
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 57 TAHUN 2013 

TENT ANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BELANJA MODAL 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang prima 
dan pengadministrasian pengelolaan keuangan daerah, maka perlu 
ada Standar Operasional Prosedur (SOP) Belanja Modal Pemerintah 
Kota Mojokerto; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk menciptakan 
kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pelayanan, maka dipandang 
perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Belanja Modal 
Pemerintah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ 
Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 
16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan 
Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

Mengingat 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4855); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembar Negara 
tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 



3 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kota 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jen is Pajak 
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 
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23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 66/PMK.02/2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana 
Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sadan 
Layanan Umum; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara serta Penyampaiannya; 

30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP 
Administrasi Pemerintahan; 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 11/PMK.07/2010 tentang Tata 
Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang 
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 

34. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

35. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto; 

36. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah; 

37. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Kebijakan Akuntansi Dae rah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Mojokerto Norn or 29 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Kebijakan Akuntansi Daerah; 

38. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata 
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; 

39. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BELANJA MODAL PEMERINTAH 
KOTA MOJOKERTO 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Mojokerto. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 
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3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Mojokerto. 

4. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto. 

6. Asisten I adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota 
Mojokerto. 

7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya 
disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kota Mojokerto. 

8. Kepala Dinas adalah Kepala DPPKA 

9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris DPPKA. 

10. Kepala Seksi Pengeluaran adalah Kepala Seksi Pengeluaran Bidang 
Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Kota Mojokerto. 

11 . Kepala Seksi Penerimaan adalah Kepala Seksi Penerimaan Bidang 
Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Kota Mojokerto. 

12. Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah adalah Kepala Seksi 
Pendapatan Asli Daerah Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto ; 

13. Kepala Seksi Penagihan adalah Kepala Seksi Penagihan Bidang 
Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kota Mojokerto ; 

14. Kepala Seksi Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Lain-lain 
adalah Kepala Seksi Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Lain- 
lain Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kota Mojokerto 

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 
daerah. 

16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa 
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
tugas BUD. 

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 

18. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
SKPD yang dipimpinnya. 
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19. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA - 
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang 
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen 
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD 
berdasarkan SPM. 

25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi pembayar pajak, pemotong 
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah 
suratyang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal2 

(1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah mengatur Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Belanja Modal Pemerintah Kata. 
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(2) Tujuan dari penyusunan SOP ini adalah untuk memberikan panduan bagi DPPKA 
dan SKPD dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, 
mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi belanja modal Pemerintah Kota. 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

Pasal3 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintah Kata dalam Peraturan Walikota ini 
meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) Belanja Modal, yang selanjutnya disingkat 
SOP Belanja Modal. 

BAB II 

SISTEMATIKA SOP 

Pasal4 

Sistematika SOP Belanja Modal Pemerintah Kata sebagai berikut : 

BABIPENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

b. Tujuan dan Sasaran 

c. Manfaat 

d. Dasar Hukum 

BAB II PENDEKATAN KONSEPTUAL 

a. Belanja Modal 

b. Proses Aplikasi Anggaran Belanja Daerah 

BAB Ill PENUTUP 

Pasal5 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Belanja Modal Pemerintah Kata Mojokerto 
sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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BAB Ill 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal6 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota. 

Pasal7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 13 Desember 2013 

\MAILIIIKOTA IMOJIOIKIEIRTO 

ttd 

MAS1UD YUINUS 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal 13 De&ember 2 13 

SIEIKIRIETAIRIIS IDAIERAIH IKOTA IMOJIOIKIEIRTO 

ttd 

IDrs. BUD\MI SUINU IH.S.,IM.Si. 
IP em biina !Jtam a rvhJicla 

NIIP.. 1%01104198503 1 IJIJ7 

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 

Sali'nan sesual denga1t1 as.linya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO, SH 
NIP. 196007291 1985-03 1 007 
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 57 TAHUN 2013 
TANGGAL 13 DESEMBER 2013 

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR 
BELANJA MODAL 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak mulai dilaksanakan pada tahun 2001, kebijakan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal dalam perspektif baru terus berlanjut hingga saat ini. Perwujudan dari 

kebijakan dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal adalah dengan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

APBD tidak hanya akan berperan sebagai dokumen anggaran dan pelaksanaan, namun 

sekaligus merupakan alat politik dan kebijakan publik dalam upaya mewujudkan 

pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi 

suatu daerah. Hal tersebut juga ditandai dengan semakin besarnya kewenangan daerah 

dalam memberikan pelayanan publik yang juga diiringi dengan meningkatnya pendanaan 

dari pusat ke daerah dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik 

tersebut. Anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang 
• cukup signifikan baik dari segi cakupan jenis dana yang di daerahkan maupun dari 

besaran alokasi dana yang didaerahkan. 

Belanja daerah tentu saja diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari 

urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkanberdasarkan peraturan perundang- 

undangan. Dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

idealnya, pelaksanaan belanja daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang 

berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan 

dengan keluaran dan outcome yang diharapkan dari kegiatan dan program. Dengan 

demikian, pendekatan kinerja sekaligus akan mencerminkan efisiensi dan efektivitas 

pelayanan publik. Efisien akan diwujudkan dalam kesesuaian antara input (termasuk 

pendanaan) dengan output yang paling optimal yang bisa dihasilkan. Sedangkan 

efektifitas akan diwujudkan dengan kesesuaian antara output dengan ekspektasi 

masyarakat terhadap pemenuhan kualitas dan kuantitas layanan publik yang dihasilkan. 

• 
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Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan dan 

membangun infrastruktur publik melalui alokasi Belanja Modal pada APBD. Belanja Modal 

merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan 

roda perekomian daerah. Namun, berdasarkan data dan hasil kajian yang ada, seringkali 

ditemukan fakta bahwa Realisasi Belanja Modal pada APBD di akhir tahun seringkali di 

bawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya. Sebagai contoh, 

pada tahun anggaran 2011 dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia (agregat provinsi, 

kabupaten, dan kota) realisasi Belanja Modal adalah Rp 108, 127 triliun sementara 

anggarannya adalah Rp113,523 triliun, sehingga Belanja Modal terealisasi 95,25%. 

Padahal, dari kajian yang sama juga memperlihatkan bahwa pada tahun yang 

bersangkutan Realisasi Pendapatan APBD (PAD, Dana Perimbangan, Lain-Lain 

Pendapatan) lebih tinggi daripada anggarannya, sehingga malah menyebabkan surplus di 

akhir tahun. Hal ini ditengarai menandakan adanya penyerapan Belanja Modal yang 

rendah dan/atau saat terjadi tambahan pendapatan yang cukup signifikan dari transfer 

Pusat ataupun peningkatan penerimaan, Daerah tidak cukup mampu mengejar 

peningkatan belanja. Atau dengan kata lain daerah belum cukup mampu melakukan 

penyesuaian yang diperlukan untuk menyerap pelampauan pendapatan tersebut. 

