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Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DIPA digunakan sebagai:
1. sumber pelaksanaan kegiatan untuk KPA
2. sumber pencairan dana untuk satker dan 

BUN
3. pertanggungjawaban untuk satker, BUN, 

auditor, APH
4. pengawasan/evaluasi untuk satker, BUN, 

APH

DIPA
DIPA terdiri dari :
1. Surat Pengesahan merupakan komitmen 

BUN untuk membayar tagihan yang 
membebani DIPA

2. Isi DIPA :
a. Komitmen Satker untuk melaksanakan 

kegiatan
b. Sasaran dan target output selama 

setahun
c. Batasan pagu
d. Sumber pendanaan
e. Rencana pencairan
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BA (K/L)

Unit Es 1

Satker

Program

Kegiatan

Keluaran
Komponen

Input

Akun

3 digit

2 digit

6 digit

2 digit

4 digit

3 digit

3 digit

Struktur & Nomenklatur DIPA dan RKA-K/L Satker

6 digit

4



mengubah alokasi (dana, lokasi, sasaran, rincian 
dana,...) dari sebelumnya

Revisi dan Alasan Revisi DIPA

Alasan merevisi :
1. Pagu anggaran yang ada kurang / berlebih
2. Penyesuaian rencana kegiatan dan dana yang tersedia
3. RKA-KL yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan
4. Instruksi pejabat yang berwenang/adanya perubahan kebijakan
5. Adanya target/ sasaran baru
6. Komitmen yang harus dibayar namun belum di alokasikan pada DIPA 

(inkracht, tunggakan)
7. Perubahan pejabat perbendaharaan
8. Perubahan lokasi kegiatan
9. Pagu minus / potensi pagu minus, dsb.
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Konten PMK nomor 206/PMK.05/2019 dan 
Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-04/PB/2019

• Batang Tubuh PMK terdiri dari 9 Bab dan 28 pasal

• Lampiran I: Tata Cara Revisi Anggaran BA K/L Pada DJA

• Lampiran II: Tata Cara Revisi Anggaran BA BUN Pada DJA

• Lampiran III: Tata Cara Revisi Anggaran Pada Dit. PA, DJPB

• Lampiran IV: Tata Cara Revisi Anggaran Pada Kanwil DJPB

• Lampiran V: Tata Cara Revisi Anggaran Pada KPA

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN   

*) Jika usul revisi yang disampaikan Satker/Eselon I ke DJPB tidak diatur dalam Lampiran 
III atau IV, bisa jadi usul revisi tersebut diproses di DJA (diatur dalam Lampiran I atau 
II).

1. PMK nomo 206/PMK.02/2019

2. Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-04/PB/2019

• Batang Tubuh Perdirjen terdiri dari 10 Bab dan 53 pasal

• Lampiran terdiri dari  16 Lampiran
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Definisi Revisi, Ruang Lingkup dan Jenis Revisi Anggaran

Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah 
ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2019 dan disahkan 
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019

Revisi Anggaran dalam hal Pagu 
Anggaran berubah

Revisi Anggaran dalam hal Pagu 
Anggaran tetap

Revisi Administrasi
Jenis Revisi Anggaran
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PMK No. 206/2019 DJA Dit. PA - DJPb Kanwil DJPb

Secara substansi
Perlu 

Penelaahan
Tidak Perlu Penelaahan 

Pengesahan

Kewenangan Revisi Anggaran
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Batasan Revisi Anggaran

Alokasi Anggaran – tidak mengakibatkan pengurangan 
alokasi anggaran

9

Target Kinerja– tidak mengubah target kinerja

belanja pegawai Satker kecuali untuk memenuhi kebutuhan belanja 
pegawai Satker yang lain

pembayaran berbagai tunggakan

Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih 
berlanjut (on-going)

paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan 
dananya sehingga dananya menjadi minus

tidak mengubah sasaran Kegiatan

tidak mengubah jenis dan satuan keluaran (output)

tidak mengubah keluaran (output) yang sudah direalisasikan



No Substansi DJA Dit PA Kanwil DJPb

1 Pergeseran 
Anggaran

Antar Program  Satu Program 
Antar Satker antar 
Kanwil DJPb.

