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Realisasi penyerapan anggaran di Sumsel yang bersumber dari APBN masih sangat rendah. Kondisi 
ini tergambar dari data yang dimiliki Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel. Hingga akhir 
Mei, realisasi penyerapan anggaran belanja kementerian/lembaga baru di total alokasi Rp15,226 triliun baru 
mencapai 29,8 persen. 

Rinciannya, alokasi belanja pegawai dari DIPA1 Rp4,377 triliun, baru terealisasi Rp1,950 triliun atau 
44 persen. Kemudian, belanja barang dari DIPA Rp7,051 triliun, baru terealisasi Rp2,054 triliun atau 26 
persen. Belanja modal yang ada di DIPA Rp3,819 triliun, realisasinya Rp536 miliar atau 14 persen. 

Lalu, belanja bantuan sosial dari DIPA Rp17 miliar, baru terealisasi Rp4 miliar atau 23,4 persen. 
Sedangkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp2 triliun, realisasinya baru Rp100 miliar atau baru 4 
persen. Terakhir, dana desa yang alokasinya Rp2,683 triliun, terealisasi Rp622 miliar atau 23 persen. 

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi (DJPb) Sumsel, Taukhid, menjelaskan, 
penyerapan anggaran ini masih tergolong baik. Meski seharusnya sudah lebih tinggi dari itu. Terutama 
untuk DAK yang baru terealisasi 4 persen. “Masih terjadi kecenderungan pnyerapan anggaran tersebut pada 
awal tahun rendah dan baru meningkat jelang akhir tahun,” bebernya. 

Ini pola lama masih terjadi hingga sekarang. Sebenarnya, realisasi per Mei 2019 ini relatif tidak jauh 
berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Secara target rasio pada triwulan III 2018 lalu sudah mampu 
mencapai 60 persen. Meski masih rendah, sambung Taukhid, pihaknya optimis serapan akan meningkat 
hingga akhir tahun. “Diprediksi diatas 90 persen. Tren belanja anggaran menjelang akhir tahun baru 
melesat,” katanya. 

Taukhid menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat serapan belanja masih minim. Seperti 
kondisi politik, banyak hari libur, perilaku belanja/lembaga yang kerap kali baru dilakukan pertengahan 
dan pada akhir tahun. Guna memaksimalkan serapan belanja hingga akhir tahun, pihaknya juga akan 

                                                           
1 Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang telah disetujui oleh DPR dan Keputusan Presiden mengenai rincian 
APBN, dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen 
pelaksanaan anggaran. (Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 tentang Petunjuk 
Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). 
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mengintensifkan monitoring terhadap seluruh proses belanja. Khususnya pada proyek-proyek strategis 
infrastruktur di Sumsel yang didanai APBN. 

Selain itu, pihaknya juga meminta setiap satuan kerja (satker) dapat lebih mempercepat penyelesaian 
pengadaan barang dan jasa sehingga proses serapan anggaran meningkat. “Apalagi, belanja pemerintah 
sendiri memiliki peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi di masyarakat,”tukasnya. 
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 Catatan: 

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 

1. Pasal 1 angka 3 “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang”; 

2. Pasal 1 angka 12 “Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah”; 
 

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah: 
 
1. Pasal 1 angka 1 “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 

Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat 
Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai 
dengan serah terima hasil pekerjaan”; 

2. Pasal 6 “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: 
a. efisien; 
b. efektif; 
c. transparan; 
d. terbuka; 
e. bersaing; 
f. adil; dan 
g. akuntabel. 

 
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 

Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga: 
 
1. Pasal angka 2 “Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian 

Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L adalah 
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rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 
anggaran belanja pada kementerian negara/lembaga; 

2. Pasal 3 ayat (1) “Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dilakukan untuk menjamin: 
a. efektivitas pelaksanaan anggaran; 
b. efisiensi penggunaan anggaran; dan 
c. kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. 

3. Pasal 11 ayat (1) “Pemantauan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam konteks pelaksanaan anggaran 
belanja Kementerian Negara/Lembaga; 

4. Pasal 11 ayat (2) “Pemantauan dan evaluasi kinerja dilakukan untuk: a. mengetahui kesiapan 
pelaksanaan anggaran; b. mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan/ a tau akan timbul; dan/ 
atau c . memastikan pencapaian kemajuan dan hasil dalam pelaksanaan anggaran Belanja K/ L. 

 
 


