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REALISASI PENDAPATAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  

TAHUN ANGGARAN 2022 NAIK RP1,8 TRILIUN 

 

 
Sumber gambar: https://www.pajak.com/ 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menyebut kinerja APBD tahun 

anggaran 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Diharapkan 

pengelolaan keuangan yang baik bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional.  

Diketahui realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2022 mencapai Rp67,3 

triliun atau 86,56 persen dari target Rp77,8 triliun. Secara persentase, realisasi pendapatan 

daerah tahun lalu turun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 100,55 persen. Namun, 

secara nominal, realisasi pendapatan DKI tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 

sebelumnya yang sebesar Rp 65,57 triliun, yaitu naik sebesar Rp1,8 triliun.   

Pada realisasi belanja daerah per 31 Desember 2022 terserap Rp64,9 trililun atau 

84,32 persen dari anggaran Rp76,9 triliun. Realisasi ini naik sebesar Rp3,3 triliun 

dibandingkan realisasi belanja daerah tahun 2021 yang terserap sebesar Rp61,6 triliun.  

“Pengelolaan APBD pada situasi pemulihan pandemi Covid-19 seperti tahun 

2022 cukup menantang. Namun, realisasi pendapatan dan serapan anggaran pada 2022 

alami kenaikan dibading tahun lalu,” ujar Kepala BPKD DKI Jakarta, Michael Rolandi, 

Kamis (5/1/2023).  

Michael merinci pos pendapatan daerah yang mencapai Rp67,3 triliun, terdiri 

dari:  

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah (Rp40,3 triliun), 

pendapatam Retribusi Daerah (Rp376,4 miliar), pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Rp402,4 miliar), dan pendapatan lain-lain PAD 

yang sah (Rp4,6 triliun).  

2. Pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai Rp18,9 triliun.  
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3. Lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp2,8 triliun.  

“Kebijakan-kebijakan insentif fiskal seperti pengurangan PBB-P2, penghapusan 

sanksi administratif pajak daerah, turut mendorong terjadinya kenaikan pada realisasi 

pendapatan 2022 Pemprov DKI Jakarta,” ucap Michael. Kebijakan insentif fiskal ini 

tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penetapan dan 

Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya 

Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. Insentif tersebut terdiri dari kebijakan penerbitan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) 2022 dan 

pembayaran PBB 2022. Pemerintah DKI memberikan diskon pembayaran, bahkan 

penghapusan biaya denda untuk tahun pajak 2013-2021. Anies Baswedan juga 

membebaskan pajak untuk rumah tinggal dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah 

Rp 2 miliar. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah yang dimanfaatkan untuk aktivitas 

pertanian, peternakan, dan perikanan pun digratiskan. Kemudian rumah yang 

dimanfaatkan sebagai kegiatan keagamaan tak perlu membayar pajak. 

Sementara itu, serapan belanja daerah per 31 Desember 2022 menyentuh Rp 64,9 

triliun. Angka ini mencapai 84,32 persen dari target belanja Rp 76,9 triliun. Belanja 

Daerah dimaksud terdiri dari:  

1. Belanja Operasi yang berasal dari Belanja Pegawai (Rp17,7 triliun), Belanja Barang 

dan Jasa (Rp23,6 triliun), Belanja Bunga (Rp270,6 miliar), Belanja Subsidi (Rp6,3 

triliun), Belanja Hibah (Rp2,7 triliun), dan Belanja Bantuan Sosial (Rp5,04 triliun).  

2. Belanja Modal mencapai Rp8,8 triliun.  

3. Belanja Tidak Terduga mencapai Rp67,8 miliar.  

4. Belanja Transfer berupa Bantuan Keuangan mencapai Rp484,8 miliar.  

“Serapan anggaran tahun 2022 tercermin dalam pos belanja daerah menunjukkan 

adanya geliat ekonomi terus tumbuh. APBD senantiasa dikelola secara andal untuk 

masyarakat dan menjadi instrumen pendukung pemulihan ekonomi Jakarta,” tuturnya. 

