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Serapan APBD Lahat Sudah 54 Persen 

 

Sumber gambar: https://www.pengadaan.web.id/ 

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Lahat, Sahabadi mengungkapkan, dana serapan 

APBD Lahat saat ini telah mencapai 54,46 persen. Persentase itu untuk serapan angaran yang telah 

dipertangung jawabkan, atau sudah ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari SKPD masing – masing. 

“Jadi dana yang dikeluarkan sebenarnya sudah lebih dari persentase, tapi untuk yang belum 

keluar SPJ, juga cukup banyak,” ujar Sahabadi, Senin (26/10). 

Untuk itu kata Sahabadi, pihaknya mendorong agar SKPD bisa segera membuat SPJ program-

program mereka. Terkait yang belum terlengkapinya SPJ oleh SKPD, bisa jadi karena proyek atau 

program telah dijadwalkan sebelumnya. “Karena itu juga jadwal program dari masing-masing SKPD 

juga berbeda- beda,” katanya. 

Disinggung apakah ada proyek tidak berjalan karena anggaran mengendap? Sahabadi 

menjelaskan, hal itu bukan mengendap, namun memang karena harus SPJ minimal 80 persen tercukupi 

baru anggaran selanjutnya bisa disalurkan. “Itu sudah tersistem, jadi kalau belum 80 persen 

pelaksanaan, belum bisa disalurkan anggarannya,” tambahnya. 

 

Sumber: 

https://sumeks.co, Serapan APBD Lahat Sudah 54 Persen, Selasa, 26 Oktober 2020. 

 

 



Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

 

Catatan: 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur 

mengenai: 

1. Pasal 132: 

- ayat 1 “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang 

lengkap dan sah”; 

- ayat 2 “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat 

yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan 

bukti dimaksud” 

- ayat 3 “Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum 

rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran 

daerah” 

- ayat 4 “Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja 

yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala 

daerah” 

2. Pasal 220: 

- ayat 1 “Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan 

penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala 

SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”; 

- ayat 2 “Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran 

mencakup: 

a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); 

b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); 

c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SP)); 

d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SP)); dan 

e. register penutupan kas” 

- ayat 4 “Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 

a. buku kas umum; 
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b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran 

yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan 

pengeluaran per rincian obyek dimaksud; 

c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan 

d. register penutupan kas”; 

- ayat 5 “Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup setiap bulan 

dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran”; 

- ayat 6 “Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah 

sesuai, pengguna anggaran menerbitkdn surat pengesahan laporan pertanggungjawaban”; 

- ayat 7 “Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan 

dalam peraturan kepala daerah”; 

- ayat 8 “Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, 

pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 

Desember”; 

- ayat 9 “Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban 

atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga”; 

- ayat 10 “Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara 

fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya”; 

- ayat 11 “Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan 

pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran”. 

3. Pasal 221 “Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, 

PPKSKPD berkewajiban: 

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti 

pengeluaran yang dilampirkan; 

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam 

ringkasan per rincian obyek; 

c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan 

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya” 

4. Pasal 222: 

- ayat 2 “Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap 

seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya”; 

- ayat 3 “Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam 

menatausahakan pengeluaran mencakup: 
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a. buku kas umum; 

b. buku pajak PPN/PPh; dan 

c. buku panjar” 

- ayat 4 “Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah” 

- ayat 5 “Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling fambat tanggal 5 bulan berikutnya” 

- ayat 6 “Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

mencakup: 

a. buku kas umum; 

b. buku pajak PPN/PPh; dan 

c. bukti pengeluaran yang sah. 

- ayat 7 “Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”. 


