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WALI KOTA MATARAM 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA MATARAM 

NOMOR : 52 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA MATARAM, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah 

Nomor .... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu Menetapkan Peraturan Wali 

Kota Mataram tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3531); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. 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); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 

18. 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); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 

2019 Nomor 4 Seri E); 

29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2021 Nomor 3 Seri A); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG RANCANGAN PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2022. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Mataram. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Mataram. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

 

Pasal 2 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar            

Rp. 1.411.198.020.918,00 (Satu triliun empat ratus sebelas milyar seratus sembilan 

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

bersumber dari: 

a. Pendapatan asli daerah; 

b.  Pendapatan transfer; dan 

c.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

Pasal 4 

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 397.938.200.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh 

milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang 

terdiri atas: 

a.  Pajak daerah; 

b.  Retribusi daerah; 

c.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan 

d.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 148.000.000.000,00 (Seratus empat puluh delapan milyar rupiah). 

(3)  Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 60.828.200.000,00 (Enam puluh milyar delapan ratus dua puluh 

delapan juta dua ratus ribu rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.750.000.000,00 (Sepuluh 

milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp. 178.360.000.000,00 (Seratus tujuh puluh 

delapan milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah). 

 

Pasal 5 

(1)  Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 148.000.000.000,00 (Seratus empat puluh delapan 

milyar rupiah), yang terdiri atas: 

a.  Pajak hotel; 

b.  Pajak restoran; 

c. Pajak hiburan; 

d. Pajak reklame; 
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e. Pajak penerangan jalan; 

f. Pajak parkir; 

g. Pajak air tanah; 

h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan 

i. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp. 22.000.000.000,00 (Dua puluh dua milyar rupiah). 

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah). 

(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah). 

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah). 

(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 41.000.000.000,00 (Empat puluh satu milyar rupiah). 

(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah). 

(8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan 

sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah). 

(9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 27.000.000.000,00 (Dua puluh 

tujuh milyar rupiah). 

(10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar 

rupiah). 

 

Pasal 6 

(1)  Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp. 60.828.200.000,00 (Enam puluh milyar delapan 

ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a.  Retribusi jasa umum; 

b.  Retribusi jasa usaha; 

c. Retribusi perizinan tertentu. 

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 52.549.000.000,00 (Lima puluh dua milyar lima ratus 

empat puluh sembilan juta rupiah). 

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 4.029.200.000,00  (Empat milyar dua puluh sembilan 

juta dua ratus ribu rupiah). 

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 4.250.000.000,00  (Empat milyar dua ratus lima 

puluh juta rupiah). 

 

Pasal 7 

 Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp.10.750.000.000,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 

yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah 

(dividen) atas penyertaan modal pada BUMD. 
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Pasal 8 

(1)  Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 178.360.000.000,00 

(Seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang 

terdiri atas: 

a.  Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 

b.  Jasa giro; 

c. Pendapatan bunga; 

d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; 

e. Pendapatan denda pajak daerah; 

f.  Pendapatan BLUD; dan 

g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas 

kesehatan tingkat pertama (FKTP). 

(2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta 

rupiah). 

(3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah). 

(4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). 

(5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam 

puluh juta rupiah). 

(6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp. 160.000.000.000,00 (Seratus enam puluh milyar rupiah). 

(8) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas 

kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp. 15.500.000.000,00 (Lima belas milyar lima ratus juta 

rupiah). 

 

Pasal 9 

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 1.011.009.820.918,00 (Satu triliun sebelas milyar 

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

yang terdiri atas: 

a.  Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b.  Pendapatan transfer antar daerah. 

 

Pasal 10 

(1)  Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 914.398.495.000,00 (Sembilan ratus 

empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus 

sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a.  Dana Perimbangan; 

b.  Dana Insentif Daerah. 
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(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 860.227.131.000,00 (Delapan ratus enam puluh milyar dua ratus 

dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah). 

(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 54.171.364.000,00 (Lima puluh empat milyar seratus 

tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). 

 

Pasal 11 

(1)  Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 96.611.325.918,00  (Sembilan puluh 

enam milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan 

ratus delapan belas rupiah yang terdiri atas: 

a.  Pendapatan Bagi Hasil; dan 

b.  Bantuan Keuangan; 

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 96.111.325.918,00 (Sembilan puluh enam milyar 

seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan 

belas rupiah). 

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). 

 

Pasal 12 

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus 

lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah 

Pusat. 