Di tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Anggaran Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) DKI Jakarta telah meresmikan APBD 2023 

sebesar Rp 83,7 triliun, berasal dari pendapatan daerah yang ditargetkan mampu tercapai 

Rp 74,3 triliun, meliputi PAD Rp 52,77 triliun, pendapatan transfer Rp 18,45 triliun, serta 

lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 3,14 triliun; belanja daerah direncanakan sebesar 

Rp 74,6 triliun, meliputi belanja operasional Rp 60,18 triliun, belanja modal Rp 10,94 

triliun, belanja tak terduga (BTT) Rp 2,85 triliun, dan belanja transfer Rp 356 miliar. 
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Catatan: 

1. 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. 

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. 

2. Pengelolaan keuangan yang baik yang dimaksud dalam Berita di atas adalah 

pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 283 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai 

akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan dan dilakukan secara tertib, taat pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonopmis, efektif, transparan, 

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat 

untuk masyarakat. Ayat (2) Pasal 280 menyatakan bahwa kewajiban penyelenggara 

Pemerintahan Daerah meliputi:  

a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;  

https://www.pajak.com/
https://www.cnnindonesia.com/
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b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan  

program Pemerintah Pusat; dan 

c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai 

pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. 

3. Pemulihan ekonomi nasional yang dimaksud pada berita di atas adalah Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN, berdasarkan 

angka 1 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan 

Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, adalah 

rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian 

dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk 

mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau 

stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. 

4. Pengelolaan APBD, yang dimaksud dalam berita di atas, sesuai dengan ayat (2) Pasal 

379 dan Ayat (2) Pasal 380 Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD 

(termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD.  

Angka 2 Huruf B BAB VII Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menambahkan 

ketentuan bahwa penyelenggaraan pengelolaan APBD berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

5. Pengertian Pendapatan Daerah, berdasarkan angka 35 Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah 

semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan ayat (1) Pasal 285 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meliputi 
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Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

7. Pajak Daerah, menurut Angka 21 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Retribusi Daerah, menurut Angka 22 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

9. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebagaimana dimaksudkan 

angka 3 huruf a ayat (1) Pasal 285 Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah antara lain bagian laba 

dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. 

10. Pendapatan lain-lain PAD yang sah, sebagaimana dimaksudkan angka 4 huruf a ayat 

(1) Pasal 285 Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa 

giro dan hasil penjualan aset Daerah. 

11. Pendapatan transfer pemerintah pusat, sesuai huruf a ayat (2) Pasal 285 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana 

desa. 

12. Lain-lain pendapatan yang sah, sesuai ayat (1) Pasal 295 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan seluruh 

pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang 

meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

13. Insentif fiskal, yang dimaksud dalam berita di atas, adalah insentif fiskal sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
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Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain 

menyatakan bahwa kebijakan gubernur/bupati/walikota memberikan insentif fiskal 

kepada pelaku usaha di daerahnya berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, 

atau penghapusan pokok pajak, pajak retribusi, dan/atau sanksinya yang diberikan 

atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh 

kepala daerah. 

14. PBB-P2, menurut Angka 33 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pajak 

Bumi dan Bangu.nan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 

adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.  

15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), 

menurut angka 18 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 adalah surat 

yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib 

Pajak. 

16. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), menurut Angka 35 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 

secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau 

NJOP pengganti.  

17. Pengertian Belanja Daerah, berdasarkan angka 36 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah semua kewajiban 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

18. Belanja Operasi, berdasarkan ayat (2) Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan pengeluaran 

anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat 

jangka pendek. 

19. Belanja Pegawai, berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, digunakan untuk menganggarkan kompensasi 

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, 

dan Pegawai ASN pada SKPD bersangkutan. 
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Penjelasan ayat (2) Pasal 57 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "Pegawai 

ASN" adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

20. Belanja Barang dan Jasa, berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 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 dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah. 

Penjelasan ayat (1) Pasal 59 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja 

barang dan jasa" 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, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat 

atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, 

sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan 

kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan 

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang 

terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD. 

21. Belanja Bunga, berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, digunakan untuk menganggarkan 

pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan 

perjanjian pinjaman.  

Penjelasan Pasal 60 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja bunga" 

antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. 

22. Belanja Subsidi, berdasarkan ayat (1) Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, digunakan agar harga jual produksi atau 

jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha 

mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat 

terjangkau oleh masyarakat. 

23. Belanja Hibah, berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan 
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lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 

mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk 

menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai 

kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, yang 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. 

24. Belanja Bantuan Sosial, berdasarkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, digunakan untuk menganggarkan 

pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif 

yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali 

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan 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. “Keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan” diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun arlggaran 

sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

25. Belanja modal, berdasarkan ayat (3) Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode 

akuntansi. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal meliputi: 

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam 

kondisi siap dipakai; 

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan 

mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris 

kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih 

dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; 

c. belanja bangunan dan gedung, 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; 
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d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, 

dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah 

Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam 

kondisi siap dipakai; 

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya 

mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset 

tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh 

dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam 

kondisi siap dipakai; dan 

f. belanja aset lainnya. digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak 

digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi 

definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai 

tercatatnya. 

26. Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan ayat (4) Pasal 55 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan 

pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan 

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Lebih lanjut, ayat (1) Pasal 68 

menyebutkan bahwa BTT merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk 

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan 

pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.  

27. Belanja Transfer, berdasarkan ayat (5) Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan pengeluaran uang 

dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah 

Daerah kepada pemerintah desa. 

28. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada berita di atas termasuk dalam 

Belanja Bantuan Keuangan, sesuai dengan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja bantuan keuangan 

diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan 

peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dianggarkan 

sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja 

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan Keuangan terdiri atas 

bantuan keuangan antar-Daerah provinsi, antar-Daerah kabupaten/kota, Daerah 

provinsi ke Daerah kabupatenlkola di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di 

luar wilayahnya, Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah 

provinsi lainnya, dan/atau Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. 
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Catatan Akhir: 

1. Pengertian sanksi administratif pajak adalah merupakan pembayaran kerugian yang 

ditimbulkan Wajib Pajak kepada negara. Pembayaran kerugian itu dapat berupa 

sanksi denda, bunga, dan kenaikan. (https://www.pajak.com/pajak/memahami-

sanksi-administrasi-atas-kesalahan-wajib-pajak/, Juli 2022). 

2. Pengertian Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang 

yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai 

honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai 

imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan 

fungsi unit organisasi pemerintah. (https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-

dimaksud-dengan-belanja-

pegawai#:~:text=Belanja%20pegawai%20adalah%20kompensasi%20dalam,mendu

kung%20tugas%20dan%20fungsi%20unit, 25 Januari 2023). 

 

https://www.pajak.com/pajak/memahami-sanksi-administrasi-atas-kesalahan-wajib-pajak/
https://www.pajak.com/pajak/memahami-sanksi-administrasi-atas-kesalahan-wajib-pajak/
https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-pegawai#:~:text=Belanja%20pegawai%20adalah%20kompensasi%20dalam,mendukung%20tugas%20dan%20fungsi%20unit
https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-pegawai#:~:text=Belanja%20pegawai%20adalah%20kompensasi%20dalam,mendukung%20tugas%20dan%20fungsi%20unit
https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-pegawai#:~:text=Belanja%20pegawai%20adalah%20kompensasi%20dalam,mendukung%20tugas%20dan%20fungsi%20unit
https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-pegawai#:~:text=Belanja%20pegawai%20adalah%20kompensasi%20dalam,mendukung%20tugas%20dan%20fungsi%20unit