Satu Program
Antar Satker Dalam 1 
(satu)  Kanwil DJPb

2 10 % perubahan 
pagu output

> 10 %  atau   10 >, 
jika mengurangi 
volume output 

> 10 % dari pagu 
output awal, 
sepanjang volume 
output tidak 
berkurang

Maksimal 10 % dari 
pagu output awal, 
sepanjang Volume 
ouput tidak 
berkurang.

3 Ouput Prioritas
Nasional (PN)

Perubahan pagu PN - Antar komponen PN,
sepanjang Volume 
tetap

4 Hibah Langsung 1. Hibah Langsung 
dari Luar Negeri

2. Hibah langsung 
untuk  ouput PN

- Hibah langsung Dalam 
Negeri

Beberapa Penyelesaian Revisi Anggaran Yang Sering Terjadi…(1)
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No Substansi DJA Dit PA Kanwil DJPb

5 Belanja 
Operasional
(komponen 001 
dan 002)

Menambah
Belanja 
Operasional dari 
Non Operasional

antar satker antar 
kanwil sepanjang 
jenis belanja sama

1. Antar satker dalam
1 Kanwil sepanjang 
akun (6 digit) sama

2. Belanja 002 
(barang)  ke 001 
(pegawai)  satker 
sama 

6 Antar jenis 
belanja

Pergeseran antar 
jenis belanja 

Ralat Kode akun dalam 
rangka kebijakan 
akuntansi

7 Tunggakan Tahun 2017 dan 
sebelumnya

Tahun 2018, jika 
menggunakan/
menggeser pagu 
output > 10 %

Tahun 2018
jika menggunakan/
menggeser pagu 
output < 10 %

Beberapa Penyelesaian Revisi Anggaran Yang Sering Terjadi…(2)
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Matrik Kewenangan Revisi Anggaran

No Uraian Revisi DJA
Dit PA 

DJPb

Kanwil 

DJPb

Pagu Anggaran Berubah

1. Penambahan/pengurangan pagu belanja yang bersumber dari PNBP
a. Satker pengguna PNBP
b. Pembentukan satker baru
c. Klaim Asuransi BMN
d. Penetapan/pencabutan status satker BLU

√

2. Perubahan anggaran belanja dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat
terjadinya bencana alam

√

3. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PHLN dan/atau PHDN, termasuk pemberian

pinjaman/hibah
√

a. lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang dananya bersumber dari pemberian

PHLN

b. percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman/hibah

c. penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana setelah UU APBN/UU APBN-P

ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh K/L, termasuk hibah luar negeri terencana yang

diterushibahkan

d. penambahan anggaran Kegiatan K/L yang sumber dananya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri

akibat selisih kurs

√

4. Pengurangan alokasi pinjaman proyek termasuk pengurangan alokasi pemberian pinjaman, pengurangan
alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri terencana termasuk hibah luar negeri atau hibah dalam negeri
yang diterushibahkan, dan/atau pinjaman yang diteruspinjamkan

√

5. Lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri √

7. Lanjutan pelaksanaan Kegiatan/proyek yang dananya bersumber dari sisa dana penerbitan SBSN yang tidak

terserap pada tahun sebelumnya
√
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No Uraian Revisi DJA
Dit PA 

DJPb

Kanwil 

DJPb

8. Perubahan anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs √

a. Perubahan anggaran Kegiatan K/L yang sumber dananya berasal dari PHLN
b. Tambahan alokasi anggaran belanja pegawai berupa penyesuaian besaran nilai rupiah belanja pegawai

yang ditempatkan di luar negeri

√

9. Perubahan alokasi anggaran pembayaran Subsidi √

10 Perubahan alokasi anggaran pembayaran bunga utang √

11 Perubahan alokasi anggaran pembayaran cicilan/pelunasan pokok utang √

12 Perubahan alokasi anggaran investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha
internasional sebagai akibat dari perubahan kurs

√

13 Perubahan/tambahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan
Pinjaman Tunai, dan/atau penambahan SBN sebagai akibat tambahan pembiayaan

