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Apa sih yang dimaksud dengan penyerapan 

anggaran? Mencermati pemberitaan berbagai media 

tentang penyerapan anggaran, paling tidak ada dua 

macam sudut pandang. Sudut pandang pertama 

adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya 

secara sederhana. Misalnya anggaran sebesar 100 juta 

sampai akhir tahun anggaran terealisir sebesar 91 juta 

berarti tingkat penyerapan anggaran sebesar 91%. Pe-

nyerapan sebesar 91% ini apakah berarti penyera-

pannya tergolong tinggi, sedang, ataukah rendah? Ini 

juga belum jelas tolok ukurnya. Yang jelas menjelang 

akhir tahun anggaran instansi pemerintah berusaha 

menyerap anggaran mendekati 100%, agar tidak dibi-

lang penyerapan anggarannya rendah. Sudut pandang 

kedua adalah proporsionalitas persentase penyerapan 

anggaran. Seperti banyak diberitakan di media, penye-

rapan anggaran cenderung menumpuk di akhir tahun, 

hal ini dibuktikan dengan kecenderungan persentase 

penyerapan anggaran pada akhir triwulan III kurang 

dari 75%. Apakah persentase penyerapan anggaran 

pada akhir triwulan III kurang dari 75% berarti penyera-

pannya tergolong sedang atau rendah? Apakah harus 

proporsional? Ini juga belum jelas tolok ukurnya. Bank 

Dunia menyebut negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia punya permasalahan dalam penyerapan ang-

garan yang disebut “slow back-loaded”, artinya pe-

nyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun ang-

garan, namun melonjak memasuki akhir tahun angga-

ran. 

Para pengamat ekonomi menyoroti masalah 

rendahnya tingkat penyerapan anggaran sebagai salah 

satu indikator kegagalan birokrasi. Dalam kerangka 

penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyera-

pan anggaran bukan merupakan target alokasi angga-

ran. Performance Based Budget lebih menitikberatkan 

pada kinerja ketimbang penyerapan itu sendiri.  Untuk 

mengukur kinerja suatu kegiatan, yang dilihat adalah 

output dan outcomenya. Hanya saja variabel dominan 

pendorong pertumbuhan dalam kondisi perekonomian 

kita saat ini adalah faktor konsumsi, sehingga belanja 

pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah 

menjadi pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi. 

Untuk kegiatan yang langsung menyentuh kepen-

tingan masyarakat luas, semakin awal pelaksanaan 

kegiatan, manfaat serta efek stimulusnya juga makin 

besar. Jika pelaksanaannya mundur ke akhir tahun 

padahal seharusnya bisa dilaksanakan lebih awal, maka 

yang dirugikan sebenarnya adalah masyarakat banyak, 

karena tertunda menerima manfaat. 

Kegagalan target penyerapan anggaran me-

mang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena 

dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat 

dimanfaatkan, yang artinya terjadi iddle money. Apabila 

pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan 

sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan 

untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber 

penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pe-

merintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalo-

kasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika pe-

nyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti 

telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian 

anggaran. 

Jika ingin lebih proporsional dalam menilai penyerapan 

anggaran, perlu juga dilihat target penyerapan angga-

ran yang telah disusun di awal, apakah telah sesuai 

target atau tidak. Dan perlu di ingat ukuran kinerja 

yang dilihat harus juga melihat capaian output serta 

outcome. Penyerapan anggaran yang tinggi tanpa 

adanya output serta outcome yang optimal akan 

menunjukkan kinerja yang kurang baik. (RED) 

MENYOAL PENYERAPAN ANGGARAN 
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 FENOMENA PENYERAPAN ANGGARAN : 
 KENAPA AKSELERASI DI AKHIR TAHUN ? 

 
M. Muchsin (PFA Bidang APD)        

Andi Sofan Noor (PFA Bidang IPP) 

Ketika memasuki triwulan IV dari tahun angga-

ran berjalan, sangat jamak di media massa muncul ula-

san-ulasan mengenai penyerapan anggaran. Rendahnya 

penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III di se-

bagian besar Kementerian/Lembaga dijadikan sebagai 

salah satu tolok ukur dalam menilai kinerja suatu Ke-

menterian/Lembaga. Penyerapan anggaran yang rendah 

menunjukkan adanya permasalahan yang serius di ka-

langan pengguna anggaran, yang selalu saja terulang 

setiap tahun, khususnya persoalan di pemerintah pusat.  

Adalah suatu hal yang naif apabila kejadian 

seperti ini selalu berulang dari tahun ke tahun. Kenapa 

kita selalu masuk ke lubang yang sama dalam penyera-

pan anggaran ini?. Apabila dikaji lebih runut, belanja 

barang/jasa pemerintah selalu melonjak drastis di akhir 

semester kedua tahun anggaran. Trennya adalah tiga 

bulan terakhir selalu melonjak dengan sangat tajam. Apa 

sebenarnya yang terjadi? 

Pada posisi bulan September 2011, realisasi pen-

yerapan anggaran oleh kementerian dan lembaga baru 

mencapai 47%. Menurut para ekonom, hal ini dianggap 

sebagai penyebab melambatnya pertumbuhan eko-

nomi. Menurut pengamat ekonomi Aviliani, penyera-

pan belanja yang rendah, khususnya belanja modal, 

membuat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya 

kencang menjadi tertahan. Masih menurut Aviliani, 

penyerapan anggaran belanja negara yang masih ren-

dah disebabkan rumitnya aturan yang mengatur pen-

gadaan barang dan jasa. Sebagai contohnya adalah 

pada proses tender yang memerlukan waktu enam 

bulan. Jika dimulai bulan Januari, realisasi belanja baru 

terlihat pada bulan Juli-Agustus. Stigma yang terben-

tuk di masyarakat adalah bahwa penyerapan anggaran 

sangat lamban dikarenakan kurang akomodatifnya 

peraturan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, 

serta adanya ketakutan para pelaku pengadaan dari 

aspek-aspek hukum yang sering menimpa petinggi-

petinggi negara.  

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu), sisa anggaran yang tak terpakai atau sisa 

lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun 2011 menca-

pai Rp 39,2 triliun. Sisa anggaran tersebut sudah dialo-

kasikan pemerintah untuk membiayai sejumlah sarana 

infrastruktur tahun 2012. Dalam berbagai kesempatan, 

TOPIK UTAMA 
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Menteri Keuangan Agus Martowardojo selalu 

mengingatkan agar kementerian dan lembaga ne-

gara segera memperbaiki pengelolaan anggaran, 

sehingga dana APBN yang diharapkan sebagai sum-

ber pemutar roda pertumbuhan ekonomi dapat ber-

fungsi maksimal. Hal menarik untuk dikritisi adalah 

pada persoalan kesulitan penyerapan anggaran yang 

belum memiliki solusi yang tepat untuk menga-

tasinya. Kemenkeu mencatat beberapa penyebab 

mendasar rendahnya penyerapan anggaran; dianta-

ranya adalah proses persiapan pelaksanaan angga-

ran yang tidak matang, penyusunan rencana pe-

narikan dana yang kurang akurat, dan proses lelang 

yang terlambat. Anehnya, meskipun persoalan terse-

but sudah terekam baik tetapi sepertinya tak ada 

upaya  mengatasi berbagai faktor penghambat 

tersebut. Penyerapan anggaran yang tidak optimal 

sepertinya membuat anggaran negara yang begitu 

besar terlihat sia-sia, dan tak berpengaruh signifikan 

dalam pertumbuhan perekonomian nasional. 

Lalu bagaimana kondisi penyerapan angga-

ran di daerah, apakah menunjukkan gejala yang 

sama? Dari data yang diperoleh berdasarkan hasil 

wawancara tim redaksi dengan Kepala Bidang 

Akuntabilitas Pemda Perwakilan BPKP Provinsi D.I. 

Yogyakarta yang telah melakukan evaluasi penyera-

pan anggaran  pada Pemerintah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman seperti-

nya menunjukkan gejala yang sama. Berdasarkan 

laporan realisasi anggaran (LRA), total penyerapan 

anggaran sampai akhir Triwulan III tahun 2011 pada 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabu-

paten Sleman menunjukkan persentase masing-

masing sebesar 52,56% dan 68,6% dari total angga-

ran. Hal ini menandakan akan terjadi penumpukan 

penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Jika pe-

No URAIAN 
Prov. DIY 

(%) 
Kab. Sleman (%) 

I BELANJA TIDAK LANGSUNG     

1 Belanja Pegawai 67,37 86,54 

2 Belanja Bunga 0,00 42,76 

3 Belanja Hibah 83,49 144,17 

4 Belanja Bantuan Sosial 71,01 43,69 

5 Belanja Bagi Hasil kepada provinsi/
kabupaten/kota dan pemerintah 
desa 

60,01 31,36 

6 Belanja Bantuan Keuangan kepada 
provinsi/kabupaten/kota dan pemer-
intahan desa 

83,63 87,49 

7 Belanja Tidak Terduga 0,23 10,40 

  Sub total BTL 66,60 84,15 

        

II BELANJA LANGSUNG     

  Belanja Pegawai 55,46 51,13 

  Belanja Barang dan Jasa 37,25 45,92 

  Belanja Modal 22,54 15,90 

  Sub total BL 36,48 37,84 

  TOTAL BELANJA 52,56 68,60 

Sumber data:  www.pemda-diy.go.id dan wawancara dengan Bupati Sleman 

Tabel rincian persentase penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III   
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nyerapan anggaran proporsional dengan waktu, seha-

rusnya penyerapan anggaran sampai pada akhir Triwu-

lan III mencapai kisaran 75%.   

Apabila lagi, APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogya-

karta, sampai dengan akhir triwulan III penyerapan 

anggaran belanja tidak langsung sebesar 66,60% dan 

belanja langsung hanya sebesar 36,48%, sedangkan 

untuk APBD Kabupaten Sleman pada periode yang 

sama penyerapan anggaran belanja tidak langsung 

sebesar 84,15% dan belanja langsung hanya sebesar 

37,84%.  

Penyerapan anggaran yang rendah terutama terjadi 

pada belanja modal. Penyerapan anggaran belanja 

langsung sampai dengan triwulan III pada belanja mo-

dal untuk Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman masing-

masing hanya sebesar 22,54% dan 15,90%. Perlu diketa-

hui juga bahwa persentase anggaran belanja modal 

dalam APBD Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman pada 

tahun 2011 masing-masing sebesar 9,44% dan 10,32%. 

Jadi persentase alokasi anggaran  yang kecil ditambah 

dengan penyerapan anggaran yang rendah membuat 

potensi untuk menggerakkan perekonomian menjadi 

tertahan. Padahal program/kegiatan yang termasuk 

belanja modal mempunyai hubungan langsung dengan 

penggerak sektor riil perekonomian, termasuk upaya 

untuk mengurangi angka kemiskinan dan angka pen-

gangguran.  

Penyebab rendahnya serapan anggaran sam-

pai dengan akhir Triwulan III pada Provinsi DIY dan 

Kabupaten Sleman menurut hasil evaluasi BPKP Per-

wakilan Provinsi DIY dapat terjadi pada saat pengang-

garan, pencairan dana, maupun pada saat pelaksanaan 

kegiatan dalam proses pengadaan barang dan jasa. 

Penyebab rendahnya penyerapan yang dise-

babkan pada tahap penganggaran biasanya karena 

masih menunggu pengesahan APBD Perubahan yang 

terlambat diterima oleh SKPD. Penyebab lainnya 

adalah karena adanya kesalahan menentukan jenis 

belanja dalam DPA sehingga kegiatan tidak dapat dilak-

sanakan. 

Keterlambatan pencairan dana dari porsi 

APBN dalam kegiatan yang didanai dari APBN dan 

APBD ikut memicu rendahnya penyerapan anggaran. 

Hal ini sejalan dengan ungkapan Sri Purnomo, Bupati 

Sleman, “Persoalan yang dihadapi biasanya terkait 

dana pembangunan yang berasal dari pusat, misalnya 

DAK (Pendidikan) yang karena keterlambatan petunjuk 

teknis dari kementerian terkait, menjadikan dana di kas 

daerah tidak dapat segera digunakan sejak awal tahun 

anggaran.” Penyebab lain pada tahap  pencairan dana 

umumnya disebabkan  rekanan tidak mengambil uang 

muka atau tidak mengajukan penagihan sesuai termin 

dan penyerapan anggaran yang terkumpul di triwulan 

IV adalah karena jadwal pelaksanaan kegiatan memang 

ada di triwulan IV. Namun demikian, tambah Sri Pur-

nomo, pada akhir tahun anggaran, total realisasi ang-

garan pada Kabupaten Sleman menunjukkan persen-

tase sebesar 95,44%. Menurut pendapatnya penyera-

pan sebesar ini cukup bagus. 

Beberapa hal lain yang mempengaruhi pen-

yerapan anggaran sering kali berhubungan dengan 

proses  pengadaan barang dan jasa, antara lain: 

 Kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 

sehingga realisasi keuangan masih berupa uang 

muka 

 Terbatasnya SDM pada panitia pengadaan menye-

babkan proses pelelangan harus mengikuti ket-

ersediaan waktu tim/panitia lelang. Hal ini menye-

babkan keterlambatan penetapan pemenang yang 

mempengaruhi penyerapan anggaran 

 Terjadi perubahan jenis barang yang akan diada-

kan, sementara dokumen perubahannya juga ter-

lambat 

 Adanya keterlambatan penetapan panitia pen-

gadaan karena terbatasnya SDM yang telah berser-

tifikat dan adanya keengganan untuk mau menjadi 

anggota panitia 

Keengganan pegawai yang bersertifikat pen-

gadaan barang dan jasa juga dialami oleh Pemerintah 

Kabupaten Sleman. Salah satu penyebabnya adalah 

reward yang diterima tidak sebanding dengan risiko 

pekerjaan.  “Tingkat kelulusan pada sertifikasi pen-

gadaan barang dan jasa yang terakhir diikuti oleh PNS 

di Pemkab Sleman tidak begitu tinggi.  Dari jumlah 

yang lulus pun juga ada keengganan itu, karena ber-

anggapan reward yang diterima tidak sebanding den-

gan risiko pekerjaannya”, ungkapnya.  Namun 

demikian Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki 

cara sendiri mengatasi pegawai yang enggan menjadi 

panitia pengadaan, “Kami coba membangun pemaha-

man dengan mereka.”  

Bagaimanakah kondisi penyerapan anggaran 

untuk instansi vertikal? BPKP Perwakilan DIY juga men-

dapatkan tugas untuk mengevaluasi penyerapan ang-
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garan, khususnya untuk belanja modal dan belanja ban-

tuan sosial pada instansi vertikal di Wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Dari data-data realisasi anggaran 

akhir triwulan III yang diperoleh dari Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, khususnya untuk belanja modal dan 

belanja bantuan sosial, kondisinya cukup beragam, ada 

yang sudah realisasi 100%, di atas 50%, di bawah 50%, 

bahkan ada yang masih 0%. Beberapa hal yang menjadi 

penyebab rendahnya penyerapan anggaran tersebut 

antara lain: 

 Adanya revisi dalam DIPA karena tidak sesuai den-

gan kebutuhan di lapangan 

 Adanya keterlambatan penerimaan petunjuk tek-

nis mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan 

 Adanya keterlambatan penetapan PPK dan pelak-

sana kegiatan 

 Adannya perubahan peraturan yang menyebabkan 

perbedaan persyaratan pencairan  

 Adanya pengunduran jadwal pengadaan barang 

dan jasa 

 Adanya rekanan yang tidak mengambil uang muka 

atau termin pembayaran 

 Adanya jadwal pengadaan yang dilaksanakan pada 

akhir tahun anggaran 

 

Penyerapan anggaran yang berakselerasi 

tinggi di akhir triwulan III tersebut belum termasuk 

realisasi APBN-P atau APBD-P yang biasanya memang 

agak terlambat baru terealisasi. Sebagai contoh, APBN-

P untuk kegiatan sarana dan prasarana Sekolah Dasar 

dan Sekolah Menengah Pertama biasanya di transfer 

ke sekolah pada akhir tahun anggaran. Ini berarti re-

alisasi penggunaan anggaran sebenarnya baru selesai 

pada tahun berikutnya. Padahal realisasinya kegiatan 

ini dapat dikategorikan sebagai belanja modal, karena 

berwujud bangunan atapun peralatan.  

Fenomena penyerapan anggaran terakumulasi di be-

lakang yang juga terjadi di daerah dapat menjadi ma-

salah yang serius. Bappenas mencatat, selama kurun 

waktu 2005-2011, dana yang ditrasnfer ke daerah men-

galami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan alo-

kasi anggaran ke daerah tiap tahun rata-rata 22,6%. 

Sementara itu belanja pemerintah pusat pada tahun 

2010 hanya Rp 781,5 triliun dibanding alokasi dana ke 

daerah senilai Rp 344,6 triliun. Pemerintah daerah di-

harapkan secepatnya mengalokasikan dana transfer 

 ke daerah makin besar dan tercipta lapangan kerja. 

Dengan terciptanya lapangan kerja otomatis angka 

pengangguran akan semakin mengecil dan daya beli 

masyarakat meningkat. Anggaran yang disalurkan ke 

daerah harus dimanfaatkan untuk lebih menata infra-

struktur sehingga terjadi pemerataan pembangunan. 

 

Referensi : 
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content/view/459056/ 

http://swamandiri.wordpress.com/2011/02/12/

problematika-penyerapan-anggaran-di-daerah 

(diakses 10 Januari 2012) 

Pemda Belum Optimal Serap Anggaran, Majalah 

Keuangan Daerah (edisi internet 22/04/2011) 

Penyerapan Anggaran Rendah Akibat Perencanaan 

Tidak Matang, Majalah Keuangan Daerah (edisi 

internet 22/04/2011) 

SOSIALISASI EVALUASI PENYERAPAN 
ANGGARAN TAHUN 2011 BAGI 
KEMETERIAN/ LEMBAGA DI WIL PROV 
DIY 
 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY mengadakan 
sosialisasi evaluasi penyerapan anggaran 
yang diikuti oleh 14 Kementerian/Lembaga 
yang ada di wilayah Provinsi DIY. Acara 
yang diselenggarakan pada Kamis (6/10) 
bertempat di Ruang Perpustakaan lantai 3 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY, dibuka oleh 
Kepala Perwakilan BPKP DIY, Condro 
Imantoro.  
Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala 
Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi DIY, 
Yuli Kurnianto. Dalam paparannya 
disampaikan data yang diperoleh dari DJPB 
m e n g e n a i  p e n y e r a p a n  a n g g a r a n 
Kementrian/Lembaga yang ada di wilayah 
Provinsi DIY per tanggal 30 September 2011.  
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Penyerapan anggaran menjadi isu yang sering dibicarakan setiap mendekati akhir tahun anggaran.  Instansi pemer-
intah baik pusat maupun daerah berlomba untuk bisa melaporkan penyerapan anggaran yang paling besar.  Seolah 
prosentase realisasi anggaran yang besar, dipandang sebagai bentuk kinerja yang baik, walaupun hal ini perlu diuji 
apakah penyerapan anggaran yang tinggi juga sejalan dengan kinerja pelayanan yang memuaskan. 
PR berkesempatan mewawancarai, Bupati Sleman, Sri Purnomo, di ruang kerjanya yang sederhana namun cukup 

nyaman, selepas sholat dhuhur.  Beberapa tumpukan kertas dan buku serta plakat penghargaan nampak menghiasi 

ruangan tersebut. Dengan gaya yang sederhana, Sri Purnomo, Bupati Sleman, menjawab beberapa pertanyaan yag 

diajukan oleh Agus Setiyawan dan Ratna Wijihastuti dari Paris Review.  Berikut petikan wawancaranya. 

