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ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH PROVINSI 

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023  

DIREVISI JADI RP868,6 MILIAR 

 

 

Sumber gambar: www.metro.tempo.co 

Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD) Tahun 2023 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta naik sebesar Rp 

220,1 miliar menjadi Rp 868,6 miliar. 

Besaran alokasi belanja tidak terduga (BTT) Pemprov DKI kembali disesuaikan 

setelah draft APBD 2023 dievaluasi Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) dalam 

rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pada akhir Desember 2022 lalu. Semula anggaran 

BTT dipatok Rp 648,5 miliar. 

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi menjelaskan, Kemendagri menilai anggaran BTT 

DKI tahun 2023 sebesar Rp648,5 miliar dianggap sangat kecil dan tidak sepadan dengan 

belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp74,3 triliun. 

"Setelah mendengar penjelasan dari pihak eksekutif terkait hasil evaluasi 

Kemendagri, selanjutnya DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan surat persetujuan 

kepada penjabat Gubernur untuk keabsahannya," kata Prasetyo seperti dikutip dari 

Antara, Kamis, 12 Januari 2023. 

"Penambahannya memang banyak faktor, itu kan antisipasi resesi. Walau di 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah melakukan antisipasi terhadap resesi 

ekonomi 2023, namun Kemendagri memberikan acuan untuk bisa menambah dari alokasi 

selain yang ada di SKPD," kata Gembong seperti dikutip dari Antara, Kamis, 12 Januari 

2023. 

Untuk menambah alokasi anggaran BTT, menurut Kepala Badan Pengelola 

Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata akan diambil 

dari program-program yang tidak tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah 
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(RKPD), termasuk dari kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran 

sementara (KUA-PPAS) rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp220,8 miliar. 

"Setelah kami sisir dan lihat kembali memang ada kegiatan baru di belanja modal 

yang tidak ada dalam RKPD dan KUA-PPAS. Itu akan kami alihkan ke belanja tidak 

terduga," kata Michael. 

Dari sejumlah anggaran yang bisa digeser, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan 

total penambahan sebesar Rp285,6 miliar, namun terpotong Rp65,5 miliar untuk program 

menunjang pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai amanat 

undang-undang yang terdiri dari pemenuhan alokasi anggaran dana alokasi khusus 

(DAK) untuk bantuan operasional sekolah (BOS). 

Kemudian bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD dan BOP 

Kesetaraan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan sebesar Rp25,5 miliar dan pemenuhan 

alokasi anggaran Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah 

(LP3KD) sebesar Rp 40 miliar. 

"Total yang bisa dimasukkan dalam BTT awalnya sebesar Rp285,6 miliar dan 

dipotong Rp65,5 miliar. Jadi hanya bertambah Rp220,1 miliar, sehingga total BTT 

menjadi Rp868,6 miliar. Postur (APBD) tidak berubah, hanya komposisi belanjanya saja 

yang berubah," ucap Michael. 

Selain itu Kemendagri meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menganggarkan 

kegiatan pembangunan melampaui tahun anggaran atau dengan skema tahun jamak 

(multiyears). 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menghimpun ada sebesar 

Rp38,1 miliar, salah satunya kegiatan anggaran milik Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan 

Pertanahan (Citata) DKI Jakarta yang diproyeksikan untuk pembangunan Kantor Sudin 

Perhubungan Jakarta Utara. 

"Kegiatan multiyears harus memperhatikan masa jabatan Gubernur. Kebetulan 

saat ini dijabat oleh Pj, dianggap berlaku satu tahun. Jadi tidak bisa multiyears, itu ada 

pembangunan Sudin Perhubungan Jakut yang dievaluasi, tidak boleh melebihi masa 

jabatan Gubernur," ucap Michael. 

 

Sumber berita:  

1. https://metro.tempo.co,  Anggaran Belanja Tidak Terduga Pemprov DKI Tahun 2023 

Direvisi Jadi Rp 868,6 Miliar, 18 Januari 2023. 

2. https://www.tvonenews.com, Anggaran Belanja Tidak Terduga Pemprov DKI Jakarta 

2023 Naik Sebesar Rp220 Miliar, 18 Januari 2023. 

3. https://metro.tempo.co, Banggar DPRD DKI: Kenaikan Belanja Tidak Terduga untuk 

Antisipasi Ancaman Resesi, 18 Januari 2023. 
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Catatan: 

1. Anggaran yang dimaksud dalam berita di atas adalah 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. 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. 

Huruf a s.d. b Angka 4 Subbab D BAB II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

mengatur mengenai BTT sebagai berikut: 

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk 

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan 

daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya. 

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah 

daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Keadaan darurat meliputi: 

1) bencana alam, bencana non-alam, 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 mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, 

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan 
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tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja 

untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar 

biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana 

meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, 

evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, 

pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. 

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan 

darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah 

sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai. 

d. Keperluan mendesak meliputi: 

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; 

a) Belanja daerah 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 berkenaan, seperti: 

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, 

tunjangan; dan  

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, 

listrik dan internet 

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya 

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara 

lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, 

kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh 

tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

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. 

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia 

anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih 

dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD. 
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3. Pengertian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan angka 29 Pasal 

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

kerja, yaitu Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

4. Pengertian Kebijakan Umum Anggaran (KUA), berdasarkan angka 33 dan angka 34 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta kerja, adalah Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Pengertian Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), berdasarkan angka 34 Pasal 

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

kerja, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 

rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 

6. 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; 

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; 
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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. 

7. Pengertian dana alokasi khusus (DAK), berdasarkan angka 48 Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

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

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

8. Pengertian bantuan operasional sekolah (BOS), berdasarkan angka 4 Pasal 1 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, yaitu Dana Bantuan 

Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang 

digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan 

dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat 

dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

9. Pengertian bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD, berdasarkan angka 1 

Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, yaitu Dana Bantuan 

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut 

Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia 

dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. 

10. Pengertian BOP Kesetaraan, berdasarkan angka 7 Pasal 1 Peraturan Menteri 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional 
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Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, yaitu Dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP 

Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan 

biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program 

Paket A, Paket B, dan Paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Kegiatan pembangunan melampaui tahun anggaran atau dengan skema tahun jamak 

(multiyears) yang dimaksudkan pada berita di atas adalah kegiatan pengadaan 

barang/jasa dengan kontrak tahun jamak, sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal 

27 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa Kontrak Tahun Jamak 

merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun 

anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dapat berupa: 

a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau 

c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka 

waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran. 

 

Catatan Akhir: 

1. Eksekutif yang dimaksud pada berita di atas adalah Lembaga eksekutif, yaitu lembaga 

yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Saat ini, kedudukan 

lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya 

serta menteri-menteri. Diterangkan Dr. J. UU Nurul Huda, Ketua Prodi Magister Ilmu 

Hukum UIN Bandung, dalam Hukum Lembaga Negara, di negara demokratis, secara 

sempit lembaga eksekutif diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh raja atau 

presiden beserta menteri-menterinya. Dalam arti luas, lembaga eksekutif mencakup 

para pegawai negeri sipil dan militer. Oleh sebab itu, secara sederhana, lembaga 

eksekutif dapat disebut sebagai pemerintah. 

(https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-

lt61d3e9d0ba550/, tanggal 19 Januari 2023) 

2. Pengertian Resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya 

(seolah-olah terhenti); menurunnya (mundurnya, berkurangnya) kegiatan dagang 

(industri). (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/resesi, 19 Januari 2023) 

https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/
https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/resesi
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3. Pengertian Pembangunan sesuai KBBI adalah proses, cara, perbuatan membangun 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembangunan, 19 Januari 2023). 

 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembangunan

