
 

 

 

 

 

 
BUPATI  SINJAI 

PROPINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI  SINJAI 

NOMOR  57  TAHUN  2015 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENYUSUNAN 

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  SINJAI, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan 

Daerah Kabupaten Sinjai  Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Sinjai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 
Daerah Kabupaten Sinjai; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4421); 

 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 

– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 
 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4725); 
 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 



- 2 - 
 

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. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 
 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 3);  
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

 
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

tahun 2013  tanggal 11 November 2013 tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun  2013-2018; 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 

2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai); 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  DAERAH 
KABUPATEN SINJAI. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.  

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945.  
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. 
4. Bupati adalah Bupati Sinjai. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai 
sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang 
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, 

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.  
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu. 

8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala 

SKPD adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan 
fungsi tertentu. 

9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang 
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan 

tujuan pembangunan daerah. 
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang 

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 
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11. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 

pembangunan secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil 
(outcome), manfaat (benefit), dampak (impact). 

12. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun. 
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk 

periode 5 (lima) tahun. 
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau 
disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 

16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.  

17. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  
18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 

(satu) tahun. 
19. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.  

20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 

melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang 
anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat 

lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 

yang selanjutnya disingkat dengan SKPD yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum daerah. 

22. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 

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

23. Prioritas dan Plafon Anggara Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 
24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

25. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA-SKPD 

adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 

anggaran. 
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26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan 
pendapatan,belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 
35. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan 

penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan 

terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu 
tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat 
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan 

dalam prakiraan maju. 
36. Prakiraan Maju (forward esti.mate) adalah perhitungan kebutuhan dana 

untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna 
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui 
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

37.  Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana 
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh 

jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan 
pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 

 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 

(1) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan 
berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi: 

a. kepastian hukum; 
b. tertib penyelenggaraan negara; 
c. kepentingan umum; 

d. keterbukaan; 
e. proporsionalitas; 
f. profesionalitas; dan 

g. akuntabilitas. 
 

(2) Sistem Penganggaran Daerah diselenggarakan berdasarkan asas-asas 
umum pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada 
ketentuan peraturan perudang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, 

transparan, dam bertanggung jawab dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 
 

(3) Sistem Perencanaan  Daerah bertujuan untuk: 
a.  mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar 
daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan 
daerah; 

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 
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BAB III 

RUANG LINGKUP 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN   

 
Pasal 3 
 

(1) Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan,tata 
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah terdiri atas: 

a. RPJPD;  
b. RPJMD;  

c. Renstra SKPD;  
d. RKPD; dan  
e. Renja SKPD.  

 
(2)  Ruang lingkup penganggaran daerah meliputi: 

a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah 

serta melakukan pinjaman; 
b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 
c. penerimaan daerah; 
d. pengeluaran daerah; 

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 
uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat 

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada 
perusahaan daerah; dan 

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalama 

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau 
kepentingan umum. 

 

BAB IV 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

 
Bagian Kesatu 

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah 

 
Pasal 4 

 
(1) Untuk menyusun APBD, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang 

merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari 

Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu). 
 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan 

kerangka ekonomi daerah,  prioritas pembangunan dan kewajiban 
Pemerintah Daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, 

baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 
 

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 5 

 
(1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 
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(2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum 

tahun anggaran berkenaan. 
 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

 

(4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 
Kebijakan Umum Anggaran serta 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
 

Paragraf 1 

Kebijakan Umum Anggaran 
 

Pasal 6 

 
(1) Bupati menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman 

penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. 
 

(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat antara lain: 
a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan 

Pemerintah dengan Pemerintah Daerah; 
b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 

berkenaan; 

c. teknis penyusunan APBD; dan 
d. hal-hal khusus lainnya. 

 

Pasal 7 
 

(1) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari 
program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan 

proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan 
penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang 

mendasarinya. 
 

(2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan 

dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 
dengan mengacu pada arah kebijakan tahunan yang termuat pada 
RPJMD. 

 
(3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni 

mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan 
pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

 

Pasal 8 
 

(1) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah. 
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(2) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola 
keuangan daerah kepada Bupati, paling lambat pada awal bulan Juni. 

 
Pasal  9 

 

(1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 
disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan 
Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan 

pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. 
 

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD 
bersama panitia anggaran DPRD. 
 

(3) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama 
bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

 
(4) Format KUA mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Paragraf 2 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
 

Pasal 10 
 

(1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9  ayat (3), pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS. 
 