SP : Sri Purnomo    PR : Paris Review 

PR : Bagaimana potret penyerapan anggaran di 
Kabupaten Sleman? 

SP : Pada dasarnya, penyerapan anggaran di Ka-
bupaten Sleman cukup bagus, walaupun 
tersendat sampai dengan triwulan 3, namun 
sampai dengan berakhir tahun anggaran, 
penyerapan keseluruhan dapat mencapai 
96% lebih. Persoalan yang dihadapi biasanya 
terkait dana pembangunan yang berasal dari 
pusat, misalnya DAK (Pendidikan) yang 
karena keterlambatan petunjuk teknis dari 
kementerian terkait, menjadikan dana di kas 
daerah tidak dapat segera digunakan sejak 
awal tahun anggaran.  Kalau atas dana APBD 
murni, kami tidak mengalami kendala, 
karena berada dalam kontrol dan pengawa-

san Pemkab Sleman sendiri. 
PR : Selama ini ada anggapan di masyarakat 

diakhir triwulan selalu dikebut penyerapan 
anggarannya sehingga kualitas secara fisik, 
kalau proyek yang fisik, kualitas jadi terping-
girkan. Bagaimana tanggapan bapak? 

SP : Pekerjaan fisik itu berangkat dari APBD pe-
rubahan.  Kalau proyek fisik itu menunggu 
APBD perubahan, sudah mesti orang terse-
but akan terburu-buru. Lha orang kalau su-
dah begitu pasti kerjanya jadi 24 jam.  Ka-
dang-kadang tembok yang belum kering 
sudah dipaksakan untuk dicat, tidak lama lagi 
catnya nglotok (terkelupas-red). Terkait 
proyek fisik  ini, ya saya berharap untuk 
proyek  fisik merupakan APBD yang awal 

TAK ADA KAMUS : 
‘ISTIRAHAT DI AWAL TAHUN ANGGARAN’ 
 

WAWANCARA EKSKLUSIF : SRI PURNOMO, BUPATI SLEMAN 

TOKOH  
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(red: bukan APBD perubahan) sehingga ma-
sih ada waktu yang panjang.  

PR : Adakah faktor non penganggaran yang ber-
pengaruh terhadap penyerapan anggaran? 

SP : Perencanaan sangat penting mendukung 
penyerapan anggaran.  Terutama proses 
persetujuan dengan DPRD.  Komunikasi de-
ngan DPRD alhamdulillah cukup baik, se-
hingga apa yang menjadi rencana pemerin-
tah kabupaten dapat dikomunikasikan den-
gan baik dengan DPRD. 

PR : Beberapa persoalan di beberapa instansi 
pemerintah, terkendala dengan keengganan 
pegawai yang telah bersertifikat pengadaan 
barang dan jasa untuk menjadi panitia pe-
ngadaan barang/jasa. Apakah hal ini juga 
terjadi di Sleman? 

SP : Tingkat kelulusan pada sertifikasi pengadaan 
barang dan jasa yang terakhir diikuti oleh 
PNS di Pemkab Sleman tidak begitu tinggi.  
Dari jumlah yang lulus pun juga ada keengga-
nan itu, karena beranggapan reward yang 
diterima tidak sebanding dengan risiko 
pekerjaannya.  Kami coba membangun pe-
mahaman dengan mereka, bahwa kegiatan 
pengadaan adalah bagian proses pemba-
ngunan. Kalau kegiatan pengadaan tertunda, 
maka pelayanan kepada masyarakat akan 
terganggu.  Pelayanan adalah tanggung 
jawab kita.  Selain itu, kami juga memotivasi 
bahwa pegawai yang telah bersertifikat 
(red:pengadaan barang/jasa) akan dinilai 
lebih oleh kepegawaian yang bisa menjadi 
item penilaian kinerja untuk penentuan pro-
mosi jabatan pegawai. 

PR : Apakah ada kendala penatausahaan keuan-
gan? 

SP : Memang pertanggungjawaban (SPJ) yang-
mensyaratkan 75% agar dapat memperoleh 
penggantian dirasa memberatkan bagi be-
berapa SKPD.  Kami mencoba membuat 
terobosan untuk menerima SPJ walaupun 
kurang dari 75%. Konsekuensinya baik di 
SKPD maupun PPKD/keuangan daerah akan 
bekerja lebih banyak melakukan verifikasi 
atas pertanggungjawaban yang masuk. 

PR : Apa yang dilakukan Pemkab Sleman agar 
penyerapan anggaran tidak menumpuk di 
akhir tahun anggaran ? 

SP : Kami melakukan beberapa pendekatan dian-
taranya dalam rapat-rapat kerja di awal ta-
hun, mendorong untuk melaksanakan apa 
yang telah direncanakan, memulai kegiatan 
sejak awal mungkin di setiap tahun anggaran 
dan tidak ada kamus istirahat di awal tahun 
anggaran serta membangun komitmen den-
gan seluruh staf.  Selain itu melakukan 
evaluasi capaian kinerja setiap SKPD secara 
rutin setiap bulan.  Kami juga melakukan ra-
pat pimpinan setiap bulan, disitu setiap 
pimpinan SKPD diminta menyampaikan per-
masalahannya.  Disitu saya juga minta, co-
balah persoalan yang menyebabkan tiga ta-
hun WDP, coba di udari (red: diurai). Jangan 
menunda-nunda penyelesaiannya, asal mau 
bekerja tekun, saatnya nanti akan ketemu 
WTP (Wajar tanpa pengecualian). 

PR : Bagaimana peran internal auditor ? 
SP : Kami punya inspektorat kabupaten.  Peran 

inspektorat sangat besar untuk membantu 
memantau pelaksanaan pelayanan kepada 
masyarakat.  Prinsipnya penundaan pelaya-
nan kepada masyarakat menyebabkan pen-
yerapan anggaran juga tersendat. Kalau 
fungsi pelayanan dijalankan penyerapan ang-
garan akan mengikuti. 

PR : Terakhir, bagaimana peran BPKP menurut 
Bapak ? 

SP : Saya selalu mengatakan monggolah (silahkan

-red) saya dibantu, saya dibimbing, saya 

diarahkan, spy kita dalam menjalankan pe-

merintahan ini bisa on the track sesuai de-

ngan aturan. Kemudian juga transparansi 

dan akuntabilitas itu tetap dibimbing terus 

sehingga nanti tiba saatnya bisa sampai jadi 

pasangan yang ideal sekali. Kalau ditengah 

perjalanan mungkin ada yang agak liku-

likunya,  ya  monggo terus dibimbing 

dibenahi supaya jadi baik dan profesional, itu 

kan cita-cita yang luhur 

Pada akhirnya untuk mengukur kinerja pemerintah (daerah) tidak cukup hanya dari besarnya penyerapan angga-
ran.  Penyerapan anggaran hanya sebagai input pelaksanaan pembangunan.  Kinerja seharusnya diukur dari out-

put dan outcomenya.  Memang tidak keliru kalau menyoroti penyerapan anggarannya, namun diskusi-diskusi 
yang dikembangkan mestinya dapat dilakukan lebih mendalam lagi.  
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MEMAHAMI PROSES PENGANGGARAN  
UNTUK MENDORONG  OPTIMALISASI  
PENYERAPAN ANGGARAN  

Oleh: Imam Yunarto 
(PFA Bidang IPP)  

Daya serap anggaran masih menjadi isu besar dalam 

manajemen keuangan pemerintahan. Hampir di setiap 

paruh kedua tahun anggaran, banyak pihak meributkan 

daya serap anggaran yang rendah. Banyak pihak menud-

ing hal ini berkontribusi terhadap kualitas pelayanan pub-

lik dan sulitnya mencapai target pertumbuhan ekonomi.    

Penganggaran memiliki peran yang sangat penting dalam 

upaya peningkatan penyerapan anggaran, karena jika 

dilakukan dengan  

baik akan memudahkan dalam pelaksanaan anggaran. 

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan 

Fiskal 

 

Dari beberapa fungsi anggaran, terdapat dua fungsi 

yang menjadi aktual pada saat ini yaitu sebagai alat 

perencanaan dan kebijakan fiskal. Sebagai alat 

perencanaan, anggaran disusun untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan, 

yang setiap tahun disiapkan oleh Pemerintah dalam 

format Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN).  

APBN disusun di tengah keterbatasan sumber daya 

finansial, sementara kebutuhan pelayanan dan 

pembangunan tidak terbatas. Di sini para manajer 

keuangan Pemerintah dituntut kepiawaiannya 

dalam menggali sumber penerimaan serta 

menentukan jumlah alokasi yang tepat bagi 

program dan kegiatan yang telah direncanakan 

(how to get and how to allocate). Dengan demikian 

pelayanan publik yang menjadi kewajiban 

Pemerintah dapat di deliver dengan baik serta 

pembangunan bisa dilaksanakan secara optimal. 

APBN dalam ranah makro, juga berfungsi sebagai 

instrumen kebijakan fiskal yang dapat mengarahkan 

kondisi perekonomian dengan jalan mengubah pe-

nerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sebagai-

mana ditargetkan dalam Masterplan Percepatan 

dan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI), pada tahun 2025 Indonesia akan masuk 

dalam kelompok negara maju (developed country). 

Target tersebut tentu perlu ditopang dengan 

angka pertumbuhan ekonomi yang sustainable, 

yang salah satunya bisa dilakukan dengan instru-

men kebijakan fiskal. Fungsi fiskal meliputi tiga 

aspek penting yang mencerminkan peran pemerin-

tah dalam perekonomian yaitu sebagai fungsi alo-

kasi, distribusi, dan stabilisasi. Secara simultan 

fungsi fiskal bertujuan untuk menciptakan kondisi 

makro ekonomi kondusif dalam mencapai pertum-

buhan ekonomi, penciptaan tenaga kerja yang 

sekaligus menekan jumlah pengangguran, pengen-

dalian tingkat inflasi, dan mendorong distribusi 

pendapatan yang semakin merata (Romer, 1996). 

Secara sederhana, jika pemerintah menurunkan 

target penerimaan atau menaikkan jumlah penge-

luaran, hal ini akan mendorong tumbuhnya 

perekenomian, dan sebaliknya. Oleh karena itu, 

kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam 

penyusunan APBN selama ini adalah expansif de-

ngan menerapkan defisit pada anggaran pada ting-

kat yang diperkirakan aman (UU No. 17 tahun 

TOPIK UTAMA 
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2003, maksimal 3% PDB) dalam menjaga kesinambun-

gan fiskal.  

Sebagaimana terlihat pada grafik Pendapatan dan 

Belanja tahun 2005 – 2012 di bawah, RAPBN untuk 

tahun 2012 sebesar Rp1.418,50 triliun berada pada 

posisi hampir tiga kali lipat dibanding tahun 2005 

sebesar Rp509,63 triliun. Hal ini menunjukkan 

kesungguhan Pemerintah dalam upaya pemberian 

layanan publik seraya mengupayakan percepatan 

pembangunan yang mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi.  

 

Grafik-1  

Pendapatan dan Belanja tahun 2005 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Pokok APBN 2005-2012 

 

Sayangnya, besarnya anggaran seringkali tidak 

memberi manfaat tersebut ketika dalam 

pelaksanaannya tidak dapat direalisir secara optimal. 

Rendahnya penyerapan anggaran senantiasa 

menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Meskipun 

anggaran pendapatan dan belanja terus mengalami 

peningkatan, pada setiap perhitungan anggaran 

hampir selalu terjadi SilPA (Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran). Apabila ditelusuri SiLPA tersebut bukan 

hanya karena realisasi pendapatan yang melampaui 

target atau belanja yang dihemat, namun juga 

karena tidak optimalnya realisasi belanja. Pola 

penyerapan anggaran juga tidak merata (smooth), 

yaitu rendah di awal tahun dan besar pada akhir 

tahun yang terjadi terutama pada jenis belanja 

modal, yang justru mampu memberi multiplier effect 

besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Worldbank, 

2010). Pola penyerapan demikian disamping 

memberi risiko bagi pelaksanaan anggaran yang 

tergesa-gesa pada batas akhir penggunaan 

anggaran, juga menimbulkan tekanan inflasi yang 

tinggi pada akhir tahun. 

 

 

Grafik-2  

Pola Penyerapan Belanja Pegawai dan Modal Tahun 

2009 

 
Sumber: Ditjen Perbendaharaan, Analisa Kebija-

kan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro Tahun 

2009. 

 

Kendati dalam kerangka penganggaran berbasis 

kinerja, penyerapan anggaran bukan merupakan 

target alokasi anggaran, namun kegagalan dari 

penyerapan anggaran akan mengurangi dampak 

positif dari tujuan diterapkannya anggaran 

ekspansif. Dalam konteks yang lain, penyerapan 

anggaran yang rendah juga memberi sinyal 

adanya program/kegiatan yang gagal 

dilaksanakan atau pelaksanaanya tidak optimal.  

Banyak penyebab yang menjadikan anggaran 

terkendala untuk diserap. Disamping kegagalan 

dari eksekutor dalam melaksanakan anggaran 

(dengan berbagai alasan legal dan 

operasionalnya) juga bisa dikarenakan kualitas 

anggarannya sendiri yang membuat jadi sulit 

untuk dilaksanakan. Tulisan ini mencoba 

mengupas penyebab rendahnya penyerapan 

anggaran ditinjau dari aspek perencanaan dan 

penganggarannya. 

 

2. Penganggaran: Sekilas Perkembangan 

Terkini 

 

Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana 

kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran 
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keuangan. Penganggaran memainkan peran 

penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan 

pembuatan keputusan, serta untuk meningkatkan 

koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak 

yang berkepentingan/terlibat dalam pelaksanaan 

kegiatan nanti (Mardiasmo, 2007). 

Penganggaran di negara kita menggunakan 

mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 (1) UU 

No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara: 

“Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, 

menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang menyusun RKA-K/L 

tahun berikutnya.” 

Siklus penganggaran dimulai dari penyusunan 

rencana kerja (Renja) K/L hingga penetapan 

dokumen pelaksanaan anggaran atau yang dikenal 

dengan DIPA.  

a. Penyusunan Renja K/L 

Renja K/L merupakan dokumen perencanaan 

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan beserta rencana pembiayaanya 

yang akan dilaksanakan K/L pada tahun depan. 

Renja K/L merupakan himpunan dari seluruh 

Renja satuan kerja (Satker) yang menjadi bagian 

K/L. 

Penetapan program dan kegiatan dalam Renja 

mengacu Renstra K/L dengan 

mempertimbangkan arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan yang ditetapkan pemerintah. 

Sedangkan dalam perencanaan pembiayaannya, 

Renja mengacu pada pagu indikatif, yaitu 

prakiraan pagu anggaran yang diberikan kepada 

K/L untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan Renja.  

Bulan Januari s.d April merupakan rentang waktu 

bagi Pemerintah untuk menyusun dan 

menetapkan pagu indikatif. Pagu indikatif 

ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama 

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri 

Keuangan.  

Renja-K/L yang disusun melalui mekanisme RKA-

KL, secara keseluruhan akan dibahas bersama 

DPR dengan agenda Pokok-Pokok 

Kebijakan Fiskal & Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP). Hasil pembahasan 

tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi 

Pemerintah dalam menyusun kebijakan 

umum dan prioritas anggaran. 

 

b. Penyusunan RKA-K/L 

RKA-K/L merupakan dokumen perencanaan 

dan penganggaran yang berisi program dan 

kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran 

dari RKP dan Renja K/L dalam satu tahun 

anggaran serta pembiayaan yang 

diperlukan untuk menyelesaikannya.  

RKA-K/L awal disusun berdasarkan pagu 

indikatif, yang selanjutnya disesuaikan 

dengan mengacu pada pagu sementara, 

yaitu pagu anggaran yang didasarkan atas 

kebijakan umum dan prioritas anggaran 

hasil pembahasan pemerintah pusat 

dengan DPR. Pagu sementara ditetapkan 

Pemerintah pada kisaran bulan Juli melalui 

Surat Edaran Menteri Keuangan tentang 

Pagu Sementara K/L. Berdasarkan pagu 

sementara tersebut, K/L segera 

menyesuaikan RKA-KL yang telah disusun 

sebelumnya serta menyusun/melengkapi 

data pendukung yang dibutuhkan pada 

saat penelaahan terhadap RKA-KL Pagu 

Sementara dengan Ditjen Anggaran 

Kementerian Keuangan. 

 

c. Penelaahan RKA-K/L 

Penalaahan RKA-K/L adalah kegiatan 

meneliti kesesuaian antara RKA-KL hasil 

pembahasan K/L dan Komisi Mitra Kerja 

terkait di DPR dengan Pagu Sementara, 

prakiraan maju yang telah ditentukan 

sebelumnya, dan standar biaya. Pada tahap 

lanjutan penelaahan juga dilakukan untuk 

meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu 

definitif untuk mengakomodir perubahan-

perubahan yang ditetapkan dalam UU 

APBN. 

Bulan Mei s.d. Agustus merupakan rentang 
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waktu bagi Pemerintah untuk menyusun dan 

menelaah RKA-KL Pagu Sementara K/L serta 

menyiapkan RUU APBN. Hal-hal yang ditelaah 

antara lain :  

1) Kesesuaian pagu antara pagu dalam RKA-

KL E1 dengan total pagu K/L;  

2) Kelayakan anggaran terhadap sasaran 

kinerja yang direncanakan;  

3) Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan RKP 

4) Kesesuaian antara output masing-masing 

kegiatan dengan sasaran program;  

5) Ketepatan volume kegiatan;  

6) Kesesuaian standar biaya dalam RKA-KL 

dengan SBU dan SBK.  

7) Ketepatan penggunaan akun belanja 

berdasarkan BAS (Bagan Akun Standar);  

8) Kelengkapan data pendukung untuk 

masing-masing kegiatan;  

9) Kesesuaian antara kegiatan dengan data 

pendukung yang dilampirkan.  

 

d. Penyusunan dan Pembahasan RUU APBN Pagu 

Definitif  

Penyusunan RUU APBN dilakukan oleh 

Kementerian Keuangan yang selanjutnya 

disampaikan kepada DPR bersama dengan 

Nota Keuangan untuk dibahas. Pembahasan 

dilakukan dalam 2 tingkat pembicaraan, yaitu 

Tingkat I berupa Rapat Komisi, Rapat Gabungan 

Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia 

Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus, yang 

dilanjutkan dengan pembahasan tingkat II 

berupa Rapat Paripurna untuk pengambilan 

keputusan. Sebelum dilakukan pembicaraan 

Tingkat I dan Tingkat II diadakan Rapat Fraksi. 

September s.d Desember merupakan rentang 

waktu bagi Pemerintah untuk membahas RUU 

APBN menjadi UU APBN dan menyusun KEPRES 

tentang Rincian APBN serta menerbitkan 

dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA). Hasil 

pembahasan RUU APBN, dalam hal disetujui, 

akan menjadi pagu definitif, yaitu pagu 

anggaran yang didasarkan atas UU APBN 

sebagai acuan penyusunan RKA. Pagu definitif 

disampaikan kepada K/L oleh Pemerintah 

melalui Surat Edaran Menteri Keuangan, 

sebagai bahan penyesuaian K/L pada RKA-

nya. Kembali RKA-K/L tersebut akan 

ditelaah bersama Ditjen Anggaran 

Kementerian Keuangan RI.  

Hal yang ditelaah sama dengan penelaahan 

pada Pagu Sementara, di mana hasilnya 

akan diterbitkan SAPSK (Satuan Anggaran 

Per Satuan Kerja), yang menjadi dasar 

penyusunan DIPA.  