Sebagai perbandingan, beberapa hal yang cukup memprihatinkan justru terlihat 

bahwa ternyata yang mengalami pelampauan target belanja (dari pagu anggaran induk) 

cukup tinggi adalah Belanja Pegawai Tidak Langsung, atau biasa orang awam 

menyebutnya sebagai "Gaji PNSD". Komponen Gaji PNSD tingkat penyerapannya pada 

realisasi APBD 2011 mencapai 110,60% (realisasi Rp224,95 triliun sedangkan pagu 

anggaran sebesar Rp 203,39 triliun). Sementara itu belanja modal realisasinya hanya 

• mencapai 95% dari anggaran induk, atau masih kurang Rp5,4 triliun dari anggaran. 

Padahal seharusnya dengan peningkatan alokasi pendapatan transfer dari Pusat (yang 

informasinya baru didapat pada saat tahun anggaran 2011 berjalan), maka anggaran 

belanja juga harus segera menyesuaikan sehingga pendapatan daerah bisa semaksimal 

mungkin teralokasikan untuk belanja yang langsung berdampak pada peningkatan 

kuantitas dan kualitas layanan publik. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik 

kepada masyarakat,setiap Pemerintah Daerah perlu menyusun prioritas belanja 

modaldan perencanaan yang baik sehingga dapat menjadi kunci untuk menyiasati 

kendala yang dihadapi. Selain itu dari sisi pemerintah pusat, sebagaimana disinggung 
sekilas di atas, perlu juga untukmemberikan rekomendasi pada internal pemerintah pusat 

mengenai perbaikan kebijakan transfer ke daerah untuk mempercepat realisasi belanja 

modal di daerah. Terkait dengan hal tersebut, kiranya perlu dilakukan Standar 

Operasional Prosedur Belanja Modal yang mampu memberikan gambaran mengenai tata 

kelola terhadap Belanja Modal daerah yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan 
pelayanan dasar kepada masyarakat. 

• 
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1.2 Tujuan Dan Sasaran 

• 

Tujuan dari penyusunan SOP ini adalah untuk memberikan panduan bagi Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Pemerintah Kata Mojokerto dalam 

mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta 

mengevaluasi belanja modal Pemerintah Kata Mojokerto. 

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui SOP Belanja Modal ini adalah 

untuk mengidentifikasi Belanja Modal yang nantinya akan menjadi aset tetap dengan 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 ( dua belas) bulan 

b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk 

dijual perolehan barang menjadi aset tetap tersebut dengan maksud diganti dan 

tidak untuk dijual /dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga 

c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang 

tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan 

yaitu Rp300.000,00, khusus untuk tanah dan kontruksi dalam pengerjaan 

berapapun nilai perolehannya harus dikapitalisasi. 

1.3 Manfaat 

a) Sebagai standarisasi cara yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya 

khususnya yang menangani belanja modal; 

b) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan; 

• c) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 

d) Memastikan pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan 

Aset khusus yang menangani Belanja Modal terselesaikan dengan baik; 

e) Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, 

dan prosedur; 

f) Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh 

pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Pemerintah Kata 

Mojokerto dalam melaksanakan tugasnya khususnya yang menangani masalah 
belanja modal; 

g) Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Pemerintak Kata Mojokerto; 

h) Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kata mojokerto 
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dalam melaksanakan tugasnya khususnya yang menangani masalah belanja 

modal; 

i) Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan 

hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan; 

j) Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; 

k) Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam 

memberikan pelayanan; 

I) Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar 

pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja 

pelayanan. 

1.4 Oasar Hukum 

Oalam melaksanakan APBO dari perencanaan hingga eksekusinya,pemerintah 

daerah di daerah sampel seluruhnya menyatakan bahwauntuk pedoman belanjanya 

secara umum mengikuti pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur 

dalam PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

KeuanganOaerah dan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Menteri OalamNegeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah. Untuk 

pedoman yang bersifat tahunan, pemerintah daerah mempedomani Peraturan Menteri 

Oalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBO yang ditetapkan tiap tahun 

anggaran. 

Selain itu, sebagai pedoman pengelolaan dalam level teknis digunakan pula petunjuk 

teknis atau petunjuk pelaksanaan berupa surat edaran dari kementerian teknis di mana 

SKPO tersebut berinduk. Apabila belanja modal tersebut bersumber dari OAK maka 

pemerintah daerah mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkanoleh kementerian 

teknis sesuai dengan bidang OAK. Pokok-pokok pengaturan belanja modal dalam kedua 

permendagritersebut, antara lain: 
a. Alokasi belanja langsung (termasuk di dalamnya belanja modal) dalam APBO 

mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan 
wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan 
kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh 
masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan 
pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk 
setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), 
Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan 
harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

b. Oalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah agar dalam 
merencanakan belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang 
menunjang investasi di daerah. 
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c. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan 
secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD). Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan 
evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari 
sisi kondisi maupun umur ekonomisnya. 

d. Pengganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli bangunan aset tetap, 
tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan 
aset tetap tersebut sampai siap digunakan. 

e. Penganggaran belanja modal, setelah dikurangi belanja pegawai pada kelompok 
belanja tidak langsung dan belanja wajib lainnya diprioritaskan sesuai Peraturan 
Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014. 

f. Pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan 
kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Saranadan Prasarana Kerja 
Pemerintah Daerah, sebagaimana diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2006. 

g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tahun 2004 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Permendagri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 

• Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, 
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 
Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah. 

• 
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BAB II PENDEKATAN KONSEPTUAL 

2.1 Belanja Modal 

sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, 

pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah 

kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

4. Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan 

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta 

perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan 

jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan 

dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang 
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana 

dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Menurut Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah 

pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah 

masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam SAP, belanja 

• modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu : 

1 . Belanja Modal Tanah 

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, 

pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan 

pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah 

dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, 

serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan • 
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5. Belanja Modal Fisik Lainnya 

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan 

penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan 

terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. 

Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang- 

barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan 

tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. 

Efektivitas anggaran pembangunan mengukur keberhasilan pemerintah dalam 

mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. 

Ada beberapa cara untuk mengukur keberhasilan tersebut, yaitu dengan melihat 

seberapa besar pemerintah menentukan alokasi nilai belanja untuk kepentingan publik, 

seberapa besar nilai belanja untuk kepentingan publik tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

• kepentingan publik dengan optimal, dan seberapa besar optimalisasi nilai belanja publik 

mengakibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi ikutan yang bermanfaat bagi masyarakat 

sehingga menambah kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam merencanakan alokasi belanja 

pada APBD agar lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik (belanja 

langsung) daripada kepentingan aparatur (belanja tidak langsung). Dalam 

mengalokasikan komponen Belanja Langsung yang berupa Belanja Modal harus 

memperhatikan beberapa hal, yaitu mengarahkan Belanja Modal untuk pembangunan 

infrastruktur yang menunjang investasi di daerah dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi di daerah, melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang 
• inventaris yang tersedia baik dari sisi kondisi maupun umur ekonomisnya sehingga 

pengadaan barang inventaris dapat dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing- 

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian menyusun Belanja Modal 

sebesarharga beli/bangun aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 

pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut terlihat hubungan antara 

tiga cara mengukur efektivitas anggaran pembangunan dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri tersebut, yaitu : 

a. Dengan melihat seberapa besar pemerintah menentukan alokasi nilai belanja 

untuk kepentingan publik ternyata masih rendah efektivitasnya; 

b. Dengan melihat seberapa besar nilai belanja untuk kepentingan publik tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dengan optimal juga masih 

rendah efektivitasnya. Hal ini didasarkan rendahnya kemampuan pemerintah 
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dalam mengalokasikan anggaran belanja termasuk belanja modal sebagai 

bagian dari belanja pembangunan; 

c. Dengan melihat seberapa besar optimalisasi nilai belanja publik mengakibatkan 

kegiatan-kegiatan ekonomi ikutan yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga 

menambah kesejahteraan masyarakat juga masih rendah efektivitasnya. 

