengan 

alokasi Rp 73,7 miliar juga menyita perhatian. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI 

Jakarta Syafrin Liputo, biaya sebesar itu dibutuhkan karena cat diimpor dari luar negeri. Jalur 

sepeda sepanjang 500 di seluruh Jakarta tersebut ditargetkan telah rampung dikerjakan pada 

tahun 2022. Pembuatan sarana publik ini menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta 

karena adanya klaim peningkatan jumlah pengguna sepeda di Jakarta.  

3. Anggaran antivirus dan perangkat lunak  

Rencana anggaran sebesar Rp 12,9 miliar untuk pengadaan antivirus dan perangkat lunak di 

kantor-kantor pemerintahan DKI Jakarta tertulis dalam Kebijakan Umum Anggaran-

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD DKI Jakarta tahun 2020. 

Dana tersebut rencananya akan digunakan menyewa antivirus, membeli Microsoft Office 

2016, dan membeli lisensi perangkat lunak Oracle untuk basis data kependudukan. Perangkat 

lunak tersebut akan dipasang di komputer-komputer kelurahan, kecamatan, Dindukcapil, dan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Pemasangan ini diharapkan dapat 

memperlancar pelayanan kependudukan di DKI Jakarta. 

4. Anggaran lem aibon  

RAPBD DKI Jakarta sempat diunggah ke situs web Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, yaitu bappeda.jakarta.go.id. Rancangan yang diunggah 

berbentuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Menurut Sekretaris Daerah DKI 

Jakarta Saefullah, RKPD tersebut sama dengan draf kebijakan umum anggaran-prioritas 

plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang sudah diserahkan DPRD DKI Jakarta sejak 

Juli lalu. Melalui unggahan tersebut, ditemukan alokasi dana sebesar Rp 82,8 miliar untuk 

pembelian lem aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta (Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta 

Barat). Pengeluaran ganjil ini ditemukan oleh anggota DPRD DKI dari PSI William Aditya 

Sarana dalam Dokumen APBD 2020 yang berhasil dia akses. Besarnya anggaran dan jenis 

alokasi ini pun mendapat sorotan dari berbagai pihak. Kemudian, informasi tersebut tidak 
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dapat diakses kembali di laman APBD DKI Jakarta. Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) 

DKI Jakarta Susi Nurhati berjanji akan menyelidiki temuan anggaran janggal berupa 

pengadaan lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar untuk sekolah dasar di Jakarta Barat. Dia 

menduga, ada kesalahan yang dilakukan petugas saat menginput data. 

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat mengatakan, tidak 

ada usulan pengadaan lem Aibon dari sekolah se-Jakarta Barat. Kendati demikian, 

Syaefulloh menuturkan kepastian itu masih menunggu hasil input dari pihak sekolah. Dia 

menjelaskan, dicantumkannya mata anggaran lem Aibon di Disdik DKI hanya sementara, 

dan jika dalam rapat dengan anggota dewan kebutuhan itu tidak disetujui maka akan 

ditiadakan. 

Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Jakarta Barat Wilayah I Sudarman mengakui asal 

pilih ketika memasukkan lem Aibon dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2020. Dia 

menjelaskan, saat menginput data tersebut, Sudin Pendidikan Jakarta Barat harus mengisi 

data anggaran setelah menerima pagu anggaran dari musyawarah rencana pembangunan 

(musrenbang). Namun, saat itu sekolah-sekolah di Jakarta Barat belum mengunggah rencana 

kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Sementara data itu harus diunggah dalam sistem 

e-budgeting sebelum akhir Juli 2019. Namun, Sudarman menolak disebut terburu-buru ketika 

mengisi data anggaran tersebut. "Input itu kan saat kita menyusun anggaran kan perlu 

mengalokasikan dulu BOP (Biaya Operasional Pendidikan) sementara sebelum RKAS 

disusun sekolah sesuai kebutuhan. Mengingat nantinya anggaran tersebut akan diganti sesuai 

dengan RKAS yang dilampirkan masing-masing sekolah, Sudarman lantas asal pilih dalam 

memasukan nama rekening dan terpilihlah lem Aibon. 

5. Anggaran konsultan penataan RW kumuh  

Anggaran rencana penataan 76 RW kumuh yang mencapai Rp 25,572 miliar pun sempat 

disorot. Anggaran penataan satu RW kumuh adalah sekitar Rp 556 juta, yaitu untuk lima 

orang konsultan tenaga ahli, fasilitator, surveyor, estimator, hingga drafter. Anggaran 

tersebut kemudian menjadi polemik setelah dikritik terlalu besar oleh anggota Komisi D 

DPRD DKI Jakarta. Komisi D meminta Pemprov DKI merevisi anggaran yang diusulkan 

menjadi lebih masuk akal. Komisi D DPRD DKI akhirnya memasang anggaran konsultan 

tersebut dari Rp 25,5 miliar menjadi Rp 11,6 miliar dalam rancangan KUA-PPAS DKI 2020. 
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Angka tersebut pun disetujui berdasarkan usulan baru Dinas Perumahan Provinsi DKI 

Jakarta. 

