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KATA PENGANTAR 

 
Air sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kualitas 
maupun kuantitas. Namun, masih banyak masyarakat miskin di Indonesia yang belum 
mendapatkan air bersih yang layak. Program Pamsimas adalah program andalan 
Pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat bagi 
masyarakat miskin di pedesaan. 

Sejak 2008 Pamsimas dilaksanakan, dampaknya positif bagi masyarakat desa yang tersebar 
di 15 provinsi. Sebagai program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, Program 
Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai 
penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Agar lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, 
maka diperlukan Buku Pedoman dan Petunjuk Teknis. Buku-buku ini merupakan 
penyempurnaan buku-buku tahun lalu dan banyak manfaat dapat dipetik, antara lain: 

 Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pendampingan masyarakat 
dalam pembuatan semua bentuk dokumen program Pamsimas 

 Panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan pendampingan masyarakat dalam 
hal pembuatan segala bentuk dokumen terkait program Pamsimas  

 Memantau dan evaluasi proses pendampingan masyarakat untuk membuat semua 
pelaporan dan pertanggungjawaban 

 Panduan untuk memfasilitasi masyarakat dalam membuat segala jenis dokumen 
dalam kegiatan Program Pamsimas 

 Memahami secara menyeluruh segala bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban di 
tingkat masyarakat 

 Memastikan semua pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dibuat oleh 
masyarakat dan memuat informasi yang benar 

Dengan demikian diharapkan seluruh aspek kegiatan di tingkat masyarakat dapat berjalan 
dengan baik. Masyarakat dapat menikmati air bersih dan sanitasi yang layak sepanjang 
massa dalam pengelolaan yang berkelanjutan. 

 

         Jakarta, Juni 2013 

Direktur Pengembangan Air Minum - DJCK, 

 

Ir. Danny Sutjiono 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk 
mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan 
prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di 
atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas 
pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya 
dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. 

Sejalan dengan UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004, maka sudah barang tentu 
pemerintah daerah bertanggungjawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar 
kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk di dalamnya pelayanan 
air minum dan sanitasi. Namun demikian, pada daerah-daerah dengan wilayah 
perdesaan yang luas dan berpenduduk miskin tinggi, pada umumnya memiliki 
kemampuan fiskal yang sangat terbatas sehingga masih sangat memerlukan 
dukungan finansial dari pemerintah pusat khususnya untuk membiayai investasi yang 
dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanannya kepada 
masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun 
investasi non-fisik yang terdiri dari manajemen, teknis dan pengembangan sumber 
daya manusia. 

Atas dasar hal tersebut di atas Bank Dunia melalui dukungan financialnya 
bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia menggagas suatu program 
pembangunan berbasis komunitas melalui Third Water Supply and Sanitation for 
Low-Income Community Project (WSLIC-3)/PAMSIMAS melalui IBRD Nomor 8259-ID 
yang merupakan kelanjutan dari Program Pamsimas I. Di dalam pelaksanaannya, 
sumber pembiayaannya dilakukan secara komprehensif dan integratif baik dari dana 
kredit IBRD (International Bank for Recontraction and Development), rupiah murni 
(APBN, APBD), maupun dana kontribusi swadaya masyarakat. 

Dalam upaya pencapaian Water Supply and Sanitation - Millenium Development 
Goals (WSS-MDGs) dengan target menurunnya jumlah penduduk yang belum 
mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50 % pada tahun 2015, 
maka Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mencapai 
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target tersebut dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui 
penyediaan sarana dan prasarana air minum/bersih dan penyehatan lingkungan. 

Keberhasilan pencapaian tujuan suatu program dapat dilihat dari sisi pengelolaannya. 
Pengelolaan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada 
pertanggungjawaban baik kepada pemerintah Indonesia maupun kepada donor. 
Program ini merupakan program pemerintah maka pengelolaan keuangan harus 
dilaksanakan secara profesional, terbuka, akuntabel, efisien, terpadu, dan 
bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
untuk memujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). 

1.2 TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan 

Secara umum tujuan pengelolaan Keuangan Program antara lain sebagai berikut: 

1. Perencanaan berjalan sesuai dengan aturan pemerintah dan diakui oleh donor. 

2. Pelaksanaan anggaran dan mekanisme pencairan sesuai dengan aturan yang 
berlaku serta tertib administrasi. 

3. Pelaporan disusun secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan 

Sasaran 

Sasaran Pengelolaan Keuangan adalah Pengelola Keuangan Program bagian 
Perencanaan, Monitoring, dan Pelaporan dari tingkat kabupaten, provinsi, pusat dari 
semua PIU, dan konsultan terutama di bidang keuangan. 
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BAB 2. PENGANGGARAN 
 

2.1 KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN 

UU No. 17 tahun 2004 dan PP No. 21 Pasal 7 tahun 2004 menyatakan bahwa 
kementerian negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu 
kepada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Penyusunan anggaran 
dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-KL) yang harus mencerminkan suatu output yang terukur. 

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran dan 
keterkaitannya dengan penyusunan RKA-KL, yaitu : 

2.1.1 Visi dan Misi Kementerian 

RKA-KL memuat uraian tentang visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan hasil yang 
diharapkan, serta kegiatan dan keluaran yang diinginkan terutama : 

i. Rencana dan Strategi Pelaksanaan Program  

ii. Rencana Program Jangka Menengah untuk Pelaksanaan Program  

2.1.2 Skala Prioritas 

RKA-KL disusun berdasarakan skala prioritas dengan mengacu pada : 

i. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

ii. Pagu sementara berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan pada setiap 
tahun anggaran merupakan acuan yang digunakan Pengguna Anggaran untuk 
melakukan penyesuaian rencana kerja.  

iii. Hasil Kesepakatan DPR sesuai dengan tata tertib DPR. 

iv. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit organisasi dalam lingkungan 
kementerian. 

2.1.3 Klasifikasi Anggaran 

Menurut fungsi, program, unit organisasi, dan jenis belanja. 
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2.1.4 Eligibility Expenditure 

Dalam program dan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri 
(PHLN ) penyusunan anggaran juga harus mengacu pada : minute of negotiation, 
financing/grant agreements, project appraisal document, aide memoire, cost table, 
progres kegiatan, dan Annual Work Plan. Hal ini agar anggaran memang 
diperuntukkan bagi pengeluaran–pengeluaran yang telah disetujui oleh PHLN / Bank 
Dunia 

2.2 KATEGORI, KOMPONEN, DAN KATEGORI ANGGARAN 

Berdasarkan tata cara penganggaran, kegiatan yang sebagian atau seluruhnya 
dibiayai dari pinjaman/Bantuan luar negeri (PHLN) harus dicantumkan dalam RKA-KL 
yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam menyusun penganggaran, ketentuan 
pada Loan Agreement (FA)/NPPLN harus ditransformasikan / dikorelasikan terhadap 
klasifikasi anggaran dengan benar, agar persyaratan yang telah disepakati di LA 
dapat dipenuhi untuk menghindari terjadinya pengalokasian dana yang 
mengakibatkan pembayaran tidak layak (ineligible).  

Alokasi dana PAMSIMAS yang dibiayai dari Kredit IBRDNo 8259-ID pada dasarnya 
terbagi atas 2 bagian, yaitu : 

a) Alokasi untuk Hibah Desa, bantuan dana yang diberikan langsung kepada 
masyarakat untuk membiayai kegiatan PAMSIMAS pada sarana air minum dan 
sanitasi serta kesehatan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Kerja 
Masyarakat (RKM). 

b) Alokasi Non Hibah Desa, bantuan dana diluar hibah desa untuk menunjang 
pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Dana ini 
meliputi, pengadaan barang, lokakarya dan pelatihan komponen A, E, serta Jasa 
Konsultan maupun Jasa Non Konsultan. 

2.3 ALOKASI DANA PAMSIMAS  

Perkiraan Alokasi Dana Pamsimas secara keseluruhan per komponen adalah 
sebagaimana di dalam tabel  berikut: 

Komponen Original 
Perubahan dengan 
Perjanjian Pinjaman 

Jumlah 

Cost estimate (US$ million) 

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan 
Institusi Lokal 

20.30 43.44 63.74 

2. Peningkatan Perubahan Hidup sehat dan 
dImproving Sanitation and Hygiene Practices 

25.20 15.14 40.34 

3. Water Supply and Public Sanitation Infrastructure 208.30 143.16 351.46 

4. District and Village Incentive Grants 7.50 21.05 28.55 
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Komponen Original Perubahan dengan 
Perjanjian Pinjaman 

Jumlah 

5. Implementation Support and Project Management 58.90 35.24 94.14 

Unallocated 1.30 0 1.30 

Total 321.50 258.03 579.53 

Financing (US$ million) 

World Bank 137.50 99.90 237.40 

 IDA 137.50  137.50 

 IBRD  99.90 99.90 

AusAID 46.40 44.001 90.40 

Pemerintah Indonesia 101.10 85.502 186.60 

Masyarakat 36.50 28.63 65.13 

Total 321.50 258.03 579.53 

*) including bank standard fee and bank executed - amounting USD 6 million. 

2.3.1 Alokasi IBRD 8259-ID 

Tabel 2.1 Alokasi Sumber Pinjaman Pamsimas 

Category 
Original Cost 

IDA 4204 
(US$ million) 

Original cost 
IDA 4204 

Amendment 
(SDR million) 

Original cost 
IDA 4204 

- Amandment 
(US$ million)**) 

Additional 
Financing 

IBRD 8259-ID 
(US$ million) 

Financing Category 

1. Goods, workshop, and trainng 
under parts A and E of the 
Project 

4.20 4.02 6.15 31.46 

2. Goods, workshop, and training 
under part B of the Project 

13.40 8.97 13.73 - 

3. Grants 102.50 67.23 102.87 65.09 

4. Consultants services and non-
consultant services 

16.10 13.58 20.78 3.35 

5. Unallocated 1.30 0.3 0.45 - 

Total 137.50 94.10 143.97 99.90 

**) Kurs 27 Nopember 2012 (tanggal surat Country Direktor untuk amandemen):SDR 1 = USD1.53 
 

Keterangan : 

Komponen A: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan 

Komponen B: Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi 

Komponen E:  Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Program 
                                                 
1 Total GoA contribution is AUD49.5 million. The US$44 million represents funds allocated to recipient executed activities. 
The remaining funds will support Bank executed activities and trust fund administration fees. Availability of these funds is 
subject to an amendment to the Administration Agreement with the Government of Australia (GoA). 

2 GoI contribution subject to increase in accordance with increase of number of participating districts  
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Adapun kategori pembiayaan dan komponen program sebagaimana diatur dalam 
Loan Agreement maupun Project Appraisal Document dan Project Paper untuk 
pelaksanaan Program PAMSIMAS adalah sebagai berikut: 

2.3.2 Kategori Pembiayaan 

No. Kategori Pembiayaan 
Alokasi Original 

(SDR) 
Prosentase Pendanaan IDA 

(1) 
Barang, jasa non konsultan 
Lokakarya, Pelatihan Komponen 
A dan E 

31,460,000 80% untuk jasa non konsultan; 100% 
untuk barang lokakarya dan pelatihan 

(2) 

 
Grants/Hibah Desa 65,090,000 

100% dari hibah yang dicairkan ke 
masyarakat 

(3) Jasa Konsultansi 3,350,000 80% 

Total 99,900,000  

Kategori yang telah disepakati dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS yang 
dibiayai dari IBRD nomor 8259-ID berdasarkan sumber dananya dapat dirinci menjadi 
beberapa kategori sebagai berikut, yaitu: 

1) Kategori 1: Barang, non consulting services, lokakarya, dan pelatihan dari 
Komponen Project A dan E (dengan ketentuan prosentase pengeluaran yang 
dibiayai termasuk perpajakan adalah 80%: non consulting servises, 100%: 
barang, lokakarya dan pelatihan). 

2) Kategori 2: Hibah dari komponen C Project (100%: jumlah hibah) 

3) Kategori 3: Jasa Konsultan: 80% pembiayan yang dibiayai oleh Bank 

Seluruh komponen dan kategori pembiayaan yang tercantum dalam Loan  
Agreement (LA) tidak dapat diubah, kecuali dengan persetujuan Bank Dunia. 

2.3.3 Alokasi Grant TF 094792 

Alokasi Dana Grant TF 094792 

Kategori 

Jumlah 
Alokasi Hibah - 

Original 
(USD) 

Jumlah Alokasi 
Hibah – 

Amendment* 
(USD) 

Jumlah Alokasi 
Hibah – 

Amendment** 
(USD) 

Prosentase 
Pembiayaan     
(ex. Pajak) 

(a) Komponen 1: 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pembangunan Lokal 
Institutional dan; 

 Komponen 3: Dukungan 
Pelaksanaan dan 
Managemen Proyek 

3,158,230 10,111,292 18,182,292 100% 
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Kategori 

Jumlah 
Alokasi Hibah - 

Original 
(USD) 

Jumlah Alokasi 
Hibah – 

Amendment* 
(USD) 

Jumlah Alokasi 
Hibah – 

Amendment** 
(USD) 

Prosentase 
Pembiayaan     
(ex. Pajak) 

(b) Komponen 2: Hibah Insentif 
Desa 

2,453,062 13,500,000 28,229,000 

100% jumlah 
pencairan 
Hibah kepada 
desa yang 
berpartisipasi 

Jumlah 5,611,292 23,611,292 46,411,292  

*surat amendment tanggal 10 Desember 2010 

**surat amendment tanggal 31 Oktober 2012 

Kategori pembiayaan berdasarkan Letter Agreement Grant TF 094792 adalah 
sebagai berikut: 

Kategori a: Komponen 1 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Institusi 
Lokal dan Komponen 3 Dukungan Pelaksanaan dan Managemen 
Proyek. 
Kategori ini untuk membiayai 100% kegiatan yang termasuk di dalam 
komponen 1 dan komponen 3 (lihat penjelasanan komponen di bawah). 

Kategori b:  Komponen 2 Hibah Insentif Desa. 
Kategori ini untuk membiayan Hibah Insentif Desa, dan Bantuan Desa 
(desa reguler). Komponen ini dibiayai 100% dari jumlah pencairan 
bantuan kepada desa yang berpartisipasi.  

Seluruh komponen dan kategori pembiayaan tercantum dalam Financing 
Agreement/Loan Agreement/Letteer Agreement, oleh sebab itu, di dalam proses 
penganggaran dan pencairan dana harus diperhatikan agar kategori dana sharing 
pembiayaan sesuai kesepakatan. Apabila Pencairan tidak sesuai (tidak benar) maka 
sekalipun kegiatan tersebut sudah dilaksanakan, tidak dapat dibayar oleh donor. 

2.3.4 Komponen Program Pamsimas 

Biaya Komponen Program Pamsimas 

Component IBRD AUSAID 
GoI 

Jumlah 
APBN APBD  Masyarakat 

Financing Pamsimas 2 (US$ million) 

1. Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pengembangan Institusi 
Lokal 

7.69 7.33 28.42 - - 43.44 

2. Peningkatan Praktek Hidup 
Bersih dan sehat 

- 9.09 6.05 - - 15.14 

3. Infrastrukture Penyediaan 
Air dan Sanitasi Umum 

65.09 26.53 0.00 22.91 28.63 143.16 
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Component IBRD AUSAID 
GoI 

Jumlah 
APBN APBD  Masyarakat 

4. Hibah Insentif Desa dan 
Kabupaten 

- 0.00 21.05 - - 21.05 

5. Dukungan Kegiatan dan 
Manajemen Proyek 

27.12 1.05 7.07 - - 35.24 

Jumlah 99.90 44.00 62.59 22.91 28.63 258.03 

IBRD 8259-ID 

Komponen kegiatan menurut Perjanjian Pinjaman IBRD nomor 8259-ID berisi 
komponen dari Proyek aslinya (Pamsimas I) dengan modifikasi sebagai berikut:  

KOMPONEN A: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 
PENGEMBANGAN INSTITUSI LOKAL 

1. Penyediaan layanan advisory teknis dan pelatihan bagi organisasi-organisasi 
pemerintahan dan bukan pemerintahan serta masyarakat berpendapatan rendah 
untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), 
dititikberatkan pada pilihan-pilihan yang telah informasikan, design, dan biaya 
layanan sanitasi peri-urban dan penyediaan air minum untuk masyarakat serta 
sekolah, kegiatan usaha perubahan perilaku hidup bersih dan sehat pada 
masyarakat dan sekolah, pembangunan sarana sanitasi sekolah serta 
pengelolaan dan menjaga keberlanjutan pasca konstruksi. 

2. Penyedian layanan advisory teknis dan pelatihan untuk penguatan kerjasama 
antar departemen di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk pengembangan 
kapasitas kelembagaan dari setiap unit, tim, dan staff-staff yang yang terlibat di 
dalam pelaksanaan program, termasuk pengembangan dan revisi pedoman 
teknis dan manual, dan bahan pelatihan untuk memastikan kepatuhan dengan 
ketentuan dan prosedur yang terkait. 

3. Penyediaan pelatihan, melalui rekruitmen tim Pengembangan Pelatihan (TDS) di 
tingkat nasional, untuk mendukung PPMU dan DPMU, termasuk perencanaan 
strategis, persiapan dan jaminan mutu untuk kegiatan pelatihan dan capacity 
building. 

4. Penyediaan pelatihan, melalui rekuitmen tim fasilitator masyarakat, untuk 
memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kelembagaan di 
tingkat desa. 

5. Pelaksanaan program dari aktivitas yang dirancang untuk mendukung kegiatan – 
kegiatan pengembangan capasitas dan advokasi bagi pemerintah dan 
masyarakat sipil untuk meningkatkan penyampaian WSS secara keseluruhan, 
mendorong peningkatan atau alokasi di dalam APBD secara keseluruhan untuk 
membantu/mendukung usaha pengembangan WSS berbasis masyarakat, dan 
mempromosikan inovasi pasca kontruksi untuk meingkatkan keberlanjutan 
layanan WSS. 
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KOMPONEN B: PENINGKATAN PERILAKU DAN LAYANAN PERUBAHAN 
HIDUP BERSIH DAN SEHAT 

1. Penyediaan layanan advisory teknis dan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan 
phase program dari perubahan perilaku masyarakat beserta tahapannya, yang 
meliputi promosi dari pendekatan CLTS untuk pengelolaan limbah manusia yang 
aman, cuci tangan, dan praktek kesehatan lingkungan lainnya pada tingkat lokal, 
termasuk penyimpanan dan pengelolaan air, kebersihan makanan, pengelolaan 
limbah padat dan limbah air, dan pengawasan kualitas air. 

2. Penyediaan layanan advisory teknis dan pelatihan, serta melaksanakan studi 
untuk mendukung program marketing sanitasi dan kesehatan yang dirancang 
untuk menumbuhkan keinginan pelanggan terhadap sarana sanitasi yang lebih 
baik, memfasilitasi kemampuan pasar lokal untuk merespon permintaan tersebut, 
dan mempromosikan peningkatan kebiasaan hidup bersih. 

3. Penyediaan layanan advisory teknis dan pelatihan untuk mendukung promosi 
pelatihan dan fasilitasi promosi kesehatan berbasis sekolah, dan memfasilitasi 
lokakarya yang dirancang untuk membuat program promosi kesehatan berbasis 
sekolah terintegrasi dan sebagai bagian dari kurikulum rutin dan program 
pendidikan kesehatan.  

4. Penyediaan layanan advisory teknis dan pelatihan untuk penguatan kapasitas 
unit-unit yang bertanggungjawab bagi promosi kesehatan dan kesehatan 
lingkungan pada provinsi – provinsi dan kabupaten/kota yang berpartisipasi 
sehingga mereka dapat memantau kemajuan pencapaiannya terhadap target 
WSS MDG’snya, untuk menilai kinerja dari program-program sanitasi dan 
kesehatan mereka, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perilaku hidup 
bersih. 

KOMPONEN C: INFRASTUKTUR PENYEDIAAN SARANA AIR MINUM 
SANITASI MASYARAKAT 

1. Penyediaan layanan advisory teknis dan pelatihan untuk medukung 

a. Sistem penyediaan air minum untuk desa-desa baru 

b. Perluasan dan pengembangan dari sistem penyediaan air minum desa yang 
ada saat ini. 

c. Mengoptimalkan sistem penyediaan air minum desa yang saat ini belum 
berfungsi dengan baik, melalui design, konstruksi dan pengawasan serta 
pengoperasian infrastuktur dan penyediaan air minum pada tingkat 
masyarakat berdasarkan pada menu atau pilihan-pilihan teknis, termasuk 
penilaian teknis secara cepat, dan analisa situasi WSS masyarakat untuk 
menentukan permintaan air dan opsi sistem; pemilihan teknologi sistem 
penyediaan air minum yang telah diinformasikan; survei teknis dan 
pengembangan DED; kontruksi, pengawasan, dan pengendalian kualitas; 
pelatihan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan. 

2. Penyediaan hibah (grants) untuk mendukung kegiatan-kegiatan di dalam RKM  
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KOMPONEN D: INSENTIV DESA DAN KABUPATEN 

1. Penyediaan hibah insentif desa dan kabupaten terhadap kabupaten/kota yang 
berpartisipasi yang memenuhi atau melampaui kriteria kinerja proyek yang telah 
ditentukan sebelumnya berdasarkan pada pencapaian cakupan WSS dari 
kabupaten yang berpartisipasi, kontribusi terhadap hibah RKM, dan kinerja MIS, 
untuk mendukung kegiatan di dalam RKM. 

2. Penyediaan Hibah Insentif Kabupaten dan Desa kepada desa yang berpartisipasi 
yang memenuhi atau melampaui kriteria kinerja program yang telah ditentukan 
berdasarkan komponen tujuan spesifik dari kesehatan, mobilisasi masyarakat dan 
kontribusi, dan cakupan WSS untuk mendukung kegiatan-kegiatan pendukung 
dalam pandangan perluasan dan ekspansi layanan WSS di masyarakat yang ada 
saat ini. 

KOMPONEN E: DUKUNGAN PELAKSANAAN DAN MANAJEMEN 
PROYEK  

1. Penyediaan layanan advisory teknis dan pelatihan, melalui rekuitmen Central 
Management Advisory Consultant (CMAC), untuk memberikan dukungan, bagi 
kepentingan CPMU, dalam hal manajemen proyek secara keseluruhan, 
pemantauan pelaksanaan dan hasil, pengembangan program WSS secara 
nasional, dan pelaporan secara teknis dan keuangan, serta dalam bidang 
keberlanjutan WSS, promosi kesehatan promosi hidup sehat, pengembangan 
kapasitas, penguatan kelembagaan, pengamanan sosial, dan lingkungan serta 
pemberdayaan masyarakat. 

2. Penyediaan layanan advisory teknis dan pelatihan, melalui rekuitmen tim 
Regional Oversight Management Services (ROMS), untuk memberikan dukungan, 
bagi kepentingan PPPU dan DPMU, dalam hal manajemen proyek sehari-hari, 
hal-hal teknis, pelaksanaan proses berbasis mayarakat, pengembangan kapasitas 
kelembaaan, inklusi sosial dan pengamanan lingkungan, pemantauan 
pelaksanaan dan keberlanjutan dari hasil-hasil yang dicapai, serta pelaporan 
teknis dan keuangan di tingkat provinsi, kabupaten dan desa. 

3. Penyediaan layanan advisory teknis dan pelatihan, melalui rekruitmen konsultan 
evaluasi proyek independen, untuk mengevaluasi kinerja proyek, sesuai dengan 
indikator kinerja yang sudah ditetapkan di dalam Loan  Agreement. 

4. Penyediaan layanan advisory teknis dan pelatihan untuk mendukung persiapan-
pelaksanaan program di tingkat sektor untuk sektor WSS. 

Grant TF 094792 

Komponen program berdasarkan Letter Agreement Grant TF 094792 adalah sebagai 
berikut: 
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1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Institusi  

Penyediaan kebutuhan Technical Assistant untuk mendukung pelaksanaan 
Bagian A.2 dan Bagian A.3 dari Proyek Aslinya. 

a. Pelatihan khusus program bagi sekitar 990 fasilitator masyarakat di 
lapangan, melalui seleksi penerimaan, dan pelatihan seorang kader dari 
pelatih-pelatih pusat, yang dikepalai seorang master trainer 
bertanggungjawab untuk pelatihan sekitar 52 pelatih per provinsi, yang 
kembali menyampaikan pelatihan kepada fasilitator masyarakat; dan 

b. Penyediaan kebutuhan dari ahli teknis pelatihan untuk mendukung 
pelatih-pelatih dalam Methodology Participatory of Assesment/ 
Participatory Hygiene and Sanitation Transformation (MPA/PHAST) dan 
Community Let Total Sanitation Program (CLTS). 

2. Hibah Insentif Desa  

Dukungan untuk pelaksanaan Bagian D.2 dari proyek aslinya melalui 
penyediaan kebutuhan Hibah bagi desa-desa yang berpartisipasi yang sesuai 
atau melebihi kriteria kinerja program yang telah ditentukan sebelumnya 
berdasarkan pada capaian komponen obyektif khusus dari hygiene, mobilisasi 
dan kontribusi masyarakat, cakupan penyediaan air minum dan sanitasi di 
bawah suatu program replikasi, yang diterapkan untuk mendukung kegiatan 
secara cuma-cuma dalam rangka pengarusutamaan dan pengembangan dari 
program replikasi tersebut.  

3. Dukungan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program 

Dukungan pelaksanaan dari Bagian E dari Proyek aslinya melalui penyediaan 
kebutuhan technical assistant dan pengembangan kapasitas untuk kepastian 
kualitas PAMSIMAS, termasuk 

a. Seorang adviser pelaksanaan PAMSIMAS  

b. Seorang adviser Pengadaan dan Pengamanan, 

c. Konsultan monitoring dan evaluasi baseline survey dan evaluasi dampak 

d. Sorang Ahli perubahan perilaku hidup sehat dan sanitasi masyarakat, 

e. Seorang Ahli Sistem Informasi manajemen/management knowledge 

f. Seorang ahli MPA/PHAST dan keberlanjutan; dan 

g. Seorang Ahli CLTS. 

Komponen yang telah dijabarkan ke dalam kegiatan dan jumlah dana sesuai dengan 
alokasi per kategori harus disesuaikan dengan ketentuan penjabaran kegiatan di 
dalam DIPA. Penjabaran ini harus sesuai dengan peraturan dari Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia.  

2.3.5 Alokasi Penganggaran Pamsimas 

 Berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan pemerintah pusat 
dan daerah, maka alokasi penganggaran kegiatan pamsimas di daerah provinsi dan 
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kabupaten/kota melalui: 

 Tugas Pembantuan untuk kegiatan Pamsimas dengan alokasi dari Kementerian 
PU. 
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan melalui penugasan sebagian 
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari 
Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada 
kabupaten/kota dan / atau desa, serta dari pemerintah kabupaten / kota kepada 
desa. 

Kegiatan yang alokasikan dari kementerian PU antara lain:  

 Yang didanai dari IBRD:  

 Kategori 1: Lokakarya, pelatihan, barang dan jasa Bagian 
A dan Bagian E; Jasa bukan Konsultan 

 Kategori 2 :  Hibah Desa 

 Kategori 3 :  Jasa Konsultan 

 Dekonsentrasi untuk kegiatan pamsimas dengan alokasi dari Kementerian 
Kesehatan 

Penyelenggaraan dekonsentasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan 
pemerintah yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga. 
Kegiatan yang dialokasikan dari kementerian Kesehatan: Lokakarya, pelatihan, 
barang, dan jasa. Dana untuk komponen B kementerian kesehatan dialokasikan 
dari dana Hibah grant TF. 

Penganggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menurut Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang pengelolaan Dana 
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Perbantuan adalah sebagai berikut: 

No 
Urut 

Dana dekonsentrasi Dana tugas pembantuan 

1 Penganggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku bagi APBN 

Penganggaran dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku bagi APBN 

2 Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan 
dalam penyusunan RKA-KL 

Penganggaran dana tugas pembantuan 
dituangkan dalam penyusunan RKA-KL 

3 RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam 
pembahasan bersama antara kementerian/lembaga 
dengan komisi terkait DPR 

RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar 
dalam pembahasan bersama antara 
kementerian/lembaga dengan komisi terkait DPR 

4 RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di 
DPR disampaikan kepada menteri keuangan dan 
menteri yang membidangi perencanaan 
pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan 

RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait 
di DPR disampaikan kepada menteri keuangan 
dan menteri yang membidangi perencanaan 
pembangunan nasional untuk dilakukan 
penelaahan 

5 Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menajdi 
Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) 

Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menajdi 
Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) 

6 RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK 
disampaikan kepada kementerian / lembaga 

RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK 
disampaikan kepada kementerian / lembaga 
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No 
Urut 

Dana dekonsentrasi Dana tugas pembantuan 

7 Kementerian / lembaga menyampaikan RKA-KL 
yang telah ditetapkan menjadi SAPSK gubernur. 

Kementerian / lembaga menyampaikan RKA-KL 
sebagaimana dimaksud pada poin 6, gubernur 
atau bupati/walikota untuk diberitahukan kepada 
DPRD provinsi atau kabupten/kota pada saat 
pembahasan RPABD 

8 Setelah menerima RKA_KL, gubernur  
menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat 
Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji 
Tagihan/penanda-tangan Surat Perintah Membayar, 
dan bendahara Pengeluaran serta menyampaikan 
kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri 
Keuangan. 

Setelah menerima RKA_KL, gubernur 
menetapkan atau bupati/walikota menyampaikan 
usulan pejabat pengelola keuangan tugas 
pembantuan untuk ditetapkan oleh 
kementerian/lembaga. 

9 RKA-KL sebagaimana dimaksud pada point 7 diatas 
diberitahukan oleh gubernur kepada DPRD porpinsi 
pada saat pembahasana RAPBD 

Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10 Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Penganggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku bagi APBN. 

Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan infrastruktur sistem penyediaan air minum 
dan sanitasi lingkungan di daerah sangatlah besar dan Pemerintah Pusat berupaya 
melalui program PAMSIMAS yang merupakan Tugas Pembantuan (TP) dan 
penguatan kelembagaan melalui dekonsentrasi berupaya memenuhi kebutuhan 
tersebut. Namun, besarnya kebutuhan infrastruktur sistem penyediaan air minum dan 
sanitasi lingkungan tidak mungkin dapat tercakup seluruhnya melalui program 
PAMSIMAS, karenanya diharapkan ada kontribusi dari Pemerintah Kabupatan/Kota 
dan masyarakat secara sinergis. 

Bantuan Langsung Masyarakat di Kabupaten/Kota dialokasi pada Belanja Sosial. 
Menurut Pasal 3 PMK Nomor 248/PMK.07/2010 disebutkan bahwa pendanaan dalam 
rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan fisik yaitu pada Belanja 
Modal, sedangkan Dana Tugas Pembantuan yang digunakan untuk kegiatan fisik lain 
dialokasikan pada Belanja Barang Fisik Lain. Oleh karena itu, pengalokasikan dana 
APBN yang bersumber dari Rupiah Murni atau Rupiah Murni Pendamping ke 
Kabupaten/Kota menggunakan mekanisme SKPA (Surat Kuasa Pengguna 
Anggaran) dari satker yang memiliki kegiatan kepada Satker Lainnya yang diberi 
tugas melaksanakaan kegiatan tersebut. 

Berdasarkan peraturan Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor PER-
20/PB/2011 tanggal 7 April 2011, SKPA adalah dokumen pemberian kuasa dari 
Kuasa Pengguna Anggaran (kuasa PA) tertentu kepada Kuasa PA Lainnya untuk 
menggunakan sebagian kredit anggaran dalam rangka melaksanakan 
sebagian/seluruh paket pekerjaan yang telah ditentukan. 

1. SKPA  diterbitkan sesuai fungsi, subfungsi, program, kegiatan, output, dan akun 
segaimana tercantum di dalam DIPA Kuasa PA Penerbit. 
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2. SKPA diterbitkan dengan kode satker Kuasa PA Penerbit, Kode lokasi Kuasa PA 
Penerbit, dan kode Kantor bayar KPPN penerima. 

3. SKPA diterbitkan per jenis belanja dan berlaku untuk satu tahun anggaran. 

4. SKPA disampaikan kepada KPPN Penerbit dalam rangkap 8 (delapan) dengan 
dilampiri ADK SKPA untuk mendapat pengesahan. 

5. Dalam hal terjadi revisi POK, Kuasa PA Penerbit juga menyampaikan ADK revisi 
POK kepada KPPN Penerbit bersamaan dengan penyampaian SKPA. 

6. KPPN Penebit menyampaiakn SKPA yang telah disahkan kepada PA Penerbit 
dalam rangkap 3 (tiga), menyimpan satu berkas sebagai pertinggal, dan 
mengirimkan masing-masing satu lembar kepada: 

i. KPPN Penerima mitra kerja kuasa PA Penerima. 

ii. Kantor Wilayah DJPBN yang membawahi KPPN Penerbit. 

iii. Kantor Wilayah DJPBN yang membawahi KPPN Penerima. 

iv. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 

7.  Kuasa PA Penerbit mengirimkan SKPA yang telah disahkan kepada Kuasa PA 
Penerima dalam rangkap 2 (dua) dengan disertai ADK SKPA untuk dijadikan 
dasar penggunaan anggaran, dan menyimpan satu lembar sebagai pertinggal. 

Dalam hal menggunakan mekanisme SKPA satker Penerima wajib mengirimkan 
data-data berikut ditujukan kepada Ketua CPMU cq. Kepala Satker Pembinaan 
Pamsimas: 

a. Kode dan nama Satker PIP Kabupaten/Kota 

b. Jumlah BLM APBN yang akan disalurkan 

c. Kode dan Lokasi KPPN Penerima/yang mencairkan. 

Sumber pembiayaan lain yang merupakan kontribusi masyarakat dan pemerintah 
daerah yang dilaksanakan secara sinergi dalam pelaksanaan kegiatan merupakan 
dana rupiah pendamping yang bertujuan untuk melibatkan secara langsung seluruh 
stake holder di dalam pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan. Dana 
kontribusi masyarakat ini tidak dimasukkan ke dalam DIPA/DPA. 

Peruntukan dana pendamping/pendukung antara lain: 

1) APBN  

 Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk sebagian 
kegiatan yang berkaitan dengan : 

 Administrasi program,  

 Pelatihan,  

 Honorarium 

 Perjalanan/monitoring/supervisi 
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 Operasional kantor dan sarana kerja lainnya baik di pusat maupun di 
daerah 

 BLM HID, BLM HIK 

 Fasilitator 

Kegiatan yang sebagian akan dibiayai dari APBN adalah: 

 Pengadaan barang barang 

 Pengadaan jasa konsultan dan jasa non konsultan 

2) APBD Provinsi 

 Dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi yang dianggarkan tiap tahunnya 
adalah kegiatan program untuk pos-pos yang telah ditetapkan oleh Biro 
Keuangan dan Bappeda dari Pemerintah Provinsi peserta PAMSIMAS, antara 
lain : 

 Pelatihan 

 Honorarium,  

 Perjalanan dinas, 

 Manajemen dan Operasional kantor PPMU. 

3) APBD Kabupaten/Kota 

 Dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/kota dianggarkan tiap tahunnya 
untuk kegiatan program termasuk kegiatan yang tidak dibiayai atau sebagian 
dibiayai melalui dana Bank Dunia tetapi sudah disepakati pada saat negosiasi. 
Kegiatan tersebut, antara lain:  

 Manajemen proyek; 

 Pelatihan; 

 Honorarium, 

 Biaya perjalanan/monitoring dan evaluasi 

 Operasional kantor dan sarana kerja lainnya baik di kabupaten/kota 
sampai tingkat desa/keluarahan; 

 Dana BLM Reguler, BLM HIK, sebesar minimal 20% dari total pagu BLM 
Kabupaten/Kota, untuk pembiayaan kegiatan yang tertuang dalam RKM; 

 Dana operasional Panitia Kemitraan (Pakem); 

 Fasilitator HIK 

 

Apabila Kabupaten/Kota belum mengalokasikan dana di atas pada            
APBD tahun berkenaan, maka Program Pamsimas tidak dapat dilaksanakan 

pada Tahun Anggaran tersebut. 
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4) Kontribusi Masyarakat 

Kontribusi masyarakat minimal sebesar 20% dari total RKM, dalam bentuk tunai 
(in-cash) minimal 4% dan in-kind minimal 16%, yang merupakan dana 
pendukung bagi pembiayaan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, 
direncanakan oleh masyarakat dan dituangkan di dalam RKM. 

Dalam mekanisme penganggaran, dana kontribusi masyarakat tidak 
dicantumkan pada dokumen anggaran (DIPA). 

Kontribusi masyarakat dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen membangun 
rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan maupun hasil kegiatan 
yang dilakukan masyarakat sendiri. Semakin besar kontribusi masyarakat 
semakin tinggi komitmennya untuk memiliki dan bertanggungjawab pada 
pelaksanaan kegiatan Pamsimas. Dengan demikian dana bantuan Pamsimas 
pada hakekatnya merupakan stimulan dan penghargaan atas tumbuhnya 
kepedulian, prakarsa, inisiatif dan rasa memiliki dan bertanggungjawab 
masyarakat. 

2.4 PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN 

Penyusunan dokumen anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari 
Kementerian keuangan yang dtetapkan setiap tahun. Secara umum proses 
penyusunan dokumen anggaran baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 
dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut: 

Jadwal dan Prosedur Penyusunan Renja-KL/RKA-KL/RAPBN 

Jadwal Deskripsi Institusi/ Pejabat yang 
Terlibat 

Keterangan 

Maret SEB mengenai prioritas 
Pembangunan Nasional dan pagu 
indikatif 

Menteri Perencanaan 
dan Keuangan 

Sebagai dasar 
penyusunan Rencana 
Kerja-KL 

April Penyusunan Rencana Kerja- KL Kementerian Negara / 
Lembaga 

Sebagai salah satu 
dasar kebijakanFiskal/ 
Anggaran 

April – Mei Penelaahan Renja - KL dan 
pembahasan dengan DPR 

DPR dan Kementerian 
yang bersangkutan 

 

Mei SE sebagai Pagu Sementara 
Kementerian Negara / Lembaga 

Menkeu Untuk dasar 
penyusunan RKA-KL 

Mei – Juni Penyusunan RKA-KL dan 
pembahasan dengan DPR 

Kementerian Negara / 
Lembaga (KL) 

Berdasarkan Renja-KL 
dan Pagu Sementara 

Juni Penyampaian dokumen RKA-KL ke 
Bappenas dan Kemenkeu cq 
DJAPK 

KL, Bappenas, 
DJAPK 

Setelah RKA-KL 
disetujui DPR 

Juni – Juli Penelaahan RKA-KL KL, Bappenas, 
DJAPK 
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Jadwal Deskripsi 
Institusi/ Pejabat yang 

Terlibat Keterangan 

Akhir Juli Himpunan RKA-KL Kemenkeu Setelah penelaahan 
RKAKL selesai 

Awal Agustus Sidang Kabinet, Himpunan RKA-KL, 
Nota Keuanganan dan Rancangan 
UU APBN 

Kabinet RI  

Pertengahan 
Agustus 

Penyampaian RUU APBN kepada 
DPR 

  

September-
Oktober 

Pembahasan RUU APBN dengan 
DPR 

DPR, DJAPK dan 
Budget Committee 

 

Akhir Oktober UU APBN   

November Penyesuaian RKA-KL RAPBN Kementerian 
Keuangan 
dan Negara / 
Lembaga 

 

Akhir November Keppres tentang Rincian APBN 
menurut organisasi, fungsi, sub 
fungsi program, kegiatan, sub 
kegiatan dan jenis belanja serta 
lokasi kegiatan/ sub kegiatan 

Disusun oleh DJAPK  

Awal Desember Penyusunan konsep DIPA Kementerian yang 
bersangkutan 

Berdasarkan Keppres 
Rincian APBN 

Pertengahan 
Desember 

Konsep DIPA disampaikan kepada 
Menkeu cq DJPBN 

DJPBN  

Desember Penelaahan kesesuaian antara 
konsep DIPA dengan Keppres 
tentang Rincian APBN 

DJPBN dan KL SP-DIPA disahkan 
selambat-lambatnya 31 
Desember 
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Prosedur Penyusunan RKA-KL per Tahun Anggaran 
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Prosedur Penyusunan DIPA / POK per Tahun Anggaran 
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Prosedur Penyusunan Rencana Operasional Kerja (ROK) 
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Prosedur Penyusunan Revisi Volume / Biaya dalam DIPA 
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Prosedur Penyusunan Revisi Volume / Biaya dalam POK 

 

ANGGARAN APBD 

Prosedur Penggangaran Bantuan Sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
nomor 32 Tahun 2011 mengenai pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, penggangaran Bantuan 
Sosial adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Prosedur Penganggaran APBD 

No. 
Urut Langkah Uraian Pelaku 

1 Membuat usulan Hibah secara 
tertulis 

Usulan hibah tertulis disampaikan kepada 
Kepala Daerah 

Pakem 

2 Menunjuk SKPD terkait Penunjukan SKPD terkait untuk 
mengeavluasi usulan hibah 

Kepala Daerah 

3 Rekomendasi kepada Kepala 
Daerah dan TAPD3 

Kepala SPKD menyampiakan evaluasi 
berupa Rekomendasi kepada Kepala 
Daerah dan TAPD 

Kepala SKPD 
terkait 

4 Pertimbangan  TAPD memberikan pertimbangan atas 
rekomendasi sesuai dengan prioritas dan 
kemampuan Daerah 

TAPD 

5. Pencantuman alokasi anggaran 
hibah di dalam rancangan KUA4 
dan PPAS5 

Berdasarkan rekomendasi dan 
pertimbangan TAPD 

 

6 RKA-PPKD6 RKA-SKPA menjadi dasar penganggaran 
hibah APBD sesuai peraturan perundang-
undangan7 

 

 
BLM merupakan Bantuan sosial berupa uang. Sesuai dengan pasal 30 peraturan 
menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2012, bantuan sosial berupa uang 
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, 
obyek belanja sosial, dan rincian obyek belanja sosial pada PPKD. 
  

                                                 
3Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
4Kebijakan Umum APBD 
5Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
6Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
7Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 dan perubahannya peraturan Menteri Dalam Negeri  no 59 tahun 
2007. 
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BAB 3. PELAKSANAAN ANGGARAN 
 

Penganggaran Program-program Bank Dunia akan diintegrasikan dengan penganggaran 
dari mitra lembaga pemerintah yang menjadi pelaksana program. Melalui penganggaran ini, 
pengukuran kinerja penganggaran akan dikombinasikan dengan kinerja alokasi budget dari 
lembaga/instansi pelaksana. 

Usulan anggaran program diserahkan kepada Direktorat Penganggaran pada Bulan Juni di 
tahun ketika anggaran tahunan disiapkan. Direktorat Penganggaran mengalokasikan ceiling 
budget/pagu anggaran pada Bulan September. Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian 
Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan memproses penyiapan anggaran rinci untuk 
CPMU, PPMU dan DPMU. Hasilnya diajukan ke Direktorat Penganggaran Kemenkeu dan 
Bappenas serta diklarifikasi oleh keduanya. Anggaran final program yang telah siap 
kemudian diajukan ke World Bank sebagai Rencana Kerja Tahunan Program. Anggaran 
yang diajukan dan dibahas di Kabinet (sebagai bagian dari anggaran nasional) pada Bulan 
September dan setelah disetujui oleh Kabinet selanjutnya disampaikan kepada DPR. 
Anggaran yang telah disetujui oleh DPR menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 
DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan 
Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN 
(Bendahara Umum Negara). 

3.1 PELAKSANAAN ANGGARAN 

Adapun pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dalam dua klasifikasi kegiatan, yaitu: 

1) Kegiatan Swakelola 
Untuk melaksanakan kegiatan swakelola sesuai kategori komponen A dan B 
dapat dilakukan dengan mengajukan uang muka untuk pelaksanaan kegiatan 
selama 1 bulan kepada KPPN.  

2) Kegiatan dengan Pihak ke-3 
Pembayaran kepada pihak ke-3 (pengadaan dilakukan sesuai dengan prosedur 
dan disetujui oleh donor) dapat dilakukan sesuai dengan kontrak kerja yang 
sudah disepakati dengan pihak ke-3. Pembayaran akan dilakukan langsung 
kepada pihak ke-3.  
 
 
 
 

 
Pejabat yang berhubungan dengan Pelaksanaan anggaran antara lain: 
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1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang 
berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada 
kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 

2. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disebut PA 
adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA 
untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 

3. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 
PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat 
mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 

4. Bendahara  
 
Tugas dan tanggungjawab masing-masing pejabat diatas diatur sesuai dengan 
peraturan dari Kementerian Keuangan. 

3.1.1 Pelaksanaan Anggaran Negara 

1. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Anggaran: 

a. Hemat, efisian, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; 

b. Efektif,  terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan 
serta sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

2. Pengadaan Barang/Jasa tetap perpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 
70  tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya (jika 
ada), serta Peraturan Menteri keuangan tentang standar Biaya (setiap tahun 
anggaran dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya). 

3. Perjalanan Dinas 
 Pelaksanaan perjalanan dinas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Peraturan yang sampai sekarang masih berlaku adalah peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012. 

SKPA 

Dalam alokasi dana menggunakan mekanisme SKPA maka Pelaksanaan anggaran 
SKPA adalah sebagai berikut: 

1. Kuasa PA Penerima menyampaikan satu lembar SKPA kepada KPPN Penerima 
sebelum mengajukan SPM yang pertama kali. 

2. Kuasa PA Penerima membukukan pengeluaran yang berasal dari SKPA secara 
terpisah dari dana yang berasal dari DIPA. 

3. Pejabat perbendaharaan yang mengelola dana SKPA pada satker Penerima 
dilaksanakan oleh pejabat perbendaharaan yang ditunjuk untuk mengelola dana 
SKPA satker penerima. 
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4. Penerbitan SPM atas dasar SKPA harus mencantumkan kode: 

a. Bagian Anggaran, unit Eselon I, Satuan Kerja, dan jenis kewenangan 
Kuasa PA Penerbit. 

b. Fungsi, Subfungsi, Program Kegiatan, Output, dan akun pada DIPA Kuasa 
PA Penerbit. 

c. Lokasi Kuasa PA Penerbit. 

d. Kantor Bayar KPPN Penerima. 

5. Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D atas dana SKPA berpedoman pada 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang terakhir yaitu Nomor Nomor 
PER-11/PB/2011. 

Pelaksanaan anggaran APBD mengikuti peraturan kemendagri nomor 21 tahun 2011 
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 
tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 
nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, dan 
Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan 
keuangan Daerah. 

Menurut pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2012 Pencairan 
bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran 
langsung (LS). 

3.1.2 Tata Cara Pembayaran 

Tata cara pembayaran mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh kementerian 
keuangan setiap tahun anggaran.  
Meskipun proses pembayaran mengikuti prosedur pemerintah, verifikasi diperlukan 
untuk menghindari terjadinya resiko kesalahan/penolakan pembayaran oleh Bank 
Dunia, termasuk adanya bukti-bukti pengeluaran, audit traills and procedure untuk 
memeriksa kesesuaian kontrak dengan hasil. 

3.2 PROSEDUR PENCAIRAN DANA 

Dalam pelaksanaan program PAMSIMAS prosedur pencairan dana dari KPPN diatur 
di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, sedangkan mekanisme 
pencairan dan pemanfaatan dana Bantuan Desa (Grant) secara khusus kepada 
masyarakat penerima akan diatur dalam buku Pedoman dan Petunjuk Teknis 
Pamsimas. 

Di dalam per dirjen PB tersebut diatur mengenai pembebanan dan pembayaran 
dana, prosedur pencairan dana per kategori, dan prosedur pengisian Rekening 
khusus, antara lain: 
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a. Tata cara pembayaran dana pinjaman menggunakan mekanisme rekening 
khusus 

b. Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM 
yang diajukan PA atau kuasa PA berdasarkan DIPA. 

c. Pembayaran dengan mekanisme UP/TUP tidak membebani rekening khusus. 

d. Sisa UP yang masih ada pada bendahara pada akhir tahun anggaran harus 
disetor ke kas negara selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember pada 
tahun anggaran berkenaan. 

e. Untuk keperluan pembayaran kontrak dalam valuta asing (valas) tidak 
diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut 

f. Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mensyaratkan NOL dapat 
dilaksanakan apabila SPM telah dilampiri copy ‘NOL’ for disbursment atau 
dengan penggantinya yaitu dengan Form 384P (untuk pekerjaan good and 
works), dan form 384c (untuk pekerjaan consultant services). 

g. Pencairan kategori 1 (goods, non-consulting, workshop, training and studies 
under Part A dan E of the project), kategori 2 (Grant under Part C of the project) 
dan kategori 3 (consultant services) dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan. 

h. Pengeluaran atas SP2D rekening khusus berdasarkan SPM yang diajukan 
PA/kuasa PA yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPLN 
dikategorikan sebagai ineligible. 

i. Pengeluaran ineligible menjadi tanggungjawab penuh kementerian/lembaga 
yang bersangkutan dan harus diperhitungkan didalam revisi DIPA 
kementerian/lembaga tahun anggaran berikutnya. 

Di samping itu prosedur pencairan atas DIPA mengikuti aturan pembayaran atas 
beban Anggaran Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur 
di dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan no Per- 11/PB/2011 yang 
merupakan perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 
PER- 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, tentang Mekanisme Pelaksanaan 
Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Di dalam peraturan ini memuat aturan-aturan prosedur dan cara pencairan melalui 
mekanisme UP/TUP dan LS baik LS kontrak maupun LS bendahara dan LS gaji, 
penerbitan SP2D berdasarkan pada SPM yang telah dikeluarkan oleh PA/kuasa PA, 
setelah diterbitkan SPP beserta kelengkapan pendukungnya. 

 

3.3 ALIRAN DANA DAN PENGATURAN PENCAIRAN DANA 
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Dalam memfasilitasi pencairan dana pinjaman, akan dibuka rekening dalam mata 
uang dolar di BI (Bank Indonesia) atas nama Kementerian Keuangan (cq. 
Kementerian Keuangan). Pengelolaan rekening tersebut berada di bawah tanggung 
jawab Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. Adapun proses pembukaan maupun 
penutupan Rekening Khusus di Bank Indonesia (RKBI) adalah sebagai berikut: 

1) Pembukaan dan pengisian RKBI 

 Permintaan Nomor Register untuk NPPHLN 

 Pembukaan Rekening Khusus 

i) Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan 
mengajukan permintaan pembukaan Rekening Khusus kepada 
Kantor Pusat Bank Indonesia. 

ii)  Pemerintah membuka rekening pada Bank Indonesia dan 
memberitahukan nomor rekening khusus kepada Ditjen 
Perbendaharaan. 

 Pengisian dana Awal (Initial Deposit) 

Setelah NPPHLN efektif dan program telah siap maka : 

i) Menteri Keuangan c.q Ditjen perbendaharaan (DJPb) 
mengirimkan surat / telex kepada PPHLN yang berisi penunjukan 
pejabat yang berwenang menandatangani aplikasi penarikan 
dana sekaligus dengan spesimen tanda tangan pihak yang 
bersangkutan; 

ii) Ditjen Perbendaharaan mengajukan aplikasi penarikan dana 
awal (initial deposit) kepada PPHLN untuk mengisi Rekening 
Khusus, berdasarkan kebutuhan EA. 

 Jumlah dana awal maksimal sebesar yang tertera dalam Disbursment Letter, 
namun untuk tahap awal dapat lebih kecil dari yang tertera pada Financing 
Agreement, yaitu dengan jumlah yang diperkirakan dapat membiayai kegiatan 
program selama 4 – 6 bulan pertama dan bersifat revolving. 

 Proses pengisian kembali dana dilakukan dengan mekanisme Withdrawal 
Application Replenishment yang dibuat dan diajukan oleh satuan kerja setiap 
terjadi penarikan dana dari Rekening Khusus di Bank Indonesia ke Ditjen 
Perbendaharaan dan PPHLN. Penarikan dana dilakukan sesuai kebutuhan 
program dan harus dijaga untuk menghindari kekosongan RKBI agar tidak 
membebani Rekening Pemerintah. Apabila rekening kosong, pengeluaran yang 
dilakukan akan membebani Rekening Antara (SBUN). Apabila hal ini terjadi 
maka harus segera diajukan Withdrawal Application reimbursement ke 
Lender/Donor, agar pengeluaran dari Rekening Antara ini segera diganti. 

 Petunjuk pelaksanaan pembayaran melalui Rekening Khusus untuk setiap 
PHLN akan diterbitkan oleh Ditjen Perbendaharaan kepada KPPN pembayar 
berupa Peraturan Dirjen Perbendaharaan. Proses Penutupan Rekening Khusus 
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 Terkait dengan penutupan rekening khusus terdapat beberapa hal yang harus 
diperhatikan8 : 

 Tanggal Penutupan Rekening Khusus / Closing date 
Tanggal berakhirnya program atau closing date sebagaimana yang telah 
ditetapkan dalam Loan/Letter Agreement, apabila terjadi penundaan 
atau mundurnya jadwal implementasi program maka tanggal penutupan 
akan diperpanjang sesuai dengan permintaan peminjam dan disetujui 
oleh Bank Dunia sebagai Pemberi Pinjaman. 

 Tanggal Limit Penerimaan Aplikasi Penarikan Dana / Disbursement 
deadline date 
Tanggal paling lambat diterimanya Aplikasi penarikan dana beserta 
dokumen pendukung untuk pengeluaran yang diperkenankan (eligible 
expenditure) yang terjadi pada saat tanggal penutupan / sebelum 
tanggal penutupan, yaitu 4 bulan setelah tanggal penutupan. 

 Penerima pinjaman dapat mengajukan permohonan perpanjangan 
sampai dengan 2 bulan dari tanggal batas penerimaan aplikasi 
penarikan dana (disbursement deadline date) disertai dengan alasan 
yang dapat diterima oleh Bank Dunia. Bank Dunia dapat menolak 
permohonan ini bila alasan tidak masuk akal atau penerima pinjaman 
melakukan sistem manajemen yang lemah dalam proses menutup 
Rekening Khusus. 

 Bank Dunia sebagai pemberi pinjaman berhak untuk meminta 
pengembalian atas dana yang digunakan untuk pengeluaran yang tidak 
terdokumentasi tidak lama setelah, disbursement deadline date“, dimana 
penerima pinjaman harus dapat memenuhi permintaan Bank Dunia 
dalam waktu tidak lebih dari 2 bulan.  

Bila penerima pinjaman tidak dapat memenuhi hal ini, maka pemberi 
pinjaman tidak akan mengizinkan penerima pinjaman untuk 
menggunakan Rekening Khusus atas program baru sampai dengan 
dikembalikannya dana di atas. 

 

                                                 

8 Disbursement Handbook for World Bank Clients chapter VII – Managing Project Implementation and Loan Closing 
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Prosedur Penutupan Rekening Khusus 
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3.4 MEKANISME PENCAIRAN DANA 

Aliran pembiayaan khususnya untuk pendanaan PAMSIMAS yang didanai Pinjaman 
Luar Negeri dan APBN lebih Jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

No. Kegiatan 
Cara 

Pengelolaan 

APBN 

APBD Pemerintah 
(RM/RMP) 

Pinjaman, 
Hibah Luar 

Negeri 

1. Administrasi kegiatan Swakelola    

2. Pelatihan  Swakelola, 
pihak ketiga 

   

3. Honorarium Swakelola    

4. Perjalanan/Monitoring Swakelola    

6. Operasional Kantor Swakelola    

7. Pengadaan Barang Swakelola, 
pihak ketiga 

   

8. 
Pengadaan Jasa Konsultan, Jasa 
Non Konsultan(80%) 

Pihak ketiga    

9. Bantuan Langsung Masyarakat  
Swakelola 

masyarakat 
   

Prosedur pencairan untuk kegiatan di atas dilakukan sesuai dengan peraturan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan no Per- 11/PB/2011 yang merupakan perubahan 
atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER- 66/PB/2005 tanggal 
28 Desember 2005, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Secara Rinci mekanisme pencairan dana APBN setiap tingkat adalah sebagai 
berikut: 

3.4.1 Pusat 

Kegiatan di tingkat pusat seperti terlihat di dalam gambar dibawah ini, dilakukan 
melalui dua prosedur, yaitu: 

 Swakelola 

 Kontrak 
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Mekanisme Pencairan Dana Tingkat Pusat 

 
SP2D yang diajukan sebagai pertangunggungjawaban ke WB adalah SP2D LS, GUP, Nihil yang diakui 
sebagai pengurang anggaran (sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan yang berlaku) 

Keterangan : 

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PAMSIMAS pada Ditjen Cipta 
Karya/DitjenPemberdayaan Masyarakat Desa/Ditjen Pembinaan Pembangunan 
Daerah/Direktorat PL Ditjen PP dan PL Kemenkes mengajukan Surat Perintah 
Pembayaran Langsung (SPP-LS), SPP GUP, SPP Nihil  kepada Kepala Satuan 
Kerja (KaSatker) sebagai Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa PA lengkap dengan 
dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan. 

2) PA/Kuasa PA melakukan pencatatan penerimaan SPP-LS dan SPP GUP dan 
SPP nihil dalam buku pengawasan penerimaan SPP-LS, SPP GUP, SPP nihil 
dan menyerahkan tanda terima SPP-LS, SPP-GUP, SPP-Nihil serta melakukan 
pengujian SPP seperti tersebut di atas. 
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3) PA/Kuasa PA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) rangkap 3 (tiga) 
yang dilaksanakan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM dimana: 

(a) lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN Pembayar, dan 

(b) lembar ketiga sebagai arsip pada kantor satuan kerja yang bersangkutan. 

 Sebelum SPM ditandatangani, Pejabat Penanda Tangan SPM harus 
melakukan verifikasi terhadap rincian penagihan, yaitu: 

(a) Verifikasi atas kelengkapan dokumentasi yang mendukung SPP 
(termasuk tiket dan boarding pass untuk perjalanan, daftar hadir untuk 
pertemuan dan pelatihan dan tagihan/kwintansi dari pihak ketiga) 

(b) Memastikan bahwa semua kegiatan didukung oleh laporan 

(c) Konfirmasi secara acak kepada pihak ketiga/rekanan yang memberikan 
jasa kepada program 

(d) Konfirmasi secara acak kepada peserta pelatihan/workshop 

(e) Konfirmasi secara acak dari penerima bantuan 

(f) Kunjungan ke lokasi (apabila diperlukan) 

(g) Verifikasi lain (apabila diperlukan) 

4) KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D kepada 
Rekening Bank Pihak III, dan rekening Bendahara. Penerbitan SP2D paling 
lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap. 
Apabila berkas SPM tidak memenuhi persyaratan, pengembalian SPM 
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM. 

5) Bank Indonesia/Bank Pemerintah yang telah ditunjuk akan mendebet dana 
pinjaman luar negeri dari Rekening Khusus/rekening kas negara dan 

memasukkannya ke rekening penerima pembayaran. 

3.4.2 Provinsi 

Kegiatan di provinsi dilakukan melalui dua prosedur yaitu: 
 Swakelola 
 Kontrak 

Mekanisme pencairan dana ditingkat provinsi lebih Jelas dapat dilihat pada gambar 
berikut ini: 
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Mekanisme Pencairan Dana Tingkat Provinsi 

 

Keterangan: 

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PAMSIMAS pada PKPAM Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi, Penyehaan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi,mengajukan 
Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS), SPP GUP, SPP Nihil, kepada 
Kepala Satuan Kerja (KaSatker) sebagai Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa PA 
lengkap dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan. 

2) PA/Kuasa PA melakukan pencatatan penerimaan SPP-LS dan SPP GUP dan 
SPP nihil dalam buku pengawasan penerimaan SPP-LS, SPP GUP, SPP nihil 
dan menyerahkan tanda terima SPP-LS, SPP-GUP, SPP-Nihil serta melakukan 
pengujian SPP seperti terssebut diatas. 
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3) PA/Kuasa PA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) rangkap 3 (tiga) 
yang dilaksanakan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM dimana: 

(a) lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN Pembayar, dan 

(b) lembar ketiga sebagai arsip pada kantor satuan kerja yang bersangkutan. 

 Sebelum SPM ditandatangani, Pejabat Penanda Tangan SPM harus 
melakukan verifikasi terhadap rincian penagihan, yaitu: 

(a) Verifikasi atas kelengkapan dokumentasi yang mendukung SPP 
(termasuk tiket dan boarding pass untuk perjalanan, daftar hadir untuk 
pertemuan dan pelatihan dan tagihan/kuitansi dari pihak ketiga) 

(b) Memastikan bahwa semua kegiatan didukung oleh laporan 

(c) Konfirmasi secara acak kepada pihak ketiga/rekanan yang memberikan 
jasa kepada program 

(d) Konfirmasi secara acak kepada peserta pelatihan/workshop 

(e) Konfirmasi secara acak dari penerima bantuan 

(f) Kunjungan ke lokasi (apabila diperlukan) 

(g) Verifikasi lain (apabila diperlukan) 

4) KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D ke  Rekening 
Bank Pihak III, dan rekening Bendahara. Penerbitan SP2D paling lambat dalam 
waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap. Apabila berkas 
SPM tidak memenuhi persyaratan, pengembalian SPM dilakukan paling lambat 
1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM. 

5) Bank Indonesia/Bank Pemerintah yang telah ditunjuk akan mendebet dana 
pinjaman luar negeri dari Rekening Khusus/rekening kas negara dan 
memasukkannya ke rekening penerima pembayaran. 

3.4.3 Kabupaten/Kota 

Mekanisme pencairan dana ditingkat Kabupaten/Kota lebih jelas dapat dilihat pada 
gambar berikut ini: 
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Mekanisme Pencairan Dana Ditingkat Kabupaten/Kota 

 

 

 

 

 

 

 

PENERBITAN SPM atas dasar SKPA harus mencantumkam: 

1. Bagian Anggaran Eselon I, Satuan Kerja, dan Jenis Kewenangan Kuasa PA Penerbit; 

2. Fungsi, Subfungsi, Program, Kegiatan, Output, dan Akun pada DIPA Kuasa PA Penerbit; 

3. Lokasi Kuasa PA Penerbit; 

4. Kantor Bayar KPPN Penerima 
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Keterangan : 

1) Dana PAMSIMAS untuk masing-masing kabupaten/kota disalurkan melalui 
dokumen anggaran/DIPA dan atau SKPA kepada Satker PIP/PPK PAMSIMAS 
di Kabupaten/Kota (PU) dengan mekanisme SPM/SP2D LS. 

2) Penerima dana PAMSIMAS adalah masyarakat desa/kelurahan melalui KKM 
dengan penanggung jawab Ketua KKM yang bersangkutan yang disalurkan ke 
rekening KKM. 

3) Secara khusus Ketua KKM dan Unit Pengelola Keuangan wajib membuka 
rekening bantuan di Bank Umum atas nama Rekening KKM PAMSIMAS (nama 
desa). Rekening ini untuk menampung transaksi baik penerimaan Bantuan 
Langsung Masyarakat (dari KPPN/BUD) dan kontribusi masyarakat, maupun 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pamsimas, serta penerimaan 
dan pengeluaran yang timbul atas pembukaan rekening tersebut. 

4) KPA dari masing-masing Satker menyampaikan nama dan specimen tanda 
tangan KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguji Pembebanan dan 
Penandatangan SPM, Bendahara, serta cap dinas instansi penerbit SPM 
kepada KPPN setempat untuk dipergunakan sebagai penguji. 

5) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ditandatangani oleh Satker 
PIP/PPK Pamsimas Kabupaten/kota dengan KKM. 

6) Penyaluran dana masyarakat BLM dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, tahap I 
sebesar 20 %, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 40%. Pencairan 
masing-masing tahapan dilakukan setelah persyaratan terpenuhi. 

7) Satker Kabupaten dapat melakukan penangguhan pencairan dana (untuk tahap 
II dan atau tahap III) bila terjadi penyimpangan pelaksanaan di lapangan 
sampai dengan penyelesaian permasalahan oleh lembaga pengawasan 
fungsional (Itjen dan/atau BPKP, Bawasda) 

8) Satker Kabupaten/Kota mengajukan SPP untuk KKM dengan dilampiri SPPB, 
kuitansi tagihan/tanda terima bermaterai, laporan penggunaan dana serta 
laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (untuk tahap II dan III) kepada Penguji 
Pembebanan/ Penerbit SPM untuk diproses penerbitan SPM nya.  

9) KPA Satker Program PAMSIMAS menyampaikan Surat Perintah Membayar 
(SPM) dengan dilampiri dokumen pendukung SPPB dan kwitansi kepada 
KPPN. 

10) KPPN menerbitkan SP2D kepada lembaga keuangan setempat sesuai dengan 
rekening KKM. 

11) Apabila dana di dalam rekening khusus tidak mencukupi, maka PKN 
(Kementerian Keuangan) akan melakukan penundanaan pembebanan ke 
rekening khusus. Dalam hal tertentu KPPN akan menghentikan sementara 
pembayaran.  
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12) Penarikan dana dari Rekening KKM ditandatangani oleh minimum 3 (tiga) 
orang, yaitu ketua KKM, Koordinator UPT, dan Bendahara. 

13) Tata cara penyaluran dan pencairan dana program PAMSIMAS ini, secara 
khusus akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Kementerian Keuangan.  

3.4.4 Pencairan Dana Hibah Desa/Kelurahan 

Komposisi pendanaan Dana Hibah Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut. 

No 
Urut 

Desa APBN APBD 

Kontribusi 
Masyarakat 

Total dari 
APBN + APBD 

+ kontribusi 
masyarakat 

Tahapan 
Pencairan dari 

paguAPBN/APBD 

Progres 
Pelaksanaan 

Kegiatan In 
cash 

In 
kind 

1 

Reguler/Baru 80%  
Min 
4% 

Min 
16% 

100% 

T1: 20% 
T1 ke T2: 10% 
T2 ke T3: 50% 

T2: 40% 

T3: 40% 

atau  80% 4% 16% 100% 

T1: 20% 
T1 ke T2: 10% 
T2 ke T3: 50% 

T2: 40% 

T3: 40% 

2 

Pengembangan 
 

80%  
Min 
4% 

Min 
16% 

100% 

T1: 20% T1 ke T2: 10% 
T2 Ke T3: 50% T2: 40% 

T3, 40% 

atau 
 

 
 

80% 
Min 
4% 

Min 
16% 

100% 

T1: 20% 
T1 ke T2: 10% 
T2 ke T3: 50% 

T2: 40% 

T3: 40% 

3 

Optimalisasi 
 

80%  
Min 
4% 

Min 
16% 

100% 

T1: 20% 
T1 ke T2: 10% 
T2 ke T3: 50% 

T2: 40% 

T3: 40% 

atau 
 

 80% 
Min 
4% 

Min 
16% 

100% 

T1: 20% 
T1 ke T2: 10% 
T2 ke T3: 50% 

T2: 40% 

T3: 40% 

 

Mekanisme Pencairan Dana Hibah kepada Desa/Kelurahan dapat digambarkan pada 
diagram berikut ini: 
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Keterangan: 

1) Pencairan dana APBN dilaksanakan melalui Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) oleh KPPN atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang 
diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa 
Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan. 

2) Pencairan Dana APBD dilaksanakan melalui Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) oleh BKD selaku Bendahara Umum Daerah melalui Kas Daerah atas 
dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat yang 
ditunjuk oleh Kepala Daerah atau SKPD yang ditetapkan dengan Surat 
Keputusan. 
 

3) Pencairan dana untuk pembayaran kegiatan PAMSIMAS dilakukan dengan tata 
cara Anggaran reguler APBN atau APBD, dimana KPPN/BUD telah menerima 
SPM dari KPA/SKPD PAMSIMAS, dilakukan setelah: 

 Telah terbit SK Bupati tentang Desa/Kelurahan Lokasi PAMSIMAS 

  RKM telah selesai dan disetujui DPMU dan TKK 

 Pendirian KKM telah disahkan dengan pencatatan/Akta Notaris 

 Telah ditandatangani SPPB antara Satker dan KKM 

 Kontribusi masyarakat inCash minimal 4% sudah terpenuhi di rekening 
KKM pada saat akan mencairkan Dana BLM Tahap III. 
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4)  Penyaluran dana BLM APBN/APBD dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:  
tahap I  20%, tahap II 40%, dan tahap III 40%. 

 

Pencairan Dana Tahap I 

Pencairan dana tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dapat diajukan setelah 
SPPB ditandatangani. 

(a) Pengajuan SPP oleh KKM sebagai syarat penerbitan SPM : 

 Surat keterangan capaian kegiatan telah diunggah di website Pamsimas 
sesuai dengan siklus kegiatan dan disetujui oleh Konsultan Kab/Kota dan 
DPMU 

 Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB ) 

 Berita acara permintaan pencairan dana (BAPPD) 

 Ringkasan SPPB, termasuk kesanggupan kontribusi masyarakat 

 Kuitansi sesuai jumlah dana tahap I 

(b) Penerbitan SPM : 
SPM diterbitkan oleh pejabat penerbit SPM setelah dilakukan pengujian 
terhadap dokumen yang disyaratkan pada butir a) di atas.  

(c) Penerbitan SP2D : 
KPPN/BUD akan menerbitkan SP2D setelah menerima SPM dengan 
melampirkan: 

 Ringkasan Kontrak/Ringkasan SPPB  

 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 
 

Pencairan Dana Tahap II 

Pencairan dana tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dapat diajukan melalui 
proses :  

(a) Pengajuan SPP oleh KKM sebagai syarat penerbitan SPM : 

 Surat keterangan capaian kegiatan telah diunggah di website Pamsimas 
sesuai dengan siklus kegiatan dan disetujui oleh Konsultan Kab/Kota dan 
DPMU 

 Berita acara permintaan pencairan dana (BAPPD) 

 Berita acara penggunaan dana tahap I yang dibuat berdasarkan laporan 
penggunaan dana (LPD1) yang menyatakan 90% dana tahap I telah 
digunakan 

 Berita acara kemajuan pelaksanaan kegiatan, mencapai 10% 

 Kuitansi sesuai jumlah dana tahap II  
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(b) Penerbitan SPM : 

SPM diterbitkan oleh pejabat penerbit SPM setelah dilakukan pengujian 
terhadap dokumen yang disyaratkan pada butir a) di atas.  

(c) Penerbitan SP2D : 

KPPN/BUD akan menerbitkan SP2D setelah menerima SPM dengan me-
lampirkan: 

 Ringkasan Kontrak/Ringkasan SPPB  

 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 
 

Pencairan Dana Tahap III 

Pencairan dana tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dapat diajukan melalui 
proses : 

(a) Proses pengajuan SPP dan syarat penerbitan SPM : 

 Surat keterangan capaian kegiatan telah diunggah di website Pamsimas 
sesuai dengan siklus kegiatan dan disetujui oleh Konsultan Kab/Kota dan 
DPMU 

 Berita acara permintaan pencairan dana (BAPPD) 

 Berita acara penggunaan dana tahap I dan tahap II yang dibuat 
berdasarkan laporan penggunaan dana (LPD2) yang menyatakan 90% 
dana tahap II telah digunakan 

 Berita acara kemajuan pelaksanaan kegiatan konstruksi, minimal telah 
mencapai 50% 

 Kuitansi sesuai jumlah dana tahap III 

 Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan (SPKMK) 

 Rekening BP-SPAMS yang memuat in-Cash minimal 4% telah terpenuhi. 

(b) Penerbitan SPM : 
SPM diterbitkan oleh pejabat  penerbit SPM setelah dilakukan pengujian 
terhadap dokumen yang disyaratkan pada butir a) di atas.  

(c) Penerbitan SP2D : 
KPPN/BUD akan menerbitkan SP2D setelah menerima SPM dengan 
melampirkan: 

 Ringkasan Kontrak/Ringkasan SPPB Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Belanja (SPTB) 
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3.5 PENATAUSAHAAN BENDAHARA 

Pelaksanaan Pencairan Dana berkaitan dengan peran Bendaharawan. Bendahara 
adalah orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau 
menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara. Bendahara 
kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Di dalam pelaksanaan 
penerimaan dan penerimaan dilakukan oleh bendaharawan masing-masing 
bendaharawan, yaitu: 

 Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang pendapatan negara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. 

 Bendaharawan Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran 
pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Bendahara 
pengeluaran ini dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). 

Bendaharawan tersebut selain melakukan tugas utamanya yaitu menyetorkan atau 
membayarkan, wajib melakukan Laporan Pertanggungjawabakan, pembukuan 
bendahara, pemeriksa kas dan rekonsiliasi kas. 

Pembukuan yang dilakukan oleh bendahara menghasilkan laporan kas dan realisasi 
anggaran yang berbeda dengan laporan yang dihasilkan oleh Unit Akuntansi Kuasa 
Pengguna Anggaran (UAKPA).  

