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RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN

Selasa, 23 Juli 2013

Di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan,

Jl. Bank Raya 2, Demang Lebar Daun, Palembang

Narasumber : - IGB Surya Negara (Kepala Perwakilan BPKP
Prov Sumsel);

 Sri Penny Ratnasari (Direktur Pengawasan
Keuangan Daerah, Direktorat Wilayah 3 BPKP Pusat)
 Rina. Robiati (Kakanwil Perbendaharaan Prov
Sumsel);

Hadirin : - Gubernur Sumsel, Walikota Palembang, para Sekda,
Kapolda, Kajati, para Kakanwil, Direksi BUMN/D, Sultan Palembang,
dan para pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemko Palembang.

Anggaran pemerintah yang tidak digunakan pemerintah (diistilahkan
tidak terserap) ternyata membawa dampak luar biasa. Kegagalan target
penyerapan anggaran pemerintah, akan berakibat dana tidak mengalir
ke masyarakat. Ujungnya terjadi stagnasi ekonomi. Pengusaha menjadi
lesu darah karena anjloknya jumlah proyek yang dapat dikerjakan, dan
masyakat tidak optimal menerima manfaat yang diperoleh dari anggaran
pemerintah. Demikian simpulan dari Rapat Evaluasi Penyerapan
anggaran yang diselenggarakan di BPKP Perwakilan Sumsel,
Palembang, pada Selasa 23 Juli 2013.
Kakanwil Perbendaharaan Negara Sumsel Rina Robiati yang hadir pada
acara itu menunjukkan angka yang fantastis. “Pada semester satu
penyerapan alokasi APBN untuk pemda se Sumsel masih rendah,
didominasi rendahnya belanja modal sebesar 30,2 T, atau 29,59 persen.
Penyerapan anggaran yang tinggi justru dana hibah.”
Sri Penny Ratnasari, Direktur Pengawasan Keuangan Daerah,
Direktorat Wilayah 3 BPKP Pusat, menegaskan bahwa justru yang
ditunggu masyarakat adalah penyerapan belanja modal. Karena dengan
belanja modal ini, fasilitas untuk masyarakat akan terwujud dan
mendukung pembangunan. Dengan belanja modal ini, anggaran



pemerintah daerah dapat segera dirasakan masyarakat. Hal ini lah yang
justru terabaikan dalam penyerapan anggaran.
Melalui Inpres bernomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan
Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Presiden menugaskan BPKP
untuk melakukan evaluasi penyerapan ini dan memberikan rekomendasi
percepatan penyerapannya.
Sebagai penjabaran inpres itu dibentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan
Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang diketuai Ketua UKP4, Kuntoro
Mangusubroto, dan Wakil Ketua sebanyak dua orang yaitu Wakil
Menteri Keuangan, Any Ratnawati dan Kepala BPKP, Mardiasmo.
Menurut Rina, rendahnya penyerapan antara lain disebabkan pengajuan
anggaran perubahan yang mepet waktu. Sehingga penetapan anggaran
perubahan pun dilakukan menjelang tutup tahun. Padahal, untuk lelang
saja setidaknya memakan waktu tiga bulan. Kalau nekat tanpa lelang,
siap-siap saja dicokok aparat penegak hukum. Maka akhirnya kegiatan
tidak dilaksanakan, alhasil dana pemerintah pun menganggur di kas
daerah dan kas negara.
Adapun Sri Penny menyebutkan biang kerok utama rendahnya
penyerapan adalah penetapan APBD yang telat diketok palu oleh
DPRD. Selain itu, yang membuat rendah penyerapan, menunggu
penyusunan petujuk teknis/pelaksanaan (juklak/juknis) yang terlambat
selesai, penunjukkan pejabat perbendaharaan yang juga telat, dan
sebagainya.
Rina Robiati melihat grafik belanja pemerintah daerah memang baru
bergerak ke atas pada bulan April. “Maklum, karena aturan main dan
juga kontrak baru selesai. Namun yang ekstrim, belanja modal dan
perjalanan dinas melonjak ekstrim justru di bulan Nopember dan
Desember, dipacu bahwa anggaran kudu habis. Hal ini kurang
memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi,” imbuh Rina.
Pentingnya BPKP dalam hal ini, seperti disampaikan Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Sumsel IGB Surya Negara adalah peranan BPKP
sebagai auditor Presiden yang diharapkan dapat menjembatani
kesenjangan informasi penyerapan anggaran ini, dengan bekerjasama
dengan Dirjen Perbendaharaan Negara dengan Kanwilnya di provinsi.
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