 

e. Panyusunan Dokumen Anggaran (DIPA)  

Penyusunan Konsep DIPA sebagai 

dokumen pelaksanaan anggaran dilakukan 

setelah SAPSK diterbitkan oleh 

Kementerian Keuangan sebagai hasil akhir 

penelaahan pagu definitif. Setelah konsep 

DIPA tersusun, akan dilakukan penelaahan 

dengan Ditjen Perbendaharaan 

Kementerian Keuangan c.q. Kanwil 

Perbendaharaan. Adapun hal-hal yang 

ditelaah antara lain:  

1) Kesesuaian konsep DIPA dengan 

SAPSK;  

2) Rencana Penarikan Anggaran selama 

T.A. berkenaan.  

 

3. Permasalahan Perencanaan Anggaran 

yang Berdampak pada Penyerapan 

 

Beberapa permasalahan sering terjadi dalam 

perencanaan anggaran, yang berakibat pada 

rendahnya realisasi anggaran. Beberapa 

permasalahan dalam perencanaan anggaran 

yang berdampak pada penyerapan anggaran 

adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan 

kebutuhan 

Salah satu prinsip penganggaran adalah 

berbasis kinerja, yaitu penyusunan anggaran 

yang didasarkan pada target kinerja yang 

ditetapkan terlebih dahulu. Idealnya, 

kegiatan yang direncanakan merupakan 

kegiatan yang benar-benar dibutuhkan baik 

jenis maupun jumlahnya dalam rangka 
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memenuhi tugas pokok dan fungsi organisasi. 

Proses perencanaan yang baik diharapkan 

dapat meminimalisir deviasi antara kebutuhan 

dengan jenis dan jumlah kegiatan yang 

dicantumkan dalam RKA-K/L. 

Dalam penganggaran seringkali menghadapi 

kendala berkaitan dengan pencantuman biaya 

yang dianggarkan untuk melaksanakan Renja. 

Pada tahap awal K/L c.q. Satker mendasarkan 

pada pagu indikatif yang sifatnya given. Pada 

kondisi ini bukan pembiayaan yang 

menyesuaikan dengan rencana kegiatan, 

namun rencana kegiatan yang menyesuaikan 

dengan alokasi uang yang ada. Hal ini tentu 

mengganggu prinsip penganggaran berbasis 

kinerja, terutama apabila dalam proses 

pembahasan selanjutnya tidak terjadi perbaikan 

sesuai kebutuhan pendanaan yang 

sesungguhnya. Jika hal ini terjadi, dalam 

pelaksanaan anggaran bisa menyulitkan untuk 

direalisasi. Contoh kecil, misalnya dalam kasus 

pengadaan genset yang memerlukan ruang 

penyimpanan termasuk instalasinya. Pada saat 

dana yang tersedia terbatas, bisa jadi yang 

muncul dalam DIPA hanya untuk pengadaan 

gensetnya saja. Alhasil, Satker tidak berani 

merealisasikan pengadaan tersebut karena 

khawatir, genset yang tidak ditempatkan pada 

ruang yang memadai akan menjadi rusak. 

 

b. Ketidaklengkapan data pendukung 

penyusunan anggaran 

Salah satu ketentuan pada PMK/2011 

mengharuskan dalam menyusun RKA-KL 

dilampiri dengan dokumen pendukung. 

Ketidaklengkapan data pendukung sampai 

pada tahap terakhir kegiatan penelaahan RKA-

K/L bisa mengakibatkan anggaran kegiatan 

diblokir/ dibintang. Misalnya, dalam rencana 

kegiatan pembangunan gedung belum 

dilengkapi analisis perhitungan biaya dari 

instansi ke-PU-an. 

Kelambatan/kegagalan pemenuhan data 

pendukung pada tahap pelaksanaan anggaran 

bisa mengakibatkan proses pelaksanaan 

kegiatan tertunda atau bahkan gagal 

dilaksanakan. 

 

c. Salah penentuan akun sehingga perlu revisi 

dokumen anggaran 

Kesalahan penetapan akun belanja pada 

saat penganggaran berimplikasi pada saat 

merealisasikan anggaran tersebut. Misal 

dalam belanja dalam rangka menghasilkan 

aset tetap dibiayai dengan non belanja 

modal, atau sebaliknya belanja yang tidak 

menghasilkan aset tetap dibiayai dengan 

belanja modal. Meskipun sudah ada 

mekanisme penelaahan yang bisa 

meminimalisir terjadinya masalah ini, namun 

apabila terjadi akan menimbulkan masalah 

dalam pencairan yang menuntut adanya 

revisi terlebih dahulu sebelum bisa 

dieksekusi. Hal ini tentu memberikan 

tambahan waktu yang memperlambat 

penyerapan anggaran. 

 

d. Penyusunan pagu anggaran terlalu rendah 

(tidak sesuai dengan harga pasar) 

Pada saat penyusunan anggaran pengadaan 

barang/jasa, seharusnya didasarkan pada 

survei pasar serta mempertimbangkan 

kemungkinan kenaikan harga pada tahun 

pelaksanaan. Apabila hal ini tidak dipenuhi 

bisa mengakibatkan pagu anggaran yang 

diperoleh terlalu rendah untuk bisa 

dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa 

yang bisa menggagalkan pelaksanaan 

kegiatan (anggaran tidak terealisasi).  

 

e. Adanya penyesuaian harga karena adanya 

kebijakan pemerintah (eskalasi) 

Dalam situasi ekonomi tidak pasti, anggaran 

yang disusun saat ini belum tentu 

memenuhi harga yang wajar pada saat 

pelaksanaan nanti. Demikian juga  

kondisi relevan yang menjadi acuan pada 

saat penyusunan anggaran belum tentu 

sama dengan pada saat pelaksanaan. 

Misalnya pengiriman logistik dalam rangka 

pemilu, pada saat tahun pelaksanaan 

pemerintah memutuskan adanya kenaikan 
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harga BBM, sehingga menimbulkan cost 

tambahan untuk bisaya pengiriman tersebut. 

Dalam situasi ini, akan dilakukan eskalasi yang 

besarannya memerlukan analisis perhitungan 

sebelum ditetapkan menjadi harga kontrak 

pengiriman yang baru. 

 

f. Tidak menganggarkan biaya pendukung dan 

administrasi pengadaan 

Untuk pengadaan barang/jasa adakalanya 

diperlukan biaya-biaya pendukung, termasuk 

biaya admistrasi proses pengadaan. Di dalam 

Perpres 54 Tahun 2010 Lampiran I butir C. 

Penyusunan dan Penetapan Rencana 

Penganggaran, dimungkinkan penyediaan 

biaya tersebut dengan mengacu pada 

ketentuan yang ada. Biaya pendukung 

tersebut mencakup: biaya pemasangan, biaya 

pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain. 

Sementara biaya administrasi mencakup: 

biaya pengumuman pengadaan, honorarium 

pejabat pelaksana pengadaan, biaya survei 

lapangan/pasar, biaya penggandaan dokumen 

pengadaan, dan lainnya. Ketiadaan biaya 

administrasi pengadaan pada saat 

penyusunan anggaran bisa mengakibatkan 

pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat 

yang pada gilirannya dapat mengganggu 

realisasi penyerapan anggaran. 

 

g. TOR salah/tidak lengkap 

Kesalahan/ketidaklengkapan dalam 

penyusunan TOR bisa mempengaruhi hasil 

penelaahan yang berujung pada nilai alokasi 

yang ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan 

menjadi tidak tepat. Pada saat pelaksanaan 

kegiatan menjadi sulit direalisasi karena 

anggaran yang ada tidak sesuai dengan 

kondisi riil.  

 

h. RAB tidak sesuai dengan satuan biaya 

Salah satu ketentuan pada Peraturan Menteri 

Keuangan No.  93/PMK.02/2011 tentang 

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/

L mengharuskan dalam menyusun RKA-KL 

mengacu pada standar biaya yang berlaku 

pada tahun anggaran yang disusun. Apabila 

hal ini tidak ditaati, maka pada saat 

pelaksanaan anggaran menjadi tidak klop 

karena akan timbul kelebihan atau 

kekurangan biaya. Dalam hal terjadi kelebihan 

anggaran di atas standar biaya, akan 

menimbulkan sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap. Sebaliknya dalam hal terjadi 

kekurangan anggaran di bawah standar 

biaya, bisa menimbulkan hambatan atau 

bahkan membatalkan pelaksanaan kegiatan 

karena dukungan biayanya tidak memadai. 

i. Formalisasi rencana penarikan anggaran 

selama tahun anggaran berkenaan 

Rencana penyerapan anggaran memang 

telah dicantumkan dalam DIPA tetapi 

terkadang hal itu hanya formalitas saja, di 

mana setiap pagu belanja berdasarkan 

kegiatan dan sub kegiatan cukup dibagi 

dengan dua belas bulan. Tentu ini tidak 

mencerminkan rencana penyerapan 

anggaran yang sesungguhnya, mengingat 

volume dan besaran pencairan dana setiap 

bulan tidaklah sama, kecuali untuk 

pengeluaran tertentu misalnya belanja gaji. 

Jika tidak ada rencana penyerapan dana yang 

terukur, akan menyebabkan satker tidak 

mempunyai pedoman yang tepat kapan 

anggaran belanja seharusnya digunakan atau 

direalisasikan. 

 

4. SIMPULAN 

 

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, 

sebenarnya penyerapan anggaran bukan meru-

pakan target alokasi anggaran. Namun, mengin-

gat kondisi perekonomian kita saat ini variabel 

dominan pendorong pertumbuhannya adalah 

faktor konsumsi, maka belanja pemerintah yang 

ekspansif turut menjadi penentu pertumbuhan 

tersebut. Sehingga kegagalan target penyera-

pan anggaran bisa mengganggu upaya pening-

katan pertumbuhan ekonomi.  

Dalam upaya peningkatan penyerapan 

anggaran, penganggaran memiliki peran yang 
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sangat penting, karena jika dilakukan dengan 

baik akan memudahkan dalam pelaksanaan 

anggarannya. Perencanaan anggaran yang tidak 

baik sering menimbulkan hambatan dalam 

pelaksanaannya, sehingga harus direvisi atau 

bahkan tidak dapat direalisasi sama sekali.  

Secara empirik, hal ini juga telah dibuktikan 

melalui penelitian yang dilakukan Bakara (2000) 

dan Akadira (2010) yang mengungkapkan bahwa 

perencanaan yang baik akan sangat membantu 

tingkat penyerapan. Karenanya tidaklah berlebi-

han apabila upaya pengawasan terhadap belanja 

Pemerintah sudah dimulai sejak tahap perenca-

naan. 
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If a man is called to be a street 

sweeper, he should sweep streets as 

Michelangelo painted, or Beethoven 

composed music, or Shakespeare 

wrote poetry. He should sweep 

streets so well that all the hosts of 

heaven and earth will pause to say, 

here lived a great street sweeper who 

did his job well.  

~  Martin Luther King  ~ 

 
 
 
 

The difference between great people 

and everyone else is that great 

people create their lives actively, 

while everyone else is created by 

their lives, passively waiting to see 

where life takes them next. The 

difference between the two is the 

difference between living fully and 

just existing.  

~  Michael Gerber   ~ 
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Penyebab lambatnya penyerapan anggaran  

Penyerapan belanja modal menjadi aktor utama 

dalam fragmen lambatnya penyerapan anggaran. Minimal 

ada 2 (dua) penyebabnya, yaitu: 

1. Masalah pembebasan lahan  

Tidak sedikit proyek infrastruktur pemerintah harus 

diawali dengan pembebasan lahan. Proses pembe-

basan lahan sering terhambat karena factor negosiasi 

dengan pemilik tanah dan landasan hokum (yang sam-

pai awal November 2011 RUU-nya belum selesai).   

2. Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) 

Ketidakmatangan dalam pemahaman proses PBJ den-

gan indikasi antara lain: 

 Intansi pemerintah tidak berani melangkah di akhir 

tahun (berangkat dari RKA-K/L/D/I) untuk PBJ tahun 

berikutnya. Tidak sedikit yang khawatir jika ada pe-

rubahan signifikan dari RKA ke DIPA/DPA. 

 PNS yang bersertifikat PBJ tidak berani mengemban 

amanah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Irama false akhir tahun anggaran 

“Main Kebut Penyerapan Anggaran” itulah fenomena yang sistemik di akhir tahun dalam fragmen instansi 

pemerintah (IP). Pada 7 November 2011 Direktorat perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan mencatat re-

alisasi belanja pemerintah pusat baru sebesar Rp912,08 triliun (69,1% dari pagu), tidak sebanding dengan peneri-

maan negara dan hibah yang telah mencapai Rp921,28 triliun (78,7% dari target). Sedangkan belanja modal baru 

terealiasasi sebesar 40,7% dari pagu anggaran yang sebesar Rp140,95 triliun. Kondisi ini lebih rendah dari realiasi 

anggaran belanja modal pada periode yang sama di tahun 2010 yang mencapai 43%. Padahal penghujung tahun 

2011 sudah semakin dekat.  

Kenyataan ini akan memaksa instansi pemerintah kejar tayang 100%  penyerapan anggaran tahun 2011. Hal 

ini berakibat tidak seimbangnya antara waktu yang tersedia dengan target fisik (belanja modal) yang harus dike-

jar. Tragisnya, mutu output akan tergadaikan alias tak sesuai harapan. Dan kenyataan ini terjadi tiap tahun dalam 

denyut penyerapan anggaran. Bukan menjadi suatu nada, tapi telah menjadi irama false penyerapan anggaran 

akhir tahun.  

atau anggota kelompok kerja Panitia Pen-

gadaan/Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pen-

gadaan. Atmosfir yang merebak adalah tidak 

seimbang antara hasil yang diperoleh dari tugas 

dengan risikonya. 

Penyebab yang pertama bersifat uncontrollable bagi 

IP, sedangkan yang kedua controllable bagi IP. 

 

Strategi Langkah Dini 

Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah menguraikan bahwa Peng-

guna Anggaran (PA) mengumumkan rencana umum 

PBJ di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada 

masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran 

K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD sebelum pengumu-

man pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP. 

K/L/D/I mengumumkan rencana umum Pengadaan 

Barang/Jasa pada tahun anggaran berjalan yang 

kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 

yang akan datang. 

 

STRATEGI PENYERAPAN ANGGARAN :  
MELANGKAH LEBIH DINI DENGAN 
BER-SPIP 
(Masalah Penyerapan Anggaran Belanja Modal) 
 
Oleh Mustofa Kamal*) 
 
 

TOPIK UTAMA 

*) Penulis adalah Widyaiswara  
di Pusdiklatwas BPKP 

kirim Feedback ke kamalopek@gmail.com  
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Realita yuridis, IP telah diberi keleluasaan untuk melangkah lebih awal dalam proses PBJ. Realita praktis 

(Dari Inaproc) per 5 Desember 2011 hanya LKPP yang melaksanakannya. Potretnya sebagai berikut:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan sepinya inaproc mencerminkan beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin IP belum paham ten-

tang proses PBJ.  Cermin kemungkinan ini dapat dilihat dari adanya pengumuman pengadaan (lelang) yang tidak 

didahului dengan pengumuman rencana pengadaan. Salah satu potretnya dari inaproc sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemungkinan yang kedua adalah IP  belum berani karena khawatir ada perubahan seperti “sebab” yang diung-

kap diatas. Padahal, perubahan yang mungkin akan terjadi sebesar apapun dan sepengaruh apapun pada re-

alisasinya tidak akan membahayakan bagi IP dengan catatan, para pelaku pengadaan memahami proses PBJ  

dengan benar.  

RUP LKPP TA 2012 

Tidak ada di pengumuman 

rencana pengadaan TA 2012 

Tidak ada di inaproc utk 

pengumuman rencana 

pengadaan TA 2012 
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Jika ditengok proses PBJ dari pengumuman sampai 

serah terima barang, potensial perubahan telah 

diakomodir melalui addendum, baik dalam do-

kumen pengadaan maupun dalam kontrak. Adden-

dum adalah sah dan legal. Yang menjadi potensi 

masalah adalah jika addendum itu tidak berasal dari 

proses sekuel yang benar.  

Proses pra addendum dokumen pengadaan adalah 

pemberian penjelasan. Segala potensi perbedaan 

baik volume maupun pagu anggaran dari RKA men-

jadi DIPA/DPA harus dijelaskan dalam pemberian 

penjelasan dan harus dituangkan dalam berita 

acara pemberian penjelasan (BAPP). Dengan cara 

seperti ini pelaku pengadaan dapat dengan fleksi-

bel menyesuaikan proses PBJ dengan segala konse-

kuensi karena perubahan anggaran. Kata kuncinya 

adalah disclosure sedetil-detilnya dalam pemberian 

penjelasan dan dituangkan dalam BAPP. 

Sedangkan kata kunci untuk proses pra addendum 

kontrak adalah Berita Acara Pemeriksaan Bersama 

dan Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga. Pe-

meriksaan bersama dapat dilakukan pada tahap 

awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama den-

gan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi peker-

jaan bersama dengan melakukan pengukuran dan 

pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk 

setiap rencana mata pembayaran. Apabila dalam 

pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan 

isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum 

Kontrak.  

Dan negosiasi teknis dan harga dapat dilakukan. 

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK 

(berdasar kondisi yang memenuhi ketentuan, mis-

sal kondisi kahar) secara tertulis kepada penyedia 

dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ter-

cantum dalam Kontrak awal. Hasil negosiasi terse-

but dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar 

penyusunan adendum Kontrak. 

Dengan memahami 3 (tiga) kata kunci pra adden-

dum itu, IP tidak perlu khawatir untuk melangkah 

lebih dini baik dalam mengumumkan rencana pen-

gadaan (RUP) maupun lelangnya. Tidak berlebihan 

kiranya ada kata bijak “there is a hope in breakfast 

but no hope in lunch”. Harapan penyerapan angga-

ran akan sesuai dengan jadual jika langkah dini dila-

kukan sesuai tuntutan Perpres 54/2010.  

Sinergi langkah penyerapan anggaran dengan SPIP 

Tidak sedikit para mantan pelaku PBJ masuk di-

lemma hukum. Ada  yang terperangkap dalam de-

bat kusir di meja hijau sampai dengan gigit jari di 

jeruji besi.  Hal ini menjadi momok yang menakut-

kan.  

 

Tak berlebihan jika PNS bersertifikat pun tidak ber-

ani menerima amanah sebagai pelaku pengadaan. 

Ini seyogyanya tak perlu terjadi jika IP telah melaku-

kan penilaian risiko sebagai unsur krusial dari SPIP. 

 

Membangun /merancang SPIP kegiatan PBJ men-

jadi keniscayaan segera. Para pelaku PBJ harus 

mendapat pencerahan bahwa mereka bagian dari 

pemilik risiko (risk owner) yang harus dibekali den-

gan kegiatan pengendaliannya. Identifikasi dan 

analisis risiko menjadi kemendesakan mutlak dalam 

bangun SPIP kegiatan PBJ, karena ia merupakan 

actor utama dalam penyerapan anggaran dan 

ladang penyimpangan terbesar di pentas birokrasi.  

Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi dan 

amanah dari 3 (tiga) paket UU keuangan negara, 

SPIP  kegiatan PBJ dapat menjadi entry poin SPIP IP.  

