PERSIAPAN DESK VERIFIKASI RKO
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA KAB./KOTA TA 2013

SOSIALISASI & PELATIHAN APLIKASI
SIMBANKEU & SIMSPASIAL INFRASTRUKTUR

Semarang, 30 Januari 2013

MATERI I :
KEBIJAKAN UMUM
BANTUAN SARANA PRASARANA

Bantuan Keuangan Kepada Kab./Kota terdiri dari :
• Bantuan Umum : Sumber dari Kompensasi Retribusi Usaha
Perikanan, Tera, Tera Ulang & Kapal Cepat Kartini
• Bantuan Khusus / Specific Grant :
▫ TMMD : TNI Manunggal Membangun Desa
▫ FEDEP : Forum for Economic Development & Employment
Promotion.
▫ PSIPD : Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah
▫ Pengembangan Kawasan Agropolitan/ Minapolitan
▫ PRIMATANI : Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan
Inovasi Teknologi Pertanian
▫ Penanganan Lahan Kritis di Daerah Hulu Kawasan Dieng/Muria
▫ Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota
▫ Bantuan Sarana Prasana

• Bantuan Pendidikan
• Mulai TA 2013 Bantuan Sarpras merupakan bagian dari
Bantuan Khusus

• Peraturan Gubernur No. 4 / 2013 tanggal 18 Januari
2013 tentang Tatacara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kab./Kota yang Bersumber dari APBD Prov.
Jateng TA 2013;
• Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Tengah No. 910/02157 tanggal 13 Pebruari 2013
tentang Kebijakan Umum Perencanaan Bantuan
Keuangan Kepada Kab./Kota TA 2013.

• Maksud :
▫ Stimulan pelaksanaan kegiatan yang menjadi
kewenangan Kab./Kota untuk menunjang
program strategis pembembangunan
Provinsi & Nasional.

• Tujuan :
▫ Mempererat hubungan kinerja antara Pusat,
Provinsi & Kab./Kota dalam pencapaian
sasaran pembangunan daerah;
▫ Menyelesaikan tangungjawab & atau kesepakatan
antara Pusat, Prov. & Kab./Kota yang menjadi
kewenangan Kab./Kota.

• Prioritas Lokasi : perdesaan, perbatasan Prov. &
Kab./Kota, rawan bencana alam, kwsn pariwisata, kwsn
kumuh, kwsn padat perkotaan, kwsn nelayan, kwsn
pertanian, kwsn peternakan & kwsn perkebunan.
• Sasaran : langsung bermanfaat bagi masy., rehab. rekon.
pasca bencana alam, mendorong ekonomi kerakyatan &
menunjang program strategis Prov. & Nas.
• Bantuan tdk diperkenankan u/ : tambahan usaha/modal,
bayar hutang, pemb. tanah, pengadaan kend. bermotor,
semua bentuk keg. lingkup jasa konsultansi (sistem informasi,
renc. tata ruang, DED, studi/kajian/penelitian &
pengawasan), peralatan kantor serta kegiatan administrasi
lainnya (perjalanan dinas, proses pengadaan barang/jasa,
honor. dll).
• Pemkab./Kot menyediakan dana pendamping/sharing u/
membiayai administrasi keg. yg mendukung kelancaran
pelaks. keg.

• Untuk menuntaskan/penyelesaian sasaran kegiatan,
Kab./Kota dapat menyediakan dana
pendampingan fisik dgn pertimbangan sasaran keg.
Merup. prioritas yg dirancang Pemkab./Kota.
• Pemprov. Jateng dpt mengalokasikan Bantuan
Keuangan Sarpras dalam mendukung program
pembangunan infrastruktur strategis (dapat berupa
pembebasan tanah dan fisik sarana prasarana) yang
merupakan kewajiban Provinsi untuk menyediakan
sharing.
• Kegiatan Bantuan Sarpras. merup. belanja
modal/belanja langsung SKPD Kab./Kota
penerima bantuan. Mekanisme pengadaan barang dan
jasa mempedomani peraturan yang berlaku.