6. Anggaran Bolpoin dan Komputer  

PSI juga menemukan anggaran aneh lainnya yang tertuang di rancangan di KUA-PPAS 

untuk APBD 2020. Pihaknya menyoroti anggaran pengadaan bolpoin hingga komputer di 

Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. "Anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 

124 miliar, dan 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan," kata 

anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana dalam keterangan tertulis, Rabu 

(30/10/2019). 

7. Anggaran TGUPP 

Anggaran untuk operasional 66 orang tim gubernur untuk percepatan pembangunan 

(TGUPP) DKI Jakarta yang jumlahnya berubah-ubah dari Rp26,5 miliar menjadi Rp21 miliar 

dan sekarang menjadi Rp19,8 miliar.  

8. Anggaran Server dan Storage 

Anggaran untuk server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik. 

Selain itu, ada juga temuan Anies sendiri dalam rapat pengarahan anggaran tanggal 23 

Oktober itu, Anies membeberkan sebelas anggaran alat tulis kantor yang janggal yakni Bolpoin 

Rp635 miliar; Tinta printer Rp407,1 miliar (116 jenis komponen); Kertas (F4, A4, folio) 

Rp213,3 miliar (terbanyak F4 Rp 205 miliar); Buku folio Rp79,1 miliar; Pita printer Rp43,2 

miliar; Balliner Rp39,7 miliar; Kalkulator Rp31,7 miliar; Penghapus cair Rp31,6 miliar; Rotring 

Rp5,9 miliar; Film image Rp5,2 miliar; Highlighter/stabillo Rp3,7 miliar. 

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan 

menilai, ada indikasi penyelewengan anggaran mulai dari perencanaan yang dilakukan jajaran 

Pemprov DKI Jakarta. Dia keberatan dengan alasan Pemprov DKI yang menyebut dokumen 

anggaran tersebut hanya bersifat sementara, sehingga petugas sembarang mengklik item dengan 

nominal yang tidak masuk akal. Misbah mengapresiasi langkah Gubernur DKI Anies Baswedan 

yang telah memanggil jajarannya saat melihat banyak anggaran yang janggal. Hanya saja dia 

menyayangkan sikap Anies yang tidak mempublikasikan kegiatan tersebut dan keburu dibongkar 

oleh Fraksi PSI. "Itu karena proses perencanaan penganggaran di DKI ini tertutup, tidak 
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transparan. Karena itu, dia meminta agar Pemprov DKI transparan dalam proses penganggaran 

sejak tahap perencanaan. Sehingga, publik bisa membantu kinerja Gubernur dalam mengoreksi, 

mengkritisi, dan memberi masukan agar bisa menghasilkan APBD yang lebih berkualitas. Selain 

itu, Misbah juga meminta Pemprov DKI memaksimalkan instrumen yang dimiliki, seperti e-

budgeting hingga tim pencegahan korupsi yang ada di bawah Tim Gubernur untuk Percepatan 

Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. 

Beberapa pos anggaran diakui menjadi janggal karena kesalahan input oleh perangkat 

pemerintah daerah. Akhirnya beberapa di antaranya dihapus dan direvisi untuk dialihkan pada 

kegiatan lain ataupun ditunda karena belum jelas, seperti: anggaran influencer (dialihkan untuk 

anggaran balap mobil Formula E); anggaran lem Aibon dan bolpoin (direvisi pada anggaran lain 

sesuai kebutuhan sekolah/masuk dalam dana BOP); anggaran jalur sepeda (ditunda untuk 

diperjelas); anggaran komputer (dicoret). 

Walau demikian, polemik sudah kadung terjadi dan meluas, terlebih juga karena 

dokumen KUA-PPAS tidak lagi mudah diakses lewat laman apbd.jakarta.go.id karena tombol 

pintasan (shortcut) tiba-tiba hilang, beberapa jam setelah William menyebarluaskan temuannya 

soal lem aibon di media sosial. William menduga Pemprov DKI Jakarta sengaja menghapus 

"shortcut" karena dokumen KUA-PPAS keburu terekspos di publik.  