√

14 Perubahan Pagu Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa √

15 Perubahan anggaran keluaran (output) Prioritas Nasional
 Perubahan rumusan keluaran (output) Prioritas Nasional dan indikatornya
 Perubahan rumusan dan/atau penambahan komponen pada Keluaran (Output) Prioritas Nasional
 Penambahan atau pengurangan anggaran dan/atau volume keluaran (output) Prioritas Nasional
 Perubahan lokasi pada keluaran (Output) Prioritas Nasional

√

16 Pergeseran anggaran BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke BA K/L √

17 Penurunan Volume Keluaran (Output) Teknis Non-Prioritas Nasional √

18 Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri dan/atau
pinjaman/hibah dalam negeri selain pemberian pinjaman/hibah

√

19 Menambahan dan/atau pengurangan penerimaan hibah langsung, kecuali untuk keluaran (output) prioritas
nasional yang dibiayai dengan hibah

√

20 Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU √

21 Penggunaan kelebihan atas target PNBP yang direncanakan dalam APBN/APBN-P TA 2019 untuk satker
pengguna PNBP yang tidak terpusat, sepanjang dalam 1 Program yang sama dan tidak melampaui batas
persetujuan penggunaan PNBP per satker

√

13



No Uraian Revisi DJA
Dit PA 

DJPb

Kanwil 

DJPb

Pagu Anggaran Tetap

22 Pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN). √

23 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antarProgram dalam 1 (satu) bagian
anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari PHLN

√

24 Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dalam 1 (satu) Program yang

dipenuhi dari anggaran keluaran lain dalam peruntukkan yang berbeda, dan/atau antarProgram dalam 1

(satu) Bagian Anggaran

 pergeseran anggaran belanja pegawai dalam komponen 001 untuk memenuhi kekurangan belanja

pegawai antarakun (6 digit) antarSatker dalam 1 (satu) Program yang sama atau antarProgram

 pergeseran anggaran belanja barang dalam komponen 002 untuk memenuhi kekurangan belanja

pegawai antarSatker dalam 1 (satu) Program yang sama atau antarProgram

 pergeseran anggaran belanja non-operasional untuk memenuhi kebutuhan alokasi Belanja Operasional

komponen 001 dan/atau komponen 002 pada Satker yang bersangkutan sepanjang:

 alokasi Belanja Operasional pada K/L tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut;

 pergeseran anggaran belanja non-operasional berasal dari anggaran keluaran (output) generik

dengan satuan layanan dan/atau dari sisa anggaran swakelola dan/atau kontraktual;

 pergeseran anggaran belanja non-operasional untuk memenuhi kekurangan Belanja Operasional

tidak berdampak pada penurunan volume keluaran (output), yang dinyatakan dengan surat

pernyataan KPA; dan

 disertai persetujuan pejabat eselon I, dalam hal Satker berada di bawah eselon I

 Usul tambahan pemenuhan kekurangan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan/atau

tunjangan kinerja dari anggaran BA BUN ke Menteri Keuangan dalam hal kebutuhan alokasi gaji dan

tunjangan yang melekat pada gaji dan/atau tunjangan kinerja tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari

Belanja Operasional dan belanja non-operasional K/L

√
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No Uraian Revisi DJA
Dit PA 

DJPb

Kanwil 

DJPb

24 Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP antarunit kerja dalam 1 (satu) Program yang sama √

25 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi tunggakan tahun-tahun sebelumnya √

26 Pergeseran anggaran untuk penyelesaian sisa kewajiban pembayaran Kegiatan/proyek yang dibiayai melalui
SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

√

27 Pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA
sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat

√

28 Pergeseran anggaran antarjenis belanja dan/atau antarKegiatan dalam 1 (satu) Program yang sama dan/atau
antarProgram dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian
restrukturisasi K/L

√

29 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) atau antarprovinsi/kabupaten/kota dan/atau antar-kewenangan untuk
Kegiatan dalam rangka dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan/atau urusan bersama