Besaran alokasi anggaran Bantuan Sarpras. disesuaikan dgn
kemampuan Provinsi guna mendukung kebijakan strategis
Provinsi & program Nasional dgn mempertimbangkan :
▫ Luas wilayah;
▫ Jumlah penduduk & jumlah penduduk miskin;
▫ Pendapatan Asli Daerah (PAD);
▫ Product Domestic Regional Bruto (PDRB);
▫ Keterkaitan dgn prog./keg./peran/posisi strategis yang
menjadi prioritas dalam pemb. di Prov. Jateng;
▫ Komitmen Kab./Kota dlm penyediaan dana pendampingan
pada tahun sebelumnya.
▫ Kinerja pelaks. keg. (realisasi fisik) pada tahun sebelumnya.
▫ Kontribusi dlm penyediaan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH :
• Jalan/jembatan dan kelengkapannya : jalan/jemb. Kab./Kota; jalan/jemb.
poros desa; jalan/jemb. akses. pariwisata & bangunan pelengkap jalan
(talud/penahan tebing/pembentuk badan jalan, sal. drainase jalan & LPJU).
• SDA : jar. irigasi (bendung, intake, sal. irigasi); bang. penampung air (embung);
bang. konservasi tanah & air (checkdam, sedrainpond, gullyplug); sungai
(bangunan pengaman tebing & normalisasi).
• Prasarana Air Minum & Penyehatan Lingk. : sistem penyediaan air minum,
sal. drainase lingkungan, persampahan, MCK Komunal & air limbah permukiman.
Prioritaskan usulan yang masuk dalam RPIJM PU-CK Kab./Kota.
• Ketenagalistrikan : EBT (PLTMH / PLTS) & jar. listrik pedesaan.
• Perhubungan : prasarana angkutan massal (shelter BRT), terminal angkutan
umum & sarpras keselamatan jalan (APILL, guardrail, RPPJ, perlintasan sebidang
KA, dll).
BIDANG EKONOMI :
• Pariwisata : amenitas DTW.
• Sarpras. pertanian JITUT, JIDES, JUT, jalan produksi, kandang komunal, alsintan,
APPO, sumur gali/pasak, benih & bibit.
• Sarpras. ekonomi kerakyatan : pasar tradisional, sub terminal agribisnis, TPI.
• Prasarana UMKM : bangunan/peralatan penunjang industri kecil.

BIDANG SOSIAL BUDAYA :
• Sarpras. Kesehatan : PKD, Puskesmas, RS, Almed. & Alkesh.
• Prasarana dasar Pendidikan : fasilitas pendidikan (berupa bang.
sekolahan yg belum terpenuhi di Bantuan Pendidikan) dan sarana
prasarana olahraga.
BIDANG KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP :
• Penanggulangan abrasi & akresi : bangunan sipil teknis (pemecah
gelombang/groin, sabuk pantai) & penanaman mangrove.
• Pembangunan IPAL komunal/terpadu pada industri kecil/rumah
tangga (alkohol, tapioka, batik, tahu, peternakan) yang berpotensi
mencemari lingkungan atau telah menimbulkan konflik.
• Pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan lindung : kegiatan
rehabilitasi lahan baik secara vegetasi maupun sipil teknis seperti SPA,
penampung air hujan/PAH, sumur resapan dll. Kawasan yang
ditangani harus merupakan kawasan sesuai dengan Perda 22 Tahun
2003 yaitu kawasan lindung Jawa Tengah yang telah mengalami
penurunan fungsi.

Peningkatan peran BAPPEDA Kab./Kota sebagai koordinator,
fasilitator, evaluator, akselerator dalam pelaksanaan kegiatan Bankeu.
(Pembuatan RKO 2013) dan perencanaan Bantuan Keuangan Tahun
(Pembuatan Proposal Usulan 2014).
Updating dan validasi data dasar infrastruktur melalui aplikasi
SIMSPASIALINFRASTRUKTUR
(www.infrastruktur.gisspasial.com)
Peningkatan kualitas substansi penyusunan RKO dan Proposal
Usulan hindari kesan copy paste atau general / kalimat klise
yang bisa untuk semua kegiatan, diharapkan sudah mulai specific
mengarah ke pekerjaan masing-masing.
Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan (penyusunan DED
kegiatan), sehingga kualitas Gambar, RAB dan spesifikasi sesuai dengan
substansi judul pekerjaan, efisien dan tepat sasaran.
Peningkatan ketepatan waktu verifikasi dan penyampaian
RKO. SKPD Kab./Kota segera melakukan verifikasi sehingga RKO
(Desk Verifikasi : 5-7 Pebruari 2013.