 

Pasal 13 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar                      

Rp. 1.423.901.770.918,00 (Satu triliun empat ratus dua puluh tiga milyar sembilan 

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

yang terdiri atas: 

a.  Belanja operasional; 

b.  Belanja modal; 

c.  Belanja tidak terduga; dan 

d.  Belanja transfer. 

 

Pasal 14 

(1)  Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 1.247.327.183.981,00 (Satu triliun dua ratus empat 

puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga 

ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja pegawai; 

b.  Belanja barang dan jasa; 

c.  Belanja bunga; 

d.  Belanja subsidi; 

e.  Belanja hibah; dan 

f.  Belanja bantuan sosial. 
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(2)  Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 554.843.153.251,00 (Lima ratus lima puluh empat milyar delapan 

ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh 

satu rupiah). 

(3)  Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 573.233.044.074,00 (Lima ratus tujuh puluh tiga 

milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu tujuh puluh 

empat rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(5)  Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(6)  Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 

sebesar Rp. 109.348.101.950,00 (Seratus sembilan milyar tiga ratus empat 

puluh delapan juta seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). 

(7)  Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp. 9.902.884.706,00  (Sembilan milyar sembilan ratus 

dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah). 

 

Pasal 15 

(1)  Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp. 554.843.153.251,00 (Lima ratus lima puluh empat 

milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua 

ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja gaji dan tunjangan ASN; 

b. Belanja tambahan penghasilan ASN; 

c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN; 

d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD; 

e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; 

f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. 

g. Belanja Belanja Pegawai BLUD. 

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 346.907.991.783,00 (Tiga ratus empat puluh enam 

milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh 

ratus delapan puluh tiga rupiah). 

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp. 161.572.033.840,00 (Seratus enam puluh satu 

milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat 

puluh rupiah). 

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar                         

Rp. 18.255.355.000,00 (Delapan belas milyar dua ratus lima puluh lima juta 

tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah). 

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 22.867.772.089,00 (Dua puluh dua milyar delapan 

ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh 

sembilan rupiah). 
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(6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.094.783.695,00 (Satu milyar sembilan 

puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan 

puluh lima rupiah). 

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 912.480.000,00 

(Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). 

(8) Belanja Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp. 3.232.736.844,00 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh 

dua juta tujuh ratus tiga puluh). 

 

Pasal 16 

(1)  Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 346.907.991.783,00 (Tiga ratus empat 

puluh enam milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh 

satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 

a.  Belanja gaji pokok ASN; 

b.  Belanja tunjangan keluarga ASN; 

c. Belanja tunjangan jabatan ASN; 

d. Belanja tunjangan fungsional ASN; 

e.  Belanja tunjangan fungsional umum ASN; 

f.  Belanja tunjangan beras ASN; 

g.  Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN; 

h.  Belanja pembulatan gaji ASN; 

i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN; 

j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan 

k. Belanja iuran jaminan kematian ASN. 

(2)  Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 261.140.770.627,00 (Dua ratus enam puluh satu 

milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua 

puluh tujuh rupiah). 

(3)  Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 22.504.187.351,00 (Dua puluh dua milyar lima 

ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu 

rupiah). 

(4)  Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 8.860.124.141,00 (Delapan milyar delapan ratus 

enam puluh juta seratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh satu 

rupiah). 

(5)  Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d direncanakan sebesar Rp. 13.831.826.938,00 (Tiga belas milyar delapan 

ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus 

tiga puluh delapan rupiah). 

(6)  Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.806.566.743,00 (Empat milyar delapan 

ratus enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh 

tiga rupiah). 
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(7)  Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp. 14.214.183.259,00 (Empat belas milyar dua ratus 

empat belas juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh 

sembilan rupiah). 

(8)  Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.551.538.828,00 (Satu milyar lima 

ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus 

dua puluh delapan rupiah). 

(9)  Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 

direncanakan sebesar Rp. 12.668.530,00 (Dua belas juta enam ratus enam 

puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah). 

(10)  Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.290.810.510,00 (Tujuh belas milyar dua 

ratus sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus sepuluh 

rupiah). 

(11)  Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 669.517.856,00 (Enam ratus enam puluh 

sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam 

rupiah). 

(12)  Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.025.797.000,00 (Dua milyar dua puluh 

lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). 

 

Pasal 17 

(1)  Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 161.572.033.840,00 (Seratus enam 

puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh tiga ribu delapan 

ratus empat puluh rupiah, yang terdiri atas: 

a.  Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; 

b.  Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; 

c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan 

d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN. 

(2)  Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.150.166.295,00  (Tiga 

puluh empat milyar seratus lima puluh juta seratus enam puluh enam ribu 

dua ratus sembilan puluh lima rupiah). 

(3)  Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.900.000,00 (Seratus juta 

sembilan ratus ribu rupiah). 