Belanja anggaran pembangunan hanya mampu mewujudkan pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi eksklusif dan belum berkualitas. Pada prinsipnya desentralisasi 

bertujuan pada efisiensi sektor publik dalam produksi dan distribusi pelayanan, 

meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dengan menggunakan informasi lokal, 

meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kemampuan respon terhadap kebutuhan 

dan kondisi lokal (Giannoni, 2002). Hal inilah yang mendorong desentralisasi diserahkan 

dan dilaksanakan pemerintahan daerah yakni kabupaten/kota. Dalam rangka 

melaksanakan pembangunan daerah, setiap tahun APBD ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah bersama dengan DPRD. APBD merupakan rencana kegiatan daerah yang akan 

dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. 

Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas 

layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila dapat 

terealisasi dengan baik. Untuk itu, pemerintah terus mendorong agar proses penetapan 

Peraturan Daerah (Perda) APBD dapat dilakukan secara tepat waktu guna mempercepat 

realisasi belanja daerah. Keterlambatan realisasi belanja daerah dapat berdampak pada 

penumpukan dana daerah yang belum terpakai. Pemerintah daerah harus mampu 

menciptakan belanja daerah yang berkualitas dengan berupaya secara konsisten 

mengarahkan sumber daya yang terbatas agar dapat digunakan secara terukur, efektif 

dan efisien untuk mencapai target yang ditetapkan . 

Pada dasarnya pengertian efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, 

sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu 

dengan membandingkan antara input dan outputnya. Menurut Peter Drucker dalam 

Menuju SOM Berdaya(Kisdarto, 2002 : h.139), menyatakan : "doing the right things is 

moreimportant than doing the things right. Selanjutnya dijelaskan bahwa:"effectiveness is 

to do the right things : while efficiency is to do thethings righf' (efektifitas adalah 

melakukan hal yang benar : sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar). 

Atau juga "effectiveness means how far we achieve the goal and efficiency meanshow do 

wemix various resources properly" (efektifitas berarti sejauh mana kita mencapai sasaran 

dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat). Efisien 

tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumberdaya (input), tetapi tidak 

mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran 

menggunakan sumber daya berlebihan atau lazim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi 

yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan 
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sumber daya tanpa mencapai sasaranatau penghambur-hamburan sumber daya. Efisien 

harus selalubersifat kuantitatif dan dapat diukur (measurable), sedangkan efektif 

mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah kepencapaian sasaran. 

Efisien dalam menggunakan masukan (input) akan menghasilkan produktifitas 

yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. 

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk 

memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk 

membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat 

membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada 

akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik. Kedua, 

ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan 

keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja adalah 

gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijaksanaan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Bastian, 2006). 

Adapun jika dihubungkan dengan pengklasifikasian belanja daerah berdasarkan 

klasifikasi ekonomi, unsur belanja menurut klasifikasi ekonomi yang merupakan 

kebocoran (leakages) yaitu belanja pegawai dan belanja lainnya lebih besar dibanding 

unsur belanja yang merupakan injeksi (belanja modal serta barang dan jasa). Hal ini 

menunjukkan bahwa, pembangunan lebih banyak digerakkan oleh belanja yang bersifat 

kebocoran atau konsumtif. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak ekonomi dari 

belanja pemerintah. Dari perspektif ekonomi makro, belanja pegawai dan belanja lainnya 

disebut kebocoran, sementara belanja modal serta barang dan jasa disebut injeksi. 

Dengan pembagian demikian, hendak dianalisis lebih lanjut apakah pembangunan lebih 

banyak digerakkan oleh kebocoran yang bersifat konsumtif ataukah injeksiyang bersifat 

investasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan lebih banyak 

digerakkan oleh belanja pemerintah yangbersifat kebocoran (konsumtif). Penyebab 

utamanya adalah adanya diskresi dari sisi pendapatan pemerintah. Dengan pendapatan 

yang terbatas, sementara kebutuhan untuk membiayai birokrasi terus meningkat, 

menjadikan pemerintah lebih memilih mendahulukan belanja bagi birokrasi (kebocoran) 

dan membatasi belanja untuk kepentingan masyarakat (injeksi). 

Jumlah belanja pegawai lebih besar dibanding belanja modal serta barang dan 
jasa jumlahnya semakin membesar. Belanja pegawai ditambah belanja lainnya, yang 

berarti jumlahnya semakin besar, adalah belanja yang bersifat konsumtif. Pada sisi lain, 

belanja modal serta belanja barang dan jasa bersifat investasi, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Dengan demikian, berdasarkan klasifikasi ekonomi tersebut, 

pendekatan yang dipilih pemerintah untuk menggerakkan pembangunan adalah 

pendekatan dari sisi konsumsi, bukan produksi. Pendekatan sisi konsumsi memang akan 
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menghasilkan pertumbuhan, tetapi pertumbuhannya bersifat jangka pendek dan labil. 

Dampak negatifnya adalah masyarakat yang sesungguhnya merupakan kekuatan akan 

menjadi tergantung dan tidak berdaya. Dalam jangka panjang kondisi seperti sangat tidak 

menguntungkan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan berlangsung dengan 

cepat dan berkesinambungan. 

2.2 Proses Aplikasi Anggaran Belanja Daerah 

Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja Negara merupakan batas 

tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran, baik pimpinan dan atau pejabat 

departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran 

belanja Negara apabila dana tidak tersedia atau tidak cukup tersedia serta tidak 

diperkenankan untuk melakukan pengeluaran belanja Negara untuk tujuan lain dari yang 
ditetapkan dalam anggaran belanja Negara. 

Berikut adalah proses dalam aplikasi anggaran daerah: 

1. Penyusunan Rancangan APBD 

a. Penyusunan Rancangan APBD 

RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan 

program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJD Daerah 

dengan memperhatikan RPJMD nasional dan standar pelayanan minimal yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

RPJMD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. 

SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang 

memuat visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

• yang bersifat infikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

b. Kebijakan Umum APBD. 

Berdasarkan RKPD disusun rancangan kebijakan umum APBD, Penyusunan 

rancangan kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD 

yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, Rancangan kebijakan umum APBD tahun 

anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD 

selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama 
DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud 

selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD. 

c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 

Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara 

• Berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA- 

SKPD kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan 
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kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penggangaran terpadu dan 

penggangaran berdasarkan prestasi. 

• Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara dilakukan paling lambat 

minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya, yang berisi langkah- 

langkah sebagai berikut : 

1) Menentukan ska la prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan 

2) Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan 

3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program 

• Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman 

penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD 

2. Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD 

Dasar pedoman penyusunan RKA-SKPD Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD 

dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, 

penganggaran terpadu dan penggaran berdasarkan prestasi , Penyusunan RKA-SKPD 

dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan 

menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan 

kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran 

yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan 

program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. 

a. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan 

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang 

diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian 

keluaran dan hasil tersebut. 

b. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi dilakukan berdasarkan capaian 

kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar 

pelayanan minimal 

c. Standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

Penyiapan Raperda APBD 

a. RKA-SKPD yang disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD 

b. RKA-SKPD selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah. 

c. Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah dilakukan untuk menelaah 

kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon 

anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya 

dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja dan standar pelayanan 

minimal. 
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Penetapan APBD 

Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada 

DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan 

oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan 

bersama. Penetapan rancangan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 

tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, Kepala daerah menyampaikan 

peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 

kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubenur bagi kabupaten/kota selambat- 

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 

3. Pelaksanaan Anggaran SKPD 

4. Penyiapan Dokumen Pelaksanan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

a. PPKD paling lambat 3 (tiga ) hari kerja setelah APBD ditetapkan memberitahukan 

kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA- 

SKPD. 

b. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang dicapai, fungsi, program, kegiatan 

anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana 

penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang 

diperkirakan.Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara 

penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai 

uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

5. Penatausahaan Keuangan SKPD 

a. Bendahara Penerimaan. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan 

penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan 

yang menjadi tanggung jawabnya, penatausahaan menggunakan buku kas umum, 

buku pembantu per rincian obyek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan 

harian, Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan 

dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD 

selaku BUD paling lambat tanggal 10 bu Ian berikutnya. 

PAD pada dasarnya diterima oleh SKPD termasuk SKPD yang mengelola 

keuangan daerah, PPKD menerima SPJ dari bendahara penerimaan melalui PPK- 

SKPD, dan menerima nota kredit berikut STS dari Bank. PPKD selaku BUD 

melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertranggungjawaban 

bendahara penerimaan pada SKPD. 
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b. Bendahara Pengeluaran. Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalamrangka 

manajemen kas menerbitkan SPD, Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan 

berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, berdasarkan 

SPD bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa 

pengguna anggaran melalui PPK-SKPD, SPP dimaksud terdiri dari : 

1. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) 

2. SPP Ganti Uang (SPP-GU) 

3. SPP Tambahan Uang (SPP-TU) 

4. SPP Langsung (SPP-LS) 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP dilakukan bendahara pengeluaran untuk 

memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui 

PPK-SKPD dalam pencairan dana sesuai dengan kebutuhan uang, Dokumen SPP 
dimaksud terdiri dari : 

1) Surat pengantar SPP-UP/GU/TU atau LS. 

2) Ringkasan SPP-UP/GU/TU atau LS. 

3) Rincian SPP-UP/GU/TU atau LS. 

4) Salinan SPD. 

5) Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa 

pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak 

dipergunakan untuk keperluan selain uang yang diminta saat pengajuan uang. 

6) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan 

memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam 

peraturan kepala daerah. 

7) Dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa 

tambahan uang disetor ke rekening kas umum. 

6. Perintah Membayar 

Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya 

dokumen SPP, penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya pengajuan SPP, SPM yang telah diterbitkan selanjutnya diajukan kepada 

kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. 

Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud 

dilaksanakan oleh PPK-SKPD, Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun 

anggaran berkenaan. 
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7. Pencairan Dana 

BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui 

pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

a. Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan 

tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 

b. Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP20 

1) Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran 

2) Surat pernyataan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode 

sebelumnya. 

3) Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti 

pengeluaran yang sah dan lengkap 

4) Bukti atas penyetoran PPN/PPh 

c. Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP20 adalah surat pernyataan 

tanggungjawab pengganggaran/kuasa pengguna anggaran 

d. Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D: 

1) Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 

2) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan 

persaratanyang d itetapkan. 

8. Pertanggungjawaban Pengguna Dana 

Bendahara secara administrarif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan 

uang persediaan/ganti uang persediaan /tambah uang persediaan kepada kepala SKPD 

melalui PPK-SKPD paling lam bat tanggal 10 bu Ian berikutnya. Ada pun dokumen laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup : 

a. buku kas umum 

b. ringkasan pengeluaran per rincian proyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran 

yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek . 

c. bukti atas penyetoran PPN/PPh 

d. register pentutupan kas 

Bila laporan pertanggunganjawaban bendahara sudah sesuai, pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan 

pertanggungjawaban. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun 

anggaran pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling 

lambat tanggal 31 Desember. 
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Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD secara 

fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD 

paling lambat tanggal 10 bu Ian berikutnya. 

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, 

PPK-SKPD berkewajiban untuk : 

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti- 

bukti pengeluaran yang disampaikan. 

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek. 

c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran. 

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode 

sebelumnya . 
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BAB Ill PENUTUP 

Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan dan 

membangun infrastruktur publik melalui alokasi Belanja Modal pada APBD. Belanja 

Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting 

terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam 

menggerakkan roda perekomian daerah. Berdasarkan datadan hasil kajian yang ada, 

seringkali ditemukan fakta bahwa Realisasi Belanja Modal pada APBD di akhir tahun 

seringkali di bawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya. 

Disamping itu, dalam kenyataannya masih banyak daerah yang mengalokasikan porsi 

belanja pegawai yang lebih besar dari alokasi belanja modal untuk pelayanan publik. 

Oleh karena itu realisasi penyerapan belanja daerah termasuk belanja modal sangat 

dipengaruhi oleh bagaimana pola perencanaan dan penganggaran di daerah, 

mekanisme transfer dan pelaksanaan program/kegiatan di daerah, dari permasalahan 

tersebut maka perlu ada standar dalam memonitoring agar peroses atau mekanisme 

belanja modal berjalan dengan baik sesuai dengan target yang sudah ditetapkan 

khususnya di Pemerintah Kota Mojokerto. 
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Lampiran 

JENIS, FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

A. Jenis 

Adapun jenis-jenis SOP yang ada dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

adalah seperti pada uraian berikut ini. 

1. SOP berdasarkan Sifat Kegiatan 

Berdasarkan sifat kegiatan maka SOP dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, 

yaitu: 

a. SOP Teknis 

Prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu 

orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan. Setiap 

prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan- 

kemungkinan variasi lain. 

SOP teknis ini pada umumnya dicirikan dengan: 

1) Pelaksana kegiatan berjumlah satu orang atau satu kesatuan tim kerja atau 

satu jabatan meskipun dengan pemangku yang lebih dari satu; 

2) Berisi langkah rinci atau cara melakukan pekerjaan atau langkah detail 

pelaksanaan kegiatan. 