MATERI II :
SUBSTANSI PENYUSUNAN RKO 2013
DAN PROPOSAL USULAN 2014

• Maksud :
▫ Membuat database kegiatan bantuan sarpras
secara lengkap dan akurat yang dapat diakses oleh
SKPD Provinsi maupun SKPD Kab./Kota sesuai
dengan tupoksinya.

• Tujuan :
▫ Meningkatkan akuntabilitas perencanaan kegiatan
Bantuan Sarpras;
▫ Sebagai salah satu bahan pemantauan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Bantuan Sarpras.

• DATA UMUM DESA :
▫ Penduduk Miskin

• DATA KONDISI INFRASTRUKTUR :
▫ Desa Kategori Rawan Sanitasi, Rawan Air Bersih,
Tingkat Pelayanan Infrastruktur → Data Dasar
Infrastruktur (Kementerian PU/DAK Infrastruktur)

• DATA USULAN KEGIATAN :
▫ Integrasi dengan SIPPD (usulan yang
disampaikan pada saat Musrenbangprov.)

• DATA ALOKASI KEGIATAN :
▫ Integrasi dengan SIMBANKEU → persebaran
bantuan, lokasi berbasis desa

Integrasi
SIMBANKEU
dengan
SIMSPASIAL
INFRASTRUKTUR

2012
2011

2010

2009
• Pembuatan
Aplikasi
SIMBANKEU

• Penggunaan
Aplikasi
SIMBANKEU
secara Desktop
(off-line) untuk
Proposal
Verifikasi.

• SIMBANKEU
berbasis WEB /
on-line untuk
RKO 2011 (Induk
& Perubahan)
serta untuk
Proposal Usulan
Bantuan Sarpras
TA 2012

• Pengembangan
aplikasi
SIMBANKEU
dengan berbasis
data spasial/ GIS
(SIMSPASIAL
INFRASTRUKTUR).

DATA UMUM
DESA
(KEMISKINAN)

DATA USULAN
(LOKASI BASIS
DESA)

DATA KONDISI
INFRASTRUKTUR
(DESA RAWAN)

DATA ALOKASI
(DESA SUDAH
DITANGANI)

EVALUASI & PENYUSUNAN PERENCANAAN KEGIATAN

“Super
Admin”

• BAPPEDA Provinsi,
• Bisa mengakses semua data
dan informasi semua
Kab./Kota yang ada dalam
aplikasi.

Admin

• BAPPEDA Kab./Kota,
• Bisa mengakses semua data
dan informasi usulan dan
kegiatan SKPD di
Kab./Kota masing2.

Users

• Users : SKPD
Kab./Kota
• Hanya bisa mengakses data
usulan dan kegiatan di
bidang dan sub bidang
tertentu saja.

• TAHAP PENGATURAN AWAL : BAPPEDA Kab./Kota
sebagai administrator di tingkat Kab./Kota :
1. Check daftar kegiatan yang ada dalam aplikasi dengan DPA
Provinsi yang telah ditetapkan.
2. Membuat username dan password SKPD Kab./Kota yang
mendapat alokasi bantuan sarpras.
3. Tentukan Bidang, Subbidang, Kategori, Sub Kategori &
SKPD Kab./Kota Pelaksana di tiap2 keg. Bantuan Sarpras.
4. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan SKPD Kab./Kota
dalam perencanaan kegiatan (penyediaan dana pendampingan,
pembuatan RKO & pelaksanaan kegiatan)
5. Mensosialisasikan Kebijakan Umum Perencanaan
Kegiatan Bantuan Sarpras, terkait ketentuan umum khususnya
mana yang diperbolehkan dan yang tidak.
6. Memantau progres SKPD Kab./Kota dalam pembuatan
RKO serta ikut memvalidasi subtansi RKO.

• TAHAP PENYUSUNAN RKO (SKPD Kab./Kota sebagai
Penerima Bantuan Sarpras) :
1.

Mengisi Aplikasi SIMBANKEU sesuai tahapan dan ketentuan
secara benar, akurat dan lengkap.
2. Mencetak RKO dan menggandakan RKO 1 kegiatan sebanyak 5
Ganda lengkap dengan lampiran pendukungnya. Untuk arsip
RKO dapat digandakan sesuai dengan kebutuhan.