Tatacara Penatausahaan Bendahara ini diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor Per-47/PB/2009 tanggal 10 Nopember 2009 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-
jawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Selanjutnya 
pelaksanaan penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara ini mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dari Kementerian 
Keuangan. 

Selain penatausahaan dan pertanggungjawaban, mekanisme pengeluaran dana dari 
KPPN baik pengeluaran dana sebagai uang muka, pembayaran kontrak, besaran 
uang muka dan penyetoran ke kas negara mengikuti peraturan kementerian 
keuangan, dimana peraturan ini setiap tahun anggaran berubah.  

Sedangkan pengelolaan keuangan daerah (sumber dana dari APBD) mengikuti 
peraturan dari Pemerintah Dalam Negeri, antara lain Permendagri no 21 tahun 2011 
yang merupakan perubahan dari Permendagri no 59 tahun 2007, dan permendagri 
no 13 tahun 2006. Untuk selanjutnya mengikuti peraturan dari Pemerintah Dalam 
Negeri dan peraturan lain yang terkait. 
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BAB 4. PELAPORAN KEUANGAN 
 

Terkait dengan penyusunan laporan keuangan maka berikut ini merupakan penjelasan 
tentang ketentuan dan tata cara pelaporan keuangan. Beberapa jenis laporan keuangan 
yang harus disampaikan oleh kementerian / lembaga dan pengelola program atau Project 
Managemen Unit (PMU) adalah: 

4.1 LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 

Kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggaran dan barang 
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan barang yang berada 
dalam tanggung jawabnya. Laporan keuangan kementerian/lembaga yang digunakan 
sebagai pertanggungjawaban keuangan kementerian/lembaga meliputi: Laporan 
Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai dengan 
Pernyataan telah direview yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga 
sebagai pengguna Anggaran dan dilampiri dengan Laporan Barang Pengguna, 
menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Laporan Rekening Pemerintah. 
Dalam pelaksanaannya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 
berwenang menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara serta 
mengatur Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara. pelaporan keuangan 
kementerian negara/lembaga berdasarkan peraturan perundangan dari kementerian 
keuangan yang berlaku meliputi jenis-jenis pelaporan, mekanisme pelaporan beserta 
lampirannya dan rincian pelaporan keuangan. Olehkarena itu, pelaporan keuangan 
kementerian / lembaga ini tidak dijelaskan di dalam juknis pengelolaan keuangan ini. 

4.2 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (SKPD) 

Sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah 
mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan 
daerah. 

Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari 
proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan 
keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Laporan keuangan 
sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi: Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.  

 

Menurut pasal 234 Permendagri nomor 13 tahun 2006 Sistem akuntansi 
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pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD sedangkan sistem akuntansi SKPD 
dilaksanakan oleh PPK-SKPD. 

4.3 LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PAMSIMAS: 

Tingkat Pusat: 

a) Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran disusun setiap bulan yang berisi realisasi keuangan 
masing-masing kegiatan (lihat format K1) 

b) Laporan IFR: 
Laporan IFR (Interm Financial Report) merupakan laporan pertanggungjawaban 
keuangan program ke Bank Dunia. Laporan  beserta dokumen pendukung 
digunakan sebagai dokumen Permintaan tambahan dana (advance), dan 
disampaikan ke Bank Dunia paling lambat 45 hari setelah periode laporan 
berakhir. 

Laporan IFR terdiri dari 

1) Keuangan 
Laporan keuangan dengan format IFR terdiri dari: 

- Form IFR 1 berisi Pagu, Realisasi dan Prosentase Realisasi terhadap 
Pagu per triwulan, sampai dengan tahunan, dan komulatif, (format K5, K6) 

- Form IFR 2 berisi Realisasi pembayaran yang dilakukan oleh proyek per 
masing-masing sumber dana serta nilai konversi mata uang yang 
digunakan dalam pembayaran ke dalam mata uang di dalam rekening 
khusus. 

- Form 1-A merupakan format untuk diisi dengan pergerakan rekening 
khusus. 

- Format 1-B merupakan format untuk diisi dengan rincian SP2D untuk 
pembayaran atas kontrak prior review per kategori. 

- Form 1-C merupakan format yang berisi rekapitulasi realisasi per SP2D 
atas pembayaran yang diklasifikasikan bukan prior review yang 
membebani rekening khusus per kategori. 

- Form I-C2 merupakan format yang diisi dengan rincian SP2D atas 
pembayaran yang diklasifikasikan bukan prior review yang membebani 
rekening khusus per kategori. 

- Form 1-D merupakan format yang diisi dengan perkiraan kebutuhan dana 
selama enam (6) bulan setelah periode pelaporan. 

2) Pengadaan 
Berisi laporan realisasi pengadaan selama periode pelaporan (format K7) 

3) Progres Fisik 
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c) Laporan Konsolidasi Nasional (format K8) 
Laporan konsolidasi nasional merupakan laporan keuangan program Pamsimas 
secara keseluruhan dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat semua PIU, serta 
semua sumber dana. Laporan ini juga digunakan atau dipersiapkan untuk audit 
laporan keuangan program.  

d) FISSA (format K9) 
Merupakan laporan pergerakan penggunaan rekening khusus selama satu 
periode. 

Regional Oversight Management Services: 

Jasa Manajemen Regional berkewajiban menyampaikan laporan keuangan program 
Pamsimas Konsolidasi Provinsi ke CPMU, sebagai berikut: 

i. Provinsi  

Konsultan Provinsi (PMC) membantu menyusun laporan keuangan: 

- Satker Pamsimas Provinsi ke PPMU yaitu: 

a) Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran disusun setiap bulan yang berisi realisasi 
keuangan masing-masing kegiatan (lihat format K1). Laporan ini disusun 
dan disampaikan setiap bulan. 

b) Laporan IFR: 
Laporan ini dibuat dan disampaikan setiap tiga (3) bulan. 

a. Keuangan 

Format yang digunakan adalah hanya format K5 untuk IFR dengan 
sumber dana dari PLN (IBRD 8259-ID), Format K6 untuk IFR dengan 
sumber dana dari HLN (Grant TF 094792) 

 Form IFR 1 berisi Pagu, Realisasi dan Prosentase Realisasi 
terhadap Pagu per triwulan, sampai dengan tahunan, dan 
komulatif. 

Laporan ini didukung dengan rincian Daftar SP2D PHLN (format K2) 
dan Daftar SP2D RM/RMP (Format 3) 

b. Pengadaan 

Berisi realisasi kontrak (format K7) laporan ini disampaikan setiap 
bulan 

Dilengkapi dengan Daftar SP2D PHLN (format K2), Daftar SP2D RM/P 
(format K3) 

c. Progres Fisik 
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- Laporan PPMU: 
o Laporan Penyerapan  

Laporan penyerapan dan target penyerapan per tiga bulan (Format K4) 

o Laporan Konsolidasi Provinsi 

Merupakan laporan konsolidasi provinsi yang terdiri dari Pagu dan realisasi 
PKPAM provinsi, Komponen B dinas Kesehatan, DPMU Kabupaten/Kota. 
Laporan disusun setiap tahun paling lambat tiga (3) minggu setelah akhir 
tahun. 

Format yang digunakan adalah format K8 

Laporan ini didukung dengan daftar SP2D PHLN (format K2), dan Daftar 
SP2D RM/P (format K3) 

ii. Kabupaten /Kota 

Konsultan Kabupaten (District  Management Coordinator) membantu menyusun 
laporan keuangan: 

- Laporan IFR 

Format yang digunakan adalah hanya format K5, apabila alokasi dana BLM 
dari PLN (IBRD 8259-ID) atau APBD. Format K6, apabila alokasi dana BLM 
dari HLN (Grant TF 094792) 

Form IFR 1 berisi Pagu, Realisasi dan Prosentase Realisasi terhadap Pagu 
per triwulan, sampai dengan tahunan, dan komulatif. 

Laporan ini juga didukung dengan Daftar SP2D PHLN (format K2), untuk 
APBD menggunakan format K3 
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4.4 FORMAT LAPORAN 

 Format K.1: Laporan Realisasi Anggaran 

 

 

 

Satker:...................... 

Provinsi:.................... 

NO 
URUT 

KODE KEGIATAN K/S 
 PAGU  REALISASI PROGRES (%) 

RM/P APBD PLN HLN JUMLAH RM/P APBD PLN HLN JUMLAH KEU FISIK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 
12 13 14 15 16 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

JUMLAH                     

Keterangan: 

 Kolon 1: diisi no urut 

 Kolom 2: diisi sesuai dengan kode kegiatan didalam DIPA 

IBRD.................... 

PAMSIMAS 2 
Laporan Realisasi Anggaran 

Per.....................
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 Kolom3: diisi sesuai dengan Kegiatan (misal: pelatihan fasilitator, pelatihan BPSPAM, fasilitator dsb). 

 Kolom 4: diisi dengan “K” untuk kode kontrak, atau “S” untuk kode kegiatan swakelola 

 Kolom 5: diisi Pagu Rupiah Murni/Pendamping sesuai dengan DIPA 

 Kolom 6: diisi dengan Pagu APBD didalam DPA 

 Kolom 7: diisi Pagu Pinjaman (IBRD) sesuai dengan DIPA 

 Kolom 8: diisi Pagu Hibah (Grant TF) sesuai dengan DIPA 

 Kolom 9: diisi penjumlahan RM/P, APBD, PLN dan HLN. 

 Kolom 10: diisi jumlah realisasi kegiatan dengan dana dari RM/P 

 Kolom 11: diisi jumlah realisasi kegiatan dengan dana dari APBD 

 Kolom 12: diisi jumlah realisasinya kegiatan dengan dana dari PLN. 

 Kolom 13: diisi jumlah realisasi kegiatan dengan dana dari HLN. 

 Kolom 14: diisi jumlah keseruluhan realisasi 

 Kolom 15: diisi prosentase capaian realisasi keuangan 

 Kolom 16: diisi prosentase capaian realisasi fisik 

Laporan bulanan ini disampaikan ke CPMU paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Laporan ini dilengkapi dengan Daftar SP2D (RK), Daftar 
SP2D dan SPM (RM/P dan APBD) sebagai berikut: 
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 Format K.2: Daftar SP2D PHLN 
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# Daftar SP2D RK dipisahkan sesuai dengan sumber dana (IBRD/TF). SP2D yang dimasukkan kedalam daftar ini adalah SP2D yang 
dianggap sebagai pengurang anggaran yaitu SP2D GUP, LS, Nihil. SP2D UP dan TUP tidak dimasukkan kedalam daftar ini. Apabila 
terdapat SP2D nihil maka nilai SP2D yang dimasukkan adalah nilai didalam SPM. 

 

Keterangan: 

Kolom nomor 1 : diisi nomor urut 

Kolom nomor 2 : diisi kode dan penjelasan kategori sesuai dengan Loan/Letter Agrement 

Kolom nomor 2a : diisi tanggal Laporan Reksus (hanya diisi oleh pusat) 

Kolom nomor 3a : diisi nama KPPN  

Kolom nomor 3b : diisi nomor SP2D (lengkap, misal: 000238U/140/101) 

Kolom nomor 4 : diisi tanggal SP2D 

Kolom nomor 5 : diisi nomor dan tanggal kontrak (jika ada) dan kegiatan  

Kolom nomor 6 : diisi nama kontraktor atau nama penerima pembayaran dari KPPN 

Kolom nomor 7 : diisi nilai kontrak sesuai dengan angka dalam SP2D 

Kolom nomor 8 : diisi jumlah pembayaran kepada kontraktor atau penerima pembayaran (total termasuk pajak) 

Kolom nomor 9 : diisi prosentase (%) pembiayaan sesuai dengan Loan/Letter Agreement 

Kolom nomor 10 : diisi jumlah rupiah (sesuai dengan jumlah dan mata uang didalam SP2D) yang dibiayai oleh World Bank 

Kolom nomor 11 : diisi kurs sesuai di dalam rekening khusus (hanya diisi oleh pusat) 

Kolom nomor 12 : diisi dengan nilai nilai sesuai dengan jumlah dan mata uang yang tertera di dalam rekening khusu (hanya diisi oleh pusat) 
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 Format K.3:  Daftar SPM dan SP2D RM/P 

 

 

SPM yang dimasukkan kedalam daftar ini adalah SPM yang dianggap sebagai pengurang anggaran yaitu SPM GUP, LS, Nihil. SPM UP dan TUP tidak dimasukkan 
kedalam daftar ini. Nilai yang dianggap sebagai pengurang anggaran adalah nilai bruto. 
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 Laporan Triwulan  

 Format K.4: Laporan Penyerapan 
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 Format K.5: Laporan IFR (IBRD) 
 
 

Third Water Supply and Sanitation For Low Income Communities (Pamsimas II) Project 
Project Sources and Uses Of Fund 
For Reporting Periode Ending.............. 

Provinsi  : 

Kab/Kota  : 

Sources of Fund and Uses Of Funds (by 
Category) 

Actual  Planned  Variance 

Current 
Quarter 

Year To 
Date 

Cummulative 
to Date 

Current 
Quarter 

Year To 
Date 

Cummulative 
to Date 

Current 
Quarter 

Year 
To 
Date 

Cummulative 
to Date 

(IDR)  (IDR)  (IDR)  (IDR)  (IDR)  (IDR)  (%)  (%)  (%) 
Sources of Fund                             

The World Bank                            

GoI                                

   APBN                            

   APBD                            

   Community Contribution                            

Other Donor                            

Total Souces of Fund                            

Uses of Fund                             

1  Goods, non Consulting Services, 
Workshop and Training under Part 
A and E of the project                            

   ‐ IBRD ...............                            

   ‐ APBN                            
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Sources of Fund and Uses Of Funds (by 
Category) 

Actual  Planned  Variance 

Current 
Quarter 

Year To 
Date 

Cummulative 
to Date 

Current 
Quarter 

Year To 
Date 

Cummulative 
to Date 

Current 
Quarter 

Year 
To 
Date 

Cummulative 
to Date 

(IDR)  (IDR)  (IDR)  (IDR)  (IDR)  (IDR)  (%)  (%)  (%) 
2  Grant Under Part C of the Project                            

   ‐ IBRD..........                            

   ‐APBN                            

   ‐APBD                            

   ‐Community Contribution                            

            ‐ In cash                            

            ‐ In Kind                            

                                

3  Consulting Services                            

   ‐ IBRD ...............                            