(2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

tahapan sebagai berikut: 
a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; 

b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan 
c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing 

program. 

 
(3) Bupati menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas 
paling  lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. 
 

(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD 
bersama panitia anggaran DPRD. 
 

(5) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli 

tahun anggaran berjalan. 
 

(6) Format PPAS mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 11 
 
(1) KUA serta PPA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9  ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5), masing-masing dituangkan ke 
dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati 
dengan pimpinan DPRD. 
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(2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk 

pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan 
KUA dan PPA. 

 
(3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota 

kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh 

pejabat yang berwenang. 
 

(4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 

dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Bagian Ketiga  
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 

 

Pasal 12 
 

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang 
pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam 

menyusun RKA-SKPD. 
 

(2) Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-

SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana 

pendapatan dan pembiayaan; 
b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD 

berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang 

ditetapkan; 
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; 
d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait 

dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi 
dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian 

prestasi kerja; dan 
e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, 

format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga. 

 
(3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal 
bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 

 

Bagian Keempat 
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 

 

Pasal 13 
 

(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. 
 

(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka 
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan 

penganggaran berdasarkan prestasi kerja. 
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Pasal 14 

 
(1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan dengan 
menyusun prakiraan maju yang berpedoman pada indikasi tahunan 
Renstra dan RPJMD. 

 
(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan 

kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan 

dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang 
direncanakan. 

 
(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan 

dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan 
SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 

 

(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan 

keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari 
kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi 
dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 

 
Pasal 15 

 
(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan terciptanya 

kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil 
pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya 
sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. 

 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai 

program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum 
diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau 
diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun 

berikutnya dari tahun yang direncanakan. 
 

(3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir 
untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya 
harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan. 

 
Pasal 16 

 

(1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, 
capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan 

harga, dan standar pelayanan minimal. 
 
(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran 

keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang 
direncanakan. 

 
(3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, 

kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan 
kegiatan. 
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(4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang 
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 

 
(5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang 

ditetapkan dengan keputusan Bupati. 
 

(6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan 
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. 

 

Pasal 17 
 

(1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memuat 
rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program 

dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang 
direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 

 
(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi 

tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, 
prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. 

 

Pasal 18 
 

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 
memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, 
yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

(2) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 
memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang 

masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek 
belanja. 
 

(3) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 
memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan 

untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang 
digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing 
diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. 

 
(4) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (2) memuat bidang urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. 
 

(5) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) memuat 
nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna 
barang. 

 
(6) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja. 

 
(7) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) memuat nama 

program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran 
berkenaan. 
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(8) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) memuat nama 

kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran 
berkenaan. 

 
Pasal 19 

  

(1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) meliputi 
masukan, keluaran dan hasil. 

 

(2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) 
merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan 

semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi 
dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. 
 

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) 
merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran 
yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

 
Pasal 20 

 
(1) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-

masing SKPD. 
 

(2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, 
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga 
hanya dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD. 

 
Pasal 21 

 

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan 

dalam RKASKPD pada SKPKD. 
 

Pasal 22 
 

 

(1) Bagan alir pengerjaan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (1) mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

(2) Format RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
 Bagian  Kelima 

Penyiapan Raperda APBD 

 
Pasal  23 

 
(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD 

untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. 
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(2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, 
prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan 

dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, 
kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan 
harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan 

kegiatan antar SKPD. 
 

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan 
penyempurnaan. 

 

Pasal 24 
 

(1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan 
kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
APBD. 
 

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: 

a. ringkasan APBD; 
b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan 

organisasi; 

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program dan kegiatan; 

e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 

urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan negara; 

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

g. daftar piutang daerah; 
h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 
k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 
l. daftar dana cadangan daerah; dan  

m. daftar pinjaman daerah. 
 
(3) Format rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 25 
 

(1) Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang 
terdiri dari: 
a. ringkasan penjabaran APBD; 

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan. 
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(2) Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD wajib memuat 

penjelasan sebagai berikut: 
a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang 

direncanakan, tarif pungutan/harga; 
b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, 

harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan; 

c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber 
penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan. 

 

(3) Format rancangan Peraturan Bupati beserta lampiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengacu dan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 26 
 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh 

PPKD disampaikan kepada Bupati. 
 

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan 
kepada masyarakat. 

 
(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak 

dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan 
APBD tahun anggaran yang direncanakan. 

 
(4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan 

keuangan daerah. 
 