(4)  Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 71.664.824.000,00 

 (Tujuh puluh satu milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus 

dua puluh empat ribu rupiah). 

(5)  Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 55.656.143.545,00 

(Lima puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus empat 

puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). 
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Pasal 18 

(1)  Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp. 18.255.355.000,00 (Delapan belas milyar dua ratus lima puluh lima juta 

tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a.  Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah; 

b.  Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah; 

c.  Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 

d. Belanja honorarium; dan 

e. Belanja jasa pengelolaan BMD. 

(2)  Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.512.000.000,00   

(Enam milyar lima ratus dua belas juta rupiah). 

(3)  Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.633.910.000,00  

(Dua milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu 

rupiah). 

(4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp. 2.169.000.000,00 

(Dua milyar seratus enam puluh sembilan juta rupiah). 

(5)  Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 6.794.045.000,00 (Enam milyar tujuh ratus 

sembilan puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah). 

(6)  Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 146.400.000,00  (Seratus empat puluh enam juta 

empat ratus ribu rupiah). 

 

Pasal 19 

 (1)  Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.867.772.089,00 (Dua puluh dua 

milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu 

delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 

a.  Belanja uang representasi DPRD; 

b.  Belanja tunjangan keluarga DPRD; 

c. Belanja tunjangan beras DPRD; 

d. Belanja uang paket DPRD; 

e. Belanja tunjangan jabatan DPRD; 

f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD; 

g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD; 

h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD; 

i. Belaja tunjangan reses DPRD; 

j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD; 

k.  Belanja pembulatan gaji DPRD; 

l. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan 

m. Belanja tunjangan transportasi DPRD. 

(2)  Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 892.290.000,00  (Delapan ratus sembilan puluh dua 

juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). 
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(3)  Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp. 124.920.600,00 (Seratus dua puluh empat juta 

sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah). 

(4)  Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 144.000.000,00  (Seratus empat puluh empat juta 

rupiah). 

(5)  Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 89.229.000,00 (Delapan puluh sembilan juta dua 

ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). 

(6)  Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 1.293.820.500,00 (Satu milyar dua ratus sembilan 

puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah). 

(7)  Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 124.966.800,00 (Seratus dua puluh 

empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah). 

(8)  Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 109.163.250,00 (Seratus 

sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah). 

(9)  Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar                          

Rp. 7.056.000.000,00 (Tujuh milyar lima puluh enam juta rupiah). 

(10)  Belaja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i 

direncanakan sebesar Rp. 1.764.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus enam 

puluh empat juta rupiah). 

(11)  Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 33.661.939,00 (Tiga 

puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh 

sembilan rupiah). 

(12)  Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k 

direncanakan sebesar Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah). 

(13)  Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 6.129.600.000,00  

(Enam milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). 

(14)  Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf m direncanakan sebesar Rp. 5.106.000.000,00 (Lima milyar seratus 

enam juta rupiah). 

 

Pasal 20 

(1)  Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.094.783.695,00 (Satu milyar 

sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus 

sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH; 

b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH; 

c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH; 

d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH; 

e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH; 

f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH; dan 

g. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah. 
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(2)  Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 84.665.000,00 (Delapan puluh empat juta enam 

ratus enam puluh lima ribu rupiah). 

(3)  Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.835.100,00 (Tujuh juta delapan ratus tiga 

puluh lima ribu seratus rupiah). 

(4)  Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.737.000,00 (Seratus juta tujuh ratus 

tiga puluh tujuh ribu rupiah). 

(5)  Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.077.821,00 (Dua belas juta tujuh puluh 

tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah). 

(6)  Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.467.626,00 (Satu 

juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah). 

(7)  Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.148,00 (Satu ribu seratus empat puluh 

delapan rupiah). 

(8)  Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 888.000.000,00 

(Delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah). 

 

Pasal 21 

(1)  Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar                                

Rp. 912.480.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh 

ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; 

b. Belanja dana operasional KDH/WKDH. 

(2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 312.480.000,00 (Tiga ratus dua belas juta 

empat ratus delapan puluh ribu rupiah). 

(3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah). 

 

Pasal 22 

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 

huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.232.736.844,00 (Tiga milyar dua ratus tiga 

puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh), yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan 

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

 

Pasal 23 

(1)  Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 573.233.044.074,00 (Lima ratus tujuh 

puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu tujuh 

puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja barang; 

b. Belanja jasa; 

c. Belanja pemeliharaan; 
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d. Belanja perjalanan dinas; 

e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat; dan 

f. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 117.537.971.031,00 (Seratus tujuh belas milyar lima ratus tiga 

puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah). 