• TAHAP VERIFIKASI RKO (Di Tingkat Provinsi) :
1.

1 (satu) Kegiatan dalam DPA Provinsi dibuat 1 (satu) RKO
dengan 4 (empat) ganda. 1 (satu) eks RKO yang di verifikasi di
lembar terakhir RKO inti.
2. Surat Pengantar dari Sekda Kab./Kota untuk
menindaklanjuti Surat Sekda Prov. Jateng No. 903/001322 tggl
23 Januari 2013.
3. Jika sudah selesai di verif 1 (satu) ganda dikumpulkan ke
BAPPEDA Prov. sisanya untuk pencairan. Kebutuhan lain
(untuk arsip) bisa fotocopy dari yang sudah diverifikasi.

SISTEMATIKA
LATAR
BELAKANG

URAIAN
• Kondisi
umum
eksisting

• Nilai
Strategis
• Permasalahan
spesifik

CONTOH
• Ruas jalan Gubug – Purwodadi merup. ruas jalan
kewenangan Kabupaten mempunyai panjang : 10
Km dgn lebar rata-rata 5 m.
• Konstruksi ruas jalan yang berupa Lapisan Aspal
terakhir kali ditangani pada Tahun 2011 melalui
Bantuan Provinsi (Sarpras) dengan keluaran
pelapisan aspal sepanjang 2 Km (panjang efektif)
dengan alokasi anggaran Rp. 500 Juta.
• Ruas jalan tersebut mempunyai nilai strategis
dalam mendukung aksesibilitas pertanian, dimana
Kec. Gubug merup. daerah penghasil jagung.
• Kondisi ruas jalan yang menghubungkan Kec.
Gubug Kab. Demak dan Kec. Purwodadi tersebut
sepanjang 5 Km (50%) mengalami rusak berat, 3
Km (30%) kondisi sedang dan 2 km (20%) dalam
kondisi baik.
• Kondisi jalan yang sebagian besar (50%) rusak
parah tersebut menghambat distribusi hasil panen
dan mempertinggi biaya yang harus dikeluarkan.

SISTEMATIKA
MAKSUD
DAN
TUJUAN

SASARAN

URAIAN

CONTOH

• Maksud

• Maksud dari pekerjaan perbaikan ruas jalan
Gubug-Purwodadi adalah untuk meningkatkan
kualitas struktur konstruksi jalan tersebut

• Tujuan

• Tujuan perbaikan pekerjaan perbaikan ruas jalan
Gubug – Purwodadi :
− Mengganti struktur perkerasan jalannya, dari
lapisan aspal tipis menjadi lapisan aspal hotmix.
− Mengatasi permukaan jalan yang sering
bergelombang karena badan jalan yang sering
ambles dengan membangun talud jalan.

• Item
Major
(Pekerjaan
Utama)
• lokasi
kegiatan

− Memperbaiki kondisi jalan dengan mengganti
struktur lapisan permukaan aus yang sudah
rusak dengan lapisan hotmix.
− Ruas jalan Gubug-Purwodadi menghubungkan
Dusun Bayan, Desa Gubug Kecamatan Pakis
dengan Dusun Sidodadi Desa Purwodadi Kec.
Mranggen);

SISTEMATIKA

URAIAN

CONTOH

KELUARAN
(OUTPUT)

Volume
kuantitatif
satuan pek.
jelas

• Pelapisan aspal botmix seluas 5.000 m2 (panjang
1.000 m lebar 5 m), tebal lapisan aspal ± 4 cm.
• Pembangunan saluran kanan kiri jalan dengan MD
50 sepanjang 1.000 m (kanan kiri jalan)

MANFAAT
(OUTCOME)

Yang
Langsung
dirasakan

• Dengan berkurangnya jalan dengan kondisi rusak
dari 2,5 km menjadi 1,5 km akan meningkatkan
aksesibilitas petani dalam pendistribusian hasil
panen.
• Mempersingkat waktu tempuh, waktu yang
dibutuhkan sebelum perbaikan 30 menit, setelah
perbaikan diperkirakan 20 menit.

DAMPAK
(IMPACT)

Perkiraan
Manfaat
Jangka
Panjang

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di
Desa Gubug dan Desa Bayan pada khususnya dan
Masy. Kab. Grogoban pada umumnya.

