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Undang-Undang No 33 Tahun

2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan UndangUndang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah.

1.Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

 

.Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan

Daerah;

 
 

Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 27

Tahun 2021 tentang

Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

Tahun 2022;

 
 
 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun

2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah.
 

Keputusan Gubernur Jawa

Barat Nomor 903/Kep.789-

BPKAD/2021 Tentang Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Tentang

APBD Tahun Anggaran 2022 Dan

Rancangan Peraturan Bupati

Banung tentang Penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2022.
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TUJUAN EVALUASI RAPBD 
TUJUAN EVALUASI RAPBD 

Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian
antara kebijakan daerah dan kebijakan
nasional, keserasian antara kepentingan
publik dengan kepentingan aparatur serta
untuk meneliti sejauh mana APBD
kabupaten/kota tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan yang lebih
tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya
yang ditetapkan oleh kabupaten/kota
bersangkutan. 
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Berdasarkan Pasal 112 sampai dengan
Pasal 116 Pemerintah Nomor 12 tahun
2019, ketentuan umum terkait evaluasi
Raperda APBD dan Raperkada tentang
evaluasi Raperda APBD dan Perkada

tentang APBD adalah sebagai berikut:

1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama
dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat
3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang
APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali
kota.
2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS
yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.
3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda
tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD ditembuskan ke Menteri tanpa disertai lampiran.
4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang APBD,
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan
Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
5) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak
melaksanakan evaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan
evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
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6)Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
7)Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD dengan:
8)Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk
menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang
APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan
yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan
yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi
antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
9)Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang
penjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukan untuk
menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan
umum.
10)Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur. 
11)Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Perkada
tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan
gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD
dan Perkada tentang penjabaran APBD.
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12)Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat kepada bupati paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diterima.
13)Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan, kepentingan umum,
RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati menetapkan rancangan
Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
14)Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kepentingan
umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/walikota bersama
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
sejak hasil evaluasi diterima.
15)Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati menetapkan rancangan
Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, gubernur
mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri
mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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16)Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah
melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
17)Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan
pimpinan DPRD.
18)Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang APBD.
19)Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna
berikutnya.
20)Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada gubernur
untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut
ditetapkan.
21)Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas
sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan
pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan.
22)Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari
sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri/gubernur, kepala
daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil
penyempurnaan.
23)Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Gubernur.
24)Proses evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD memuat
informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.



 

POINT DALAM KEPGUB 903/KEP.789-BPKAD/2021POINT DALAM KEPGUB 903/KEP.789-BPKAD/2021
TENTANG EVALUASI RAPBD KABUPATEN BANDUNGTENTANG EVALUASI RAPBD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2022.TAHUN ANGGARAN 2022.
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Bupati bersama DPRD agar melakukan

penyempurnaan dan penyesuaian

Rancangan Perda APBD Tahun 2022 dan

Rancangan Pebub APBD Tahun Anggaran

2022 berdasarkan hasil evaluasi paling

lambat 7 hari kerja terhitung sejak

diterimanya Keputusan Gubernur ini.
 

 
 

 

Terdapat perbedaan alokasi anggaran struktur rancangan

APBD Tahun Anggaran 2022 dalam KUA dan PPAS dengan

rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

Target Pendapatan:

KUA dan PPAS : Rp. 4.378.816.440.940,00

RAPBD 2022 :   Rp. 4.392.628.878.416,00

Selisih sebesar : Rp.       13.812.437.476,00

Rencana Belanja:

KUA dan PPAS : Rp. 4.654.816.440.940,00

RAPBD 2022 :   Rp. 4.801.705.075.077,00

Selisih sebesar : Rp.    146.888.634.137,00

 
 
 
 



  KETENTUAN PP 12/2019 
 KETENTUAN PP 12/2019 
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Pasal 162 ayat (2) s/d ayat (4)
(2) Kepala Daerah memformulasikan
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta
perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. 
(3) Dalam rancangan perubahan KUA
sebagaimana disertai penjelasan mengenai
perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan
sebelumnya. 
(4) Dalam rancangan perubahan PPAS disertai
penjelasan: 
a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan
untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD
tahun anggaran berjalan;
b. capaian Sasaran Kinerja Program dan
Kegiatan yang harus dikurangi dalam
perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak
tercapai; dan 
c. capaian Sasaran Kinerja Program dan
Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam
perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.



KEPERLUAN MENDESAK  KEPERLUAN MENDESAK  
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pasal 68 ayat (1) meliputi:
a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan
Dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib;
c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar
kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundangundangan; dan/atau 
d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila
ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi Pemerintah Daerah dan atau
masyarakat.



PENJELASANPENJELASAN
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• Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat"
adalah 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 belanja pegawai, dan
belanja barang dan jasa;
• Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib"
adalah 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.



THANK YOU
THANK YOU

BETTER BEDAS volume 1.3

KABUPATEN BANDUNG