   ‐ APBN                            

                                

Total Uses of Fund                            

 
Format tersebut digunakan untuk sumber dan penggunaan dana yang berasal dari IBRD 8259-ID. Sedangkan untuk sumber dana 
dari Grant TF, menggunakan format K6. 
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 Format K.6: Laporan IFR  (Grant TF) 
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 Format K.7: Laporan Realisasi Kontrak  

 

 
WSSLIC-PAMSIMAS 

LAPORAN REALISASI KONTRAK 
PER …………………… 

 

Laporan Realisasi Kontrak dibuat terpisah sesuai dengan sumber dana, kecuali untuk kontrak dengan porsi pembiayaan misal 80% IBRD dan 20% 
RMP, maka dibuat dalam satu tabel. 
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 Laporan Tahunan  

 Format K.8: laporan tahunan (unaudited: pusat dan provinsi) 

 
Third Water Supply and Sanitation For Low Income Communities (Pamsimas II) Project 

Project Sources and Uses Of Fund 
For Reporting Periode Ending …………….. 
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Cara Pengisian Format ini adalah: 

 Kolom Realisasi Commulative to Last Year: diisi jumlah realisasi dari tahun awal program sampai dengan tahun sebelum pelaporan. 

 Kolom Realisasi year to date: diisi dengan jumlah realisasi hanya pada tahun anggaran pelaporan 

 Kolom realisasi commulative to date: diisi dengan jumlah realisasi tahun awal program sampai dengan tahun pelaporan. 

 Kolom plan Commulative to Last Year: diisi jumlah rencana (anggaran) dari awal program sampai dengan tahun sebelum pelaporan. 

 Kolom Plan year to date: diisi dengan jumlah rencana (anggaran) hanya pada tahun anggaran pelaporan 

 Kolom Plan commulative to date: diisi dengan jumlah rencana (anggaran) tahun awal program sampai dengan tahun pelaporan. 

 Kolom Variance Commulative to Last Year: diisi denganrealisasi commulative to last year dibagi dengan Plan Commulative to last year kali 
100%. 

 Kolom Variance year to date: diisi dengan realisasi year to date dibagi dengan plan year to date kali 100% 

 Kolom Variance commulative to date: diisi dengan realisasi commulative to date dibagi dengan plan commulative to date kali 100%. 

 Selain laporan keuangan seperti format diatas disertai juga dengan: 

 Catatan atas laporan keuangan yang terdiri: 

 Gambaran umum program 

 Kebijakan akuntansi/keuangan 

 Penjelasan per capain per kategori/komponen 
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 Format K.9: FISSA (Financial Statement of Special Account) 

Bank and Account No.:.......................

...............

Part I
1. Cummulative advances to end of current reporting period -                              

2. Cummulative expenditures to end of last reporting period -                              

3. Outstanding advances to be accounted (1-2) -                              

Part II
4. Opening SA balance at beginning of reporting period -                              

5. Add/Substract:Cummulative adjustments (if any) * -                         

6. Advances from the World Bank during reporting period -                         

7.add 5 and 6 -                              
8. Outstanding advances to be accounted for (4+7) (must be same as item 3) -                              

9. Closing SA balance at end of current reporting -                              

10. Add/substract: Cummulative adjusment (if any) ** -                         

11. Expenditures for current reporting period -                         

12. Add 10+11 -                              
13. Add 9+12                                                      -                              

14. Difference (if any) 8-13 *** -                              

Part III
15. Total Forecasted amount to be paid by World Bank -                              
16. Less: Closing SA balance (as per item 9 ) -                         

17. Cumulative adjustment (if any) **** -                         

18. Add 16+17 -                              

19. Cash requirement from WB for next six months (15-18) -                              

20. Amount requested for advance to SA (rounding) -                              

===================

* Explanation for item 5 (if not zero): FMR & AW Ref. Amount (+/-) Remarks

-                         

-                         

-                         

** Explanation for item 10 (if not Zero): FMR & AW Ref. Amount (+/-) Remarks

-                         

-                         

-                         

-                         

*** Explanation for item 14 (if not Zero): FMR & AW Ref. Amount (+/-) Remarks

-                         

**** Explanation for item 17 (if not Zero): FMR & AW Ref. Amount (+/-) Remarks

-                         

Third WSLIC - PAMSIMAS
Financial Statement of Special Account

for the Reporting Period   ..............................
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Keterangan: 
 

1 : Diisi jumlah advance dari World Bank komulatif 

2 : Diisi jumlah pembayaran yang dibebankan kedalam rekening khusus komulatif  

3 : Diisi pengurangan atas nomor 1 dengan nomor 2 

4 : Diisi saldo rekening khusus pada awal periode laporan 

5 : Diisi jumlah koreksi (jika ada) 

6 : Diisi jumlah advace dari World Bank selama periode pelaporan 

7 : Diisi penjumlahan nomor 5, dan nomor 6 

8 : Diisi penjumlahan nomor 4, dan nomor 7 

9 : Diisi saldo rekening khusus pada akhir periode pelaporan 

10 : Diisi jumlah koreksi (jika ada) 

11 : Diisi dengan jumlah pembayaran yang dibebankan kedalam rekening khusus 
selama periode pelaporan 

12 : Diisi penjumlahan nomor 10 dan nomor 11 

13 : Diisi penjumlahan nomor 9 dan nomor 12 

14 : Diisi dengan pengurangan nomor 8 dengan nomor 3 

15 : Diisi dengan perkiraan kebutuhan selama 6 (enam) bulan setelah periode 
pelaporan 

16 : Diisi dengan saldo akhir rekening khusus 

17 : Diisi dengan penyesuaian (jika ada) 

18 : Diisi dengan penjumlahan nomor 16 dan nomor 17 

19 : Diisi pengurangan nomor 15 dengan nomor 18 

20 : Diisi jumlah dana yang diminta ke World Bank 
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PROSES PENGOLAHAN DATA KEUANGAN BERSUMBER DANA  
DARI PLN DAN HLN PAMSIMAS 

 

 

 

 
  

 
Data 
SP2D 

 
Data 
RKBI 

 
Matching 

Data 
Process 

 
Dokumen 

Replenishment 

Statement of 
ExpendituresSummary 

(SOE-SUM) 

kebutuhan Dana untuk 
6 bulan kedepan 

List of SP2D Backlog 

 
Status Pencairan 
Pinjaman IBRD 
No 8259-ID, TF 

data dari client 
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BAB 5. AUDIT 
 

5.1 PEMERIKSAAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT) 

Program akan memperkuat penanganan internal audit yang akan dilaksanakan oleh 
Inspektorat Jenderal secara reguler setiap 4 bulan sekali sebagai pemeriksaan yang 
terpisah terhadap kinerja pelaku program Kementerian. Inspektorat Jenderal 
Kementerian PU telah ditugaskan untuk bertanggungjawab melakukan monitoring 
realisasi anggaran Kementerian PU. Selain Inspektorat Jenderal kementerian PU 
yang melakukan audit internal adalah Itjen Kementerian Kesehatan, dan Itjen 
Kementerian Dalam Negeri. 

Pemeriksaan Internal (Internal Audit) dana Pamsimas yang bersumber dari APBD 
akan dilakukan oleh Bawasda. 

Bank Dunia merekomendasikan bahwa rencana kerja Inspektorat Jenderal termasuk 
internal audit kegiatan dan pembiayaan Pamsimas untuk kegiatan di tingkat pusat, 
dan provinsi, dan merekrut akuntan untuk memperkuat tim Inspektorat.  

Internal Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan 
Umum akan memastikan setidaknya mencakup minimal 10% desa/kelurahan sasaran 
di seluruh kabupaten partisipan Pamsimas. Laporan temuan audit disampaikan ke 
auditor external program dan Bank Dunia jika diminta. 

Khusus bagi Pengelola Program, perlu memperkuat prosedur verifikasi oleh internal 
auditor (Itjen) yang di dalamnya termasuk:  

1) Verifikasi kelengkapan seluruh dokumen pendukung SPP (termasuk tiket dan 
boarding pass untuk perjalanan dinas, daftar hadir untuk pertemuan dan training 
serta tagihan pihak ketiga). 

2) Menjamin seluruh kegiatan didukung dengan laporan.  

3) Konfirmasi kepada pihak ketiga atas kinerja pelayanan. 

4) Konfirmasi secara acak kepada partisipan lokakarya/training  

5) Konfirmasi secara acak kepada penerima manfaat, misalnya: Penerima beasiswa. 

6) Kunjungan lokasi (bila diperlukan) 

7) Jenis-jenis review lainnya (bila diperlukan) 
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5.2 KEBIJAKAN AUDIT EKSTERNAL 

5.2.1 Ruang Lingkup Audit 

Dilakukan oleh : - BPKP (untuk sumber dana APBN) 
  - Bawasda (untuk sumber dana APBD) 

Audit yang dilakukan : audit Laporan Keuangan dan Kinerja yang dilaksanakan 
sekaligus  

Waktu pelaksanaan : 1 tahun sekali 

Waktu penyampaian : maximum enam (6)  bulan setelah akhir tahun buku program 
 

Tujuan audit adalah untuk mendapatkan pendapat (opini) independen: 

- laporan keuangan atas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan dan ketaatan 
dengan perjanjian pinjaman termasuk informasi-informasi yang disyaratkan oleh 
Bank Dunia, 

- Monitoring implementasi program yang didanai pinjaman / bantuan luar negeri 

Standar audit:  

Proses audit dilaksanakan menurut Standar Audit Ikatan Akuntan Indonesia, 
Standard Audit International, dan Audit manual for Bank-Financed Projects (July 
1998). Hal ini akan mencakup tes dan pengawasan (control) yang dianggap perlu 
oleh auditor dalam situasi tersebut. 

Persiapan yang harus dilakukan oleh pihak yang diaudit (auditee):  

1) Mempersiapkan dokumen – dokumen yang diminta auditor. Meminta jadwal 
audit lapangan (field audit) kepada auditor. 

2) Mempersiapkan/menunjuk pendamping bagi auditor agar pelaksanaan berjalan 
lancar.  

Laporan audit yang dilakukan oleh BPKP diserahkan kepada Satker/PMU dan Bank 
Dunia. 
Laporan audit yang dilakukan oleh Bawasda diserahkan kepada Pemerintah Daerah, 
laporan audit yang dilakukan oleh Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik) untuk 
kegiatan di masyarakat diserahkan kepada KKM (apabila diperlukan). 

5.2.2 Sasaran Audit 

Sasaran Audit adalah sebagai berikut: 

a) Untuk memberikan opini yang profesional dan independen atas laporan 
keuangan tahunan program yang akurat, dapat dipercaya dan berintegritas. 

b) Untuk memberikan penilaian atas operasional dari sistem manajemen 
keuangan dan prosedur yang disetujui untuk proyek yang bersangkutan, 
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termasuk pengawasan internal dan konfirmasi bahwa seluruh dana pinjaman 
dicairkan melalui SOE atau prosedur lainnya digunakan untuk pengeluaran 
yang eligible untuk pendanaan atas persetujuan pendanaan dan digunakan 
untuk tujuan yang terdapat dalam Project Appraisal Document (PAD). 

c) Untuk memverifikasi kehandalan dari informasi manajemen keuangan yang 
disajikan dalam Interim Financial Report (IFR) tiga bulanan. 

d) Untuk menguji implementasi dari komponen-komponen program sebagaimana 
diukur dengan indikator kinerja tertentu. 

e) Untuk memverifikasi ketaatan dengan perjanjian keuangan sebagaimana 
diaplikasikan di dalam perjanjian keuangan. 

Audit harus mencakup keseluruhan proyek, seperti mencakup seluruh sumber-
sumber dan aplikasi atas dana baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Untuk itu, 
auditor harus mengunjungi wilayah proyek dan instansi lain yang terkait. 

Area spesifik untuk mencapai sasaran audit mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1) Pengujian terhadap Laporan Keuangan Tahunan proyek untuk mengetahui dan 
mengidentifikasi: 

a) Sesuai / tidaknya laporan tersebut dengan Prinsip Standar Akuntansi 
Indonesia (SAI) dan diterapkan secara konsisten 

b) Semua transaksi keuangan dan operasi proyek selama tahun berjalan 
dan posisi keuangan proyek pada setiap akhir tahun fiskal, telah tercermin 
dalam rekening bank secara akurat dan dapat dipercaya. 

Penyimpangan yang material dari SAI dan pengaruhnya terhadap laporan 
keuangan harus dilaporkan. 

2) Pengujian terhadap kecukupan Sistem Pengelolaan Keuangan (Financial 
Management System) proyek.  

Pengelolaan keuangan yang mencakup metode dan catatan-catatan yang 
dibentuk dengan maksud untuk mengidentifikasi, menyusun, menganalisa, 
mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi, dan untuk 
menjaga akuntabilitas dan pengawasan internal. 

Hal ini akan meliputi aspek-aspek seperti: 

a) Kecukupan dan efektifitas dari pengawasan (control) akuntansi, keuangan 
dan operasional 

b) Validasi pembayaran 

c) Verifikasi dari output proyek 

d) Kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, perencanaan dan 
prosedur pengadaan, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan proyek 
seperti yang telah dijabarkan secara rinci dalam PMM yang telah disetujui 

e) Kehandalan sistem akuntansi, data, dan laporan keuangan 
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f) Verifikasi atas aktiva-aktiva yang dibeli untuk proyek, pencatatan dan 
penjagaan (custody) terhadap aktiva tetap proyek 

g) Integritas, pengawasan, pengamanan dan efektifitas dari operasi sistem 
komputerisasi 

3) Pengujian terhadap kepatuhan perjanjian keuangan (loan agreement/letter 
agreement) yang berhubungan dan pedoman Bank Dunia khususnya semua 
yang berhubungan dengan hal-hal akuntansi dan keuangan. Hal ini mencakup 
verifikasi bahwa : 

a) Semua dana eksternal yang telah digunakan sesuai dengan syarat – 
syarat perjanjian keuangan (loan agreement) yang berhubungan, dengan 
pokok perhatian pada efisiensi dan ekonomis, dan hanya digunakan untuk 
keperluan – keperluan dimana dana ini disediakan. 

b) Dana pendamping (counterparts fund) yang disediakan oleh Pemerintah 
Indonesia dan digunakan sesuai dengan perjanjian keuangan yang 
berhubungan, dengan pokok perhatian pada efisiensi dan ekonomis dan 
hanya digunakan untuk keperluan–keperluan dimana dana ini disediakan. 

c) Pengeluaran–pengeluaran yang dibebankan pada program adalah 
pengeluaran-pengeluaran yang diperbolehkan (eligible expenditures), dan 
telah diklasifikasikan secara benar ke dalam kategori dan komponen yang 
sesuai dengan perjanjian keuangan yang berhubungan  

d) Barang dan jasa yang didanai telah dibeli / diadakan sesuai dengan 
perjanjian keuangan yang berhubungan dan Pedoman Bank Dunia 

e) Semua dokumen pendukung, catatan-catatan dan rekening-rekening 
(records and accounts) yang perlu, telah dikelola sesuai dengan semua 
kegiatan program 

f) Adanya keterkaitan yang jelas antara catatan akuntansi (accounting 
records) termasuk buku rekening, buku kas, buku bank, buku pajak, dan 
bukti transaksi dengan Laporan Keuangan Proyek 

g) Rekening Khusus (Special Accounts) yang telah digunakan untuk 
pengeluaran loan / kredit, telah dikelola sesuai dengan perjanjian 
keuangan yang berhubungan dan transaksi dari Rekening Khusus ini 
secara akurat dan tepat telah dicatat dan dibebankan dalam Rekening 
Khusus dan laporan keuangan program. 