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp. 243.036.431.345,00 (Dua ratus empat puluh tiga milyar tiga puluh enam 

juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). 

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 14.022.408.642,00 (Empat belas milyar dua puluh 

dua juta empat ratus delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah). 

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 38.907.125.700,00 (Tiga puluh delapan milyar 

sembilan ratus tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). 

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 

sebesar Rp. 4.461.844.200,00 (Empat milyar empat ratus enam puluh satu juta 

delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah). 

(6) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp. 155.267.263.156,00 (Seratus lima puluh lima milyar 

dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus lima 

puluh enam rupiah). 

 

Pasal 24 

(1)  Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 117.537.971.031,00 (Seratus tujuh belas milyar lima 

ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh 

satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja barang pakai habis; 

b. Belanja barang tak habis pakai. 

(2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.117.361.696.581,00 (Seratus tujuh belas milyar tiga 

ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus 

delapan puluh satu rupiah). 

(3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 176.274.450,00 (Seratus tujuh puluh enam juta dua 

ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah). 

 

Pasal 25 

(1)  Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 243.036.431.345,00  Dua ratus empat puluh tiga 

milyar tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat 

puluh lima rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja jasa kantor; 

b. Belanja iuran jaminan/asuransi; 

c. Belanja sewa tanah; 

d. Belanja sewa peralatan dan mesin; 
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e. Belanja sewa gedung dan bangunan; 

f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi; 

g. Belanja sewa aset tetap lainnya; 

h. Belanja jasa konsultasi konstruksi; 

i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi; 

j. Belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment); 

k. Belanja beasiswa pendidikan PNS; 

l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan 

dan Pelatihan; dan 

m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi 

Daerah. 

(2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 202.568.777.035,00 (Dua ratus dua milyar lima ratus enam puluh 

delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh lima rupiah). 

(3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 22.499.909.996,00 (Dua puluh dua milyar empat 

ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan 

ratus sembilan puluh enam rupiah). 

(4)  Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(5)  Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d direncanakan sebesar Rp. 2.008.484.500,00 (Dua milyar delapan juta empat 

ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah). 

(6)  Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.275.678.000,00 (Tiga milyar dua ratus 

tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). 

(7)  Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(8)  Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp. 253.250.000,00 (Dua ratus lima puluh tiga juta dua 

ratus lima puluh ribu rupiah). 

(9)  Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

h direncanakan sebesar Rp. 3.800.794.551,00 (Tiga milyar delapan ratus juta 

tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah). 

(10)  Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.717.186.463,00 (Tiga milyar tujuh ratus 

tujuh belas juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga 

rupiah). 

(11)  Belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 498.432.800,00 (Empat ratus 

sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus 

rupiah). 

(12)  Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k 

direncanakan sebesar Rp. 142.000.000,00 (Seratus empat puluh dua juta 

rupiah). 

(13)  Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar 

Rp. 3.871.918.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta 

sembilan ratus delapan belas ribu rupiah). 
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(14) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar              

Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah). 

 

Pasal 26 

(1)  Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 14.022.408.642,00 (Empat belas milyar dua puluh 

dua juta empat ratus delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Belanja pemeliharaan tanah; 

b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; 

c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan 

d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi. 

(2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 403.370.000,00 (Empat ratus tiga juta tiga ratus 

tujuh puluh ribu rupiah). 

(3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.205.572.910,00 (Sepuluh milyar dua 

ratus lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh 

rupiah). 

(4)  Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.863.865.232,00  (Dua milyar delapan 

ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga 

puluh dua rupiah). 

(5)  Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 549.600.500,00 (Lima ratus empat 

puluh sembilan juta enam ratus ribu lima ratus rupiah). 

 

Pasal 27 

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 38.907.125.700,00 (Tiga puluh delapan milyar sembilan 

ratus tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri dari 

belanja perjalanan dinas dalam negeri. 

 

Pasal 28 

(1)  Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 4.461.844.200,00 (Empat milyar empat ratus enam 

puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; 

dan 

b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. 

(2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar               

Rp. 1.846.754.000,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh 

ratus lima puluh empat ribu rupiah). 
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(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.2.615.090.200,00 (Dua milyar enam ratus lima belas juta sembilan puluh 

ribu dua ratus rupiah). 

 

Pasal 29 

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 

huruf f direncanakan sebesar Rp. 155.267.263.156,00 (Seratus lima puluh lima 

milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus 

lima puluh enam rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD. 

