
 

 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 
 

 

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  

TAHUN ANGGARAN 2021  

 

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh 

Selamat pagi dan salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. 

 
Yang terhormat, 

Sdr.  Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD 

Kabupaten Sukoharjo; 

Sdr. Rekan – rekan Anggota Forum Pimpinan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo; 

Sdr. Wakil Bupati Sukoharjo; 

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo; 

Sdr. Komandan Brigif Mekanis 6/II Kostrad, Komandan Grup 

2 Kopassus, dan Komandan Yonif 413 Kostrad; 

Sdr. Pj. Sekretaris Daerah beserta Asisten Sekretaris Daerah, 

Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Badan/ Dinas/ 

Kantor/ Bagian, Direktur RSUD, Pimpinan BUMD dan 

Camat se Kabupaten Sukoharjo; 

Bapak/ Ibu Undangan yang saya hormati dan saya 

banggakan. 

 
Perkenankanlah pada kesempatan ini, saya mengajak kepada hadirin 

sekalian, untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga pada hari ini, Senin, 16_November_2020, kita dapat 



 

menghadiri Rapat Paripurna DPRD, dalam rangka Penyampaian Pengantar 

Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021. 

Sidang Dewan yang saya hormati, 

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 

Anggaran 2021 ini, telah diawali dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan 

KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 4 November 

Tahun 2020. Atas dasar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tersebut, 

Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, yang 

merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2021. Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 

Anggaran 2021 memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.  

Sidang Dewan yang saya hormati, 

Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam 

penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran daerah harus sesuai dengan 

kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang 

cukup. Memperhatikan ketentuan dimaksud, rancangan APBD Tahun Anggaran 

2021 ini telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, termasuk 

rencana penerimaan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat yang 

mendasarkan informasi resmi pada website Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia, perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa Tahun 2021. Langkah ini juga telah sesuai dengan amanat Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.  

Disamping itu, rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 tetap 

memperhatikan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing 

Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dalam Kodefikasi, Klasifikasi dan 



 

Nomenklatur baru yang telah dimutakhirkan, mempedomani Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019  tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 ini juga disusun secara 

elektronik, dan terintegrasi dengan tahapan perencanaan, dengan 

menggunakan Sistem Aplikasi Perencanaan dan Keuangan Nasional terbaru, 

yaitu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah. 

Sidang Dewan yang saya hormati, 

Selanjutnya saya sampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut : 

 

PERTAMA; PENDAPATAN 

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp1.939.847.147.000,00 

(satu trilyun, Sembilan ratus tiga puluh sembilan milyar, delapan ratus empat 

puluh tujuh juta, seratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Pendapatan daerah 

tersebut terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah; ditargetkan sebesar 

Rp343.113.739.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga milyar, seratus tiga belas 

juta, tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), direncanakan berasal dari 

Pajak Daerah sebesar Rp165.755.493.000,00 (seratus enam puluh lima milyar, 

tujuh ratus lima puluh lima juta, empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah); 

Retribusi Daerah sebesar Rp19.132.880.000,00 (sembilan belas milyar, seratus 

tiga  puluh dua juta, delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp26.400.013.000,00 

(dua puluh enam milyar, empat ratus juta, tiga belas ribu rupiah); serta Lain-

lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp131.825.353.000,00 (seratus 



 

tiga puluh satu milyar, delapan ratus dua puluh lima juta, tiga ratus lima puluh 

tiga ribu rupiah). 

Selanjutnya, Dana Transfer, direncanakan sebesar 

Rp1.573.818.833.000,00 (satu trilyun, lima ratus tujuh puluh tiga milyar, 

delapan ratus delapan belas juta, delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 

terdiri      atas; Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.375.762.271.000,00 

(satu trilyun, tiga ratus tujuh puluh lima milyar, tujuh ratus enam puluh dua 

juta, dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang meliputi Dana 

Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Dan untuk Transfer 

Pemerintah Daerah, sebesar Rp149.275.938.000,00 (seratus empat puluh 

sembilan  milyar, dua ratus tujuh puluh lima juta, sembilan ratus tiga puluh 

delapan ribu rupiah). berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi. 