SOP teknis banyak digunakan pada bidang-bidang yang menyangkut 

pelaksana tunggal yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dengan 

peran yang sama pula, antara lain: dalam bidang teknik, seperti: perakitan 

kendaraan bermotor, pemeliharaan kendaraan, pengoperasian alat-alat, dan 

lainnya; dalam bidang kesehatan, pengoperasian alat-alat medis, penanganan 

pasien pada unit gawat darurat, medical check-up, dan lain-lain. 

Contoh SOP Teknis adalah: SOP Pengujian Sampel di Laboratorium, SOP 

Perakitan Kendaraan, SOP Pengagendaan Surat dan SOP Pemberian 

Disposisi. 

SOP teknis ini merupakan kebutuhan organisasi Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya 

disamping SOP yang bersifat administratif. Untuk itu maka SOP jenis ini harus 

dibuat guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari satuan 

organisasi/satuan organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan 
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Pemerintah Daerah guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dimilikinya. 

b. SOP Administratif 

SOP administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci 

dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau 

pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan. SOP administratif ini 

pada umumnya dicirikan dengan: 

1) Pelaksana kegiatan berjumlah banyak atau lebih dari satu aparatur atau 

lebih dari satu jabatan dan bukan merupakan satu kesatuan yang tunggal; 

2) Berisi tahapan pelaksanaan kegiatan atau langkah-langkah pelaksanaan 

kegiatan yang bersifat makro ataupun mikro yang tidak menggambarkan 

cara melakukan kegiatan. SOP administratif mencakup kegiatan lingkup 

makro dengan ruang lingkup yang besar dan tidak mencerminkan 

pelaksana kegiatan secara detail dan kegiatan lingkup mikro dengan ruang 

lingkup yang kecil dan mencerminkan pelaksana yang sesungguhnya dari 

kegiatan yang dilakukan. 

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan lingkup makro, SOP 

administratif dapat digunakan untuk proses-proses perencanaan, 

pengganggaran, dan lainnya, atau secara garis besar proses-proses dalam 

siklus penyelenggaraan administrasi pemerintahan. SOP administratif 

dalam lingkup mikro, disusun untuk proses-proses administratif dalam 

operasional seluruh instansi pemerintah, dari mulai tingkatan unit organisasi 

yang paling kecil sampai pada tingkatan organisasi yang tertinggi, dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya . 

Conteh SOP Administrasi adalah: SOP Pelayanan Pengujian Sampel Di 

Laboratorium, SOP Pelayanan Perawatan Kendaraan, SOP Penanganan 

Surat Masuk dan SOP Penyelenggaraan Bimbingan Teknis. Disamping 

merupakan kebutuhan organisasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, SOP administratif ini menjadi 

persyaratan dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi. Untuk itu maka SOP 

jenis ini baik yang bersifat makro dan mikro harus dibuat guna 

memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari satuan 
organisasi/satuan organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah. 

2. SOP Menurut Cakupan dan Besaran Kegiatan 

SOP menurut cakupan dan besaran kegiatan dikategorikan ke dalam dua jenis, 

yaitu: 
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a. SOP Makro adalah SOP berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya 

mencakup beberapa SOP (SOP mikro) yang mencerminkan bagian dari 

kegiatan tersebut atau SOP yang merupakan integrasi dari beberapa SOP 

(SOP mikro) yang membentuk serangkaian kegiatan dalam SOP tersebut. 

SOP makro ini tidak mencerminkan kegiatan yang sesungguhnya dilakukan 

oleh pelaksanaanya (misalnya, menteri X mengirim surat ke menteri Y, yang 

mengirim surat adalah kurir), sedangkan SOP mikro mencerminkan kegiatan 

yang dilakukan pelaksananya (misalnya kurir mengirim surat, yang mengirim 

adalah kurir itu sendiri bukan pelaksana lainnya). 

Contoh: SOP Pengelolaan Surat yang merupakan SOP makro dari SOP 

Penanganan Surat Masuk, SOP Pemberian Tanggapan terhadap Surat Masuk, 

dan SOP Pengiriman Surat. SOP Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 

merupakan SOP makro dari SOP Persiapan Bimbingan Teknis, SOP 

Pelaksanaan Bimbingan Teknis, dan SOP Pelaporan Bimbingan Teknis. 

Pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk memahami SOP makro adalah 

dengan melakukan identifikasi awal terhadap kegiatan dari uraian/rincian tugas 

unit kerja atau satuan kerja terendah dari organisasi pemerintah karena pada 

dasarnya kegiatan yang dihasilkan dari identifikasi tersebut adalah kegiatan 

makro. 

b. SOP Mikro adalah SOP yang berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya 

merupakan bagian dari sebuah SOP (SOP makro) atau SOP yang kegiatannya 

menjadi bagian dari kegiatan SOP (SOP makro) yang lebih besar cakupannya. 

Contoh: SOP Penanganan Surat Masuk, SOP Pemberian Tanggapan terhadap 

Surat Masuk, dan SOP Pengiriman Surat SOP merupakan SOP mikro dari 

SOP Pengelolaan Surat. SOP Persiapan Bimbingan Teknis, SOP Pelaksanaan 

Bimbingan Teknis, dan SOP Pelaporan Bimbingan Teknis merupakan SOP 

mikro dari SOP Penyelenggaraan Bimbingan Teknis. 

Pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk memahami SOP mikro adalah 

dengan melakukan identifikasi terhadap kegiatan terkait dari SOP makro 

karena pada dasarnya kegiatan yang terkait tersebut adalah kegiatan mikro 

yang selanjutnya bila disusun akan menjadi SOP mikro. 

3. SOP Menurut Cakupan dan Kelengkapan Kegiatan 

SOP menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan dikategorikan ke dalam dua 

jenis, yaitu: 

a. SOP Final adalah SOP yang berdasarkan cakupan kegiatannya telah 

menghasilkan produk utama yang paling akhir atau final. Contoh: SOP 

Penyusunan Pedoman merupakan SOP Final dari SOP Penyiapan Bahan 
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Penyusunan Pedoman. SOP Penyelenggaraan Bimbingan Teknis merupakan 

SOP Final dari SOP Penyiapan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis. 

b. SOP Parsial adalah SOP yang berdasarkan cakupan kegiatannya belum 

menghasilkan produk utama yang paling akhir atau final, sehingga kegiatan ini 

masih memiliki rangkaian kegiatan lanjutan yang mencerminkan produk utama 

akhirnya. 

Contoh SOP Penyiapan Bahan Penyusunan Pedoman yang merupakan 

bagian (parsial) dari SOP Penyusunan Pedoman. SOP Penyiapan 

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis yang merupakan bagian (parsial) dari 

SOP Penyelenggaraan Bimbingan Teknis. 