Posisi aturan PBJ (Perpres 54/2010) dalam refor-

masi birokrasi dapat divisualisasikan sebagai beri-

kut: 

 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa seluruh 

mekanisme yang berbasis aturan dan best practice 

akan menjadi bagian inheren perancangan dan pe-
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laksanaan SPIP. Identifikasi unsur SPIP dapat diadop dari P54. Dan jika ada unsur SPIP belum terakomodir dan 

memang sangat diperlukan, maka IP perlu merancangnya (best practice). Hal ini dapat dikemas dalam Surat 

Edaran atau dokumen formal lainnya. Dengan ini, para calon pelaku PBJ akan dengan nyaman mau dan mene-

rima tugas karena mereka dibekali dengan informasi risiko dan kegiatan pengendaliannya. Hanya dengan ber-

SPIP, para pelaku pengadaan akan dapat mengambil peran signifikan dalam upaya penyerapan anggaran se-

suai jadualnya. Dan step by step SPIP kegiatan PBJ dilaksanakan dengan benar seiring itu pula SPIP IP kian 

nyata urgensinya di pentas birokrasi Indonesia. 
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The way to get started is to quit talking and begin doing. 

~ Walt Disney 
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Ironi … sebuah kata yang terlintas di benak saya saat 

akan menulis tentang fenomena “gonjang-ganjing ren-

dahnya penyerapan anggaran APBN maupun APBD”. 

Walaupun awalnya sempat ragu antara memilih judul 

“ironi” atau “penyakit”. Minimnya penyerapan angga-

ran di lingkungan pemerintahan baik di pusat maupun 

daerah sudah menjadi sebuah penyakit lama. Menteri 

Keuangan, Bappenas, para menteri dan kepala lembaga 

serta media massa selalu membahas masalah ini.  Na-

mun, boleh saja semua berteriak tentang ketidakmam-

puan birokrasi menyerap anggaran, praktiknya hal terse-

but terus berjalan.  

Rasanya tidak ada kreativitas baru yang mampu ditam-

pilkan untuk mengakhiri kemandekan ini. Penyerapan 

anggaran negara masih saja mengecewakan. Seperti 

tahun-tahun lalu, tingkat penyerapan anggaran ini terbi-

lang rendah. Sampai akhir September ini penyerapan 

anggaran pemerintah baru tercapai 54,4% dari target 

atau Rp 717,9 triliun2. 

Judul “ironi” pada tulisan ini bukan dimaksudkan untuk 

membahas ketidakmampuan instansi pemerintah pusat 

dan daerah dalam “menghabiskan” anggaran. Walau-

pun harus diakui bahwa hal tersebut adalah sebuah 

ironi. Bagaimana tidak, saat pengusulan anggaran, 

masing-masing unit instansi pemerintah pusat dan 

daerah berusaha mati-matian untuk mendapatkan tam-

bahan anggaran. Namun, setelah anggaran didapatkan, 

ternyata tidak mampu untuk menyerapnya. Tapi bukan 

“ironi” ini yang saya maksud. 

Saya lebih tertarik membahas fenomena dimana para 

menteri dan pimpinan lembaga pusat maupun daerah 

serta media massa lebih mempermasalahkan “serapan 

anggaran”. Seolah-olah mewajibkan seluruh instansi 

pemerintah menghabiskan anggarannya. Bukankah le-

bih elegant bila kita membahas target-target kinerja in-

stansi pemerintah, bukan serapan anggaran. Menagih 

serapan anggaran pada instansi pemerintah bukan 

hanya sebuah ironi, tapi akan menyakitkan hati rakyat 

(entah rakyat yang mana). Bagaimana tidak menyakit-

kan kalau pajak, retribusi, dan pungutan lainnya yang 

dipungut dari mereka akan “dipaksakan” untuk dihabis-

kan pada akhir tahun.  

Menagih kinerja instansi, tidak perlu muluk-muluk sam-

pai outcome, sementara ini output saja sudah cukup. 

Karena kinerja dalam bentuk outcome adalah sesuatu 

yang tidak bisa dilihat dalam kurun waktu satu atau dua 

tahun. Menagih ouput dan menagih input, memang 

mirip. Bahkan sangat mirip, karena dua hal ini berhubun-

gan sangat erat, tapi… mirip bukan berarti sama bu-

kan ? 

 

REWARD dan PUNISHMENT  
Untuk menggambarkan bahwa “serapan anggaran” 

bukan sesuatu yang paling penting, saya berikan sebuah 

ilustrasi tentang capaian output dan serapan anggaran 

empat instansi pemerintah pada tahun 2010 sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 
Muhammad Fahrudin 

   PFA Bidang Investigasi  
Perwakilan BPKP DIY 

1 
Longman – Dictionary of Contemporary English 

Nama 
Instansi 

Serapan 
Anggaran 

Capaian 
Output 

A 100% 100% 

B 100% 90% 

C 90% 90% 

D 90% 100% 

  ARTIKEL 

irony/ ī-rə-nē (noun) :  

 
a situation that is unusual or amusing because 
something strange happens, or the opposite of 

what is expected happens or is true1 
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Kita akan membuat sebuah urutan peringkat 1, 2, 3 dan 

4 instansi mana yang terbaik. Tapi sebelum kita mem-

buat urutan, marilah kita tengok Peraturan Menteri 

Keuangan nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara 

Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Ke-

menterian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada 

Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja 

Kementerian Negara/Lembaga Pada Tahun Anggaran 

2011 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran 

Belanja Tahun Anggaran 2010. 

Peraturan Menteri Keuangan tersebut antara lain men-

gatur bahwa (1) Kementerian Negara/Lembaga yang 

melakukan optimalisasi anggaran belanja pada Tahun 

Anggaran 2010, dapat menggunakan Hasil Optimalisasi 

anggaran belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2011, 

yang disebut dengan penghargaan (reward). (2) Ke-

menterian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya 

melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2010, 

dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada Tahun 

Anggaran 2011, yang disebut dengan sanksi 

(punishment). 

Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang 

diperoleh setelah pelaksanaan suatu paket pekerjaan 

yang target sasarannya telah dicapai baik yang berasal 

dari paket pekerjaan yang dilaksanakan secara kontrak-

tual maupun swakelola. Reward dihitung dari hasil opti-

malisasi setelah dikurangi sisa anggaran yang tidak dis-

ertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawab-

kan.  

Penghargaan (reward) yang diberikan kepada Ke-

menterian Negara/Lembaga sebagaimana tersebut 

diatas, dapat berupa: 

1. Tambahan alokasi anggaran; 

2. Prioritas dalam mendapatkan dana atas lnisiatif 

Baru (new initiative) yang diajukan; 

3. Prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tam-

bahan apabila kondisi keuangan negara memung-

kinkan; 

4. Pemberian piagam penghargaan (award) kepada 

menteri/pimpinan lembaga atau kepala satuan 

kerja; dan atau 

5. Publikasi ke mass media. 

Kembali ke ilustrasi, berdasarkan kriteria pemberian 

reward and punishment tersebut diatas, urutan instansi 

terbaik adalah sebagai berikut :  

1. Instansi D, merupakan instansi terbaik walaupun 

serapan anggarannya dibawah 100%. Sisa angga-

rannya sebesar 10% berubah menjadi hasil opti-

malisasi anggaran yang akan diterima sebagai re-

ward pada tahun 2011.  

2. Instansi A, karena serapan anggarannya 100% dan 

capaian output-nya 100%, maka instansi ini tidak 

mendapat reward maupun punishment pada tahun 

2011. 

3. Instansi C, sisa anggaran sebesar 10% akan menjadi 

punishment pada tahun anggaran 2011. Dengan 

asumsi sisa anggaran ini yang tidak disertai dengan 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.  

4. Nah, yang paling konyol adalah instansi B. Mungkin, 

karena selalu ditegur serapan anggarannya rendah, 

maka pada akhir tahun, instansi ini menghabiskan 

anggarannya dengan penuh semangat. Saking se-

mangatnya … instansi ini menghabiskan anggaran 

tanpa memperhatikan dasar dan pertanggung-

jawabannya . Memang, instansi tidak akan mene-

rima reward maupun punishment, tapi tuntutan 

kerugian keuangan negara mengancam, amit-

amit .. !! 

FENOMENA “INSTANSI B” 

Dari tahun ke tahun, grafik serapan anggaran belanja 

pemerintah per bulan grafiknya selalu berbentuk kala-

jengking. Meningkat secara normal dari Triwulan I sam-

pai dengan Triwulan III, kemudian melonjak drastis 

pada tiga bulan terakhir. Hampir setiap tahun grafik 

serapan anggaran berbentuk seperti grafik berikut.  

 

Grafik Trend Penyerapan Anggaran Per Bulan3  

 
Sangat naif kalau kita mengatakan bahwa serapan ang-

garan berbentuk kalajengking ini adalah “baik-baik 

saja”. Banyak hal yang menyebabkan bentuk serapan 

anggaran menjadi seperti ini, silahkan googling sendiri. 

Saya hanya akan melanjutkan kisah tragis Instansi B 

tersebut diatas. Katakanlah Instansi B ini adalah sebuah 

3  Kementerian Keuangan : Analisa Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Eko-

nomi Makro Tahun 2009.  
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instansi yang baik-baik saja. Belanja dilakukan sesuai 

kebutuhan dan kemampuan. Secukupnya dan tidak ber-

lebihan, dan faktanya (anggap saja ilustrasi ini adalah 

sebuah fakta), kebutuhan dan kemampuan menyerap 

anggaran instansi ini hanya 80% sampai akhir tahun. Na-

mun, karena pada bulan Oktober serapan anggarannya 

masih (anggap saja) 60%, instansi ini banyak mendapat 

sindiran dari berbagai pihak. Para menteri dan pimpinan 

lembaga pusat maupun daerah serta media massa se-

lama ini selalu mempermasalahkan “serapan anggaran”. 

Akhirnya bisa ditebak, Instansi ini melakukan praktek 

kejar tayang penyerapan anggaran akhir tahun.  

Praktek yang meniru proses pembuatan sinetron Indo-

nesia ini bukan sesuatu yang baru di negeri ini. Bahkan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah berniat akan 

mewaspadai 'akal-akalan' Kementerian/Lembaga (K/L) 

terkait penyerapan anggaran yang biasanya mengucur 

deras di akhir tahun. "Serapan awal yang rendah ini kami 

lihat pasti ada masalah”. Kita waspadai ke depan bagai-

mana misalnya sebuah K/L bisa mengeluarkan 40% 

dalam dua bulan terakhir dalam anggaran yang mereka 

miliki," demikian disampaikan Wakil Ketua BPK Hasan 

Bisri dalam konferensi persnya di Gedung BPK, Gatot 

Subroto, Jakarta, Selasa (4/10/2011).  

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Kepala Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Prof. 

Mardiasmo. Seusai diskusi di Kementerian Sosial, tangal 

21 November 2011, beliau mengatakan bahwa setiap 

akhir tahun anggaran, rawan penyalahgunaan serapan 

dana pemerintah. “Jangan sampai ada dana yang di-

realisasikan tanpa ada dasar dan pertanggungjawa-

bannya hanya karena untuk memenuhi serapan angga-

ran” tambahnya  

Aparat pengawas internal (BPKP) dan external (BPK) 

telah mencium adanya akal-akalan menjelang akhir ta-

hun ini. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada 

Instansi B dalam ilustrasi  diatas. Pimpinan Instansi B 

akan diseret ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman. 

Rumah, mobil dan hartanya disita. Keluarganya seng-

sara, bahkan anak-anaknya terpaksa berhenti sekolah. 

Inilah yang juga bisa disebut dengan irony 

Tulisan Ini hanya sebuah ilustrasi dampak bila kita 

selalu meributkan serapan anggaran. Marilah kita 

melangkah maju kedepan. Bukankan sejak tahun 

2003 pemerintah sudah menerapkan “anggaran ber-

basis kinerja”. Dalam anggaran berbasis kinerja, 

“input” bukan satu-satunya indikator. Bahkan haram 

hukumnya ada input tanpa didukung oleh indikator 

lain. Jadi jangan menilai suatu instansi hanya dari 

serapan anggarannya saja. 

 

KESIMPULAN 
 Biarkanlah Instansi B hanya menyerap 80% anggaran, 

tapi dengan output yang lebih dari itu. Silahkan laku-

kan punishment, silahkan potong anggarannya tahun 

depan. Silahkan! , karena mungkin memang itu yang 

terbaik untuk instansi ini dan terbaik untuk indonesia. 

Asal jangan paksa menyerap anggaran diluar kemam-

puan dan kebutuhannya. Jangan!, karena saya akan 

merasa sangat berdosa kepada keluarga pimpinan 

instansi tersebut. Walaupun hanya ilustrasi, tapi saya 

tidak tega kalau sampai ada anak-anak berhenti seko-

lah karena orang tuanya masuk penjara akibat ter-

paksa menyerap anggaran. 

Biarkanlah anggaran tidak terserap habis, dari pada 

habis digunakan asal-asalan. Biarkanlah anggaran tak 

terpakai tersebut akan menjadi Sisa Anggaran Lebih 

(SAL), yang mungkin akan dipakai oleh anak cucu kita 

nanti. Biarkanlah sisa anggaran tersebut dipakai un-

tuk mengurangi Surat Utang Negara (SUN) atau un-

tuk mempercepat pembayaran utang. Biarkanlah Ta-

hun Anggaran 2011 dan seterusnya menjadi “Tahun 

Surplus”, jangan merasa sedih kalau “target defisit” 

tidak tercapai. Biarkanlah …..  

 

http://finance.detik.com/

read/2011/10/04/162818/1736754/4/bpk-waspadai-aksi-

penghabisan-anggaran-di-akhir-tahun - diakses pada 

tanggal 20 Nopember 2011. 

http://www.tempo.co/read/news/2011/11/21/078367702/

Waspada-Rekayasa-Anggaran-di-Akhir-Tahun- diakses 

pada tanggal 20 Nopember 2011. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuan-

gan Negara 

http://economy.okezone.com/read/2011/11/17/20/530791/

penyerapan-anggaran-rendah-defisit-apbn-di-bawah-

target - diakses pada tanggal 20 Nopember 2011. 

 
Dalam anggaran berbasis kinerja, 

“input” bukan satu-satunya indikator.  

Jadi jangan menilai suatu instansi 

hanya dari serapan anggarannya saja. 
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PENGELOLAAN ANGGARAN IDEAL  
BERBASIS SPIP 
 
Anis Suryani 
(PFA Bidang Akuntan Negara) 

Secara jujur harus kita akui, sudah menjadi hal yang 

jamak apabila menjelang akhir tahun anggaran, 

instansi pemerintah terkesan “berlomba-lomba” 

mengerahkan effort yang “luar biasa” berupaya 

mencapai penyerapan anggaran yang maksimal. 

Rendahnya tingkat penyerapan dan dikebutnya 

penyerapan anggaran di kuartal terakhir menjadi 

fenomena yang dianggap wajar dan muncul dari 

tahun ke tahun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Kementerian Keuangan, realisasi 

penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat 

hingga akhir September 2011 baru mampu mencapai 

Rp482,9 triliun atau 53,2 persen dari total pagu. 

Bahkan untuk belanja modal penyerapan anggaran 

baru mencapai Rp43,4 triliun atau 31 persen dari total 

pagu Rp140,9 triliun di APBNP. 

Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, 

Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi 

penyebab lambatnya penyerapan anggaran antara 

lain perencanaan dan jadual pelaksanaan kegiatan 

yang tidak tepat, sulit dieksekusi, dan sering harus 

dilakukan revisi. Ditengarai pula bahwa yang sering 

menjadi penyebab utama adalah permasalahan 

pengadaan barang dan jasa khususnya kurangnya 

SDM yang bersertifikat, lambatnya proses tender, 

lambatnya pengesahan dokumen pelaksanaan 

anggaran, kelemahan dalam perencanaan awal,  

kelemahan dalam sistem pengendalian intern di 

bidang pengadaan barang dan jasa. Anggaran yang 

didorong tidak sesuai rencana (by design) yang bagus, 

justru mengesampingkan kualitas dari penyerapan 

tersebut. Proyek-proyek pemerintah yang dikarbit 

dan dikebut pada akhir tahun, tentunya berakibat 

menganaktirikan kualitas pekerjaan. Fenomena buruk 

seperti harus dieliminir dengan strategi dan solusi 

yang tepat sehingga anggaran bisa bergulir efektif  

serta mengurangi risiko terjadinya penyelewengan 

dan pada akhirnya target kinerja tetap bisa terpenuhi.  

Jika dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan, 

dirasakan sudah memadai namun kembali lagi 

permasalahan utama adalah dalam hal implementasi 

di lapangan atas semua aturan yang ada, dirasakan 

masih jauh dari kondisi ideal sebagaimana diharapkan 

dari tujuan akuntabilitas pengelolaan anggaran. 

Mengingat fungsi anggaran negara adalah alat 

akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi 

maka sistem pengelolaan keuangan negara yang 

lebih akuntabel dan transparan menjadi suatu 

keharusan. Kondisi tersebut dapat dicapai apabila 

seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan 
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pengendalian atas keseluruhan kegiatan di 

instansinya masing-masing. Mulai dari perencanaan 

anggaran dan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan 

sampai dengan pertanggungjawaban, harus 

dilaksanakan dengan tertib, terkendali serta efisien 

dan efektif. Untuk mencapai kondisi tersebut, 

dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan 

keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan 

kegiatan pada suatu instansi  pemerintah dapat 

mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, 

melaporkan pengelolaan keuangan negara secara 

andal, mengamankan aset negara, dan mendorong 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Sistem itulah yang kita kenal dengan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah. SPIP terdiri dari lima unsur utama yang 

menjadi pilar yang harus dibangun meliputi 

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas 

pengendalian, informasi dan komunikasi, dan 

pemantauan pengendalian intern. 

Lahirnya SPIP didorong oleh tuntutan reformasi di 

bidang keuangan negara yang membawa implikasi 

perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang 

lebih akuntabel dan transparan. Berubahnya sistem 

pengelolaan keuangan negara tidak hanya dalam hal 

penerapan penganggaran namun juga dalam sistem 

pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

atas akuntabilitas keuangan negara. Perubahan di 

bidang penganggaran keuangan negara, antara lain 

berubahnya model line based budgetingmenjadi 

performance based budgeting yang didasarkan pada 

kinerja dan berorientasi pada outcome. Berbicara 

mengenai pengelolaan anggaran yang ideal, terutama 

terkait dengan penyerapan anggaran dalam 

perspektif SPIP dapat kita cermati dan bahas dari lima 

unsur SPIP yang ada sebagai berikut : 

1. Lingkungan pengendalian 

Menciptakan lingkungan pengendalian yang 

efektif sudah seharusnya dimulai sejak awal 

dalam pengelolaan anggaran, unsur lingkungan 

pengendalian sebagai unsur yang bersifat “soft 

control” dan dinamis mensyaratkan 

diperlukannya sumber daya manusia yang 

kompeten, memahami tanggungjawab dan batas 

kewenangannya, memiliki pengetahuan yang 

memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan 

komitmenuntuk melakukan apa yang benar. 

Berkomitmen untuk mematuhi kebijakan dan 

prosedur organisasi berikut standar etika dan 

perilaku. Sebagai perwujudan kepemimpinan 

yang kondusif yang merupakan sub unsur 

lingkungan pengendalian salah satunya 

mensyaratkan penerapan manajemen bebasis 

kinerja. Salah satu faktor kuncinya adalah 

perencanaan anggaran dan kegiatan yang baik. 

Perencanaan adalah siklus penting dalam 

penyusunan anggaran karena menentukan arah 

dalam pelaksanaan anggaran, serta menentukan 

tercapai tidaknya sebuah sasaran dengan baik.  

 

Meskipun perencanaan yang baik belum 

menjadi jaminan mutlak menghasilkan 

pencapaian sasaran yang baik pula, 

namun perencanaan yang buruk sudah 

tentu akan menghasilkan pencapaian 

sasaran yang buruk.  

 

Perencanaan anggaran yang tidak matang sering 

menyebabkan anggaran belanja harus direvisi. 