 

Pasal 30 

(1)  Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 109.348.101.950,00 (Seratus sembilan milyar tiga 

ratus empat puluh delapan juta seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat; 

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang 

Berbadan Hukum Indonesia; 

c. Belanja Hibah Dana BOS; dan 

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.550.000.000,00  (Dua milyar lima ratus 

lima puluh juta rupiah). 

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang 

Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 42.570.696.230,00 (Empat puluh dua milyar lima 

ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga 

puluh rupiah). 

(4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 63.221.260.000,00 (Enam puluh tiga milyar dua 

ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). 

(5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.006.145.720,00 (Satu milyar 

enam juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). 

 

Pasal 31 

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.550.000.000,00  (Dua milyar lima ratus 

lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah 

Pusat. 

 

Pasal 32 

(1)  Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang 

Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.570.696.230,00 (Empat puluh dua milyar 

lima ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus 

tiga puluh rupiah), yang terdiri atas: 
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a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela 

dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; 

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial 

yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; 

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial 

Kemasyarakatan; dan 

d. Belanja Hibah kepada Koperasi. 

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan 

Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar               

Rp. 1.987.812.726,00 (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta 

delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah). 

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.829.280.000,00 (Lima belas milyar 

delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). 

(4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial 

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 24.553.603.504,00 (Dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh 

tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus empat rupiah). 

(5) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah). 

 

Pasal 33 

(1)  Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf 

c direncanakan sebesar Rp. 63.221.260.000,00 (Enam puluh tiga milyar dua 

ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri; dan 

b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta. 

(2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar               

Rp. 50.620.320.000,00 (Lima puluh milyar enam ratus dua puluh juta tiga ratus 

dua puluh ribu rupiah). 

(3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.12.600.940.000,00 (Dua belas milyar enam ratus juta sembilan ratus empat 

puluh ribu rupiah). 

 

Pasal 34 

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp.1.006.145.720,00 (Satu milyar enam juta seratus empat puluh lima ribu tujuh 

ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan 

kepada Partai Politik. 
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Pasal 35 

(1)  Anggaran belanja bantuan sosial  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.902.884.706,00 (Sembilan milyar 

sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus 

enam rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; 

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; 

c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan 

d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang 

Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). 

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.183.105.676,00 (Dua milyar seratus 

delapan puluh tiga juta seratus lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah). 

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 810.000.000,00 (Delapan ratus sepuluh juta 

rupiah). 

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.806.779.030,00 (Enam milyar 

delapan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh 

rupiah). 

(5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang 

Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 103.000.000,00 (Seratus tiga juta rupiah). 

 

Pasal 36 

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.183.105.676,00 (Dua 

milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus lima ribu enam ratus tujuh puluh 

enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan 

kepada Individu. 

 

Pasal 37 

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 810.000.000,00 (Delapan 

ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang 

direncanakan kepada Keluarga. 

 

Pasal 38 

(1)  Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar                           

Rp. 6.806.779.030,00 (Enam milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus tujuh 

puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok 

Masyarakat; 

b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok 

Masyarakat; 
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(2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar               

Rp. 6.201.429.030,00 (Enam milyar dua ratus satu juta empat ratus dua puluh 

sembilan ribu tiga puluh rupiah). 

(3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok 

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp. 605.350.000,00 (Enam ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 

 

Pasal 39 

(1)  Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 157.433.236.937,00 (Seratus lima puluh tujuh milyar 

empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus 

tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tanah; 

b.  Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

c.  Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

d.  Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;  

e.  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan 

f. Belanja Modal Aset Lainnya. 

(2)  Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 27.980.575.819,00 (Dua puluh tujuh milyar sembilan 

ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus 

sembilan belas rupiah). 

(3)  Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp. 34.629.295.439,00 (Tiga puluh empat milyar enam 

ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus 

tiga puluh sembilan rupiah). 

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.048.654.029,00 (Tiga puluh enam milyar 

empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh 

sembilan rupiah). 

(5)  Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 54.882.886.650,00 (Lima puluh empat milyar 

delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu 

enam ratus lima puluh rupiah). 

(6)  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 2.891.825.000,00 (Dua milyar delapan ratus sembilan 

puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). 

(7)  Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah). 

 

Pasal 40 

(1)  Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 27.980.575.819.00 (Dua puluh tujuh milyar 

sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan 

ratus sembilan belas rupiah, yang terdiri atas: 

a.  Belanja Modal Tanah Persil; 

b.  Belanja Modal Lapangan; 
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(2)  Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 2.346.177.858,00 (Dua milyar tiga ratus empat 

puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh 

delapan rupiah). 

(3)  Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 25.634.397.961,00 (Dua puluh lima milyar enam 

ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan 

ratus enam puluh satu rupiah). 

