PENGANGGARAN/PERENCANAAN
Ringkasan
Proses ini dimulai pada saat Komunitas mengirimkan proposal, yang terdiri dari
Proposal Teknis dan Proposal Biaya. Proposal Biaya mencakup : Anggaran Biaya dan
Arus Kas Pengeluaran.

PROPOSAL
TEKNIS

Anggaran
Biaya

PROPOSAL
BIAYA

Arus Kas
Pengeluaran

Proposal tersebut akan melalui seleksi administratif yang dilakukan oleh Bagian
Keuangan
Sekretariat Nasional. Seleksi administratif terhadap Proposal Biaya
biasanya meliputi seleksi terhadap :
a.
b.
c.
d.

kesesuaian judul dan isi kegiatan antara Proposal Teknis dan Proposal Biaya
kesesuaian waktu kegiatan antara Proposal Teknis dan Proposal Biaya
kesesuaian besaran anggaran antara Proposal Biaya dan batas baku maksimal
kesesuaian komposisi anggaran antara Proposal Biaya dan kebijakan pendanaan
swadaya yang disyaratkan
e. ketepatan penghitungan
f. kelengkapan administratif (antara lain : fotokopi rekening koran, laporan
keuangan tahunan yang sudah diaudit, struktur organisasi dan personalia)

Setelah seleksi tersebut dilakukan, akan dilakukan seleksi substantif oleh Bagian
Program Sekretariat Nasional.
Apabila proposal Komunitas lolos kedua seleksi tersebut (dengan perbaikan/revisi),
maka akan diterbitkanlah Piagam Kesepakatan Kerjasama antara Sekretariat Nasional
dan Komunitas yang bersangkutan.

Format Baku Proposal Biaya
Proposal Biaya mencakup : Anggaran Biaya dan Arus Kas Pengeluaran. Dari kedua
dokumen tersebut, Bagian Keuangan Sekretariat Nasional akan menyusun dokumen
Skedul Pencairan. Anggaran Biaya terdiri dari dua sheet yaitu : Anggaran Biaya Detil
dan Anggaran Biaya Rekap.
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Anggaran
Biaya

1. Anggaran Biaya Detil
2. Anggaran Biaya Rekap

Arus Kas
Pengeluaran

Skedul
Pencairan

Anggaran Biaya Detil
Terdiri dari baris isian dan baris perhitungan. Baris isian berisi informasi mengenai :
1. Nama dan Kode Komunitas
2. Judul program
3. Total anggaran
4. Periode kegiatan
5. Wilayah
6. No. Piagam Kesepakatan Kerjasama
Baris perhitungan berisi kolom informasi :
1. Kode anggaran kegiatan
Harus ditetapkan lebih dulu berapa tingkat/kelas anggaran yang akan digunakan.
Secara umum, kode anggaran mempunyai 3 tingkat/kelas, maka otomatis anggaran detil
akan mempunyai 3 digit kode. Pemberian kode harus selalu mengacu pada logika
tingkatan anggaran, urut dan tidak terulang.
2. Deskripsi kegiatan
3. Keterangan unit atau satuan
Bisa lebih dari satu dimensi, misalnya akomodasi untuk 2 kali pertemuan, masingmasing pertemuan berlangsung 4 hari dan masing-masing melibatkan 7 orang.
Maka keterangan = 2 kali, 4 hari, 7 orang (tiga dimensi).
4. Jumlah unit
Perkalian faktor-faktor pada kolom Keterangan.
Sesuai contoh di atas, maka jumlah unit = 2 X 4 X 7 = 56
5. Harga per unit
Adalah harga satuan terkecil. Harga per unit nantinya akan diperiksa dan dibandingkan
dengan Batas Baku Maksimal Sekretariat Nasional.
Melanjutkan contoh di atas, misalnya harga akomodasi per orang per hari,
Rp 25.000.
6. Total harga
a. Anggaran Sekretariat Nasional
b. Anggaran Lembaga Donor lain (bila ada)
c. Anggaran Swadaya (bila ada)
d. Persentase pendanaan
Karena dalam beberapa hal Sekretariat Nasional tidak dapat memberikan seluruh
kebutuhan dana yang diajukan oleh Komunitas, maka diharapkan Komunitas
memperlihatkan kemampuannya dalam menggalang dana tambahan.

9

Anggaran Biaya Rekap
Merupakan hasil rekapitulasi dari Anggaran Biaya Detil yang sebaiknya terkait dengan
rumus link. Dokumen ini berisi informasi mengenai :
1. Kode anggaran kegiatan
Pada anggaran rekap, kode anggaran yang digunakan satu tingkat/kelas di atas
anggaran detil, maka kode anggaran rekap hanya 2 digit kode.
2. Deskripsi kegiatan
3. Kode program
Menunjukkan klasifikasi anggaran per program, sesuai dengan kebutuhan analisa
Bagian Keuangan Sekretariat Nasional.
4. Total harga
a. Anggaran Sekretariat Nasional
b. Anggaran Lembaga Donor lain (bila ada)
c. Anggaran Swadaya (bila ada)
d. Persentase pendanaan
5. Total klasifikasi per program per sumber pendanaan
Harus ada formula pembandingan jumlah total antara Anggaran Biaya Detil dan
Anggaran Biaya Rekap, untuk menjamin keseluruhan data pada anggaran detil tertarik
dengan benar ke anggaran rekap.

