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KUA-PPAS APBDP Rencananya Diparipurnakan Hari Ini, 

Gustam Ingatkan Eksekutif Nantinya Segera Masukan Draft Perubahan 

 

https://gorontalopost.id/2022/10/04/kua-ppas-apbdp-rencananya-diparipurnakan-hari-ini-gustam-ingatkan-eksekutif-nantinya-

segera-masukan-draft-perubahan/ 

 

Hulondalo.id – Rencananya, hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) akan melaksanakan Rapat Paripurna terkait Kebijakan 

Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan perubahan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. 

Salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gorut, Gustam Ismail saat ditemui pada 

Senin, tanggal 3 Oktober 2022 kemarin mengatakan bahwa untuk kepastian atas pelaksanaan rapat 

paripurna pengesahan KUA-PPAS APBDP itu akan dilaksanakan besok (hari ini). 

“Memang selama ini, kita belum menetapkan soal pelaksanaan rapat paripurna KUA-PPAS untuk APBD 

Perubahan (APBD-P), walaupun memang sejak seminggu kemarin telah ada kabar akan dilaksanakannya 

rapat paripurna yang dimaksud, hanya saja nanti kali ini baru diputuskan, karena untuk pembahasan KUA-

PPAS telah selesai dilaksanakan” ungkap Gustam. 

Menurut Gustam, untuk pembahasan KUA-PPAS tersebut cukup alot, karena ada banyak hal yang menjadi 

perhatian dan juga bagaimana caranya agar neraca keuangan daerah menjadi seimbang, dan itu telah 

diperoleh. “Memang ada defisit anggaran, dan setelah dilakukan pembahasan dan dicari sumber-sumber 



 

Catatan Berita/Engelien Kandou /UJDIH Perwakilan Provinsi Gorontalo 2022 2 

 

anggaran untuk menutupi defisit tersebut, maka sudah boleh ditetapkan dalam paripurna untuk KUA-

PPAS” tegasnya. 

Memang dari sisi waktu kata Gustam, untuk pembahasan APBD-P ini sangatlah terlambat, harusnya telah 

selesai sejak bulan Agustus kemarin, namun mau bagaimana lagi kata Gustam, pihaknya nanti menerima 

draft KUA-PPAS yang disampaikan oleh pihak eksekutif nanti pada bulan September kemarin. “Dan pada 

dasarnya, kami membahasnya secara objektif, dan kami juga tidak menyalahkan siapa-siapa atas 

keterlambatan tersebut. Bagi kami yang penting APBDP dapat segera dibahas demi pembangunan daerah 

dan masyarakatnya” ujar Anggota Legislatif (aleg) Partai Keadailan Sejahtera (PKS) tersebut. 

Yang pasti kata Gustam ada beberapa hal yang pihaknya tidak setujui seperti mengurangi Tunjangan 

Kinerja Daerah (TKD) para pegawai, karena menurut mereka ini nantinya akan mempengaruhi kinerja dan 

pencapaian program. “Pastinya untuk pembahasan APBDP ini kami berharap dapat berjalan dengan lancar 

dan waktunya tidak lama, dan untuk itu, setelah paripurna nantinya, eksekutif diharapkan segera 

memasukan draft perubahan anggarannya” tandas Gustam Ismail. 

 

Sumber Berita:  

Hulondalo.id, KUA-PPAS APBDP Rencananya Diparipurnakan Hari Ini, Gustam Ingatkan Eksekutif 

Nantinya Segera Masukan Draft Perubahan <https://gorontalopost.id/2022/10/04/kua-ppas-apbdp-

rencananya-diparipurnakan-hari-ini-gustam-ingatkan-eksekutif-nantinya-segera-masukan-draft-perubah 

an> [diakses pada 5 Oktober 2022]. 

 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 

a. pasal 1: 

1) angka 1 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban 

Daerah tersebut. 

2) angka 2 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
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4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

5) angka 20 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

6) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

7) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

8) angka 22 menyatakan bahwa Kebljakan 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. 

9) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan 

rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

10) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara. 

b. pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang 

didasarkan pada RKPD. 

c. pasal 89: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS 

berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD. 

2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a) kondisi ekonomi makro daerah;  

b) asumsi penyusunan APBD;  

c) kebijakan Pendapatan Daerah;  

d) kebijakan Belanja Daerah;  

e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan  

f) strategi pencapaian. 
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3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

dengan tahapan: 

a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;  

b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang 

disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja 

Pemerintah Pusat setiap tahun; dan  

c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing 

Program dan Kegiatan. 

d. pasal 90: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan 

PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat 

minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan 

DPRD. 

2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD 

paling lambat minggu kedua bulan Agustus. 

3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam 

menyusun RKA SKPD. 

4) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

e. pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama 

rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 

6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala 

Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, 

rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui 

bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada: 
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a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

b. pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan 

kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja 

program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. 

 