4. SOP Menurut Cakupan dan Jenis Kegiatan 

SOP menurut cakupan dan jenis kegiatan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu: 

a. SOP Generik (Umum) adalah SOP berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya 

relatif memiliki kesamaan baik dari kegiatan yang di- SOP-kan maupun dari 

tahapan kegiatan dan pelaksananya. Variasi SOP yang ada hanya disebabkan 

perbedaan lokasi SOP itu diterapkan. Contoh: SOP Pengelolaan Keuangan di 

Satker A dan SOP Pengelolaan Keuangan di Satker B memiliki SOP generik: 

SOP Pengelolaan Keuangan dengan aktor: KPA, PPK, Bendahara, 

danseterusnya. 

b. SOP Spesifik (Khusus) adalah SOP berdasarkan sifat dan muatan 

kegiatannya relatif memiliki perbedaan dari kegiatan yang di-SOPkan, tahapan 

kegiatan, aktor (pelaksana), dan tempat SOP tersebut diterapkan. SOP ini 

tidak dapat diterapkan di tempat lain karena sifatnya yang spesifik tersebut. 

Contoh: SOP Pelaksanaan Publikasi Hasil Uji Laboratorium A pada lnstansi Z 

hanya berlaku pada laboratorium A di lnstansi Z tidak berlaku di laboratorium 

lainnya meskipun di instansi Z sekalipun. 

B. Format 

Empat faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format penyusunan SOP 

yang akan dipakai oleh suatu organisasi adalah: (1) berapa banyak keputusan yang 

akan dibuat dalam suatu prosedur; (2) berapa banyak langkah dan sub langkah yang 

diperlukan dalam suatu prosedur; (3) siapa yang dijadikan target sebagai pelaksana 

SOP; dan (4) apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan SOP ini. 

Format terbaik SOP adalah format yang sederhana dan dapat menyampaikan 

informasi yang dibutuhkan secara tepat serta memfasilitasi implementasi SOP secara 

konsisten sesuai dengan tujuan penyusunan SOP. 
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1. Format Umum SOP 

Secara umum Format SOP dapat kita kategorikan ke dalam em pat jenis, yaitu: 

a. Langkah sederhana (Simple Steps) 

Simple steps adalah bentuk SOP yang paling sederhana. SOP ini biasanya 

digunakan jika prosedur yang akan disusun hanya memuat sedikit kegiatan dan 

memerlukan sedikit keputusan yang bersifat sederhana. Format SOP ini dapat 

digunakan dalam situasi yang hanya ada beberapa orang yang akan 

melaksanakan prosedur yang telah disusun. Dan biasanya merupakan 

prosedur rutin dan sederhana. Dalam simple steps ini kegiatan yang akan 

dilaksanakan cenderung sederhana dengan proses yang pendek yang 

umumnya kurang dari 10 (sepuluh) langkah. 

b. Tahapan berurutan (Hierarchical Steps) 

Hierarchical Steps ini merupakan format pengembangan dari simplesteps. 

Format ini digunakan jika prosedur yang disusun panjang, lebih dari 10 langkah 

dan membutuhkan informasi lebih detail, akan tetapi hanya memerlukan sedikit 

pengambilan keputusan. Dalam hierarchical steps, langkah-langkah yang telah 

diidentifikasi dijabarkan kedalam sub-sub langkah secara terperinci. 

c. Grafik (Graphic) 

Format Grafik (graphic) dipilih, jika prosedur yang disusun menghendaki 

kegiatan yang panjang dan spesifik. Dalam format ini proses yang panjang 

tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub proses yang lebih pendek yang hanya 

berisi beberapa langkah. Format ini juga bisa digunakan jika dalam 

menggambarkan prosedur diperlukan adanya suatu foto atau diagram. Format 

grafik ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami prosedur yang ada 

dan biasanya ditujukan untuk pelaksana eksternal organisasi (pemohon). Salah 

satu varian dari SOP format ini adalah SOP Format Annotated Picture (gambar 

yang diberi keterangan) yang biasanya ditujukan untuk pemohon atau 

pengguna jasa sebuah pelayanan. 

d. Diagram Alir (Flowcharts) 

Flowcharts merupakan format yang biasa digunakan jika dalam SOP tersebut 

diperlukan pengambilan keputusan yang banyak (kompleks) dan membutuhkan 

opsi jawaban (alternatif jawaban) seperti: jawaban "ya" atau "tidak", "lengkap" 

atau "tidak", "benar" atau "salah", dsb. yang akan mempengaruhi sub langkah 

berikutnya. Format ini juga menyediakan mekanisme yang mudah untuk diikuti 

dan dilaksanakan oleh para pelaksana (pegawai) melalui serangkaian langkah- 

langkah sebagai hasil dari keputusan yang telah diambil. Penggunaan format 

ini melibatkan beberapa simbol yang umum digunakan dalam menggambarkan 

proses (umumnya berjumlah 30 simbol). Simbol-simbol tersebut memiliki fungsi 
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yang bersifat khas (teknis dan khusus) yang pada dasarkan dikembangkan dari 

simbol dasar flowcharts (basic symbols of flowcharts) yang terdiri dari 4 (empat) 

simbol, yaitu simbol kapsul (terminator), simbol kotak (process), simbol belah 

ketupat (decision) dan anak panah (arrow). 

Format SOP dalam bentuk flowcharts ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: Linear 

Flowcharts (diagram alir linier) dan Branching Flowcharts (diagram alir 

bercabang). Linear Flowcharts dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Ciri 

utama dari format linear flowcharts ini adalah ada unsur kegiatan yang 

disatukan, yaitu: unsur kegiatan atau unsur pelaksananya dan menuliskan 

rumusan kegiatan secara singkat di dalam simbol yang dipakai. SOP format ini 

umumnya dipakai pada SOP yang bersifat teknis. Sedangkan Format 

Branching Flowcharts memiliki ciri utama dipisahkannya unsur pelaksana 

dalam kolom-kolom yang terpisah dari kolom kegiatan dan menggambarkan 

prosedur kegiatan dalam bentuk simbol yang dihubungkan secara bercabang- 

cabang. Dalam format ini simbol yang digunakan tidak diberi tulisan rumusan 

singkat kegiatan. 

Tulisan hanya diperlukan untuk memberi penjelasan pada simbol kegiatan yang 

merupakan pengambilan keputusan (simbol "decision" atau belah ketupat). 