BAB V 

PENETAPAN APBD 
 

Bagian Kesatu 
Penyampaian dan Pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

 
Pasal 27 

 
(1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama 

bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang 
direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. 
 

(2) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan 
peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan 

sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 
 

(3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
APBD. 
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(4) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disertai dengan nota keuangan. 
 

(5) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka 
pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan 

sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama. 
 

(6) Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 28 

 

(1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang 

APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD 
masing-masing daerah. 

 
(2) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada KUA, serta 

PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan 
DPRD. 
 

(3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan 
pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD 

berkenaan kepada Bupati. 
 

(4) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

Pasal 29 
 

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati 
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati 
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD 

tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. 
 

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang 
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 

 
(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

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. 
 

(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya 

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat 
antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan 
kewajiban kepada pihak ketiga. 
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Pasal 30 
 

(1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 
disusun dalam rancangan peraturan Bupati tentang APBD. 

 
(2) Rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari 

Gubernur. 
 

(3) Pengesahan rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 
 

(4) Rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas: 
a. ringkasan APBD; 

b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan 
organisasi; 

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program dan kegiatan; 

e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 

urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan negara; 

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
g. daftar piutang daerah; 
h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 
k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini; 

I. daftar dana cadangan daerah; dan 
m. daftar pinjaman daerah. 

 

(5) Format rancangan peraturan Bupati beserta lampiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) mengacu dan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 31 
 

(1) Penyampaian rancangan peraturan Bupati untuk memperoleh 
pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) paling lama 
15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan 

keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan 
daerah tentang APBD. 
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(2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur tidak 

mengesahkan rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan peraturan 

Bupati dimaksud menjadi peraturan Bupati. 
 

Pasal 32 
 

Pelampuan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaimana ditetapkan 
dalam Pasal 29 ayat (1), hanya diperkenankan apabila ada kebijakan 
pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta 

penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan 
oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang 

ditetapkan dalam undang-undang. 
 

Bagian Kedua 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 

 

Pasal  33 
 

(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui 
bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran 
APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja 

disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. 
 

(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan dokumen: 
a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap 

rancangan peraturan daerah tentang APBD;  
b. KUA dan PPA yang disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD; 
c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan 

daerah tentang APBD; dan 
d. nota keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar 

nota keuangan pada sidang DPRD. 
 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk 

tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, 
keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta 

untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan 
daerah lainnya. 

 
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

keputusan Gubernur dan disampaikan kepada bupati paling lama 15 

(lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 
 

(5) Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan 
peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati 
tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan 
rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 
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(6) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang 
penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama 
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

 
(7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan 

Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan 

peraturan daerah dan peraturan Bupati dimaksud sekaligus 
menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. 

 

(8) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan Bupati dan pernyataan 
berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) ditetapkan dengan peraturan gubernur. 

 
Pasal 35 

 

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  Pasal 32 ayat (8), Bupati harus memberhentikan 
pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati 

mencabut peraturan daerah dimaksud. 
 

(2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan 
daerah tentang APBD. 

 
(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) dan  ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
 

Pasal 36 
   

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan 

peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  dan Pasal 32  ayat (3). 

 
Pasal 37 

  

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 32 
ayat (7) dilakukan Bupati bersama dengan panitia anggaran DPRD. 
 

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh pimpinan DPRD. 

 
(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD. 

 
(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 
 
 

 
 
 



- 19 - 
 

(5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni 

setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap 
rancangan peraturan daerah tentang APBD. 

 
(6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan  kepada gubernur bagi APBD kabupaten paling lama 3 

(tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan. 
 
(7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang 

ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan 
sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD. 

 
Pasal 38 

 

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang 
penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri. 
 

Bagian Ketiga 
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 
 

Pasal 39 

 
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan 

Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh 
Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati 
tentang penjabaran APBD. 

 
(2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 

Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran 
sebelumnya. 

 
(3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang, ditunjuk dan 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana 

tugas Bupati yang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 

 
(4) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur  paling lama 7 

(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 
 

(5) Format penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu dan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
(6) Format penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu dan berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(7) Jadwal penyusunan APBD mengacu dan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 40 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.  

 
Ditetapkan di Sinjai  

pada tanggal 18 Desember 2015             
        

BUPATI SINJAI, 

           
     

ttd 

 
 

H. SABIRIN YAHYA 
 
 

Diundangkan di Sinjai 
pada tanggal 18 Desember 2015 

 
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 

 
 

 
 
 

H. TAIYEB A. MAPPASERE  
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 57 
 
 

 
 

 