Sehari setelahnya, pihak Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Bappeda yang saat itu 

masih dijabat Mahendra Satria Wirawan, langsung menggelar konferensi pers, yang berisi 

pernyataan bahwa "Pemprov tidak pernah mengunggah dokumen KUA-PPAS sebelum 

berkekuatan hukum atau disepakati dengan DPRD DKI Jakarta", sesuatu yang juga selalu 

ditekankan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai cukup banyaknya anggaran janggal 

dalam dokumen KUA-PPAS 2020, adalah diakibatkan sistem penganggaran elektronik atau e-

budgeting yang dipakai sejak era gubernur Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahja Purnama (Ahok). 

Menurut Anies, sistem penganggaran "warisan" tersebut tidak "smart" karena tidak bisa 

mencegah atau bahkan walau hanya mendeteksi karena mengandalkan verifikasi manual, walau 

sistemnya digital. "Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, 

bisa menguji. Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi. Kami 

perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan," kata 
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Anies, Kamis (31/10). Anies mengaku pihaknya berupaya untuk memperbaiki sistem tersebut 

agar masalah tidak terulang kepada gubernur selanjutnya, sehingga proses penganggaran bisa 

berjalan dengan baik dan akuntabel tanpa menimbulkan polemik. 

Adapun Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai implementator sistem e-budgeting yang 

direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 lalu melalui Peraturan 

Gubernur Nomor 145 tahun 2013, menilai justru dengan sistem tersebut, keran transparansi 

anggaran dibuka lebar. Bahkan sistem tersebut bisa berjalan baik, namun bergantung pada niatan 

Sumber Daya Manusia (SDM)-nya itu sendiri. 

Namun, Anies menilai karena dalam sistem e-budgeting tersebut ditemukan kelemahan 

salah satunya tidak mendeteksi jika ada janggal anggaran. Anies akhirnya berniat 

memperbaharui sistem tersebut, agar lebih verifikatif dengan melakukan deteksi jika ada 

kemungkinan anggaran janggal dan lebih interaktif dengan masyarakat. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa keanehan yang luar biasa 

ini tidak hanya terjadi untuk tahun anggaran 2020, tapi juga sejak beberapa tahun terakhir ini. 

Karena itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menginginkan agar penyusunan 

anggaran, selain dengan anggaran elektronis (e-budgeting) alias dengan teknologi komputer, juga 

ditopang dengan cara konvensional atau sistem kuno yang manual. 

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menduga pembuatan masa 

anggaran yang sangat menggelembung itu merupakan ulah yang sengaja dilakukan karena jika 

itu terjadi secara tidak sengaja atau akibat kecerobohan maka angka-angka anggaran belanja itu 

tidak seperti yang tercantum dalam rancangan kebijakan umum tersebut.  

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah menyatakan bahwa Kemendagri tidak 

berhak mengoreksi APBD provinsi mana pun juga apalagi jika masih dibahas oleh Bappeda. 

Karena itu, permintaan mantan Kapolri itu agar penyusunan APBD-APBD harus masuk akal 

(rasional), amat pantas untuk benar-benar diterapkan. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti polemik lem Aibon dan 'teman-

temannya' yang masuk rancangan KUA-PPAS untuk APBD DKI 2020. Juru bicara KPK Febri 

Diansyah mengatakan, anggaran tentu tidak dapat begitu saja lolos tanpa adanya pembicaraan 

dalam forum rapat bersama. "Ketika ada keberatan dari DPRD, mestinya kalau ada persoalan 

dalam penganggaran, mestinya itu tidak akan lolos. Kecuali ada negosiasi yang terjadi antara 
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pemerintah daerah dan DPRD seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia," tutur 

Febri dalam keterangannya, Kamis (31/10/2019).  

Dalam konteks proses, menurut Febri, pengawasan dari DPRD menjadi sangat penting. 

DPRD seharusnya bisa menjadi mitra yang kritis dalam menjalankan fungsi pengawasannya. 

"Karena DPRD punya tiga fungsi yaitu Fungsi regulasi pembuatan aturan, fungsi pengawsan, 

dan fungsi penganggaran.  

 

Sumber Berita 

1. www.Liputan6.com, Anggaran Janggal di APBD DKI Jakarta, Niat Korupsi atau Salah 

Sistem, 1 November 2019. 

2. www.antaranews.com, Belajar dari kasus anggaran "heboh" DKI Jakarta, 5 November 2019. 

3. www.megapolitan.kompas.com, Polemik APBD DKI Jakarta 2020, dari Angka Anggaran 

hingga Gaji Gubernur, 24 November 2019. 

4. www.antaranews.com, Penyusunan APBD DKI 2020 dengan aroma kejanggalan, 29 

Desember 2019. 