 

Pasal 41 

(1)  Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.629.295.439,00 (Tiga 

puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan 

puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Alat Besar; 

b. Belanja Modal Alat Angkutan; 

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur; 

d. Belanja Modal Alat Pertanian; 

e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga; 

f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar; 

g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan; 

h. Belanja Modal Alat Laboratorium; 

i. Belanja Modal Komputer; 

j. Belanja Modal Alat Eksplorasi; 

k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja; 

l. Belanja Modal Alat Peraga; 

m. Belanja Modal Rambu-Rambu;  

n. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan 

o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD. 

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 2.632.225.000,00 (Dua milyar enam ratus tiga puluh 

dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). 

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 6.419.775.000,00 (Enam milyar empat ratus sembilan 

belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.224.552.800,00 (Satu milyar dua ratus dua 

puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah). 

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 71.020.000,00 (Tujuh puluh satu juta dua puluh ribu 

rupiah). 

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.060.053.943,00 (Enam milyar enam 

puluh juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). 

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 273.673.800,00 (Dua ratus 

tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah). 
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(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.095.608.236,00 (Lima milyar 

sembilan puluh lima juta enam ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh enam 

rupiah). 

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 

direncanakan sebesar Rp. 5.530.065.000,00 (Lima milyar lima ratus tiga puluh 

juta enam puluh lima ribu rupiah). 

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i 

direncanakan sebesar Rp. 5.270.764.660,00  (Lima milyar dua ratus tujuh puluh 

juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah). 

(11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j 

direncanakan sebesar Rp. 32.240.000,00 (Tiga puluh dua juta dua ratus empat 

puluh ribu rupiah). 

(12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.750.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima 

puluh ribu rupiah). 

(13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l 

direncanakan sebesar Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah). 

(14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m 

direncanakan sebesar Rp. 1.476.492.000,00 (Satu milyar empat ratus tujuh 

puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). 

(15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n 

direncanakan sebesar Rp. 22.075.000,00 (Dua puluh dua juta tujuh puluh lima 

ribu rupiah). 

(16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf o direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). 

 

Pasal 42 

(1)  Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.632.225.000,00 (Dua milyar enam ratus 

tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan 

b. Belanja Modal Alat Bantu. 

(2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 2.241.500.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh 

satu juta lima ratus ribu rupiah). 

(3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 390.725.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh juta tujuh 

ratus dua puluh lima ribu rupiah). 

 

Pasal 43 

(1)  Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) 

huruf b direncanakan Rp. 6.419.775.000,00 (Enam milyar empat ratus sembilan 

belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;  

b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; 

c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor; dan 

d. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 
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(2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.191.125.000,00 (Enam milyar seratus 

sembilan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). 

(3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.650.000,00 (Satu juta enam ratus 

lima puluh ribu rupiah). 

(4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 147.500.000,00 (Seratus empat puluh 

tujuh juta lima ratus ribu rupiah). 

(4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 79.500.000,00 (Tujuh puluh 

sembilan juta lima ratus ribu rupiah). 

 

Pasal 44 

(1)  Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.224.552.800,00 (Satu milyar dua 

ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;  

b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan 

c. Belanja Modal Alat Ukur. 

(2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.300.000,00 (Lima puluh satu juta tiga 

ratus ribu rupiah). 

(3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.995.000,00 (Lima puluh tiga juta sembilan 

ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). 

(4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 1.119.257.800,00 (Satu milyar seratus sembilan belas 

juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). 

 

Pasal 45 

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf 

d direncanakan sebesar Rp. 71.020.000,00 (Tujuh puluh satu juta dua puluh ribu 

rupiah), yang terdiri dari  Belanja Modal Alat Pengolahan. 

 

Pasal 46 

(1)  Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.060.053.943,00 (Enam 

milyar enam puluh juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Alat Kantor; 

b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan 

c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat. 

(2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 980.502.966,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta 

lima ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah). 
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(3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 4.765.245.054,00 (Empat milyar tujuh ratus enam 

puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu lima puluh empat rupiah). 

(4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 314.305.923,00 (Tiga ratus empat 

belas juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah). 

 

Pasal 47 

(1)  Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 273.673.800,00 (Dua 

ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Alat Studio; dan 

b. Belanja Modal Alat Komunikasi. 

 (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 219.973.800,00 (Dua ratus sembilan belas juta 

sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah). 

(3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 53.700.000,00 (Lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu 

rupiah). 

 

Pasal 48 

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.095.608.236,00 (Lima milyar 

sembilan puluh lima juta enam ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh enam 

rupiah), yang terdiri Belanja Modal Alat Kedokteran. 

