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PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PADA SATKER RO RENA POLDA NTB

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

a. Sebagai bagian dari pemerintah, kepolisian Negara Republik Indonesia

dituntut untuk senantiasa konsisten melakukan perubahan guna

menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan serta

mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dalam menyikapi

perubahan yang terjadi. Oleh karenanya, Polri menyikapi dengan

senantiasa mengembangkan budaya motivatif dan kreatif, guna

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya. Bagi Polri sendiri

perubahan tersebut dimaknai sebagai suatu kebutuhan yang krusial.

b. Dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan proses penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berbasis kinerja,

perlu dilakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sehingga

menjadi lebih transparan dan akuntabel;

c. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dan

pengendalian, keempat aspek manajemen ini tidak dapat dipisahkan

dalam organisasi. Perencanaan adalah aspek strategis dalam

pelaksanaan tugas maka dalam kegiatan pengusulan dan penyusunan

anggaran Kertas Kerja, RKAKL, DIPA dan POK sebaiknya direncanakan

dan disusun dengan baik dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

d. Perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus dan selalu

menekankan tidak hanya pada ‘output’ melainkan juga pada ‘proses’

dimana penilaian suatu proses dan gagalnya suatu kegiatan diukur dari

proses maupun outputnya, sehingga menempatkan posisi perencanaan

sebagai  suatu hal yang sangat penting dalam setiap tahapan kegiatan.
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Pada setiap pengemban fungsi perencanaan di masing-masing Satker

diharapkan dapat bertindak secara profesional dalam membuat produk

perencanaan dan anggaran (Kertas Kerja RKA-KL, DIPA dan POK)

sehingga dapat mengalir antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan

dukungan anggaran yang tersedia dalam satu tahun anggaran.

2. Dasar

a. UU NO. 2 Tahun 2002 tentang Polri;

b. UU NO. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. UU NO. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. PP NO. 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Renja;

e. PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L;

f. PMK 136 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 143/PMK.02/2015

tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran;

h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 65/PMK.02/2015

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

i. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/927/XI/2015

tanggal8 November 2015 tentang Norma Indek di lingkungan Polri Tahun

2016.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan pedoman ini adalah sebagai acuan atau

pedoman dasar dalam melakukan pengkajian, penilaian dan dasar untuk

pengusulan dan penyusunan anggaran yang benar dan sesuai dengan

kebutuhan baik buat institusi ataupun personil Polri.

b. Tujuan

Tujuan dalam penyusunan pedoman ini adalah guna mewujudkan

ketertiban dan keteraturan dan transparansi dalam hal pengusulan

anggaran berbasis kinerja pada satker Ro Rena Polda NTB.

4. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi Penyusunan Kertas Kerja RKA-KL Pagu Ideal, Kertas

Kerja RKA-KL Pagu Indikatif, Kertas Kerja RKA-KL Pagu Anggaran, Kertas Kerja

RKA-KL Alokasi Anggaran, DIPA dan POK.

5. Tata Urut



BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ADMINISTRASI PENGUSULAN DAN PENYUSUNAN

ANGGARAN (KERTAS KERJA RKA-KL, DIPA, POK)

BAB III : PENGUSULAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN (KERTAS

KERJA RKA-KL, DIPA, POK)

BAB IV : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BAB V : PENUTUP

6. Pengertian

a. Pedoman adalah merupakan panduan, tata cara dan tahapan yang

dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan;

b. Perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus dan selalu

menekankan tidak hanya pada ‘output’ melainkan juga pada ‘proses’

dimana penilaian sukses atau gagalnya suatu kegiatan diukur dari proses

maupun outputnya, sehingga menempatkan posisi perencanaan sebagai

suatu hal yang sangat penting dalam setiap tahapan kegiatan;

c. Program adalah penjabaran kebijakan Kapolri dalam bentuk upaya yang

berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber  daya

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi

Polri;

d. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur

pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan

sumber daya baik yang berupa personel, 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;

e. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan

program dan kegiatan;

f. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau

hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur;

g. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya

disingkat RKA-K/L, adalah dokumen rencana keuangan tahunan

Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran

Kementerian/Lembaga;



h. Kebutuhan ideal anggaran adalah jumlah anggaran sesuai dengan

kebutuhan riil di satuan kerja K/L baik belanja pegawai, belanja barang

dan belanja modal;

i. Pagu Indikatif adalah perkiraan jumlah maksimum anggaran yang

diberikan kepada satuan kerja K/L untuk setiap program sesuai dengan

prioritas pembangunanyang telah ditetapkan sesuai acuan dalam

penyusunan anggaran satuan kerja K/L;

j. Pagu Anggaran adalah batas maksimum anggaran yang diberikan oleh

K/L untuk setiap program sebagai hasil pembahasan antara pemerintah

dan DPR RI terhadap kebijakan umum dan prioritas anggaran;

k. Alokasi anggaran merupakan pagu suatu K/L yang dapat dialokasikan

pada DIPA satuan kerja K/L;

l. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan

anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disyahkan

oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan dan

berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan serta dokumen

endukung kegiatan akuntansi pemerintah;

m. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah dokumen yang memuat

rencana penarikan anggaran dalam satu tahun yang harus dipedomani

oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kaur Keu.