SOP format ini umumnya dipergunakan untuk SOP Administratif. dan 

membutuhkan opsi jawaban (alternatif jawaban) seperti: jawaban "ya" atau 

"tidak", "lengkap" atau "tidak", "benar" atau "salah", dsb. yang akan 

mempengaruhi sub langkah berikutnya. Format ini juga menyediakan 

mekanisme yang mudah untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaksana 

(pegawai) melalui serangkaian langkah-langkah sebagai hasil dari keputusan 

yang telah diambil. Penggunaan format ini melibatkan beberapa simbol yang 

umum digunakan dalam menggambarkan proses (umumnya berjumlah 30 

simbol). Simbol-simbol tersebut memiliki fungsi yang bersifat khas (teknis dan 

khusus) yang pada dasarkan dikembangkan dari simbol dasar flowcharts (basic 

symbols of flowcharts) yang terdiri dari 4 (empat) simbol, yaitu simbol kapsul 

(terminator), simbol kotak (process), simbol belah ketupat (decision) dan anak 

panah (arrow). Format SOP dalam bentuk flowcharts ini terdiri dari 2 (dua) jenis 

yaitu: Linear Flowcharts (diagram alir linier) dan Branching Flowcharts (diagram 

alir bercabang). Linear Flowcharts dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Ciri 

utama dari format linear flowcharts ini adalah ada unsur kegiatan yang 

disatukan, yaitu: 

unsur kegiatan atau unsur pelaksananya dan menuliskan rumusan kegiatan 

secara singkat di dalam simbol yang dipakai. SOP format ini umumnya dipakai 

pada SOP yang bersifat teknis. Sedangkan Format Branching Flowcharts 
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memiliki ciri utama dipisahkannya unsur pelaksana dalam kolom-kolom yang 

terpisah dari kolom kegiatan dan menggambarkan prosedur kegiatan dalam 

bentuk simbol yang dihubungkan secara bercabang-cabang. Dalam format ini 

simbol yang digunakan tidak diberi tulisan rumusan singkat kegiatan. Tulisan 

hanya diperlukan untuk memberi penjelasan pada simbol kegiatan yang 

merupakan pengambilan keputusan (simbol "decision" atau belah ketupat). 

SOP format ini umumnya dipergunakan untuk SOP Administratif. 
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SOP BELANJA MODAL 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : 
( BELANJA MODAL) 

• 

A. PENGERTIAN 1. SOP Pengelolaan Aset Barang/Fisik adalah Ketentuan yang berisi 
seperangkat instruksi atau langkah-langkah baku untuk penyelesaian 
proses kerja pengelola Aset baik Barang dan atau Fisik Konstruksi 
Bangunan dalam pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 

2. Pengelolaan Aset Barang/Fisik di SKPD adalah Pelaksanaan fungsi 
pengelola Barang dan atau Fisik Konstruksi Bangunan oleh Penyimpan 
Barang dan Pengurus Barang di setiap SKPD. 

3. Penyimpan Barang adalah Petugas dari SKPD yang ditugaskan untuk : 
a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah ; 
b. Meneliti dan menghimpun kontrak pengadaan/pekerjaan yang diterima 

c. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan 
kontrak pengadaan/pekerjaan; 

d. Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu 
barang; 

e. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan ; dan 
f. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan 

barang/fisik milik daerah kepada Kepala SKPD. 
4. Pengurus Barang adalah Petugas dari SKPD yang ditugaskan untuk : 

a. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing 
SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke 
dalam Kartu lnventaris Barang (KIB), Kartu lnventaris Ruangan 
(KIR), Buku lnventaris (BI) dan Buku lnduk Inventaris (BII) sesuai 
kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah 

b. Memasukkan dalam Aplikasi Barang Milik Daerah (BMD) sebagai 
Aset Tetap. 

c. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara I diperbaiki 
ke dalam Kartu Pemeliharaan ; 

d. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan 
Barang Pengguna Tahunan, serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) 
tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola ; 

e. Menyiapkan berkas usulan penghapusan barang milik daerah yang 
rusak atau tidak dipergunakan lagi dari PPK. 

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang ditetapkan oleh 
PA atau KP A pada Sekretariat Daerah, sebagai pemilik pekerjaan yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 



B. TUJUAN 

C. KETENTUAN 
DAN 
KEBIJAKAN 
UMUM 
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Tujuan Utama S O P, yaitu : 
1. Terselenggaranya tertib administrasi clan tata laksana Pengelolaan Aset 

Barang/Fisik di Setiap SKPD. 
2. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan Aset barang/fisik di setiap SKPD 

dan Jajaran dibawahnya. 
3. Terlaksananya kelancaran pengelolan Aset barang/fisik masuk dalam 

Aplikasi Barang Milik Daerah. 
ASAS UMUM PENGELOLAN ASET BARANG/FISIK 
Asas Umum Pengelolaan Aset Barang/Fisik adalah: 
a. Asas Fungsional : 

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang 

pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang dilaksanakan oleh kuasa 

pengguna anggaran, pengguna anggaran, pengelola barang dan walikota 

sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. 

b. Asas Kepastian Hukum 
Pengelolaan barang milik Negara/Daerah harus dilaksanakan berdasarkan 

hukum dan peraturan perundang-undangan. 

c. Asas Transparansi 
Penyelenggaraan p-engelolaan barang milik Negara/Daerah harus transparan 

terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. 

d. Asas Efisiensi 
Pengelolaan barang milik Negara/Daerah diarahkan agar barang milik 

Negara/Daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang 

diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi pemerintah secara optimal. 

e. Asas Akuntabilitas 
Setiap kegiatan pengelolaan barang milik Negara/Daerah harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

f. Asas Kepastian Nilai 
Pengelolaan barang milik Negara/Daerah harus didukung oleh adanya 

ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan 

dan pemindahtanganan barang milik Negara/Daerah serta Penyusunan 

Neraca Pemerintah. 

KEBIJAKAN UMUM 
Kebijakan Umum dalam Pengelolaan Aset Barang/Fisik Konstruksi 
Bangunan adalah : 
1. Belanja Modal yang menjadi ASET TET AP, adalah : 

1. Memberi manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 ( dua 
belas) bulan; 

11. Perolehan barang untuk operasional dan pelayanan, serta untuk 
maksud diganti dan tidak untuk dijual/dihibahkan/diserahkan kepada 
pihak ketiga 
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I. T AHAP PERSIAP AN 
Pejabat Pembuat Komitmen : 

1. Sebagai penanggung jawab pemilik pekerjaan atas pelaksanaan 
pengadaan barang/j asa, pada : 
a. Pengadaan Barang dengan menyiapkan masing-masing 1 berkas, 

pada setiap pengadaan barang/pekerjaan, berupa: 
>- Kontrak atau Surat Perintah Kerja/SPK Pengadaan Barang 
>- Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan 
>- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 

b. Pengadaan Jasa Konstruksi (Fisik Konstruksi Bangunan) dengan 
menyiapkan masing-masing 1 berkas, pada setiap pekerjaan jasa 
konstruksi, berupa : 
>- Kontrak atau Surat Perintah Kerja Pekerjaan Fisik 
>- Pencairan Uang Muka 

o Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka 
>- Pencairan Termijn I 

o Berita Acara Pemeriksaan untuk Pembayaran Angsuran Ke I 
o Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Fisik (Termijn I) 

>- Pencairan Terminj II dan Termijn III 
o Berita Acara Pemeriksaan untuk Pembayaran Angsuran Ke II 
o Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima I Fisik 
o Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (STT I) 
o Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Fisik 100 % 

2. Dalam kurun waktu 1 minggu PPK menyerahkan berkas lengkap 
diatas untuk diserahkan kepada Petugas Penyimpan Barang. 

II. TAHAP PROSEDUR PELAKSANAAN 
Penyimpan Barang : 

1. Petugas Penyimpan Barang melakukan tugasnya , sebagai berikut : 
a. Meneliti dan menghimpun berkas BA serah terima barang secara 

lengkap dari PPK 
b. Mencatat barang sebagai barang milik daerah (Aset Tetap) dengan 

mengisi dalam form Aplikasi Aset, sbb : 
>- Identifikasi KONTRAK : 

o No. Kontrak 
o Tanggal Kontrak 
o J angka Waktu Pelaksanaan 
o Nilai Kontrak (Rp.) 