 

Catatan: 

1. Program berdasarkan Pasal 1 angka 54 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah 

penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih 

kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang 

terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang 

berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan 

tujuan pembangunan Daerah. 

2. Anggaran dalam berita diartikan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 

No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

http://www.liputan6.com/
http://www.antaranews.com/
http://www.megapolitan.kompas.com/
http://www.antaranews.com/
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APBD berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

Menurut Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, baik APBD dan APBD Perubahan (APBD-

P) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

3. Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA berdasarkan Pasal 1 angka 22 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS berdasarkan 

Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.  

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

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

tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas 

dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati oleh DPRD.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (KUA-PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh sekretaris 

daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. 

Rancangan KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) oleh 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan 

disampaikan kepada kepala daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juni tahun 
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anggaran berjalan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam 

rangka penyusunan APBD. 

Selanjutnya, kepala daerah mengajukan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat 

pertengahan bulan Juni untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBD 

tahun anggaran berikutnya oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD dan paling lambat 

telah disepakati pada akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan. Hasil kesepakatan dituangkan 

dalam nota kesepakatan yang ditandatangani antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD 

dalam waktu bersamaan. 

5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) berdasarkan 

Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD 

atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang 

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

rancangan APBD. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah Rencana 

Pembangunan Tahunan Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Pasal 1 angka 65 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah unsur perangkat 

daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. Unit 

SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program. 

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA berdasarkan Pasal 1 angka 

48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode 

anggaran. 

9. Sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting digunakan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. 

Sistem e-budgeting mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja 
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Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sistem tersebut akhirnya digunakan 

di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur. Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengakui, SKPD asal 

memasukkan detail komponen anggaran. Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke 

sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya. Mahendra menyatakan, menurut 

aturan, detail komponen anggaran baru disusun setelah dokumen kebijakan umum anggaran-

prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditandatangani, yakni saat menyusun 

rencana kerja dan anggaran (RKA). Sementara dalam sistem e-budgeting, detail komponen 

anggaran harus dimasukkan ke sistem sejak awal atau sebelum menyusun KUA-PPAS. 

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Pengertian E-budgeting APBD 

DKI Jakarta, Tak Boleh Asal Masukan Anggaran, Harus Sesuai Kebutuhan, 

https://jakarta.tribunnews.com/2019/11/01/pengertian-e-budgeting-apbd-dki-jakarta-tak-

boleh-asal-masukan-anggaran-harus-sesuai-kebutuhan?page=2.  

10. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau secara umum disebut Rencana Kerja 

dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD 

berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan 

belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 

SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar 

pen5rusunan rancangan APBD. 

11. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kepada  sekolah-

sekolah berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. BOP diberikan kepada 

sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya 

BOP digunakan dalam pembiayaan yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, 

pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.  

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) merupakan program bantuan Pemerintah Daerah untuk 

meringankan beban orang tua terhadap pendidikan anaknya.  BOP ini diberikan ke sekolah-

sekolah dari sekolah tingkat dasar (SD dan SMP) maupun tingkat menengah (SMA/SMK).  

Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota harus tetap 

https://jakarta.tribunnews.com/2019/11/01/pengertian-e-budgeting-apbd-dki-jakarta-tak-boleh-asal-masukan-anggaran-harus-sesuai-kebutuhan?page=2
https://jakarta.tribunnews.com/2019/11/01/pengertian-e-budgeting-apbd-dki-jakarta-tak-boleh-asal-masukan-anggaran-harus-sesuai-kebutuhan?page=2
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menyediakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) setiap tahun sebagai sumber utama 

pembiayaan sekolah yang dianggarkan melalui APBD setempat. 

Sumber : https://sman63jkt.sch.id/2015/01/07/program-bantuan-operasional-pendidikan-bop/  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang 

Pendanaan Pendidikan, diketahui: 

1) Pasal 3 menyatakan bahwa biaya pendidikan meliputi: 

a. biaya satuan pendidikan; 

b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan 

c. biaya pribadi peserta didik. 

Biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan 

memiliki biaya operasi yang terdiri dari biaya personalia dan non personalia. 

2) Berdasarkan Pasal 6 Biaya pendidikan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah 

dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab 

pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem 

penganggaran dalam peraturan perundang-undangan. 

3) Pasal 5 ayat (1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau 

biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan 

perundang-undangan. Pasal 5 ayat (2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada 

daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-

undangan. Pasal 5 ayat (3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah 

kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

https://sman63jkt.sch.id/2015/01/07/program-bantuan-operasional-pendidikan-bop/