4) SOE atau IFR, dalam hal ini digunakan untuk mendukung Withdrawal 
Application (WA) dan pengeluaran dana oleh Lender/Donor adalah dapat 
diandalkan dan secara akurat mencerminkan pengeluaran – pengeluaran dan 
kegiatan – kegiatan selama periode pelaporan. 

Perjanjian keuangan, termasuk Subsidiary Loan Agreement (jika ada) telah 
mematuhi kesepakatan keuangan tertentu (specific financial covenants) 
lainnya, auditor memverifikasi bahwa hal ini telah dipatuhi. 
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5) Pengujian terhadap pelaksanaan program untuk menentukan kesesuaian 
antara kemajuan fisik dan keuangan program selama periode dan dilaporkan 
secara akurat. 

6) Pengujian terhadap pencapaian dari rencana-rencana dalam pelaksanaan 
program yang diukur dengan indikator keberhasilan sesuai dengan Loan/letter 
Agreement. 

7) Pengujian terhadap: 

a) Rekening program 
 Sumber – sumber dana akan menunjukkan loan/grant, donor lainnya, dan 

dana Pendamping dari Pemerintah Indonesia ( dari Pemerintah Pusat 
atau daerah ) secara terpisah. 

 Total pengeluaran dana harus dirangkum berdasarkan komponen utama 
proyek seperti tercantum dalam PAD dan kategori pembelanjaan seperti 
yang tercantum dalam perjanjian keuangan. 

 Laporan keuangan harus tersedia untuk setiap unit atau lokasi 
pelaksanaan proyek, dan juga laporan keuangan konsolidasi bagi seluruh 
proyek untuk tahun fiskal yang sedang berjalan dan akumulasinya hingga 
akhir periode tertentu.  

 Auditor harus menguji akurasi dan keabsahan SOE atau IFR yang 
digunakan sebagai dasar pengajuan WA, dan auditor harus memastikan 
bahwa SOE dan IFR tersebut akurat serta mencerminkan pengeluaran 
dan kegiatan yang sesungguhnya selama periode pelaporan. 

b) Rekening Khusus (Special Accounts) 
 Untuk setiap pembelanjaan yang dibuat melalui Rekening Khusus dan 

dikelola program, auditor harus memverifikasi : 

  Laporan rekonsiliasi antara : 
 Pengeluaran (expenditures) program dengan penarikan 

(withdrawal) melalui mekanisme RK seperti yang tercatat di 
dalam rekening khusus, dan pengeluaran-pengeluaran yang 
dilakukan melalui rekening antara (apabila ada). 

 Jumlah yang dibayarkan dari rekening pre-financing dengan 
pembayaran langsung (jika ada). 

 Jumlah  setoran yang dibayarkan oleh Bank Dunia ke dalam 
Rekening  khusus (replenishment) dan jumlah penggantian 
(reimbursement) apabila menggunakan rekening antara 

  Kesesuaian antara pengeluaran program seperti yang 
dilaporkan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan jumlah 
yang ditarik melalui meknisme RK (Rekening khusus), dan jumlah 
penggantian (replenishment) dalam rekening khusus  sesuai 
dengan jumlah yang dikeluarkan Bank Dunia sebagai pinjaman / 
hibah. 
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c) Pembelanjaan (disbursement) : SOE atau IFR 

Auditor perlu untuk : 

  Memastikan kehandalan sistem pengelolaan keuangan untuk 
menghasilkan IFR dan telah memenuhi persyaratan Bank Dunia 
selama tahun berjalan. 

  Menguji resiko-resiko yang mungkin muncul di masa depan 
karena secara terus  menerus menggunakan metode disbursement. 
Auditor harus melakukan tes dan pengawasan yang dianggap perlu 
dalam situasi tersebut (subsequent event). 

Pengeluaran – pengeluaran ini harus secara teliti diperbandingkan untuk 
proyek-proyek yang memenuhi syarat sesuai dengan kesepakatan 
keuangan, dan mengacu pada PAD sebagai petunjuk apabila 
diperlukan. Identifikasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak memenuhi 
syarat namun telah masuk dalam pengajuan penarikan dana, harus 
dilaporkan kepada auditor. 

Didalam laporan Audit, total penarikan dana dari Rekening Khusus 
harus menjadi bagian dari keseluruhan rekonsiliasi dari pembayaran 
Bank seperti diuraikan diatas. 

5.2.3 Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan/Ditanggapi Oleh Auditi (Pihak yang Diaudit) 

Dalam masa audit sebelum laporan auditor independen keluar, Auditor akan 
memberikan hal-hal yang perlu ditanggapi atau dilakukan oleh auditi antara lain: 

1) Management letter 
Auditor akan memberikan management letter kepada auditi. Pada dasarnya 
management letter berisi permasalahan, temuan-temuan atas kelemahan 
pengelolaan program beserta rekomendasi. 
Atas Management letter tersebut pihak yang diaudit harus memberikan 
tanggapan/jawaban/tindak lanjut. 

2) RepresentasiLetter 
Berisi apa yang harus dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh 
Kasatker. Isi Representasi letter biasanya dipersiapkan oleh auditor. 

3) Pembahasan Akhir (exit conference) 
 Pembahasan akhir harus dilakukan 

 Sarana untuk memberikan klarifikasi, tanggapan ataupun 
ketidaksepakatan. 

 Menyepakati temuan dan tindak lanjut. 

 Tanggapan harus secara tertulis, ditandatangani, dan jika perlu dilampiri 
bukti pendukung. 

Hasil dari pembahasan akhir adalah kesepakatan yang harus ditindaklanjuti 
oleh Auditi. 
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5.2.4 Rincian Laporan Audit 

Laporan audit terdiri atas: 

1) Laporan Audit 

a) Opini Auditor Independen 
Berisi tentang :  
  Ruang Lingkup  

 Ruang lingkup audit dan pernyataan manajemen 

 Dasar Audit yang digunakan (sesuai dengan standart yang merujuk 
pada standar audit International), metodologi audit, perencanaan 
audit.  

 Penilaian atas pengendalian intern 

 Opini   

Jenis Opini dari yang terbagus sampai yang terendah 

 Wajar tanpa syarat (unqualified clean opinion) 

 Wajar tanpa syarat dengan modifikasi paragraph  

 Wajar dengan syarat 

 Disclaimer 

 Adverse 

2) Laporan atas Sumber dan Penggunaan Dana Proyek (sources and uses fund 
project) 
Laporan ini berisi sumber dana yang digunakan oleh proyek baik yang berasal 
dari loan, APBN, APBD maupun sumber lain (masyarakat) serta penggunaan 
atas sumber dana tersebut selama satu periode. 

3) Laporan tahunan Financial Statement of Special Account (FISSA) 
 Berdasarkan : 

a) Semua aplikasi replenishment yang telah direalisasikan selama 1(satu) 
tahun anggaran berjalan 

b) Laporan rekening khusus selama 1 tahun anggaran. 

 Laporan audit atas FISSA tergabung dalam laporan Auditor Independen setiap 
tahunnya. 

4) Catatan Atas Laporan Keuangan 
Berisi gambaran umum proyek, prinsip akuntansi yang digunakan, penjelasan 
atas laporan keuangan. 

5) Ringkasan hasil audit 

6) Ringkasan tindak lanjut hasil audit 

5.2.5 Konsekuensi dan Sanksi 

Bank tidak memperpanjang tanggal penutupan dari pinjaman dan menunda negosiasi 
atau presentasi Board untuk pinjaman – pinjaman baru kepada entitas sampai 
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laporan keuangan yang sudah diaudit diterima atau tindak lanjut perbaikan telah 
disepakati, apabila: 

a) Laporan keuangan versi audit yang diminta, tidak dterima sampai dengan saat 
jatuh tempo (jatuh tempo adalah 6 bulan setelah akhir periode pelaporan 
keuangan atau tahun fiskal, untuk Pamsimas  tanggal 30 Juni tahun berikutnya) 

b) Opini audit menunjukkan defisiensi dalam akuntansi dan pengendalian intern 
(termasuk ineligible expenditure) atau kerugian, contohnya : opini audit tersebut 
masuk dalam kategori wajar dengan kualifikasi, tidak wajar dan tidak 
memberikan opini 

c) Bank mempertimbangkan cakupan atau kualitas audit tidak sesuai/tidak dapat 
diterima (termasuk bila manajemen proyek secara signifikan menetapkan 
pekerjaan atau cakupan audit oleh auditor ). 

5.3 TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT 

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor adalah laporan keuangan audit, 
dimana di dalamnya terdapat temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasinya. 
Temuan hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan kesepakatan yang dilakukan pada 
saat exit conference (pembicaraan akhir). 

Pihak yang diaudit harus melakukan tindak lanjut atas temuan yang tercantum di 
dalam laporan hasil pemeriksaan. Apabila temuan tidak ditindak lanjuti, maka temuan 
tersebut akan muncul didalam laporan auditor yang akan dilakukan selanjutnya. 

Tanggung jawab melakukan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan adalah 
manajemen proyek, yaitu CPMU tingkat pusat, PPMU tingkat Provinsi, DPMU tingkat 
Kabupaten/kota). Tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan rekomendasi yang 
diberikan didalam laporan hasil pemeriksaan. 

Tindak lanjut yang sudah dilakukan harus disampaikan kepada BPKP dan CPMU. 
Tenggat waktu penyelesaian temuan berdasarkan kesepatan yang sudah dilakukan 
pada saat pembicaraan akhir atau exit conference. 
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Alur Tindak Lanjut Temuan Auditor 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
*CPMU : Tingkat Pusat 

 PPMU : Tingkat Provinsi 
 DPMU : Tingkat Kabupaten 

 

BPKP Managemen Proyek* 

LHA LHA

Melakukan 
tindak lanjut 

sesuai 
rekomendasi

Membuat 
Laporan Tindak 

Lanjut  

Laporan tindak 
lanjut beserta 

bukti-bukti 

Laporan tindak 
lanjut beserta 

bukti-bukti 

 

OK

NO

Surat tuntas 

Surat tuntas 

Arsip 
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Prosedur Tindak Lanjut Temuan BPKP Pamsimas 

      

TEMUAN AUDIT TINDAK LANJUT BERITA ACARA INPUT SIM-HP OUTPUT SIM HP CLOSING 

 Laporan BPKP/perwakilan yang 
berisi temuan dan rekomendasi 
tindak lanjut 

 Koordinasi SNVT 
Provinsi/Kabupaten/Kota 
dengan Provincial 
coordinator/district 
coordinator apabila 
diperlukan untuk menyusun 
langkah-langkah tindak lanjut 
sesuai dengan rekomendasi  

 Penyajian laporan 
hasil tindak lanjut 
temuan kepada 
BPKP/perwakilan. 

 SVNT 
Provinsi/Kabupaten/Kota 
memastikan bahwa 
seluruh penyelesaian 
berdasarkan BA 
penyelesaian temuan 
telah di-enrty ke dalam 
SIM-HP 
BPKP/perwakilan 

 Output SIM-HP BPKP/perwakilan 
merupakan print-out atas seluruh 
data temuan, rekomendasidan 
penyelesaian temuan 
BPKP/perwakilan 

 Jika output SIM-HP 
BPKP/perwakilan atas 
temuan dan penyelesaian 
status “03” maka temuan 
dinyatakan selesai. 
Temuan ini tidak akan 
muncul kembali pada 
laporan hasil audit pada 
Tahun Anggaran 
berikutnya. 

 SNVT 
Provinsi/Kabupaten/kotamempel
ajari seluruh temuan dan 
rekomendasi dengan seksama 

 SNVT 
Provinsi/kabupaten/kota 
memfasilitasi seluruh 
keperluan tindak lanjut 
temuan BPKP/perwakilan 

 SNVT 
Provinsi/Kabupaten/k
ota mengirimkan BA 
penyelesaian temuan 
bersama bukti-bukti 
pendukung kepada 
BPKP Perwakilan, Cc 
SVNT Pusat dan 
diatasnya. 

 SNVT 
Provinsi/kabupaten/kota 
memastikan kode kondisi 
permasalahan dalam 
SIM-HP 
BPKP/perwakilan. Kode 
“01” status BELUM, “02” 
status PROSES,“03” 
status TUNTAS 

  Untuk temuan yang 
membutuhkan 
penyelesaian jangka 
panjang (berlarut-larut) 
dan sampai dengan atau 
masuk proses jalur hukum 
positif, maka harus 
diselesaikan tersendiri 

  SNVT 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
provincial coordinator/District 
coordinator memonitor 
progres tindak lanjut temuan 
di lapangan 

   SNVT Provinsi/ 
kabupaten/kotadan provincial 
coordinator/ District coordinator 
memastikan kode penyelesaian 
pada output SIM-HP BPKP 
sampai dengan berstatus“03” 
atau TUNTAS 

 SNVT provinsi dan 
provincial coordinator 
secara intensif 
mengkomunikasikan 
progres penyelesaian 
tersebut kepada 
BPKP/perwakilan 

1 2 3 4 5 6
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TEMUAN AUDIT TINDAK LANJUT BERITA ACARA INPUT SIM-HP OUTPUT SIM HP CLOSING 

  SNVT 
Provinsi/Kabupaten/Kota 
memastikan bahwa temuan 
telah ditindaklanjuti dengan 
lengkap sesuai dengan 
rekomendasi 

    

  SNVT 
Provinsi/Kabupaten/Kotadiba
ntu oleh provincial 
coordinator/District 
coordinator menyusun 
laporan hasil tindak lanjut 
temuan BPKP/perwakilan 
disertai dengan bukti-bukti 
pendukung penyelesaian 
sesuai dengan rekomendasi 

   apabila SNVT membutuhkan 
laporan SIM-HP, harus disertai 
Surat Permohonan yang 
diterbitkan oleh SNVT 
Provinsi/Kabupaten/Kota 
setempat 

 Jika pada jangka waktu 
tertentu hingga masuk 
pada masa audit Tahun 
Anggaran berikutnya 
belum selesai, maka 
SNVT 
provinsi/Kabupaten/Kota 
dan provincial coordinator/ 
mengupayakan untuk 
mendapatkan diterbitkan 
laporan TPTD (Temuan 
Pemeriksaaan yang Tidak 
dapat Ditindaklanjuti) oleh 
BPKP/perwakilan 
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