Bahkan dalam pengajuan penyusunan anggaran 

yang tidak disertai dokumen pendukung yang 

memadai, seperti Term of Reference (TOR), 

Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan lain-lain, 

menyebabkan anggaran yang diajukan diberi 

tanda bintang. Padahal, revisi dan 

“penghilangan” anggaran bertanda bintang 

memerlukan proses yang memakan waktu. Lebih 

parah lagi apabila revisi anggaran dilakukan 

beberapa kali, sehingga berakibat proses 

penyerapan belanja terhambat. Praktik 

penyerapan anggaran besar-besaran di triwulan 

akhir tahun tetap saja terjadi dari tahun ke tahun. 

Kondisi ini tidak semestinya terjadi apalagi 

sampaimengorbankan kualitas pekerjaan. Untuk 

mengurangi dampak negatif tersebut, beberapa 

upaya yang minimal dapat dilakukan untuk 

mencapai kinerja yang berkualitas  dengan 
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menerapkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Menetapkan prioritas dan alokasi sumber 

daya untuk merealisasikan target kinerja 

serta mengkomunikasikannya kepada 

pegawai. 

b. Interaksi intensif dan komunikasi yang 

efektif antar pimpinan dengan pejabat di 

bawahnya dan seluruh pegawai untuk 

selalu menganalisis capaian kinerja untuk 

mendapatkan umpan balik. 

c. Pegawai menyampaikan laporan 

pencapaian target secara tepat dan 

akurat, pimpinan memberikan respon 

positif berupa masukan-masukan untuk 

pencapaian kinerja. 

 

2. Penilaian Risiko 

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan 

analisis risiko yang relevan terkait pencapaian 

tujuan suatu organisasi/program/kegiatan dan 

menentukan respon yang tepat dalam 

menghilangkan, meminimalisasi, atau 

menentukan risiko yang dapat diterima. Dalam 

hal penyerapan anggaran masih rendah namun 

tetap tetap dituntutkinerja yang berkualitas, 

dapat dipilih strategi penilaian risiko yang 

sederhana antara lain: 

a. Mengidentifikasi risiko dari faktor internal 

dan eksternal yang sekiranya bisa 

menghambat pencapaian kinerja, 

menganalisis penyebab, dan menentukan 

respon berupa rencana tindak untuk 

mengurangi risiko pencapaian kinerja. 

b. Karena waktu yang singkat, rencana 

tindak harus dibuat plan A dan plan B 

untuk antisipasi bila plan A tidak berhasil. 

 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang 

diperlukan untuk mengatasi risiko, penetapan 

dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk 

memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko 

telah dilaksanakan secara efektif. Hal ini bisa 

diwujudkan dengan cara melalu reviu secara 

kontinyu serta membandingkan kinerja 

keuangan, anggaran, dan operasional dengan 

hasil yang direncanakan. Data capaian kinerja 

dibandingkan secara terus-menerus dengan 

sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dan 

kendala yang dihadapi dianalisis lebih lanjut 

untuk dicarikan solusi yang tepat.. 

 

4. Informasi dan Komunikasi. 

Hasil penilaian risiko dan upaya yang dipilih dalam 

rangka mengurangi dampak risiko yang terkait 

dengan tidak tercapai target baik penyerapan 

anggaran maupun target kinerja disosialisasikan 

kepada pegawai dengan memanfaatkan berbagai 

bentuk dan sarana komunikasi yang dibangun 

sehingga seluruh pegawai merasa memiliki 

tanggung jawab sesuai peran dan fungsinya 

masing-masing. 

 

5. Pemantauan pengendalian intern 

Pemantauan pengendalian intern merupakan 

proses penilaian atas mutu kinerja sistem 

pengendalian intern dan proses yang 

memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan 

evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Setiap 

pegawai dalam organisasi memiliki 

tanggungjawab atas kegiatan pemantauan. 

Selain pemantauan yang dilakukan intern oleh 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 

diperlukan juga pemantauan oleh pihak eksternal 

sebagai feedback dan memberikan masukan atas 

kendala yang dihadapi oleh instansi pemerintah.  

 

 

Referensi : 

1. www.anggaran.depkeu.go.id 

2. PP nomor  60 Tahun 2008 tentang SPIP 

3. Modul Diklat SPIP, Pusdiklatwas BPKP 
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Babak baru bagi puskesmas dan UPT di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dimulai dengan 

dikeluarkannya SK Bupati Sleman tanggal 27 Desember 2010 yang menetapkan secara serentak ke-27 unit kerja di 

lingkungan Dinas Kesehatan sebagai unit kerja yang pengelolaan keuangannya berbentuk Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) bertahap. Keputusan tersebut dikeluarkan setelah Tim Penilai BLUD Kabupaten Sleman yang 

menyatakan ke-27 unit kerja tersebut telah memenuhi syarat substantif dan teknis, sedangkan dalam syarat 

administratif memenuhi akan tetapi masih kurang memuaskan. 

 Keputusan tersebut terasa istimewa, mengingat puskesmas dengan segala keterbatasannya berhasil 

memenuhi syarat-syarat untuk menjadi unit kerja yang berpola BLUD, terutama syarat-syarat administratif yang 

merupakan hal baru bagi puskesmas. Persyaratan administratif BLUD yang terdiri dari 6 syarat telah mereka 

penuhi yang penyusunannya dilakukan dengan pendampingan BPKP. 

 Sebagai unit kerja yang berbentuk BLUD banyak konsekuensi yang harus diemban oleh puskesmas, 

dimulai dari dari proses perencanaan dan penganggaran dengan menyusun Rencana Stratejik Bisnis (RSB) dan 

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA),  akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sampai nantinya akan 

sampai pada proses evaluasi dan penilaian kinerja untuk menilai pencapaian hasil sebagaimana ditetapkan dalam 

RSB dan RBA. 

 Pertengahan Oktober 2011, ke-27 unit kerja yang telah menyandang BLUD ini  sampai pada tahap 

penyusunan RBA untuk pertama kalinya yaitu untuk RBA tahun 2012. Tanggal 12-13 Oktober 2011 diselenggarakan 

workshop penyusunan RBA dengan mengundang BPKP sebagai fasilitator, yang kemudian dilanjutkan dengan 

asistensi penyusunan RBA 2012 dan Laporan Keuangan Tahun 2011 pada 27 puskesmas/UPT di lingkungan Dinas 

Kesehatan Sleman 
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MENGENAI RBA 

 Beberapa hal mengenai RBA seperti diatur dalam 

PERMENDAGRI 61/2007: 

 BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman 

kepada renstra bisnis BLUD. 

 Penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip 

anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi 

biaya menurut jenis layanan, kebutuhan 

pendanaan dan kemampuan pendapatan yang 

diperkirakan akan diterima dari masyarakat, 

badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber 

pendataan BLUD lainnya.  

 RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

program dan kegiatan BLUD dengan 

berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD. 

 Untuk BLUD-SKPD, RBA sebagaimana dimaksud 

disajikan sebagai  bagian yang tidak terpisahkan 

dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 

 Setelah rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, 

pemimpin BLUD melakukan penyesuaian 

terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA 

definitif. 

 RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan 

DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD. 

 

FORMAT RBA 

 

Adapun format  RBA adala sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Visi, Misi, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Badan 

Layanan Umum, Budaya BLU, Susunan Pejabat 

Pengelola BLU dan Dewan Pengawas 

BAB II KINERJA TAHUN BERJALAN 

Kondisi Eksternal dan Internal yang mempengaruhi 

Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan 

Perbandingan Antara Asumsi RBA Tahun Berjalan 

dengan Realisasi serta Dampak terhadap 

Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan 

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2012 

Gambaran Umum tentang Analisis Eksternal dan 

Internal 

Perbandingan Antara Asumsi RBA Tahun Berjalan 

dengan Realisasi serta Dampak Terhadap 

Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan 

BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012 

Proyeksi Neraca per 31 Desember 2012 

Proyeksi Laporan Operasional Tahun 2012 

Proyeksi Laporan Arus Kas Tahun 2012 

BAB V PENUTUP 

 

PERMASALAHAN/KENDALA 

1. Kendala Sumber Daya Manusia 

 Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia 

 Tenaga administrasi di puskesmas sangat 

terbatas, itupun pada jam pelayanan 

diperbantukan untuk mengoptimalkan 

pelayanan, sehingga bagian administrasi 

dengan waktu yang sudah berkurang baru bisa 

melaksanakan penyelenggaraan administrasi. 

Hal ini menyebabkan penyusunan RBA menjadi 

sedikit tersendat. 

 Ketidaksesuaian pendidikan tenaga 

administrasi 

 Tenaga administrasi puskesmas yang rata-rata 

lulusan dari sekolah umum dan sekolah 

kesehatan harus berusaha mempelajari ilmu 

akuntansi untuk menyusun RBA yang di 

dalamnya meliputi perencanaan operasional 

dan keuangan. Penyusunan laporan keuangan 

dan menentukan proyeksinya merupakan hal 

baru bagi mereka, dan pada proses belajar ini, 

penyusunan RBA tidak bisa secepat yang 

diharapkan. 

 Sumber daya manusia belum benar-benar 

mamahami BLU sehingga pola kerja yang ada 

belum menunjukkan semangat BLU. 

 

1. Kendala dalam Pengisian Format 

 Laporan Keuangan Tahun 2011 belum selesai 

disusun 

 Sebagai salah satu bahan untuk penyusunan 

RBA, ternyata hampir semua puskesmas belum 

selesai menyusun laporan keuangan tahun 

2011,hal ini disebabkan karena keterbatasan 

tenaga dan waktu. 

 Konversi biaya dari belanja ke biaya 

 Selama ini laporan keuangan puskesmas 

berdasarkan SAP yang mencatat pengeluaran 

sebagai belanja, sedangkan dalam BLU 

pengeluaran dicatat sebagai biaya dengan 

rekening biaya yang telah ditentukan, hal ini 

cukup menyita waktu bagi puskesmas untuk 

menyusun laporan operasional tahun 2011 
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 Belum tersedia data mengenai unit cost per 

output layanan. 

 Belum tersedianya data tersebut dikarenakan 

memang belum pernah dilakukan analisis unit 

cost, dan untuk merencanakan dalam waktu 

dekat sepertinya belum memungkinkan karena 

memerlukan biaya besar, sehingga belum bisa 

diperoleh data pasti tentang biaya pelayanan. 

 Kesulitan data piutang 

 Data mengenai piutang asuransi (Askes, JPKM, 

Jamkesos, Jamkesmas) menemui kesulitan, 

karena apabila memasukkan jumlah pengajuan 

dikhawatirkan pembayaran tidak sesuai 

dengan pengajuan, belum ada rekening yang 

menampung kerugian tersebut.  

1. Kendala dalam penyusunan perencanaan 

 Belum bisa leluasa merencanakan untuk 

mengoptimalkan pelayanan dan 

pengembangan pelayanan karena terbatasnya 

sumber daya manusia dan dana untuk 

pengadaan peralatan kesehatan 

 Belum bisa leluasa merencanakan peningkatan 

pendapatan karena tarif pelayanan yang 

diusulkan puskesmas harus mendapat 

persetujuan Bupati. 

 

KESIMPULAN 

RBA tahun 2012 ini harus sudah diterima 

pemda pertengahan Desember 2011. Meskipun 

dengan keterbatasan dan kendala yang ada 

puskesmas berusaha menyelesaikan penyusunan RBA 

tersebut karena harus menjadi bagian dari Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

tahun 2012. RBA ini menjadi proses penting bagi 

puskesmas-puskesmas untuk menuju Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) yang muara akhirnya adalah 

peningkatan pelayanan kepada asyarakat.  

 

 

Referensi : 

1. Peraturan pmerintah No. 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah 

 

Successful people live well, laugh 

often, and love much. They've filled 

a niche and accomplished tasks so as 

to leave the world better than they 

found it, while looking for the best 

in others, and giving the best they 

have.  

~  R alph Waldo Emerson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Life is like riding a bicycle, you don’t 

fall off unless you plan to stop 

peddling.  

~ Claude Pepper 

 

 

If you want something you’ve never 

had, you must be willing to do 

something you’ve never done. 

~ Thomas Jefferson 
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tansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawa-

ban dan pengendalian manajemen yang digunakan 

untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, 

transfer, dan pembiayaan (SAP, 2010). Akuntansi ang-

garan diselenggarakan sesuai dengan struktur angga-

ran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi esti-

masi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi esti-

masi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apro-

priasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit angga-

ran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari pen-

erimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat angga-

ran disahkan dan dialokasikan (SAP, 2010). 

Sistem anggaran diklasifikasikan sesuai den-

gan sifat apropriasinya. Terdapat dua kategori besar, 

yaitu: Anggaran berbasis kas, saat sebagian besar apro-

priasi di otorisasi untuk membuat komitmen tahunan 

dan untuk membayar; dan Anggaran berbasis akrual, 

saat apropriasi untuk running cost dan pada beberapa 

item meliputi full costs, temasuk depresiasi dan pening-

katan lain pada kewajiban (Salvatore dalam MGE-ADB). 

Berdasarkan PP 24 Tahun 2005, Laporan Re-

alisasi Anggaran disajikan secara cash basis dan sistem 

penganggaran menggunakan cash budgeting. Tetapi 

setelah diterbitkannya PP 71 Tahun 2010, Laporan Re-

alisasi Anggaran harus disajikan secara accrual basis. 

Berikut pokok-pokok perbedaan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) berbasis kas menuju akrual dengan 

berbasis akrual dalam Laporan Realisasi Anggaran Ber-

basis Kas (PSAP 02). 

Saat ini secara bertahap Pemerintah akan mewujudkan kelanjutan dari reformasi mengenai pengelolaan 

keuangan negara dibagian akuntansinya. Keseriusan pemerintah ini telah dituangkan dalam PP 71 Tahun 2010 

yang semua laporan keuangan pemerintah harus sudah memakai akuntansi berbasis akrual murni. Penerapan 

akuntansi akrual diyakini merupakan suatu cara yang bisa membawa pemerintahan lebih akuntabel dan trans-

paran. Akuntabel dan transparan dalam penggunaan sumber daya dan kebijakan oleh pemerintah yang diguna-

kan sebagai pedoman menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas negara. 

Selain wacana mengenai akuntansi akrual, 

saat ini berkembang pula pengakrualan di bidang ang-

garan (accrual budgeting). Penganggaran dalam akun-

tansi akrual mengidentifikasi dan merencanakan se-

mua cost yang akan timbul. Perbedaan utama pen-

ganggaran akrual (accrual budgeting) dengan pengang-

garan kas (cash budgeting) adalah  pada aspek penga-

kuan akrual di beberapa jenis belanja. Misalnya belanja 

untuk depresiasi dan amortisasi. Perubahan perkem-

bangan ke akunatnsi akrual secara otomatis juga akan 

merubah format laporan realisasi anggaran yang se-

mula cash toward accrual ke full accrual. 

Pendekatan penyusunan anggaran di sektor 

publik mengalami evolusi dari pendekatan tradisional 

hingga pendekatan-pendekatan modern seperti Plan-

ning, Programming Budgeting System (PPBS), zero-

based budget, dan Medium Term Expenditure Frame-

work (MTEF). Teknik akuntansi keuangan yang dapat 

diadopsi oleh sector public salah satunya adalah akun-

tansi anggaran dari 5 (lima) teknik akuntansi yang ada 

yaitu akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akun-

tansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual. Teknik 

akuntansi tersebut tidak bersifat mutually, artinya 

penggunaan satu teknik tidak berarti menolak peng-

gunaan teknik lain. 

Alasan yang melatarbelakangi akuntansi ang-

garan adalah anggaran dan realisasi harus selalu di-

bandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi 

apabila terdapat varians. Tujuannya menekankan pada 

peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengen-

dalian dan pertanggungjawaban/akuntabilitas. Akun-

PENYUSUNAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

SECARA AKRUAL  
SESUAI PP 71 TAHUN 2010 

 

RUBRIK AKUNTANSI 

Eko Rahayuningsih 
(PFA Bidang APD) 
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CASH TOWARDS ACCRUALCASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL (PP 71/2010)ACCRUAL (PP 71/2010) 

BASIS AKUNTANSI BASIS AKUNTANSI 

LRA berbasis Kas, dengan prinsip penyajian 
sama. 

LRA berbasis Kas, dengan prinsip penyajian sama. 

DEFINSI DEFINSI 

Tidak ada Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal 
dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelum-

nya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diper-
kenankan. (Par 7) 

AKUNTANSI PENDAPATAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA 

Pengecualian asas bruto – Tidak ada penge-
cualian. 

Pengecualian asas bruto - Dalam hal besaran pengurang terha-
dap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap 
pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih 
dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto 

dapat dikecualikan. (Par 25) 

AKUNTANSI SILPA/SIKPA AKUNTANSI SILPA/SIKPA 

SILPA/SIKPA pada akhir periode pelaporan di-
pindahkan ke Neraca – Ekuitas Dana Lancar 

SILPA/SIKPA pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke 
Laporan Perubahan SAL. (Par 62) 

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING 

Penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah, ter-
gantung pada kondisi berikut: 

a). Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama 
dengan yang digunakan dalam transaksi, maka penjabaran 
ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank 
sentral pada tanggal transaksi. (Par 64) 

b). Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang 
digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut 
dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang as-
ing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tran-
saksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk mem-
peroleh valuta asing tersebut. (Par 65) 

  c). Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang 
digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut 
dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka: 
(a)    Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya 

dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; 
(b)   Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut di-

catat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sen-
tral pada tanggal transaksi. (Par 66) 

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN 
PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN 

JASA 

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 
BERBENTUK BARANG DAN JASA 

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan 
dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara 

menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada 
tanggal transaksi. 

Tidak ada 

Contoh transaksi berwujud barang dan jasa 
adalah hibah dalam wujud barang, barang ram-

pasan, dan jasa konsultansi 

  

Penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang 
rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral 

pada tanggal transaksi (Par 62)     

Tantangan dari penerapan akuntansi berbasis akrual ini antara lain pada sistem akuntansi itu sendiri 

dan IT Based System, termasuk sistem pengendalian intern yang andal, komitmen dari pimpinan, tersedianya 

SDM yang kompeten, dan resistensi terhadap perubahan (Simanjuntak, 2010). 
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Menengok 
Klinik Konsultasi Mitra Kerja  
 

Kiprah Perwakilan BPKP DIY Mendorong Peningkatan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara 

 Kurang lebih tujuh bulan yang lalu, Klinik Konsultasi Mitra 

Kerja Perwakilan BPKP Provinsi D.I.Yogyakarta diresmikan oleh 

Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Klinik 

yang dibentuk dengan maksud untuk lebih mengoptimalkan peran 

Perwakilan BPKP DIY dalam mendorong mitra kerja mewujudkan 

tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN ini, telah 

banyak dimanfaatkan oleh mitra kerja untuk melakukan konsultasi 

mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi. Setidaknya 

dalam periode Juni hingga Oktober 2011 sekitar 47 instansi baik 

instansi vertikal, pemerintah daerah, BUMN/D, atau perguruan 

tinggi telah berkunjung untuk melakukan konsultasi. 

 

 Kegamangan dalam melaksanakan proses pengadaan 

barang/jasa rupanya memang banyak dialami oleh para pengelola 

anggaran di wilayah DIY. Terbukti, permasalahan seputar prosedur 

pengadaan barang/jasa menjadi materi konsultasi yang paling 

sering dikonsultasikan oleh mitra kerja disamping materi-materi 

lainnya seperti SPIP, penyusunan Laporan Keuangan, Fraud 

Control Plan, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Komitmen 

seluruh jajaran Perwakilan BPKP DIY untuk memberikan layanan 

konsultatif yang responsif sebagaimana pernah ditegaskan 

dengan dibukanya klinik konsultasi mitra kerja semoga benar-

benar meningkatkan kepuasan mitra kerja terhadap kinerja 

Perwakilan BPKP DIY. (ris).  