√

30 Pergeseran anggaran untuk pembayaran kewajiban penjaminan yang telah jatuh tempo √

31 Pergeseran anggaran untuk pembukaan kantor baru atau alokasi untuk Satker baru √

32 Pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana √

33 Pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht)

√

34 Pergeseran anggaran Kegiatan kontrak tahun jamak untuk rekomposisi pendanaan antartahun √

35 Pergeseran anggaran untuk pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola selain untuk
menambah volume keluaran (output) yang bersangkutan atau keluaran (output) lain

√

36 Pergeseran anggaran untuk pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola selain untuk
menambah volume keluaran (output) yang bersangkutan atau keluaran (output) lain

√

37 Pergeseran anggaran antarkeluaran (output) Prioritas Nasional
 pergeseran anggaran antar keluaran (output) Prioritas Nasional
 pergeseran anggaran dari keluaran (output) Prioritas Nasional ke keluaran (output) non-Prioritas Nasional
 pergeseran anggaran dari keluaran (output) non-Prioritas Nasional ke keluaran (output) Prioritas Nasional

√

38 Revisi Anggaran untuk penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2018 yang dibebankan pada DIPA tahun 2019
Penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN

√

39 Revisi Anggaran untuk penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2018 yang dibebankan pada DIPA tahun 2019
Penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN

√
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No Uraian Revisi DJA
Dit PA 

DJPb

Kanwil 

DJPb

40 Pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen
pembiayaan utang

√

41 Pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional √

42 Revisi Anggaran terkait dengan BA BUN yang masih memerlukan penelaahan dan/atau harus dilengkapi dokumen
terkait

√

43 Penggunaan dana keluaran (output) cadangan √

44 Pergeseran anggaran antarkeluaran (output) yang berdampak pada penurunan volume keluaran (output) teknis
non-prioritas nasional, termasuk penurunan volume komponen keluaran (output) sarana dan prasarana internal

√

45 Pergeseran Anggaran AntarProgram Dalam 1 (Satu) Bagian Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pagu Minus √

 penyelesaian pagu minus 2019 yang dipenuhi dari pergeseran anggaran antarProgram dan/atau dipenuhi
melalui BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya)

√

 penyelesaian pagu minus 2018 yang dipenuhi dari pergeseran anggaran antarProgram dan/atau dipenuhi
melalui BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya)

√

46 Pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola,

 untuk memenuhi kekurangan Belanja Operasional komponen 001 dan/atau komponen 002;

 untuk memenuhi kekurangan alokasi anggaran keluaran (output) lain untuk mencapai target volume keluaran
(output) yang telah ditetapkan sepanjang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

 untuk membiayai keluaran (output) baru sepanjang telah mendapat persetujuan menteri teknis/pimpinan
lembaga/Pengguna Anggaran; dan

 untuk membiayai pembayaran tunggakan atas pekerjaan tahun-tahun sebelumnya setelah ada surat pernyataan
dari KPA dan atau mendapat hasil verifikasi dari APIP/BPKP

√

47 Pergeseran anggaran antar keluaran (output) antar satker dalam 1 (satu) program antarwilayah kerja Kanwil DJPb,
termasuk satker perwakilan pemerintah di luar negeri, dalam rangka:

√

a. memenuhi kebutuhan biaya operasional sepanjang dalam peruntukan yang samapergeseran anggaran belanja
pegawai operasional dalam komponen 001 dan/atau pergeseran anggaran belanja barang operasional dalam
komponen 002 dalam keluaran (Output) Layanan Perkantoran sepanjang dalam jenis belanja yang sama

b. memenuhi kebutuhan selisih kurs;

c. penyelesaian tunggakan tahun 2018

√
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No Uraian Revisi DJA
Dit PA 