Kemudian, pos Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah, 

dianggarkan sebesar Rp71.695.199.000,00 (tujuh puluh satu milyar, 

enam ratus sembilan puluh lima  juta, seratus sembilan puluh sembilan 

ribu rupiah). Terdiri atas; Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar 

Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dan Lain-lain Pendapatan 

Daerah sesuai Ketentuan Perundang-undangan sebesar 

Rp68.695.199.000,00 (enam puluh delapan milyar, enam ratus sembilan 

puluh lima juta, seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). 

KEDUA; BELANJA DAERAH 

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp2.233.179.474.000,00 (dua 

trilyun, dua ratus tiga puluh tiga milyar, seratus tujuh puluh sembilan juta, 

empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), diprioritaskan dalam rangka 

pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan 

pemerintah kabupaten, terdiri atas program penunjang urusan 

Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 



 

dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 

urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, 

urusan kewilayahan dan urusan pemerintahan umum. Dengan tetap 

menyediakan anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 

yang diperkirakan masih berlangsung di Tahun depan.  Belanja Daerah 

tersebut terdiri dari: 

 

  PERTAMA, BELANJA OPERASI, dianggarkan  sebesar 

Rp1.573.818.833.000,00 (satu trilyun, lima ratus tujuh puluh tiga milyar, 

delapan ratus delapan belas juta, delapan ratus tiga puluh tiga ribu 

rupiah), dengan perincian: 

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp919.526.988.000,00 (sembilan ratus 

sembilan belas milyar, lima ratus dua puluh enam juta, sembilan ratus 

delapan puluh delapan ribu rupiah) yang direncanakan untuk 

mencukupi kebutuhan :  

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp545.420.533.683,00 

(lima ratus empat puluh lima milyar, empat ratus dua puluh juta, 

lima ratus tiga puluh tiga ribu, enam ratus delapan puluh tiga 

rupiah). Termasuk kebutuhan belanja Gaji PNS  bulan ketiga belas 

dan keempat belas, dengan accres sebesar 1,5%. 

b. Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar 

Rp116.762.444.000,00 (seratus enam belas milyar, tujuh ratus 

enam puluh dua juta, empat ratus empat puluh empat  ribu 

rupiah). Rencana pemberian tambahan penghasilan Pegawai 

Negeri Sipil Daerah termasuk  pemberian Tambahan Penghasilan 

ketiga belas dan keempat belas. Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 



 

penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif 

lainnya sebesar Rp229.339.890.000,00 ( dua ratus dua puluh 

sembilan milyar, tiga ratus tiga puluh sembilan juta, delapan ratus 

sembilan puluh ribu rupiah), untuk menganggarkan pemberian 

insentif pajak dan retribusi, sesuai amanat Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan 

pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, kemudian   untuk membayar Tunjangan Profesi Guru, 

serta belanja jasa pelayanan kesehatan, dan belanja Honorarium 

Pengelola Keuangan dan UKPBJ.  

d. Sedangkan untuk Gaji DPRD sudah mendasarkan pada 

perhitungan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, 

dan 

e. Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah  dianggarkan mangacu 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

2. Belanja Barang Jasa, dianggarkan sebesar Rp448.844.467.000,00 

(empat ratus empat puluh delapan milyar, delapan ratus empat puluh 

empat juta, empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), untuk 

menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang 

dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada 

pihak ketiga serta pemberian honor-honor kegiatan. 

3. Belanja Subsidi, sebesar Rp6.470.312.000,00 (enam milyar, empat 

ratus tujuh puluh juta, tiga ratus dua belas ribu rupiah), digunakan 

untuk pemberian subsidi pembayaran bunga pinjaman kepada UMKM. 



 

4. Belanja Hibah, sebesar Rp189.957.409.000,00 (seratus delapan puluh 

sembilan milyar, sembilan ratus lima puluh tujuh juta, empat ratus 

sembilan ribu rupiah), digunakan untuk pemberian bantuan untuk 

kegiatan yang menunjang urusan pemerintah daerah, kepada 

Pemerintah, BUMN/BUMD, badan, lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. 

5. Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan sebesar Rp9.019.656.000,00 

(sembilan milyar, sembilan belas juta, enam ratus lima puluh enam 

ribu rupiah), antara lain dianggarkan untuk pemberian bantuan uang 

duka bagi ahli waris keluarga miskin yang meninggal dunia, bantuan 

sosial kepada Peserta KB Medis Operasi Pria (MOP), dan bantuan sosial 

untuk penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan bantuan 

jambanisasi. 

 

KEDUA, BELANJA MODAL, dianggarkan sebesar 

Rp309.655.415.000,00 (tiga ratus sembilan milyar, enam ratus lima 

puluh lima juta, empat ratus lima belas ribu rupiah) digunakan untuk 

menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan 

aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan, yang terdiri dari; 

1. Belanja Modal Tanah, sebesar Rp100.000.000.000,00  (seratus milyar 

rupiah). 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sebesar Rp34.036.430.000 (tiga 

puluh empat milyar, tiga puluh enam juta, empat ratus tiga puluh 

ribu rupiah). 

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, sebesar Rp75.756.815.000,00 

(tujuh puluh lima milyar, tujuh ratus lima puluh enam juta, delapan 

ratus lima belas ribu rupiah). 



 

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi sebesar 

Rp98.975.439.000,00 (Sembilan puluh delapan milyar, sembilan ratus 

tujuh puluh lima juta, empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 

dan 

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp866.730.000,00 

(Delapan ratus enam puluh enam juta, tujuh ratus tiga puluh ribu 

rupiah). 

 

KETIGA, BELANJA TIDAK TERDUGA, sebesar 

Rp55.298.939.000,00 (Lima puluh lima milyar, dua ratus sembilan puluh 

delapan juta, sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) 

dianggarkan untuk belanja yang sifatnya tidak dapat direncanakan seperti 

adanya bencana alam, bencana sosial atau  kepentingan sejenis dengan 

peruntukan membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak 

berulang atau tidak diharapkan berulang untuk menanggulangi bencana 

alam maupun bencana sosial, seperti kondisi saat ini, yaitu untuk 

penanganan pandemi Covid-19. 

 

KEEMPAT; BELANJA TRANSFER,  sebesar 

Rp294.588.651.000,00 (Dua ratus sembilan puluh empat milyar, lima 

ratus delapan puluh delapan juta, enam ratus lima puluh satu ribu 

rupiah) terdiri atas; Belanja Bagi Hasil, sebesar Rp27.298.939.000,00 

(Dua puluh tujuh milyar, dua ratus sembilan puluh delapan juta, sembilan 

ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), berasal dari bagian Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. Dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar 

Rp267.289.712.000,00 (Dua ratus enam puluh tujuh milyar, dua ratus 

delapan puluh sembilan juta, tujuh ratus dua belas ribu rupiah), 

digunakan untuk menganggarkan Dana Desa yang bersumber dana dari 



 

APBN, TMMD yang bersumber dana dari APBD Kabupaten 

(pendampingan APBD Provinsi), Alokasi Dana Desa (ADD) yang 

bersumber dana dari APBD Kabupaten dan bantuan keuangan yang 

bersifat umum atau khusus kepada desa dalam rangka pemerataan 

kemampuan keuangan.  

 

 Sidang Dewan yang saya hormati, 

Selanjutnya untuk pos Kelompok PEMBIAYAAN, pada  jenis 

Penerimaan Pembiayaan daerah, dianggarkan Perkiraan Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPa) sebesar 

Rp318.320.327.000,00 (tiga ratus delapan belas milyar, tiga ratus dua 

puluh juta, tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).  

 Sedangkan pada jenis pengeluaran pembiayaan direncanakan 

untuk Penyertaan Modal sebesar Rp24.988.000.000,00 (dua puluh empat 

milyar, sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah), diberikan 

kepada  PDAM  Tirta Makmur sebesar Rp16.500.000.000,00 (enam belas 

milyar, lima ratus juta rupiah) dan PT. Bank Sukoharjo sebesar 

Rp8.488.000.000,00 (delapan milyar, empat ratus delapan puluh delapan 

juta rupiah). 

 

Sidang Dewan yang saya hormati, 

Demikian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, untuk 

perangkaan dan penjelasan yang lebih rinci dapat dilihat pada Rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah saya 

sampaikan sebagai bahan pembahasan pada rapat-rapat selanjutnya.  