Four Splendid Truths 

First:    To be happier, you have to think 
about feeling good, feeling bad, 
and feeling right, in an 
atmosphere of growth. 

 
Second: One of the best ways to make 

yourself happy is to make other 
people happy; One of the best 
ways to make other people 
happy is to be happy yourself. 

 
Third:   The days are long, but the years 

are short.  
 
Fourth: You’re not happy unless you 

think you’re happy. 

Sumber : www.happinessproject.com 
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“ YOU ARE WHAT YOU THINK ” 
Niken Kusumawardhani 
(PFA Bidang IPP) 

Pernah mendengar ungkapan diatas? “Anda adalah 

seperti apa yang anda pikirkan” Bila anda mampu 

‘menseting’ pikiran anda untuk bahagia, maka anda 

akan menjadi orang yang bahagia sesuai dengan apa 

yang anda pikirkan.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

bahagia berarti keadaan atau perasaan senang dan 

tentram serta bebas dari hal yang menyusahkan. 

Sedangkan teori Abraham Maslow menyatakan 

manusia memiliki tingkat kebutuhan. Orang yang 

belum terpenuhi kebutuhan dasarnya akan 

mendefinisikan kesusahan sebagai kondisi dimana ia 

kekurangan makanan, minuman, tidak punya rumah, 

dan lain-lain. Kebutuhan ini lalu meningkat pada rasa 

aman, dicintai, disayangi, dihargai, serta aktualisasi 

diri. Akan tetapi ternyata tidak semudah itu kita 

menyatakan kebahagiaan, masih saja ada ruang 

kosong dalam jiwa meskipun kita sudah cukup sibuk  

 

 

 

 

 

 

 

dengan usaha ‘aktualisasi diri’ tersebut. 

Orang yang bahagia memiliki beberapa ciri. Yakni 

selalu tampil bersemangat, optimis, tidak mudah 

mengeluh, dan positif thinking. Dia sangat powerfull, 

bukan dalam arti menguasai, namun keberadaan dia 

bermakna bagi diri dan lingkungannya. Aura positif 

yang melingkupi orang yang bahagia berasal dari 

perasaan nyaman dengan dirinya sendiri. Perasaan 

tersebut akan mendorongnya berusaha maksimal 

untuk mencapai tujuan hidupnya. 

Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk 

merasa bahagia dan mampu menerima diri sendiri. 

Pertama Bangun harga diri; harga diri positif yang 

terbangun dari sikap menghargai diri sendiri, 

menerima diri apa adanya, menyakini dirinya memiliki 

kelebihan tertentu akan menumbuhkan kepercayaan 

diri seseorang. Orang yang memandang dirinya 

positif akan banyak melakukan kegiatan bermakna 

sesuai kapasitasnya. Sebaliknya, harga diri negatif 

membuat si pemiliknya tidak percaya diri. Kedua Gali 

potensi; cobalah sejenak kenali diri sendiri, dan 

tanyakan apa yang saya sukai? Apa yang bisa saya 

lakukan? Setelah menggali potensi diri, lanjutkan 

dengan merintis sesuatu dari potensial tersebut. 

Ketiga Berdamai dengan diri sendiri; menerima 

kekurangan dan kelebihan diri sendiri, tidak banyak 

mengeluh terhadap lingkungan, dan 

bertanggungjawab pada apa yang sudah kita lakukan. 

Terakhir yaitu bersyukur; janganlah kita selalu melihat 

ke atas, tetapi juga melihatlah ke bawah. Hal ini 

membuat kita sadar bahwa kita memiliki hal yang 

lebih baik diandingkan orang lain, sehingga kita bisa 

mensyukurinya. Dampak dari rasa syukur ini 

membuat hati kita tenang dan bahagia. 

 

sumber : ummi-no.1/xxiv/jan2012/1433H 

 

‘kebahagiaan diri sebaiknya dimulai 
dengan menghargai apa yang telah ada 
pada diri kita sekarang’ 
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SINERGITAS BUDAYA KERJA, 
SPIP DAN  
REFORMASI BIROKRASI 
 
Oleh : Ratna Wijihastuti 
(PFA Bidang Akuntan Negara) 

Reformasi Birokrasi di Indonesia mulai bergema  

sejak tahun 2008 seiring dengan dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman 

Umum Reformasi Birokrasi.  Reformasi birokrasi, 

sebagaimana disebut dalam pedoman umum 

tersebut dilatar belakangi oleh hal-hal berikut: 

 Masih adanya Praktek Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme.  

  Kualitas Pelayanan Publik yang belum 
mampu memenuhi harapan publik 

 Tingkat efisiensi, efektifitas dan produktifitas 
yang belum optimal dari birokrasi 
pemerintahan. 

 Tingkat transparansi dan akuntabilitas 
birokrasi pemerintahan yang masih rendah 

 Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang 
masih rendah.  

 

Adapun tujuan umum dari reformasi birokrasi (RB) 

adalah untuk membentuk profil dan perilaku 

aparatur negara dengan: 

 Integritas Tinggi 
 Produktifitas Tinggi dan Bertanggung Jawab 
 Kemampuan memberikan pelayanan yang 

prima. 
 

Apabila melihat latar belakang dan tujuan umum 

reformasi birokrasi di atas, terlihat jelas bahwa 

masalah reformasi pengelolaan sumber daya 

manusia menjadi fokus utama dalam pelaksanaan 

reformasi birokrasi di Indonesia. Hakekat dari 

reformasi birokrasi sendiri adalah perubahan 

mindset dan culture set dari aparatur negara.  

Untuk BPKP, pengembangan mind set dan culture 

set telah dibangun kurang lebih delapan tahun lalu 

semenjak dikeluarkannya Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/KEP/

M.PAN/4/2002 Tentang pedoman pengembangan 

Budaya Kerja Aparatur Negara. Pada Tahun  2003 

dengan surat Nomor 103/M.PAN/03/2003,  MENPAN 

menunjuk BPKP sebagai salah satu instansi 

percontohan (pilot project) pengembangan budaya 

kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat. Sejak 

digulirkannya reformasi birokrasi,  BPKP terus 

berbenah, dan mencapai klimaks pada saat dipercaya 

untuk mengemban tugas baru sebagai pembina 

pengembangan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP), melalui PP Nomor 60 Tahun 2008.  

Sebagai dinamika pengembangan Budaya Kerja, SPIP, 

dan Reformasi Birokrasi digerakkan melalui masing-

masing satuan tugas yang dibentuk di masing-masing 

unit kerja di BPKP. 

 

Apabila kita melihat tujuan dari masing-masing satuan 

tugas Budaya Kerja, SPIP, dan Reformasi Birokrasi, 

sebenarnya memiliki muara/sasaran yang sama, yaitu 

tercapainya Good Governance. SPIP bergerak dalam 

sistem tata kelola yang mengedepankan soft control 

dan risk awareness, melalui lima unsur pengendalian 

KOLOM BUDAYA KERJA 
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yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, 

Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, 

serta Pemantauan Pengendalian.  Budaya kerja dan 

reformasi birokrasi memiliki tujuan untuk 

membentuk sikap dan perilaku SDM yang ada, agar 

dapat meningkatkan produktivitas kerja dari 

aparatur negara dengan : 

1. meningkatkan jiwa gotong royong 
2. meningkatkan kebersamaan 
3. saling terbuka satu sama lain 
4. meningkatkan jiwa kekeluargaan 
5. meningkatkan rasa kekeluargaan 
6. membangun komunikasi yang lebih baik 
7. meningkatkan produktivitas kerja 
8. tanggap dengan perkembangan lingkungan 
eksternal organisasi,  
9. Meningkatkan Integristas, dll. 
 

Budaya Kerja bergerak dalam mengembangkan  

etika, moral serta komitmen pegawai. Hal ini sejalan 

dan sangat mendukung implementasi soft control 

dalam Lingkukan Pengendalian SPIP, yang 

diharapkan akan mendukung pencapaian delapan 

area perubahan reformasi birokrasi sebagaimana 

termaktub dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 

2010-2025 yang meliputi; organisasi, tata laksana, 

peraturan perundang-undangan (termasuk 

peraturan mikro organisasi) , sumber daya manusia 

aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan 

publik, pola pikir (mind set) dan budaya kerja 

(culture set) aparatur. Gambaran pola hubungan 

dari ketiga satuan tugas tersebut tersebut nampak 

dalam gambar di bawah ini : 

Dengan keterkaitan masing-masing tujuan dan 

sasaran pelaksanaan ketiga satuan tugas (RB, SPIP, 

dan Budaya Kerja) kiranya pelaksanaan kegiatannya 

akan lebih efektif jika dilakukan secara bersinergi. 

Hal ini pula agaknya yang mendasari pemikiran 

pimpinan BPKP untuk melakukan sinergi RB, SPIP 

dan Budaya Kerja, yang diharapkan ke depan 

pelaksanaan dari masing-masing satuan tugas akan 

berjalan lebih baik lagi.  

 

Sinergitas dari masing-masing satgas tentunya tidak 

hanya sekedar sinergi secara struktur. Sinergitas 

harus mengedepankan semangat efisiensi dan 

efektifitas, dan bukan menonjolkan satu  satgas 

tertentu.   

 

Satu kegiatan harus memberikan dampak positif 

bagi tahapan kegiatan lainnya, demikian pula satu 

program harus dapat memberikan dampak positif 

bagi program lainnya. Untuk itu dibutuhkan 

perhatian dan fokus serta komitmen lebih dalam 
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tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring 

kegiatan, sampai dengan pelaporannya. 

 

Dengan demikian, kondisi ini diharapkan akan menjadi 

contoh bagi instansi pemerintah yang lain, sehingga 

kedepan Reformasi Birokrasi benar-benar mampu 

membawa perubahan signifikan sebagai upaya untuk 

mewujudkan Good Governance dan bukan sekedar 

menjadi  retorika belaka. 
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PENGERTIAN INVESTASI  
Dari berbagai penjelasan peraturan perundangan, 
investasi penyertaan modal pemerintah daerah ter-
masuk ke dalam investasi jangka pajang permanen 
yang bertujuan untuk  
 Memberi kontribusi bagi penerimaan Penda-

patan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan ha-
sil kekayaan yang dipisahkan/ deviden.  

 Membantu permodalan badan usaha tertentu 
yang berhubungan dengan kebutuhan masyara-
kat untuk dapat lebih maju sehingga  mampu 
meningkatkan  pelayanan publik dan kese-
jahteraan masyarakat  

 
KONTRIBUSI PERUSAHAAN DAERAH BAGI PAD 
Jika melihat dari sisi pengeluaran pembiayaan dalam 
APBD, rata-rata setiap tahun pos penyertaan modal 
bagi perusahaan daerah secara nasional selalu mem-
berikan porsi terbesar. Namun sampai dengan saat 
ini, peran BUMD terhadap kontribusi pendapatan 
daerah masih sangat kecil. Secara nasional, sumban-
gan keuntungan BUMD terhadap PAD rata-rata tiap 
tahun hanya sekitar 5% saja, sedangkan sumbangan 
terhadap APBD secara nasional hanya 0,9% (Jawa 
Pos Nasional Network, 2011).  
Permasalahan kecilnya kontribusi tersebut hampir 
dialami oleh setiap daerah diseluruh Indonesia. 
Menurut Djamal Aziz SH, MH, anggota Komisi II DPR 
RI, terdapat berbagai aspek yang perlu dikaji dalam 
permasalahan ini, yaitu  (businessreview, 2011) : 
 
 Peranan BUMD terhadap peningkatan perekono-

mian daerah.  

 Perlu adanya adanya peraturan perundang-
undangan yang memperkuat tentang posisi 
BUMD.  

 Perlu adanya pengaturan investasi mengenai 
mekanisme kepemilikan saham antara swasta 
dan pemerintah dalam permodalan dan pengel-
olaan pada BUMD.  

 Perlu ditingkatkan kompetensi sumber daya 
manusia (SDM) pada BUMD. 

 Perlu adanya sistem dan mekanisme pengel-
olaan serta sistem pemasaran pada BUMD.  

 Membangun sistem pengelolaan keuangan 
yang kuat sehingga BUMD semakin efektif dan 
efisien serta memiliki daya saing yang kuat.  

 Perlu ada kejelasan pengaturan kewenangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah dalam konteks perundang-undangan 
sehingga tidak terjadi kebijakan yang tumpang 
tindih. 

 

Khusus dalam hal kelemahan peraturan perundan-
gan tentang BUMD, sampai dengan saat ini dasar 
hukum yang memayungi BUMD masih belum jelas. 
Undang-Undang  No. 5 Tahun 1962 tentang Perusa-
haan Daerah meskipun telah dihapuskan denngan 
UU No 6 Tahun 1969 secara politik berujuan untuk 
mengganti undang-undang sebelumnya. Namun 
sampai saat ini pengganti undang-undang tersebut 
belum ditetapkan. Peraturan perundangan tersebut 
sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. 
Terlebih lagi beberapa hal dalam undang-undang 
tersebut dapat menghambat kemajuan perusahaan 

Definisi secara umum penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah 
pemisahan kekayaan pemda dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain 
untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan/atau Perseroan Terbatas 
lainnya, dan dikelola secara korporasi.  
Pembahasan dalam tulisan ini terbatas pada pemerintah daerah dan berhubungan dengan perusahaan daerah, 
dengan tujuan untuk lebih fokus pada pemahaman manajemen keuangan pemerintah daerah dalam hal opti-
malisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Dalam APBD, penyertaan modal pemerintah daerah kedalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk 
kegiatan/usaha pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasar-
kan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan 
modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan 
modal.  

PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH DAERAH : 
SEBUAH INVESTASI ? 
Oleh : Mutia Rizal 
(PFA Bidang APD) 

RUBRIK KEBIJAKAN PUBLIK 
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daerah, beberapa diantaranya adalah :  
 Pembentukan BUMD bertujuan untuk maksi-

malisasi keuntungan sekaligus misi sosial. 
Adanya dua tujuan yang terkadang tidak dapat 
seiring ini menimbulkan kerancuan bagi BUMD 
dalam pengambilan keputusan dalam rangka 
pengembangan usahanya. 

 Pengaturan pembagian laba kepada Pemda 
kurang  memperhatikan reinvestasi untuk  kema-
juan perusahaan. 

 Tidak mengatur aset BUMD terutama dalam hal 
kepemilikan dan kewenangan perusahaan atas 
aset yang dikelola. 

 Tidak mengatur kerjasama dengan pihak ketiga. 
Peraturan belum mengatur perusahaan daerah 
dalam mengupayakan kemajuan dan pertumbu-
han dengan menjalin kerjasama dengan pihak 
ketiga, baik unuk kepentingan pendanaan mau-
pun revitalisasi bisnisnya. 

 

PERMASALAHAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN 
DAERAH 
Kecilnya kontribusi keuntungan BUMD kepada pen-
dapatan asli daerah salah satunya disebabkan oleh 
belum baiknya kinerja pengelolaan BUMD. Menurut 
Prabowo Soenirman selaku Ketua Badan Kerjasama 
BUMD se Indonesia, mengatakan bahwa dari 2000 
BUMD hanya 30% yang dapat dinyatakan sehat dan 
berkinerja baik (business review, 24 januari 2011).   
 
Dari laporan hasil studi Biro Analisa Keuangan Daerah 
Depkeu tentang Analisis Kinerja BUMD, dikemukakan 
bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi BUMD 
dalam perjalanan hidupnya dapat disimpulkan seba-
gai berikut (Kamaludin, 2001) : 
 
 lemahnya kemampuan manajemen perusahaan 
 lemahnya kemampuan modal usaha 
 kondisi mesin dan peralatan yang sudah tua atau 

ketinggalan dibandingkan usaha lain yang sejenis 
 lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran 

sehingga sulit bersaing 
 kurang adanya koordinasi antar BUMD khususnya 

dalam kaitannya dengan industri hulu maupun 
hilir 

 kurangnya perhatian dan kemampuan atas pe-
meliharaan aset yang dimiliki, sehingga rendah-
nya produktivitas, serta mutu dan ketepatan hasil 
produksi 

 besarnya beban administrasi, akibat relatif be-
sarnya jumlah pegawai dengan kualitas yang ren-
dah 

 masih dipertahankannya BUMD yang merugi, 
dengan alasan menghindarkan PHK dan 
“kewajiban” pemberian pelayanan umum bagi 
masyarakat.  

 
Berbagai permasalahan tersebut di atas masih dialami 

oleh sebagian besar BUMD sampai dengan saat ini. 
Selain itu, dari berbagai pengamatan dan keluhan 
yang seringkali disampaikan oleh pihak internal mau-
pun eksternal dari perusahaan daerah sendiri adalah 
adanya berbagai kendala lain dalam pembinaan dan 
pengembangan usaha BUMD tersebut. Diantaranya 
dirasakan adanya campur tangan pemerintah daerah 
yang cukup besar atas jalannya organisasi BUMD 
serta adanya keterbatasan kewenangan tertentu 
dalam operasionalisasi perusahaan. Selanjutnya ser-
ingkali pula dalam penempatan direksi tidak terlepas 
dari pertimbangan KKN atau kedekatan para calon-
nya dengan pimpinan daerah. Dalam hubungan ini 
banyak pula penempatan direksi dan bahkan tenaga 
kerja yang kurang didasarkan pada pertimbangan 
profesionalisme, keahlian dan keterampilaan, bahkan 
adakalanya penempatan di perusahaan daerah itu 
sebagai “tempat buangan” bagi pejabat tertentu 
yang tergeser kedudukannya. 
 

DILEMA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 
DAERAH 
Selain permasalahan pengelolaan perusahaan yang 
menyebabkan kurang baiknya kinerja BUMD, 
terdapat pula permasalahan dilematis yang bisa jadi 
adalah pangkal dari seluruh permasalahan di BUMD 
yaitu mengenai tujuan pendirian BUMD dengan 
setoran modal dari pemerintah daerah. 
Sesuai penjelasan di atas, penyertaan modal pemerin-
tah daerah mempunyai tujuan selain untuk mening-
katkan penerimaan daerah juga meningkatkan pere-
konomian dan pelayanan masyarakat.  
 
Menurut Joedho dan Dwidjojoto (2006), terdapat 
beberapa alasan pendirian BUMD yaitu : 
 Alasan strategis, yaitu pendirian lembaga usaha 

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. Pelayanan dimaksud adalah pelaya-
nan yang belum dapat dipenuhi oleh pihak swasta 
maupun perorangan dikarenakan investasi yang 
sangat besar, resiko tinggi ataupun tingkat ek-
sternalitas yang luas. 

 Alasan budget, yaitu badan usaha daerah didiri-
kan untuk meningkatkan penerimaan daerah 
yang berasal bukan dari pajak maupun peneri-
maan dari pemerintah pusat untuk mendukung 
belanja daerah dan pembangunan.  

 Alasan politis, yaitu pendirian usaha yang bermak-
sud mempertahankan potensi ekonomi yang 
mempunyai daya dukung politis.  

  
Berdasar tujuan dan alasan tersebut di atas, BUMD 
mempunyai tugas yang cukup berat dan multi fungsi, 
yaitu sebagai perintis, pelayan publik, carry over tugas 
pemerintah, hingga harus mencari laba untuk dapat 
disetorkan kepada pemerintah daerah.  
 
Terdapat beberapa permasalahan yang timbul di ber-
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bagai pihak terkait dengan tujuan penyertaan mo-
dal pemerintah daerah.  
 