Arus Kas Pengeluaran
Merupakan hasil pengembangan dari Anggaran Biaya Rekap, dengan menambahkan
informasi tentang dimensi waktu pengeluaran dana, sesuai dengan jadwal-jadwal
kegiatan pada Proposal Teknis. Dokumen ini berisi informasi khusus mengenai dana
Sekretariat Nasional sebagai berikut :
1. Kode anggaran kegiatan
2. Deskripsi kegiatan
3. Kode program
4. Anggaran Sekretariat Nasional
5. Perencanaan pengeluaran dana per bulan
6. Total klasifikasi per program per bulan
Tetap harus ada formula pembandingan jumlah total antara Anggaran Biaya Rekap
dan Arus Kas Pengeluaran, untuk menjamin keseluruhan data pada anggaran tertarik
dengan benar ke dokumen arus kas.

Skedul Pencairan
Skedul ini berisi informasi mengenai dalam berapa kali dana Komunitas tersebut akan
dicairkan, periode kegiatan yang dicakup oleh masing-masing tahap pencairan, kapan
dilaksanakannya pencairan, dan klasifikasi beban per program.
Pencairan dana mempunyai 2 sifat yaitu sebagai advance atau uang muka kegiatan dan
reimbursement atau penggantian pengeluaran.
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Cost Sharing – Swadaya Komunitas
Hanya dengan pemahaman yang memadai terhadap proses pembuktian dana
swadayalah, maka Komunitas mampu menghitung anggaran dana swadaya dan
menyajikannya pada Proposal Biaya.
Jenis dana swadaya Komunitas adalah sebagai berikut :
1. Dana Swadaya Komunitas
Merupakan sumbangan Komunitas dalam bentuk tunai, dan harus
ditransaksikan melalui bank (bukan kas).
Sumbangan dalam bentuk tunai biasanya diperoleh dari iuran anggota
Komunitas, sumbangan dari individu, atau hasil unit usaha Komunitas. Bisa
juga berupa komisi atau diskon, misalnya diskon pembelian tiket pesawat.
(Harap benar-benar bisa dipahami, bahwa komisi dan diskon tersebut bukan
diperoleh dari proses mark up).
Dana swadaya ini bisa menjadi dana dampingan untuk semua komponen
anggaran.
Bentuk ini adalah bentuk dana swadaya yang paling ideal, namun paling sulit
diperoleh, karena karakteristik Komunitas yang non profit oriented.
2. Dana Swadaya Kontribusi
Merupakan penghematan realisasi pengeluaran beberapa komponen anggaran
yang mampu diupayakan oleh Komunitas.
Misalnya honorarium nara sumber, yang secara umum dan normal adalah
Rp 750.000 per hari, namun karena nara sumber yang direncanakan adalah salah
satu dari anggota Komunitas, maka dia bersedia hanya diberi honor
Rp 250.000 per hari. Apabila pertemuan tersebut direncanakan selama 2 hari,
maka penghitungan anggaran honorarium nara sumber adalah sebagai berikut :
Total Anggaran
Sekr. Nasional

:
:

2 hari X Rp 750.000 = Rp 1.500.000
2 hari X Rp 250.000 = Rp 500.000

Swadaya

:

2 hari X Rp 500.000 = Rp 1.000.000

Contoh lain adalah penghematan honorarium manajemen Komunitas,
penghematan harga sewa kantor, dll.
Dana swadaya ini bisa menjadi dana dampingan hanya untuk beberapa
komponen anggaran.
Penghematan bisa dilakukan terhadap pengeluaran dana ke pihak lain selain
Komunitas, bisa berupa individu maupun organisasi dan penghematan tersebut
harus selalu bertitik tolak dari harga umum dan normal.
3. Dana Swadaya Fasilitas
Merupakan penghargaan terhadap fasilitas Komunitas yang digunakan dalam
kegiatan tersebut.
Misalnya penggunaan komputer, motor dan peralatan kantor lainnya.
Penghargaan ini bisa sebagian atau sepenuhnya. Misalnya biaya sewa motor
dalam sebulan secara umum dan normal adalah Rp 300.000 per bulan, namun
karena motor tersebut adalah milik Komunitas, maka Komunitas (a)
menganggarkan biaya Sekretariat Nasional hanya Rp 150.000, atau (b) tidak
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menganggarkan biaya Sekretariat Nasional sama sekali. Maka penghitungan
anggaran biaya sewa motor adalah sebagai berikut :
(a)

(b)

Total Anggaran
Sekr. Nasional

:
:

1 bln X Rp 300.000 = Rp
1 bln X Rp 150.000 = Rp

300.000
150.000

Swadaya

:

1 bln X Rp 150.000 = Rp

150.000

Total Anggaran
Sekr. Nasional

:
:

1 bln X Rp 300.000 = Rp
1 bln X Rp 000.000 = Rp

300.000
0

Swadaya

:

1 bln X Rp 300.000 = Rp

300.000

Apabila tidak diperoleh harga umum, maka biaya bisa dihitung sesuai dengan
beban depresiasi fasilitas tersebut. Misalnya komputer, dengan harga beli
Rp 3.600.000, diharapkan mempunyai masa manfaat selama 3 tahun, maka
beban depresiasinya adalah Rp 3.600.000 : 36 bulan = Rp 100.000 per bulan. Jika
komputer tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersangkutan selama
6 bulan, maka nilai dana swadaya yang bisa dianggarkan adalah Rp 600.000.
Dana swadaya ini bisa menjadi dana dampingan hanya untuk komponen
anggaran fasilitas/perlengkapan/peralatan.
Penghargaan bisa dilakukan terhadap fasilitas yang benar-benar dimiliki
Komunitas, dan penghargaan tersebut harus selalu bertitik tolak dari harga
umum dan normal atau penghitungan beban depresiasi.
Penggunaan dana yang anggarannya bersumber dari Sekretariat Nasional dan
Komunitas dilakukan secara proporsional, sesuai dengan komposisi anggaran yang
telah disetujui.
Jenis-jenis dana swadaya yang sudah disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan adanya
bentuk dana swadaya lain.
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