DJPb

Kanwil 

DJPb

d. pergeseran anggaran untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, dan/atau

dekonsentrasi sepanjang tidak mengubah kewenangan dan output

e. pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola

sepanjang untuk menambah volume keluaran (output) yang sama atau volume keluaran (output) yang lain

f. pergeseran anggaran antarkeluaran (output) dalam 1 (satu) Kegiatan atau antarKegiatan yang tidak

berdampak pada penurunan volume keluaran (output) teknis non-prioritas nasional yang direvisi

g. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program antarwilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan dalam rangka penyelesaian pagu minus

h. pengesahan atas pengeluaran Kegiatan/ keluaran (output) Tahun-Tahun Sebelumnya yang dananya

bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri melalui mekanisme pembayaran langsung dan letter of credit

i. pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan jenis belanja sepanjang tidak mengakibatkan

pengurangan belanja pegawai

√

48 Pergeseran anggaran antar keluaran (output) antar satker dalam 1 (satu) program dalam wilayah kerja Kanwil

DJPb, dalam rangka:

a. Pergeseran belanja dalam 1 (satu) Satker, untuk Satker pengguna PNBP

b. memenuhi kebutuhan Belanja Operasional Satker

c. memenuhi kebutuhan selisih kurs

d. pembayaran tunggakan tahun 2018

e. pergeseran anggaran untuk Kegiatan tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi

sepanjang tidak mengubah lokasi dan/atau kewenangan

f. penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam 1 (satu) Satker untuk

meningkatkan volume keluaran (output) pada Kegiatan yang sama atau meningkatkan volume keluaran

(output) pada Kegiatan lain dalam Program yang sama

g. penyelesaian pagu minus Tahun Anggaran 2018 dan/atau 2019

√

49 Pergeseran belanja dalam 1 (satu) Satker, untuk Satker pengguna PNBP √
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No Uraian Revisi DJA
Dit PA 

DJPb

Kanwil 

DJPb

Revisi Administrasi

50 Perubahan rumusan informasi kinerja dalam database RKA-K/L DIPA
a. Penambahan rumusan keluaran (output) Kegiatan baru dan indikatornya, komponen, dan satuan

keluaran (output) Kegiatan
b. Perubahan rumusan keluaran (output) Kegiatan dan indikatornya, sub-output, satuan keluaran

(output)
c. Perubahan atau penambahan rumusan komponen untuk menghasilkan keluaran (output) Kegiatan

√

51 Pembukaan blokir DIPA √

52 Perubahan kode dan/atau nomenklatur bagian anggaran/satuan kerja √

53 Perubahan pejabat penandatangan DIPA disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan
anggaran

√

54 Perubahan volume komponen pembangunan/ renovasi gedung/bangunan dan pengadaan kendaraan

bermotor dalam Keluaran (Output) Layanan Sarana dan Prasarana Internal dalam catatan halaman IV. B

DIPA

√

55 Pengesahan atas pengeluaran Kegiatan/keluaran (output) tahun-tahun sebelumnya yang dananya

bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri atau Pemberian Pinjaman, termasuk yang sudah closing date
√

56 Revisi otomatis untuk melakukan sinkronisasi data yang tercantum dalam konsep DIPA dengan data RKA-

K/L alokasi anggaran hasil penelaahan
√

57 Perubahan/penambahan nomor register pinjaman/hibah luar negeri √

58 Perubahan/penambahan nomor register sementara SBSN √

59 Perubahan/penambahan cara penarikan pinjaman/hibah luar negeri/pinjaman/hibah dalam negeri,

termasuk Pemberian Pinjaman
√

60 Perubahan/penambahan cara penarikan SBSN √

61 Pencantuman/perubahan/penghapusan catatan halaman IV.B DIPA √
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No Uraian Revisi DJA
Dit PA 

DJPb

Kanwil 

DJPb

62 Revisi administrasi sepanjang tidak menyebabkan pencetakan DIPA Baru:
a. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berupa perubahan kantor bayar pada wilayah kerja

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda sepanjang DIPA belum direalisasikan
b. ralat kode kewenangan
c. ralat volume, jenis, dan satuan keluaran (output) yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan

Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah
d. perubahan pejabat perbendaharaan
e. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-

K/L DIPA
f. kesalahan pencantuman kantor bayar (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
g. kesalahan pencantuman kode lokasi
h. kesalahan pencantuman sumber dana
i. terlanjur memberikan approval/persetujuan revisi
j. tidak tercantumnya catatan pada halaman IV DIPA

√

63 Ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang
sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja

√

64 Ralat kode lokasi Satker dan/atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara √

65 Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA √

66 Ralat cara penarikan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri, termasuk penerusan
pinjaman

√

67 Ralat cara penarikan SBSN √

68 Ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN √

69 Ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-
K/L DIPA

√

70 Pencantuman/perubahan catatan halaman IV.B DIPA berkaitan dengan tunggakan tahun 2018 √

71 Perubahan nominal pagu yang tercatat sepanjang tidak mengubah volume yang tercantum dalam halaman IV DIPA √

72 Perubahan nomenklatur Satker untuk Kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan √

73 Pengesahan revisi POK (pemutakhiran data) √

74 Perubahan pejabat perbendaharaan √

75 Revisi secara otomatis, sepanjang DIPA belum direalisasikan √
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Satker
 Kegiatan;

Output1
 Target;

 Rp; -

0/-
0

Output2
 Target;

 Rp; +

0 Output3
 Target;

 Rp; +

+

Pergeseran Anggaran

Pergeseran antar output, satu Kegiatan dan satu Satker

Pergeseran anggaran dari output 1 ke output 2 maksimal sebesar 10% dari pagu awal 
output A yang digeser, dengan tidak mengurangi volume output 1

10%
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Satker
 Kegiatan;

Output1
 Target;

 Rp; -

0/-
0

Output2
 Target;

 Rp; -

0 Output3
 Target;

 Rp; +

+

Pergeseran Anggaran

Pergeseran antar output, satu Kegiatan dan satu Satker

Pergeseran anggaran dari output 1 dan output 2 ke output 3 masing-masing maksimal 
sebesar 10% dari pagu awal dari output 1 dan output 2, dengan tidak mengurangi 
volume output 1 dan output 2

10%
10%
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Satker A
 Kegiatan;

Output1
 Target;

 Rp; -

0/-
-

SatkerB
 Kegiatan;

Output1
 Target;

 Rp; +

0

+  Kegiatan;

Output2
 Target;

 Rp;

+

+

+

Pergeseran Anggaran

Pergeseran antarOutput, Kegiatan yg sama dan antar Satker

Pergeseran anggaran dari output 1 satker A  ke output 2 satker B maksimal sebesar 10% 
dari pagu awal dari output 1, dengan tidak mengurangi volume output yang di geser

10%
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Batas waktu Pengajuan Revisi 
Anggaran



Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan:
a. Kegiatan dalam lingkup BA BUN
b. Belanja K/L yang memerlukan persetujuan Menteri Keunagan atau 

mensyaratkan adanya peraturan perundang-undangan di atas PMK 
untuk pencairan anggaran

c. Kegiatan dalam lingkup BA BUN 999.08 ke BA  K/L
d. Pergeseran anggaran bencana alam
e. Pengesahan anggaran belanja hibah langsung
batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh DJA ditetapkan 
paling lambat tanggal 27 Desember 2019.

Pengesahan Hibah Langsung , Pemutakhiran data  POK, paling lambat
tanggal 27 Desember 2019.

Batas Penerimaan Revisi Anggaran Khusus
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Penggunaan Aplikasi Satu DJA Dalam Revisi Anggaran

 Dalam rangka percepatan penyelesaian usul Revisi Anggaran, surat
usulan Revisi Anggaran beserta dokumen pendukung disampaikan
dalam bentuk dokumen elektronik melalui Sistem Aplikasi yang
dibangun oleh Kementerian Keuangan.

 Kementerian Keuangan (DJA) telah menyusun Sistem Aplikasi untuk
revisi anggaran yaitu Aplikasi Satu Anggaran.
(digunakan oleh Satker dan KL dengan alamat
www.satudja.kemenkeu.go.id).

 Namun demikian, mengingat dokumen elektronik surat usulan revisi
belum menggunakan Digital Signature untuk menjamin keutuhan
dan keabsahan, keaslian serta kebenaran materiil dan formil, proses
pengesahan revisi anggaran dilakukan setelah dokumen pendukung
asli diterima secara lengkap dan benar.

 Satker/KL yang belum mempunyai user id aplikasi Satu Anggaran
dapat mengajukan melalui Hai DJPb atau mengirimkan melalui email
pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id dan rkkaldipa@kemenkeu.go.id.
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Terima kasih