Pemahaman yang belum sama  juga disebabkan 
adanya perbedaan misi/ kepentingan yang timbul 
atas penyertaan modal.  
 
Hal itu seharusnya tidak terjadi jika perusahaan 
daerah mempunyai payung hukum yang jelas dan 
semua pihak mengerti dan memahami alasan did-
irikan suatu badan usaha. Jika memang badan 
usaha tersebut dibentuk dengan misi pelayanan 
masyarakat sebesar-besarnya, maka berapapun 
biaya/modal yang timbul tidak perlu diperma-
salahkan jika memang telah menjadi ketetapan 
dalam perencanaan dan memang diperlukan 
karena akan meningkatkan pelayanan untuk ke-
pentingan masyarakat. 
Namun jika dikaitkan dengan pengertian investasi, 
hal tersebut tidaklah salah jika kemudian pihak 
legislatif menanyakan perbandingan kontribusi 
kepada pendapatan daerah dengan besarnya mo-
dal karena investasi harus menghitung return yang 
akan didapatkan sehubungan dengan penyertaan 
modal yang dilakukan. 
Payung hukum sebaiknya juga mengatur adanya 
beberapa bentuk badan usaha, yang memisahkan 
fungsi badan usaha dengan prioritas mencari keun-
tungan dan badan usaha didirikan dengan prioritas 
pelayanan bagi masyarakat. Hal itu menjadi 
penting agar tidak menjadi salah paham dan terjadi 
benturan kepentingan antar pihak baik pemerintah 
daerah, legislatif maupun pengelola perusahaan itu 
sendiri.  
Jika hal itu telah diatur maka diharapkan dapat 
mengurangi beban bagi perusahaan akan perannya 
yang multi fungsi, demikian juga bagi pemerintah 
daerah, akan menjadi jelas bahwa penyertaan mo-
dal adalah sebuah investasi atau bukan. 
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bagai daerah mengenai penyertaan modal pemer-
intah daerah kepada BUMD, diantaranya adalah : 
Polemik penyertaan modal di Kota Sukabumi 
(Radar Sukabumi, 17 November 2011) : 
 
..Terdapat kenaikan dana penyertaan modal 
sebesar 300 persen. Jika sebelumnya dana pen-
yertaan modal untuk tiga BUMD di Kota Suka-
bumi masing-masing sekitar Rp750 juta. Ada 
kenaikan menjadi sekitar Rp2 miliar. Dana ini 
dikhususkan dua BUMD yang selama ini diang-
gap tidak sehat, yaitu PDAM Tirta Bumi Wi-
bawa dan Apotek PD Waluya. Ini yang disoroti 
semua fraksi di dewan. Juru bicara setiap fraksi 
memberikan penyataan serupa. Yaitu memper-
tanyakan dasar Pemkot Sukabumi berani men-
ginvestasi dana besar-besaran (naik tiga kali 
lipat dari sebelumnya), sementara selama ini 
kontribusi dua BUMD itu untuk PAD Kota Suka-
bumi sangat minim. Bahkan, masih dalam R-
APBD 2012 itu, target kontribusi dari BUMD itu 
hanya naik 16 persen. “Disuntik dana yang naik 
300 persen, sementara target kontribusinya 
hanya 16 persen. Ini sangat tidak sigfnikan jika 
merujuk pada semangat adanya BUMD. Yaitu 
memberikan keuntungan bagi daerah,” ujar 
Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi 
PKS, Ahmad Fahmi. Besarnya anggaran yang 
digelontorkan dinilai tidak sesuai dengan hasil 
yang diharapkan. Seperti halnya yang pandan-
gan Fraksi PDIP, penyertaan modal yang dialo-
kasikan oleh Pemeda Kota Sukabumi kepada 
dua BUMD tersebut, sampai sekarang belum 
ada hasilnya. Padahal, anggaran yang dialoka-
sikan tidaklah sedikit. “Dua perusahaan terse-
but, diharapkan dapat lebih meningkatkan 
kinerja, akuntabilitas dan peningkatan kualitas 
sehingga memberikan kontribusi terhadap 
PAD,” ujar Idod Juhandi saat membacakan pan-
dangan umum F-PDIP. Hal serupa juga disam-
paikan lima Fraksi lainnya. Secara keseluruhan, 
semua Fraksi menuntut agar pemerintah 
daerah meninjau ulang kembali terkait penyer-
taan modal yang diberikan terhadap dua BUMD 
tersebut yang masing-masing mendapatkan 
suntikan dana sebesar Rp1 Milyar. Sementara 
itu, Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono yang 
dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna 
itu mengatakan pengajuan itu sudah digodok 
TAPD dengan berbagai pertimbangan. Terma-
suk selalu ada kajian terutama dari badan pen-
gawas BUMD. “Tentunya kita berharap dengan 
dana penyertaan modal ini bisa memperbaiki 
kinerja BUMD itu. Kami (Pemkot,red) dalam hal 
ini Badan Pengawas juga akan terus melakukan 
kajian bagaimana agar ke depan BUMD-BUMD 
itu akan lebih baik,” 
 
Contoh permasalahan tersebut menunjukkan 
adanya pemahaman yang belum sama antara ber-
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Melakukan pekerjaan sebagai  bentuk 

pengabdian dan pelayanan dengan berbuat 

yang terbaik, menumbuhkan kreativitas, dan 

aktif mengikuti kegiatan, menjadikan dasar 

menuju suatu keberhasilan. Salah kunci keber-

hasilan untuk tetap bisa bertahan adalah selalu 

berkembang. Untuk bisa berkembang, ten-

tunya diperlukan kreatifitas yang tiada henti, 

terus berinovasi dan berimprovisasi. 

Sekecil apapun pekerjaan  yang dilakukan 

apabila dimaknai dengan tepat akan memberi 

dampak positif bagi diri sendiri, orang lain  

maupun lingkungan kerja. Disiplin, semangat 

dan jiwa kebangsaan, kebersamaan dan ke-

kompakan yang dibangun didukung dengan 

suasana kerja yang kekeluargaan menjadikan 

bekerja terasa menyenangkan 

Mengikuti kegiatan transfer knowledge sebagai 

ajang untuk  berbagi pengetahuan adalah salah 

satu cara untuk mengembangkan diri. Dengan 

mengikuti kegiatan berbagi ilmu seperti pen-

ingkatan kemampuan di bidang Teknologi In-

formasi, maupun pembuatan tulisan yang baik  

di media massa yang secara berkala dilakukan 

akan meningkatkan kemampuan dan ketram-

pilan.  

Penyebaran informasi mengenai BPKP kepada 

masyarakat diperlukan agar mendapatkan 

pemahaman yang positif mengenai keberadaan  

dan peran BPKP dengan berbagai kegiatan 

yang dilakukan.  Inilah pentingnya peran 

kehumasan khususnya bagi Humas Perwakilan 

BPKP Provinsi DIY. 

Kendala dalam memajukan peran kehumasan 

menjadi tantangan tersendiri, Namun dengan 

kekompakan dan kerjasama yang baik dengan 

tim kehumasan, kendala ini dapat dilewati. 

Dengan semangat yang tinggi untuk 

menumbuhkan kreativitas yang tiada henti, 

kerjasama, dan disiplin, menjadikan motivasi 

dalam melakukan  setiap pekerjaan, terutama 

untuk meningkatkan peran kehumasan BPKP 

dalam upaya untuk  lebih mengenalkan BPKP 

kepada masyarakat, Seperti pepatah mengata-

kan “tak kenal maka tak sayang”, maka 

peran kehumasan sangat diperlukan dalam 

upaya untuk mengenalkan BPKP kepada 

masyarakat.  

 

Itulah inti dari makalah yang telah mengantar-

kan saya menjadi salah satu pegawai pelayanan 

prima. Menjadi pegawai  pelayanan prima arti-

nya harus lebih meningkatkan prestasi kerja. 

Peningkatan prestasi kerja tentu ditunjukkan 

dengan tingkat profesionalitas yang tinggi, 

pencapaian yang maksimal dan kesalahan yang 

terminimalkan.   

 

 

Rubrik Pelayanan Prima 

Siti Akrojah 

Pengelola Kehumasan  

juara 3 tingkat nasional 
pegawai pelayanan prima 

BPKP tahun 2010 

PELAYANAN PRIMA,  
KREATIFITAS YANG TIADA HENTI ... 
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INGIN TATA KELOLA KEPEMERINTAHANNYA 
MAKIN BAIK, WAKIL WALIKOTA 

YOGYAKARTA TERPILIH KUNJUNGI   
BPKP DIY  

 
 

Selasa, 27/12. Wakil Walikota, Imam Priyono 
melakukan kunjungan silaturahim ke Perwakilan 
BPKP Provinsi D. I. Yogyakarta dalam dalam rangka 
memperkuat kerja sama dengan Perwakilan BPKP 
DIY yang selama ini sudah terjalin dengan baik 
dalam bingkai Memorandum of Understanding 
(MoU) yang telah disepakati oleh kedua belah 
pihak. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah 
pendampingan guna mempertahankan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang sudah 
dua tahun ini diraih oleh Pemerintah Kota 
Yogyakarta.  

INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG 
MELIHAT DARI DEKAT PENERAPAN 

BUDAYA KERJA BPKP DIY 

 
Kunjungan studi banding budaya kerja dari 
Inspektorat Kota Palembang, Kamis (8/12). 
disambut dengan iringan Gending “BPKP 
Gumregah”, dimainkan oleh para 
pegawai  Perwakilan BPKP Provinsi 
DIY  yang tergabung dalam Tim Karawitan. 
Kunjungan ini dalam rangka untuk melihat 
secara langsung  mengenai penerapan 
Budaya Kerja pada Perwakilan BPKP 
Provinsi DIY. 

BERITA FOTO 

ROAD SHOW KAPER BPKP DIY KE  MITRA KERJA 
 

27-30 Desember 2011, Kepala Perwakilan BPKP 

Provinsi DIY bersama Kepala Bidang AN melaku-

kan roadshow ke beberapa mitra kerja, antara 

lain : PDAM  Kab. Banyumas, PDAM Kab. Pur-

worejo, PDAM Kab Klaten, PDAM Kab Karan-

ganyar, PDAM Kab Sragen serta PT TWC Candi 

Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko.  

 

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan 

sosialiasi berupa pemahaman mitra kerja bahwa 

BPKP ke depan tidak melakukan audit opini 

lagi, tetapi akan fokus terhadap kegiatan consulting dan assurance yang menjadi tupoksi auditor intern. 

Dalam pencapaian target MDGs, terdapat berbagai persoalan yang tidak dapat dihadapi sendiri oleh 

PDAM, melainkan harus bersifat lintas sektoral, seperti keterbatasan air baku baru dapat diatasi melalui 

kerjasama regional, sementara menyangkut anggaran juga perlu melibatkan pemerintah pusat, dari ber-

bagai sektor serta sumber lain. 

Di akhir diskusi dilakukan penandatanganan Rencana Aksi atas MoU yang telah disepakati, dan Perwaki-

lan BPKP Provinsi DIY akan menindaklanjuti permasalahan PDAM dalam mencapai MDGs dengan suatu 

kajian sendiri.  
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KEPALA BPKP KUNJUNGI RUMAH DINAS 
PERWAKILAN BPKP DIY 

 

Minggu, 11/12. Didampingi oleh Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi DIY dan seluruh pejabat struktural di 
lingkungan Perwakilan BPKP DIY, Kepala BPKP, 
Mardiasmo meninjau  rumah-rumah dinas di 
Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta untuk 
lebih mengenal kondisi serta lokasi seluruh rumah 
dinas yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi 
D.I. Yogyakarta. Road show diawali makan siang 
bersama di kediaman salah satu penghuni rumah 
dinas , Lilik Sudarliyah, dan dilanjutkan dengan 
peninjauan seluruh rumah dinas yang ada.  
Sore sampai dengan malam hari dilanjutkan dengan 
rapat  di kediaman Kepala Perwakilan BPKP DIY, di 
Mrican Baru, Yogyakarta. 

 
 
 

KAJATI DIY, POLDA DIY, DAN BPKP DIY 
SAMAKAN PERSEPSI MELALUI RAKOR 

 
Rapat Koordinasi antara Kejaksaan Tinggi DIY, 
Polda DIY, dan Perwakilan BPKP DIY yang 
diselenggarakan pada tanggal 12 dan 13 Desember 
2011 bertempat di LPP Garden Yogyakarta, 
sebagai tindak lanjut atas nota kesepahaman 
antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan 
BPKP yang ditandatangani pada tanggal 28 
September 2007.      

PENCERAHAN PP 53 TAHUN 2010 DAN PER-
1217/K/SU/2010 BAGI WARGA BPKP DIY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kamis (1/12), Sosialsiasi PP No. 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Peraturan 
Kepala BPKP Nomor: PER-1217/K/SU/2010 tentang 
Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian 
Tunjangan Kinerja Bagi PNS di BPKP dari Tim Biro 
Kepegawaian dan Organisasi dikomandani oleh 
Priyatno. Acara diikuti oleh seluruh pegawai 
Perwakilan BPKP DIY, bertempat di Aula 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY.  

RAPAT KERJA PERWAKILAN BPKP DIY   
TAHUN 2011 

 
Rapat Kerja Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Rabu 
(21/12) yang bertempat di Griya Persada Kaliurang 
Sleman. Raker yang berlangsung mulai tanggal 21-

2 3 Desember ini mengambil tema “Peningkatan 
Kinerja Menuju Tata Kelola Kepemerintahan Yang 
Baik Melalui Sinergitas Penerapan Reformasi 
Birokrasi, SPIP dan Budaya Kerja”. 
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PEGAWAI BPKP DIY TINGKATKAN KOMPETENSI MELALUI DIKLAT DAN SERTIFIKASI PBJ 
 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY menyelenggarakan Diklat 
Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi 
pegawai Perwakilan BPKP DIY yang mulai tanggal 28 
November sampai dengan 1 Desember 2011 dan diikuti oleh 30 
peserta. Tenaga pengajar pada Diklat PBJ adalah Widyaiswara 
dari Pusdiklatwas BPKP, sedangkan pelaksanaan ujian 
sertifikasi PBJ bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dilaksanakan 
pada tanggal 2 Desember 2011. 

KEPALA BPKP MENJADI KEYNOTE SPEAKER PADA RAKER KEUANGAN DAERAH KEMENDAGRI 
 

Rapat Kerja Keuangan Daerah  dengan tema “Meningkatkan 
Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan 
Keuangan Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah 
Yang Baik” dibuka oleh Sekretaris Jendral Kementrian Dalam 
Negeri, Diah Anggaeni. Hadir pada raker tersebut Dirjen 
Keuangan Daerah, para pejabat di lingkungan kementrian 
Dalam Negeri, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY, dan 
Sekda Provinsi DIY selaku tuan rumah. Raker diikuti oleh 438 
peserta yang berasal dari Prov./Kab./Kota, berlangsung 
tanggal 13-15 November 2011 .  

BPKP DIY RAIH JUARA UMUM ANUGERAH 
KEHUMASAN TAHUN 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY, menerima 
penghargaan Juara Umum Anugerah Kehumasan 
Tahun 2011 pada Forum Kehumasan di Bandung, 21-25 
November 2011, dari tujuh kategori yang dilombakan 
yakni Juara Satu Kategori Majalah Internal Terbaik, 
Juara Tiga Kategori Website, dan Juara Dua Kategori 
Cindera Mata. Selain prestasi kehumasan, Perwakilan 
BPKP DIY juga mendapat penghargaan dari 
Kemendiknas sebagai Perwakilan  BPKP Terbaik 
II  dalam melakukan Tindak Lanjut temuan BPKP, 
disampaikan pada Rakor Pengawasan Tindak Lanjut 
Hasil Pengawasan Regional III Tahun 2011 Inspektorat 
Jendral Kementerian Pendidikan Nasional di Hotel 
Sheraton Yogyakarta.  

BIMTEK SIMDA KEUANGAN  
DAN SIMDA BMD 

 

SIMDA BMD dan  SIMDA Keuangan berlangsung 
selama 4 hari, 22–25 November 2011, di Hotel 
Ambarukmo Yogyakarta.   Diikuti 528 peserta, 
terdiri dari 463 peserta dari pemda di seluruh 
Indonesia, dan 65 peserta dari Perwakilan BPKP. 
Acara pembukaan dihadiri oleh Kalan BPK yang 
diwakili oleh Nelson Siregar, Ketua Komite 
Standar Akuntansi Pemerintah IAI, yang diwakili 
oleh Yan Hoesada, Walikota Tarakan, Sekda Kab 
Buton Utara, Sekda Kab Bone Bolango, Direktur 
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 
Wilayah III, Agus Sukiswo, Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi DIY Condro Imantoro. 
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PEMOTONGAN HEWAN QURBAN 
 

Dalam rangka perayaan hari raya Idul Adha 1432 H, 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY melakukan 
pemotongan hewan qurban , bertempat di Halaman 
Masjid Asshidiq Sewon Bantul. 
Hewan qurban berupa 2 ekor sapi, yang merupakan 
qurban dari pegawai Perwakilan BPKP Provinsi DIY. 
Daging qurban hasil pemotongan ini selanjutnya 
dibagikan kepada warga dan masyarakat di 
lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi DIY.  

PEMKAB GUNUNG KIDUL SIAP TERAPKAN 
SPIP  
 
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta 
ke Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Rabu 
(5/11). Dalam kunjungan tersebut Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta, 
Condro Imantoro didampingi oleh Kepala 
Bidang APD, dan Pengendali Teknis, yang  
diterima dengan hangat oleh  Bupati 
Gunungkidul, Badingah, yang didampingi 
Asisten Pemerintahan,  Asisten Administrasi 
K e u a n g a n ,  I n s p e k t u r  K a b u p a t e n 

JOGJA MENJADI TUAN RUMAH RAPAT 
KERJA AKSELERASI 
 
Rapat kerja akselerasi yang berlangsung mulai 10
-13 November 2011 diikuti oleh Ketua  dan 
anggota Pokja Satgas PP SPIP, para Kepala 
Perwakilan BPKP, dan Ketua dan Anggota TP4. 
Hadir pula sebagai narasumber yaitu dari 
Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, 
Maliki Heru Santosa. Adapun tema rapat kerja 
ini adalah “Akselerasi Pembinaan 
Penyelenggaraan SPIP dalam rangka Good 
Governance menuju Clean Government”. 
 

BPKP DIY MENJADI TUAN RUMAH 
PELAKSANAAN UJIAN 

 
Perwakilan BPKP DIY kembali mengadakan 
kegiatan Ujian Sertifikasi JFA dan Ujian Dinas serta 
ujian Penyesuaian Ijazah bagi pegawai di 
lingkungan BPKP dan Inspektorat Provinsi/Kab/
Kota di wilayah Provinsi DIY dan sebagian wilayah 
Jawa Tengah dilaksanakan tanggal 8 - 11 November 
2011,  bertempat di Ruang Kelas lantai 3 di Aula 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY.   

BERITA FOTO 
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PEGAWAI BPKP DIY SIAGA GEMPA BUMI 
 
Tim Budaya Kerja Perwakilan BPKP Provinsi DIY 
bekerjasama dengan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Bantul, melakukan 
kegiatan sosialisasi mengenai Bencana Gempa 
Bumi, yang bertempat di Aula Perwakilan BPKP 
Provinsi DIY, Jumat (28/10). Acara ini diikuti oleh 
pegawai Perwakilan BPKP Provinsi DIY. 
 