 

Pasal 49 

(1)  Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 

(1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.530.065.000,00 (Lima milyar lima ratus 

tiga puluh juta enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan 

b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;  

(2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 285.065.000,00 (Dua ratus delapan puluh 

lima juta enam puluh lima ribu rupiah). 

(3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.245.000.000,00 (Lima milyar dua ratus 

empat puluh lima juta rupiah). 

 

Pasal 50 

(1)  Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf i 

direncanakan sebesar Rp. 5.270.764.660,00  (Lima milyar dua ratus tujuh puluh 

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

terdiri atas: 

a. Belanja Modal Komputer Unit; dan 

b. Belanja Modal Peralatan Komputer. 
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 (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 4.079.922.440,00 (Empat milyar tujuh puluh 

sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh 

rupiah). 

(3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 1.190.842.220,00 (Satu milyar seratus sembilan 

puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah). 

 

Pasal 51 

Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf 

j direncanakan sebesar Rp. 32.240.000,00 (Tiga puluh dua juta dua ratus empat 

puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika. 

 

Pasal 52 

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 

(1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.750.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima 

puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat SAR. 

 

Pasal 53 

Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf l 

direncanakan sebesar Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah), yang terdiri dari 

Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan. 

  

Pasal 54 

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf 

m direncanakan sebesar Rp. 1.476.492.000,00 (Satu milyar empat ratus tujuh 

puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari 

Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat. 

 

Pasal 55 

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) 

huruf n direncanakan sebesar Rp. 22.075.000,00 (Dua puluh dua juta tujuh puluh 

lima ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Olahraga. 

 

Pasal 56 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 

ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), 

yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD. 

 

Pasal 57 

(1)  Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.048.654.029,00 (Tiga puluh enam 

milyar empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh 

sembilan rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan 

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti. 
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(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 33.896.654.029,00 (Tiga puluh tiga milyar delapan 

ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh 

sembilan rupiah). 

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf cddirencanakan sebesar Rp. 2.152.000.000,00 (Dua milyar seratus lima 

puluh dua juta rupiah) 

 

Pasal 58 

(1)  Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.896.654.029,00 (Tiga puluh tiga 

milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh empat 

ribu dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 

a.  Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; 

b.  Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal; 

(2)  Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.436.654.029,00 (Tiga puluh tiga 

milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu 

dua puluh sembilan rupiah). 

(3)  Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 460.000.000,00 (Empat ratus enam 

puluh juta rupiah). 

 

Pasal 59 

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.152.000.000,00 (Dua milyar seratus lima 

puluh dua juta rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas. 

 

Pasal 60 

(1)  Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 54,882,886,650.00 (Lima puluh 

empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan 

puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; 

b. Belanja Modal Bangunan Air; 

c. Belanja Modal Instalasi; 

d. Belanja Modal Jaringan. 

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp. 43.172.963.364,00 (Empat puluh tiga milyar 

seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus 

enam puluh empat rupiah). 

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 6.187.093.286.00 (Enam milyar seratus delapan 

puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam 

rupiah). 

(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). 
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(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 5.507.830.000,00 (Lima milyar lima ratus tujuh juta 

delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). 

 

Pasal 61 

(1)  Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.172.963.364,00 (Empat puluh tiga 

milyar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga 

ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Jalan; 

b. Belanja Modal Jembatan. 

(2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 42.832.963.364.00 (Empat puluh dua milyar delapan ratus tiga 

puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh 

empat rupiah). 

(3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 340.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh juta rupiah). 

 

Pasal 62 

(1)  Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.187.093.286.00 (Enam milyar seratus 

delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh 

enam rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; 

b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder; dan 

c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan 

Bencana Alam. 

(2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp. 782.182.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh dua 

juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah). 

(3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima 

puluh juta rupiah). 

(4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan 

Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 5.354.911.286,00 (Lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta 

sembilan ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). 

 

Pasal 63 

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), yang terdiri dari 

Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah. 

 

Pasal 64 

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 5.507.830.000,00 (Lima milyar lima ratus tujuh juta 

delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan 

Listrik. 
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Pasal 65 

(1)  Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.891.825.000,00 (Dua milyar delapan ratus 

sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; 

b. Belanja Modal Biota Perairan; 

c. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi; dan 

d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. 

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp. 2.656.175.000,00 (Dua milyar enam ratus lima 

puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

(3) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 21.650.000,00 (Dua puluh satu juta enam ratus lima 

puluh ribu rupiah). 

(4) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima 

juta rupiah). 

