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Isi berita: 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sumsel, menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon 

Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) tahun 2022 sebesar Rp 10,1 Triliun. Angka ini sesuai hasil pembahasan Badan 

Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi 

Sumsel. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, 

saat Rapat Paripurna XLII (42) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda 

penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Provinsi Sumsel 

dan Gubernur Sumsel terhadap KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, 

bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel pada 12 November 2021. 

Gubernur Herman Deru menuturkan berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan 

PPAS yang telah ditandatangani bersama oleh Gubernur dengan Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar 

Rp10.128.771.031.458,00. Lebih jauh Herman Deru mengatakan Provinsi Sumsel terus 

optimis untuk menyegerakan penyelesaian infrastruktur yang belum selesai. Pemprov 

Sumsel juga telah mengalokasikan lagi anggaran untuk jembatan yang usianya di atas 

20 tahun untuk konstruksinya. 

“Alhamdulillah sudah banyak prestasi yang kita dapat baik yang nyata atau 

berdasarkan survei, tapi tentu masih banyak juga yang harus kita tingkatkan lagi, kita 

harus jujur mengakui. Kewajiban-kewajiban infrastruktur yang menjadi kewajiban 

provinsi itu sudah bisa dikatakan mencapai 100 persen,” tambahnya. Kita tingkatkan 

konstruksinya, kedua membantu kabupaten/kota, dimana ada beberapa kabupaten/kota 
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sulit untuk membangun jika tidak memiliki pendanaan yang di bantu oleh pusat maupun 

provinsi,” pungkasnya. 

Sementara Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H., 

menuturkan, penyusunan KUA tahun 2022 dilakukan melalui proses analisis 

teknokratik berdasarkan RKPD tahun 2022 serta memperhatikan kebijakan anggaran 

Pemerintah Provinsi Sumsel lainnya dan menelaah hasil reses DPRD Provinsi Sumsel 

tahun 2021. Selain itu penyusunan KUA tahun angggaran 2022 juga memperhatikan 

kebijakan pembangunan nasional dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 27 

Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. “Melalui 

tahapan penyusunan ini, diharapkan dapat terwujudnya KUA yang implementatif dan 

akuntabel,” tuturnya. 

Sementara prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) adalah program 

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah 

untuk setiap program kegiatan dan sub kegiatan. Sebagai acuan dalam penyusunan 

rencana kerja dan anggaran kerja. “PPAS disusun berdasarkan kebijakan sebagaimana 

yang diarahkan dalam kebijakan umum APBD (KUA) – PPAS akan memuat capaian 

sasaran program yang kemudian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan penentuan 

besaran pagu indikatif serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian organisasi 

perangkat daerah dalam menjabarkan program lebih lanjut kedalam masing-masing 

kegiatan,” pungkasnya. 
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Catatan: 

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

https://www.infosumsel.id/read/2021/11/12/10822/pemprov-dan-dprd-sepakati-kua-ppas-tahun-2022
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https://www.krsumsel.com/pemprov-dprd-sumsel-sepakati-kua-ppas-2022/
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https://www.gatra.com/detail/news/528482/sumbangsel/pemprov-dan-dprd-sumsel-sepakati-kua-ppas-2022-sebesar-rp101-triliun-di-apbd-2022
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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah 

program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat 

Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana 

kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

menyebutkan: 

Pasal 89 

(1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan 

RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. 

(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

(3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. kondisi ekonomi makro daerah; 

b. asumsi penyusunan APBD; 

c. kebijakan Pendapatan Daerah; 

d. kebijakan Belanja Daerah; 

e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 

f.  strategi pencapaian. 

(4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan: 

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 

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

disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam 

rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan 

c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk 

masing-masing Program dan Kegiatan. 

Pasal 90 

(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS 

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

minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala 

Daerah dan DPRD. 

(2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 

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

paling lambat minggu kedua bulan Agustus. 
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(3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD 

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

dalam menyusun RKA SKPD. 

(4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 

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

perundang-undangan. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan: 

Bab III 

2. Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS Mengacu pada Pasal 90 sampai 

dengan Pasal 92 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat 

ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut: 

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada 

DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati 

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. 

b. Kepala Daerah dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan 

baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam 

RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan 

KUA dan rancangan PPAS. 

c. Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhi kriteria 

darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani 

oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan 

Agustus. 

e. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi 

pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. 

f. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

g. Persetujuan bersama paling sedikit memuat: 

1) nama Kegiatan; 

2) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan; 

3) jumlah anggaran; dan 

4) alokasi anggaran per tahun. 

h. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan 

sementara, Wakil Kepala Daerah bertugas untuk: 

1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan 
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2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS 

i. Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau 

sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas 

untuk: 

1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan 

2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS 

j. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam 

waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk 

menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS. 

k. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan 

KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA 

dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah 

menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD 

berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala 

Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan 

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan 

RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD diuraikan sebagai 

berikut: 

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data dan 

informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD; 

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan data dan 

informasi terkait program prioritas beserta indicator kinerja dan indikasi 

pendanaan yang bersumber dari RKPD. 

b. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan 

PPAS kepada DPRD. 

c. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan 

rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan KUA 

dan rancangan PPAS. 

d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil 

pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS. 

e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan PPAS 

dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang 

ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. 

 