 

INVESTIGASI SATUKAN LANGKAH PADA 
RAKOR INVESTIGASI WILAYAH TENGAH  

DI JOGJA 
 
Rapat Koordinasi investasi berlangsung mulai 
tanggal 12 – 14 Oktober yang bertempat di Hotel 
Sheraton Yogyakarta, diikuti oleh Kepala 
Perwakilan Madya, para Kepala Bidang Investigasi, 
dan Pengendali Teknis pada Perwakilan BPKP 
Wilayah Tengah.  
Pada hari kedua rapat koordinasi Investigasi, 
Kamis (13/10),  Kepala BPKP, Mardiasmo, yang 
didampingi Dirwas pada Bidang Investigasi, 
berkenan hadir untuk memberi pengarahan. 

UGM DAN UIN SUNAN KALIJAGA JALIN KERJASAMA DENGAN BPKP 
 

  
(15/10), Kepala BPKP, Mardiasmo melakukan 
penandatanganan MoU dengan Rektor Universitas 
Gadjah Mada, Sudjarwadi, dan Rektor UIN Sunan 
Kalijaga yang diwakili oleh  Pembantu Rektor Bidang 
Kerjasama, Siswanto Masruri,  bertempat di Gedung 
Pusat UGM. Ruang lingkup kerjasama, antara lain : 
pendampingan implementasi  manajemen keuangan, 
dan implementasi manajemen kinerja.  Selain itu 
kerjasama yang dilakukan dengan UGM adalah pada 
kegiatan Pengadan Barang dan Jasa. 
 

 
Pegawai Instansi Vertikal DIY ber SPIP 
 
Diklat diselenggarakan selama 5 hari mulai Senin – 
Jumat ( 24-28 Oktober) di bagi menjadi dua kelas, dan 
diikuti 62 peserta yang berasal dari pegawai Instansi 
Vertikal se Provinsi DIY,  dan bertempat di Ruang Kelas 
lantai III Perwakilan BPKP Provinsi DIY,  Jl. Parangtritis 
Km 5,5 Sewon Yogyakarta. 
 

BERITA FOTO 
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KUNJUNGAN DEPUTI POLSOSKAM KE BPKP DIY 
 
Kunjungan kerja Deputi Pengawasan Bidang Polsoskam, 
Achmad  Sanusi, yang juga sebagai Deputi Pembina 
bagi Perwakilan BPKP Provinsi DIY, didampingi oleh 
Direktur Pengawasan  Lembaga Pemerintahan Bidang 
Kesra  beserta tim ke Perwakilan BPKP Provinsi DIY, 
Senin (10/10). 
 

 
SOSIALISASI EVALUASI PENYERAPAN 

ANGGARAN TAHUN 2011 BAGI KEMETERIAN/ 
LEMBAGA DI WIL PROV DIY 

 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY mengadakan 
sosialisasi evaluasi penyerapan anggaran yang diikuti 
oleh 14 Kementrian/Lembaga yang ada di wilayah 
Provinsi DIY. Acara yang diselenggarakan pada Kamis 
(6/10) bertempat di Ruang Perpustakaan lantai 3 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY.  
Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Bidang IPP 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Yuli Kurnianto. Dalam 
paparannya disampaikan data yang diperoleh dari 
DJPB mengenai penyerapan anggaran Kementrian/
Lembaga yang ada di wilayah Provinsi DIY per tanggal 
30 September 2011.  

 
PEMDA KULON PROGO JALIN KERJASAMA 

DENGAN BPKP DIY 
 
Selasa tanggal 4 Oktober 2011, Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi D.I Yogyakarta melakukan kunjungan 
silaturahim ke Pemda Kulon Progo yang didampingi 
oleh Kepala Bidang APD dan Kepala Bidang Akuntan 
Negara, serta Pengendali Teknis, yang diterima 
dengan hangat oleh  Bupati Kulon Progo, Hasto 
Wardoyo, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Budi 
Wibowo, serta Inspektur Kabupaten Kulon Progo, Arif 
Sudarwanto. 

 
 

PEGAWAI BPKP DIY BERLOMBA-LOMBA 
KUASAI SPIP 
 
Diklat SPIP  bagi seluruh instansi diselenggarakan 
selama 5 hari mulai Senin – Jumat ( 3-7 Oktober) yang 
bertempat di Ruang Kelas lantai III Perwakilan BPKP 
Provinsi DIY, Jl. Parangtritis Km 5,5 Sewon 
Yogyakarta, diikuti 30 peserta. 

BERITA FOTO 
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SYAWALAN DWP PROVINSI DIY 
 
Dharma Wanita Persatuan Perwakilan BPKP 
Provinsi DIY menjadi tuan rumah acara Pengajian 
dan Syawalan DWP se Provinsi DIY. Kegiatan ini 
menjadi agenda  rutin DWP Provinsi DIY yang 
diadakan setiap tahun . Acara diselenggarakan pada 
Rabu (21/9) yang bertempat di Aula Perwakilan 
BPKP Provinsi DIY, diikuti oleh lebih dari 250 
orang  Pengurus DWP Persatuan dari seluruh 
Instansi se Wilayah Provinsi DIY. 

 
KUNJUNGAN KEPALA PERWAKILAN BPKP DIY 
KE PEMKAB SLEMAN 
 
Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 
melakukan kunjungan silatuhrahmi ke Kantor 
Bupati Sleman, Jl. Parasamya Sleman, Jumat 
(16/9).Kepala Perwakilan didampingi Kepala Bidang 
APD, para Pengendali Teknis, dan tim humas BPKP 
DIY, sedangkan Bupati Sleman didampingi oleh Plt. 
Inspektur Kabupaten Sleman dan Kepala Subbag 
Ketatalaksanaan Bagian Organisasi.   

FORBES APIP DIY DUKUNG UPAYA 
MEMPERTAHANKAN WTP KOTA YOGYA 
DANPROVINSI DIY, SERTAMERAIH WTP 
 
Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 
(Forbes APIP)  Provinsi DIY mengadakan  acara  pertemuan 
tiga bulanan sekaligus syawalan, pada hari Selasa (27/9) 
yang bertempat di Bale Ayu Resto, Jl Imogiri Bantul. Hadir 
pada  acara tersebut Inspektur Provinsi DIY selaku  Ketua 
Forbes APIP,   dan seluruh anggota forbes yang terdiri dari 
para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY dan  Inspektorat Provinsi/
Kota/Kabupaten se Provinsi DIY. 
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KUNJUNGAN KEPALA PERWAKILAN BPKP DIY 
KE PEMKAB BANTUL 
 
Masih dalam kegiatan silatuhrahmi ke Kepala 
Daerah se-Provinsi D.I Yogyakarta, kunjungan 
tersebut dijadikan sebagai ajang silatuhrahmi 
sekaligus sebagai sarana perkenalan Condro 
Imantoro sebagai Kepala Perwakilan yang baru 
kepada Kepala Daerah se-Provinsi D.I. Yogyakarta. 
Dalam kunjungan kali ini Kepala Perwakilan 
didampingi Kepala Bidang APD beserta Pengendali 
Teknis, Kamis (15/9). 
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KUNJUNGAN KEPALA PERWAKILAN BPKP 
DIY KE WALIKOTA YOGYAKARTA 
 
Bertepatan bulan syawal, Kepala Perwakialn BPKP 
Provinsi D.I. Yogyakarta, Condro Imantoro 
mengadakan kunjungan dalam rangka silaturahmi 
dan perkenalan dengan Walikota Yogyakarta, 
Herry Zudianto yang berkantor di Jalan  Kenari No. 
56 Yogyakarta, Rabu (14/9) 
Walikota Yogyakarta mengharapkan BPKP dapat 
membantu dalam penyusunan sistem akuntansi di 
BUMD baru milik Pemkot Yogyakarta, yang akan 
mengelola XT Square (pasar kesenian yang 
bertempat ExTerminal Umbulharjo).  

 
KUNJUNGAN KEPALA PERWAKILAN BPKP DIY 
KE PEMPROV DIY 
 
 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta, 
Condro Imantoro melakukan kunjungan ke Kantor 
Sekda Pemprov D.I.Yogyakarta, Senin (12/9)  
Kesempatan untuk berkunjung ini digunakan 
sebagai salah satu sarana bagi BPKP dalam membina 
hubungan baik dengan Pemprov D.I. Yogyakarta.  

 
 
KUNJUNGAN KEPALA PERWAKILAN BPKP 
DIY KE BPK 
 
Bertepatan momen Idul Fitri 1432 H, pada hari 
Rabu (7/9) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi D.I. 
Yogyakarta, Condro Imantoro melakukan 
kunjungan dalam rangka silaturahmi dengan 
Kepala Perwakilan BPK Yogyakarta, Sunarto, di 
kantor BPK JL. HOS Cokroaminoto Yogyakarta. 
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THL BPKP DIY LEBIH AMAN DALAM BEKERJA 
 
Tenaga Harian Lepas (THL) yang terdiri dari Cleaning Service, 
Satpam, pengemudi, operator, dan pramubakti pada Perwakilan 
BPKP DIY kini bisa bernafas lega, karena mulai bulan Agustus 2011 
mendapat jaminan dengan mengikuti program Jamsostek 
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BPKP HARUS SATU LANGKAH LEBIH DEPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diklat SPIP bagi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi 
DIY, Jumat (15/7), yang bertempat di Ruang Kelas 
Lantai 3 Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Jl. 
Parangtritis Km 5,5 Yogyakarta. 
Diklat yang dilaksanakan mulai tanggal 11—15 Juli ini 
diikuti oleh 30 peserta yang semuanya  Pegawai 
Perwakilan BPKP Provinsi DIY.  

PELANTIKAN PEJABAT ESELON III 
PERWAKILAN BPKP DIY 

Senin(4/7), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY 
melantik Gun Gun Gunanjar sebagai Kepala 
Bidang Akuntan Negara pada Perwakilan BPKP 
Provinsi DIY, dengan didampingi oleh rohaniwan 
saat mengambil sumpah jabatan. Pelantikan 
tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala BPKP nomor Kep-403/K/
SU/2011 tanggal 3 Mei 

(reviewed: Rosa,, Niken , Anis) 

BPKP DIY SELENGGARAKAN SOSIALISASI ANTI KORUPSI 
 
Sosialisasi Anti Korupsi dengan focuss group para pelaku usaha di 
lingkungan BUMN, BUMD, maupun BLU bertempat di aula 
Perwakilan BPKP Provinsi D.I.Yogyakarta, Selasa 26 Juli. Kegiatan 
Sosialisasi Anti Korupsi dilaksanakan dengan sasaran 
meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang 
permasalahan korupsi serta mendorong terciptanya lingkungan 
yang anti korupsi.  
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KEPALA PERWAKILAN BPKP DIY YANG BARU SIAP FULLSPEED 
 

 
Gubernur Provinsi DIY, Sri Sultan Hemengkubuwono X 
dan Kepala BPKP, Mardiasmo  menyaksikan  acara serah 
terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
DIY  dari pejabat lama yang diwakili oleh Pelaksana 
Tugas, Yono Andi Atmoko, kepada pejabat baru, Condro 
Imantoro, bertempat di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, 
Kamis (25/8) 
Setelah acara serah terima jabatan, Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi DIY melakukan pelantikan dan pengambi-
lan sumpah ja-
batan pejabat 
struktural eselon 
III dan IV yang 

bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Pejabat yang 
dilantik antara lain, Pono (Kepala Bagian Tata Usaha), Muhammad 
Masykur (Kepala Bidang APD), Indra Gunawan (Kasubbag Keuan-
gan), dan Sugimulyo (Kasubbag Umum)  
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Condro Imantoro, salah satu Kepala Perwakilan 

yang selalu berupaya mempertahankan keistime-

waan Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Beliau percaya 

berbagai kegiatan yang dilakukan di Perwakilan 

BPKP DIY mampu memberi banyak manfaat, seir-

ing dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh Per-

wakilan BPKP DIY, tak mustahil menambah warna 

keistimewaan  Perwakilan BPKP Provinsi DIY.  

Mimpinya tentang kantor ini adalah menjadi model 

tata kelola kepemerintahan yang baik bagi instansi 

pemerintah. Beliau yakin  nilai-nilai luhur BPKP : Pionir dan motto 5-AS yang diimplementasi-

kan pada perilaku setiap pegawai dengan penerapan pronsip-prinsip good governance, mimpi 

akan menjadi kenyataan. 

Pria kelahiran tahun 1953 ini adalah Ortega, Orang Tegal Asli, yang terkenal dengan ba-

hasanya yang ngapak-ngapak, hampir tiap dua pekan bolak balik Jogja – Bandung, karena Jogja 

adalah tempat pengabdiannya di Perwakilan BPKP dan Bandung adalah homebasenya bersama ke-

luarga. Beliau menyelesaikan Master nya di Univesity of Wisconsin, Whitewater WI USA. 

Setiap pagi sebelum berangkat kerja, beliau menyempatkan untuk menyalurkan hobinya 

dengan  bersepeda mengelilingi lingkungan sekitar rumah dinas di Mrican Baru, bahkan sampai 

Malioboro . Selain bersepeda, beliau juga melakukan olahraga tenis lapangan bersama para pegawai  

setelah jam kerja. 

             Di awal kehadirannya di Jogja pada bulan Agustus 2011, Condro Imantoro melakukan 

kegiatan sosial keagamaan buka puasa bersama warga di sekitar kantor yang bertempat di Mesjid 

Assidiq. Kini, kegiatannya makin variatif dan memberi banyak warna, antara lain, memberi pencera-

han melalui kuliah tujuh menit (Kultum) yang dilakukan setiap Senin setelah Ashar. 

 

Biodata 
Nama   : Condro Imantoro, Ak, Msc 

Tanggal Lahir  : Tegal, 22 September 1953 

Alamat   : Komplek BPKP, Jl. Mrican Baru No 35 Yogyakarta  

Hobi   : Membaca, olahraga, bersepeda 

Istri   : Wilujeng Manifestiati 

Anak   : 4  (3 putra, 1 putri ) 

Dipa Citranto Muhammad 

Budiman Adi Muhammad 

Helmy Yahya Muhammad 

Iffa Khoirunnisa 

CONDRO IMANTORO  
KEPALA PERWAKILAN BPKP DIY  

Antara Bandung , Tegal dan  

Yogyakarta 

PROFIL 
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Selain kota Pelajar, Jogjakarta juga sangat dikenal sebagai kota Budaya. Salah satu 

yang melekat dengan budaya Jogja adalah ragam budaya Batik. Batik merupakan 

ekspresi kesenian tradisional dan kreatifitas manusia. Batik sudah mengalami 

perubahan dalam hal proses pembuatan maupun pewarnaannya. Setiap wilayah  di 

Indonesia mempunyai keragaman dan ciri pada  motif yang terkandung makna pada 

setiap corak batik. 

Salah satu contoh adalah batik tulis di wilayah Kabupaten Bantul tepatnya di Desa 

Giriloyo Wukirsari Imogiri. Imogiri merupakan salah satu daerah terparah pada saat 

Gempa melanda Yogyakarta 26 Mei 2006. Sebelumnya, secara turun temurun kerajinan 

batik tulis sudah berkembang di daerah tersebut. Namun setelah bencana  tersebut 

banyak potensi kerajinan yang ikut pula mati. Sebagian besar pembatik berhenti 

membuat batik.  

Tahun 2007 dengan adanya bantuan dari luar negeri, salah satunya dari Jepang, batik 

Giriloyo mulai menggeliat. Para pengrajin daerah ini, dibawah binaan Dinas Pariwisata 

Kabupaten Bantul, menggabungkan diri dalam Paguyuban  Batik Giriloyo, serta 

memantapkan diri dengan memproduksi batik tulis sebagai ciri khas utama wilayah 

Giriloyo. Menurut Bapak Nur Ahmadi, ketua Paguyuban Batik Giriloyo, di wilayah ini 

terdapat ribuan pembatik yang tergabung dalam kelompok-kelompok. Salah satunya 

Kelompok Batik Sekar Arum yang diketuai oleh Bapak Nur Ahmadi, membawahi  13 

kelompok pembatik dan 1200 pengrajin batik. 

Dengan mengangkat potensi ciri khas  batik yang menggunakan bahan dasar alam 

antara lain daun indigo, kulit mahoni, dan buah Jolawe. Proses pembuatan batik yang 

menggunakan bahan dasar pewarnaan dari alam membuat batik giriloyo mempunyai ciri 

tersendiri. Sebagai contoh dari bahan dasar tanaman indigo dengan proses yang sangat 

sederhana dapat dihasilkan suatu pewarnaan yang indah. Pewarnaan dengan bahan 

dasar indigo ini akan menghasilkan warna biru, sementara dari kulit mahoni akan 

didapatkan warna coklat, dan dari bahan dasar buah jolawe akan diperoleh warna 

kuning. Selain menggunakan bahan dasar alam, batik giriloyo juga menggunakan bahan 

sintetis dalam pembuatannya untuk menghasilkan warna batik yang lebih cerah. 

Motif batik tulis  Giriloyo berupa : sidoasih, sidomukti, sidoluhur, wahyu tumurun, 

gegot, macam-macam semen, macam-macam lung lungan, sekar jagad, kawung, truntum, 

babon angrem, pringgondani, tambal, irian dan lain-lain termasuk juga batik pesanan 

yang disesuaikan dengan keinginan pemesan. Produk yang dihasilkan berupa : jarik atau 

kain panjang, kemeja  pria, baju wanita, selendang, sajadah, syal, slayer, sarung bantal, 

sprei, taplak, hiasan dinding, tas, sarung HP dan souvenir lainnya. Bagi para wisatawan 

yang ingin lebih mengenal batik, di desa Wukirsari Imogiri Bantul juga 

menyelenggarakan latihan membatik dan wisata batik. Anda dapat memperoleh 

informasi lebih lanjut dengan mengakses langsung pada www.batiktuliswukirsari.com 

Pesona Batik Tulis  
Giriloyo Bantul 
                 Asih Winarti 

(Pegawai Bagian Tata Usaha) 

SEPUTAR JOGJA 
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On a sunny day, Mr. Serious dan Mr. Cool had a trip to Puncak. They enjoyed their trip so much. Puncak has 

well known of its beautiful view and its cool air. Along the way, there were so many hotels, villas, and bun-

galows.  

But there was one thing that make Mr. Serious so curious. In all hotels, there were so many banners scat-

tered with various kinds of writing. The banners marked with activities such as socialization, dissemination, 

coordination, training,courses, and etc, from  ministry a, b, c, and many more. So he could not bear to im-

mediately ask to Mr. Cool. 

Mr.Serious  : I just realize that Puncak is not only tourist destination 

Mr. Cool  : Pardon me? 

Mr. Serious : It evidently also a place for working too 

Mr.Cool  : Why you said so? 

Mr. Serious : Could you see that? There are many offices have activities in the hotel. What are they 

doing here?  

Mr. Cool (with style as if he knows)  : It called budget absorption activities.I can explain to you, those 

activities were held to absorp the budget that has  planned by each ministry. So, more money ab-

sorbed, the performance will be better. Understand? 

Mr. Serious : I see.. (but looked more confused) 

 

On another day after their trip to Puncak, Mr. Serious and Mr. Cool together watched broadcast news on 

TV.  

Mr. Serious : Look, there is a school building collapse. What a pity, how the students can learn in 

comfort? 

Mr. Cool : I really have no idea. Had  the institution provided budget to improve school buildings so 

this event won`t be occur? 

Mr. Serious : I know the answer, the money has absorbed for socialization in Puncak, so there`s noth-

ing left for improving school building. As you said, more money absorbed, the performance will  bet-

ter, not less school collapse and the performance will be better… 

Mr.Cool : Ooh suddenly I`ve got headache…..  

 
   Could you please tell me   
 what budget absorption is ? 

 

ENGLISH CORNER 

 By : Ariesanti Suryaningrum 
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