(5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d direncanakan sebesar Rp. 49.000.000,00 (Empat puluh sembilan juta rupiah). 

 

Pasal 66 

(1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.656.175.000,00 (Dua milyar enam 

ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri 

dari : 

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan 

b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro. 

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 371.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh 

satu juta rupiah). 

(3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.285.175.000,00 

(Dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu 

rupiah). 

 

Pasal 67 

Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp. 21.650.000,00 (Dua puluh satu juta enam ratus lima 

puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan 

Bersirip). 

 

Pasal 68 

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (Seratus enam puluh 

lima juta rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi. 
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Pasal 69 

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.000.000,00 (Empat puluh sembilan juta 

rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. 

 

Pasal 70 

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), yang terdiri dari 

Belanja Modal Aset Lainnya BLUD. 

 

Pasal 71 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 17.700.000.000,00 (Tujuh belas milyar tujuh ratus juta 

rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga. 

 

Pasal 72 

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 huruf d 

direncanakan sebesar Rp.1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh 

satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan 

Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi.. 

 

Pasal 73 

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 terdiri atas: 

a.  Penerimaan pembiayaan; dan 

b.  Pengeluaran pembiayaan. 

 

Pasal 74 

(1)  Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.953.750.000,00 (Empat belas milyar 

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

terdiri atas: 

a.  Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 

b.  Pencairan dana cadangan; 

c.  Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d.  Penerimaan pinjaman daerah; 

e.  Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 

f.  Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2)  Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakansebesar Rp. 14.953.750.000,00 

(Empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh 

ribu rupiah). 

(3)  Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkansebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakansebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(5)  Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 
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(6)  Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(7)  Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

 

Pasal 75 

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)huruf a direncanakan sebesar 

Rp. 14.953.750.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta 

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiriatas: 

a.  Pelampauan penerimaan PAD; 

b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer; 

c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah; 

d. Pelampauan penerimaan pembiayaan; 

e. Penghematan belanja; 

f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum 

terselesaikan; dan/atau 

g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana 

pengeluaran pembiayaan. 

(2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah); 

(3)  Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah); 

(4)  Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah); 

(5)  Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah); 

(6)  Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 14.953.750.000,00 (Empat belas milyar sembilan 

ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 

(7)  Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 

(Nol rupiah); 

(8)  Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana 

pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

 

Pasal 76 

(1)  Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 

ayat (1) huruf a direncanakansebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas: 

a.  Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

d.  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

(2)  Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 
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(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

 

Pasal 77 

(1)  Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), yang 

terdiri atas: 

a.  Transfer Pemerintah Pusat; dan 

b. Transfer Antar-Daerah. 

(2)  Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(3) Transfer Antar-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

 

Pasal 78 

(1)  Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol 

rupiah), yang terdiri atas: 

a.  Hibah; 

b. Dana Darurat; dan 

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-

undangan. 

(2)  Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 

0,00 (Nol rupiah). 

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 

(Nol rupiah). 

 

Pasal 79 

(1)  Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas: 

a. Silpa; 

b.  Pencairan Dana Cadangan; 

c.  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

d.  Penerimaan Pinjaman Daerah; 

e.  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 

f.  Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2)  Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar               

Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 



33 
 

(5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

 

Pasal 80 

Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 14.953.750.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus 

lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 

Penghematan Belanja-Belanja Operasi. 

 

Pasal 81 

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar       

Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

 

Pasal 82 

Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana 

pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesarRp. 0,00 (Nol rupiah). 

 

Pasal 83 

Silpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar               

Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

 

Pasal 84 

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

 

Pasal 85 

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

 

Pasal 86 

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf 

d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

 

Pasal 87 

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 79 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

 

Pasal 88 

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 
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Pasal 89 

(1)  Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 73 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima 

puluh juta rupiah),yang terdiri atas: 

a.  Pembentukan dana cadangan; 

b.  Penyertaan modal daerah; 

c.  Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

d.  Pemberian pinjaman daerah; dan 

e.  Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan 

perundang-undangan.  

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

(3)  Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh 

juta rupiah). 

(4)  Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh temposebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakansebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).  

(5)  Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).  

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).  

 

Pasal 90 

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

 

Pasal 91 

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta 

rupiah) yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). 

 

Pasal 92 

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 89 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

 

Pasal 93 

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf 

d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

 

Pasal 94 

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e direncanakan 

sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 
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Pasal 98 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram. 

 

 

Ditetapkan di Mataram 

pada tanggal 

WALIKOTA MATARAM, 

 

 

 

H. MOHAN ROLISKANA 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, 

 

 

 

H. EFFENDI EKO SASWITO 

 

 

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR  

 










