>- Identifikasi PENYEDIA : 
o Nama Penyedia 
o Bentuk Perusahaan CV /PT 
o Alamat Penyedia 
o Nama Pimpinan 
o NPWP 
o BANK 
o Atas Nama Rekening 
o No Rekening 

>- Identifikasi RINCIAN BARANG/FISIK BANGUNAN : 
o Nama Barang 
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o Merk 
o Type 
o Ukuran (Panjang/Lebar/Luas m 2) 

o Jumlah 
o Harga Satuan 
o Harga Total 

---+ Rincian Barang berlaku untuk masing masing 
Barang/Pekerjaan Fisik Bangunan 

2. Petugas Penyimpan Barang menghimpun berkas-berkas diatas secara 
lengkap dalam satu map dan dalam kurun waktu 1 minggu harus 
sudah menyerahkan kepada Petugas Pengurus Barang untuk 
dimasukkan dalam Aplikasi BMD di Setiap SKPD masing-masing. 

Pengurus Barang : 

1. Setelah Berkas Map secara lengkap diterima dari Petugas Penyimpan 
Barang, maka dilanjutkan untuk berkoordinasi dengan Bagian 
Keuangan (Bendahara Pengeluaran) pada SKPD bersangkutan untuk 
meminjam dan menulis SP2D dalam Buku Bantu SP2D pada tiap-tiap 
pengadaan/pekerj aan barang/fisik konstruksi bangunan dan dalam 
kurun waktu 4 hari sudah selesai, untuk : 
� ldentifikasi SP2D : 

o No. SP2D 
o Tanggal SP2D 
o Nilai (Rp. - ) 
o Keterangan 

2. Petugas Pengurus Barang memasukkan dalam APLIKASI BMD di 
setiap SKPD rnasing-masing untuk mencatatkan barang milik 
daerahnya sebagai ASET SKPD (PENAMBAHAN ASET) dan dalam 
kurun waktu 1 minggu harus sudah dapat memasukkan data, serta 
dapat menyelesaikannya dalam APLIKASI BMD. 

3. Petugas Pengurus Barang mendistribusikan ke User/Pemakai/UPTD 
sebagai Aset Tetap . 

Pengurus Barang menyerahkan Barang/Fisik bangunan ke User atau 

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dalam kurun waktu 1 minggu 

dengan menyertakan : 

� Barita Acara Serah Terima (BAST) baik Barang/Fisik bangunan 
dari Kepala SKPD kepada Pengelola Barang pada User atau 
Penanggung Jawab/Kepala UPTD 

� Memberikan Form Bukti Barang Keluar (BBK) dengan tanda 
tangan penerima barang di user dan Pengurus Barang, serta 
Mengetahui Ka.Sub.Bag Umum dan Perlengkapan pada tiap SKPD 
masing-rnasing, 

4. Petugas Pengurus Barang mendistribusikan ke User/Pemakai untuk 
HIBAH (Diserahkan pada Masyarakat). 

PPK berkewajiban untuk membuatkan Surat Usulan Penghapusan 

Barang Untuk Hibah kepada Walikota Mojokerto dengan tembusan 

Ke Instansi DPPKA (Bagian Pembukuan Aset) dan Inspektorat Kota 

Mojokerto, dalam kurun waktu 2 minggu sudah harus diusulkan dan 

berkoordinasi dengan Pengurus Barang SKPD menyertakan : 
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E. UNIT 
TERKAIT 

F. DOKUMEN 
TERKAIT 
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� Dokurnentasi Foto Barang/Fisik Bangunan 
};:> Lampiran Rincian Barang yang dihibahkan 

5. Setelah SK Penghapusan Barang lnventaris Milik Pemerintah 
Kota Mojokerto Untuk Hibah keluar dan ± membutuhkan waktu 4 
Bulan, maka Pengurus Barang dan atau PPK harus melakukan proses 
pemutasian barang dengan berkoordinasi pada Instansi DPPKA untuk 
pemindahan barang/Fisik bangunannya. 

6. Petugas Pengurus Barang meneruskan dalam proses pemutasian 
barang kepada User/Pemakai untuk masyarakat, dengan menyertakan 
� SK Penghapusan Barang 
� Berita Acara Serah Terima HIBAH 

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto 
2. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Mojokerto 
3. Seluruh Unit Pelayanan Teknis Daerah di Kota Mojokerto 

1. Dokurnen Kontrak/SPK Pengadaan/Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi 
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan 
3. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 
4. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka 
5. Berita Acara Pemeriksaan untuk Pembayaran Angsuran Ke I 
6. Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Fisik (Termijn I) 
7. Berita Acara Pemeriksaan untuk Pembayaran Angsuran Ke II 
8. Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima I Fisik 
9. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (STT I) 
10. Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Fisik 100 % 
11. Berita Acara Serah Terima dari P NKP A ke Pengguna barang milik 

daerah 
12.Form Bukti Barang Keluar 
13.Form Aplikasi BMD 
14. SP2D Pencairan Pembayaran barang/jasa konstruksi 
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BAGAN ALUR SOP BELANJA MODAL 

SOP BELANJA MODAL 
PENERIMA HAK PPK PP.SPM BEllDAHARA UMUM DAER.AH 

SO?PROxS 
P:!1:�s.TANS?D 
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0 
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• 

•• 
PENJELASAN 

1. Tagihan dan dokumen pendukung SPP-LS yang lengkap dan benar diajukan oleh 
penerima hak kepada KPA/PPK paling lambat 5 hari kerja setelah hak tagih 
muncul. 

2. PPK menguji atau memverifikasi dokumen pendukungSPP-LS, apabila tidak 
lengkap dan benar maka PPK mengembalikan kepada penerima hak secara 
tertulis paling lambat 2hari kerja setelah diterimanya surat tagihan tersebut. 

3. PPK menerbitkan SPP-LS dan di sampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5 hari 
kerja setelah dokumen pendukung diterima lengkap dan benar dari penerima hak. 
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4. PPK menyampaikan SPP-LS beserta dokumen pendukungnya kepada PP-SPM. 

5. Apabila SPP-LS dan dokumen pendukung tidak lengkap dam benar, maka PP- 
SPM mengembalikannya kepada PPK secara tertulus paling lambat 2 hari setelah 
diterimanya SPP-LS tersebut. 

6. PP-SPM melakukan pengujian SPP-LS sampai dengan menerbitkan SPM-LS 
paling lambat 5 hari kerja setelah SPP-LS beserta dokumen pendukung diterima 
lengkap danbenar dari PPK. 

7. KPA atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM-LS beserta dokumen 
pendukung kepada Bendhara Umum Daerah paling lambat 3 hari. 