JENIS
LAMPIRAN

KETERANGAN

GAMBAR
RENCANA /
DESAIN

• Lengkap dan Sesuai Substansi Judul Kegiatan
• Gambar diberi gambar denah yg menggambarkan pekerjaan
secara utuh terutama terdapat volume keseluruhan, misal
peningkatan jalan ada titik awal Sta. 0+00o & titik akhir Sta.
1+500. Panjang di gambar harus sesuai dgn yang di RAB.
• Dilengkapi dengan gambar detail yang menunjukkan
penanganan pekerjaan dan jenis struktur.

RENCANA
ANGGARAN
BIAYA (RAB)

• RAB disusun secara lengkap (rekapitulasi, analisa harga
satuan, daftar harga satuan upah dan bahan serta back up
perhitungan volume).
• Gambar rencana dan RAB dibuat/diketahui oleh Dinas teknis
terkait (Dinas PU) dan ditandatangani oleh Kepala SKPD
Kabupaten/Kota Penerima Bantuan.

DPA

• Merupakan DPA yang sudah disahkan
• Nama pekerjaan harus sesuai dengan DPA Prov.

JENIS
LAMPIRAN

KETERANGAN

JADWAL
RENCANA
PELAKSANAAN

• Telah memperhitungkan proses persiapan, perencanaan,
pengadaan/lelang.
• Pekerjaan harus selesai dalam 1 tahun anggaran (tidak ada
luncuran) dan ditandatangani oleh Kepala SKPD Penerima
Bantuan.

FOTO KONDISI
EKSISTING
(0%)

• Menggambarkan permasalahan sehingga mewakili kondisi
secara secara keseluruhan.
• Foto diambil pada lokasi yang sesuai dengan yang diusulkan
• Setiap foto diberikan uraian/keterangan gambar.

PETA LOKASI

• Peta lokasi dibuat memalui SIMSPASIALINFRASTRUKTUR
yang SUDAH TERINTEGRASI DENGAN SIMBANKEU.
• peta administrasi Kabupaten/Kota yang diberi notasi/tanda
yang jelas dan sesuai pada lokasi kegiatan
• Sesuai dengan substansi judul kegiatan.
• Pada peta lokasi ada keterangan : keluaran dan alokasi
anggaran untuk masing-masing desa.

MATERI III:
PELATIHAN TEKNIS APLIKASI
SIMBANKEU UNTUK RKO 2013 &
PROPOSAL USULAN TAHUN 2014

• Penggunaan Aplikasi SIMBANKEU untuk
Penyusunan RKO Bantuan Sarpras 2012;
▫ Proposal Bantuan Sarpras 2013 → RKO 2013 (Untuk
Usulan yang sudah

• Penggunaan Aplikasi SIMBANKEU untuk
Penyusunan Proposal Usulan Bantuan Sarpras 2014
▫
▫
▫
▫

Longlist Usulan
Shortlist Usulan
Proposal Usulan untuk Usulan Prioritas
Daftar Prioritas Usulan Kegiatan

MATERI IV :
PELATIHAN TEKNIS APLIKASI
SIMSPASIALINFRASTRUKTUR

• Penggunaan Aplikasi
SIMSPASIALINFRASTRUKTUR untuk membuat
Peta sebagai lampiran RKO Bantuan Sarpras
▫ Langkah awal integrasi SIMBANKEU &
SIMSPASIALINFRASTRUKTUR

• Analisa Spasial :
▫ Persebaran Desa Miskin
▫ Persebaran Desa Rawan (Sanitasi, Air Bersih, Listrik
dsb)
▫ Persebaran Usulan Kegiatan Berbasis Desa
▫ Persebaran Alokasi Anggaran Kegiatan Berbasis Desa

TERIMA KASIH
APLIKASI SIMBANKEU UNTUK PENINGKATAN
KUALITAS & AKUNTABILITAS BANTUAN SARPRAS
Sub Bidang Infrastruktur , BAPPEDA Prov. Jateng
Jalan Pemuda No. 127 – 133 Kota Semarang
Telpon (024) 35155914 Pswt. 408 Fax. (024) 3543087
Email, FB & YM : infrastjateng@yahoo.com

