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ABSTRAK 

 

Belanja pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian suatu 

negara. Namun, sampai dengan tahun 2010 penyerapan anggaran belanja 

pemerintah cenderung tereskalasi pada akhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat 

dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif yang dilakukan pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN 

Bojonegoro. 

 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan keterlambatan 

penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN 

Bojonegoro. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan 

anggaran belanja pemerintah pusat yaitu perencanaan anggaran, pengadaan 

barang/jasa, dan sumber daya manusia. Faktor yang paling dominan adalah faktor 

perencanaan anggaran. 

 

 

Kata kunci : keterlambatan, penyerapan, anggaran, satuan kerja. 
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ABSTRACT 

 

Government spending plays an important role in the economy of a country. 

However, until 2010 government budget absorption tends to escalate at the end of  

the year. This study aims to identify delays the absorption of central government 

expenditure and its causes. This study used descriftive qualitative method which 

was conducted in spending units within disbursement area of KPPN Bojonegoro. 

 

The results of data analysis shows that there is a tendency to delay the absorption 

of the budget at the spending units in the area of payment KPPN Bojonegoro. 

Factors which cause delays absorption of the central government budget is the 

budget planning, procurement, and human resources. The main factor was budget 

planning. 

 

Keywords : delay, absorption, budget, spending units. 
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1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penyerapan anggaran di tanah air selalu saja menjadi persoalan yang 

terjadi setiap tahun. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan 

penyerapan anggaran negara, tapi fakta menunjukkan bahwa belum ditemukan 

adanya perubahan berarti terkait dengan penyerapan anggaran. Penyerapan 

anggaran yang optimal dan sesuai dengan perencanaan awal akan menyebabkan 

terciptanya kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan semestinya, namun jika 

terjadi keterlambatan secara ekonomis akan menyebabkan kerugian negara. 

Permasalahan keterlambatan dan ketidakpastian penyerapan anggaran akan 

menyebabkan jumlah  idle cash1 pada rekening pemerintah yang cukup besar, jika 

hal ini tidak bisa ditangani,  maka dalam pengelolaan kas yang berlebih ini akan 

menimbulkan resiko dan bertentangan dengan prinsip-prinsip manajeman kas 

yang baik. Manajemen kas dalam pemerintah bertujuan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran secara tepat waktu, dengan cara memperhatikan adanya 

efektifitas biaya, efisiensi, dan pengurangan resiko, serta menjaga idle cash dalam 

posisi yang minimal (Herriyanto, 2011).   

Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat hampir dipastikan bahwa 

setiap bulan-bulan terakhir tahun anggaran terjadi peningkatan tajam pencairan 

dana. Trennya adalah tiga bulan terakhir selalu melonjak dengan drastis. Pada 
                                                             
1  Idle cash adalah belanja yang berlebih di rekening kas pemerintah yang belum terpakai untuk 
pembayaran kewajiban. 
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semester kedua terutama di tiga bulan terakhir, penyerapan anggaran melonjak 

dengan drastis, bahkan ada yang berpendapat terkesan agak dipaksakan. Artinya 

rencana penarikan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) yang sudah direncanakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran dan disetujui oleh menteri keuangan tidak dilaksanakan sesuai 

perencanaan. Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat tidak sesuai 

perencanaan mungkin karena proses perencanaan yang kurang realistis ataupun 

adanya efisiensi dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat 

(Widhianto, 2010). 

Tabel 1.1 

Ringkasan APBN Semester 1 Tahun Anggaran 2013 dan 2014 
(dalam milyar rupiah) 

 
Sumber : Kementerian Keuangan 

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun anggaran 2013 semester 1 Belanja 

Pemerintah Pusat baru terealisasi sebesar 35,2%. Pada Tahun 2014 semester 1 

terjadi peningkatan dalam penyerapan angggaran yaitu 38,6%, namun pola 

PENDAPATAN NEGARA 1.502.005,0 623.240,2 41,5 1.635.378,5 713.962,3 43,7

I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.497.521,4 622.418,0 41,6 1.633.053,4 713.503,0 43,7

    1) Penerimaan Perpajakan 1.148.364,7 485.359,4 42,3 1.246.107,0 547.434,7 43,9

    2) Penerimaan Negara Bukan Pajak 349.156,7 137.058,5 39,3 386.946,4 166.068,3 42,9

II. PENERIMAAN HIBAH 4.483,6 822,2 18,3 2.325,1 459,3 19,8

BELANJA NEGARA 1.726.191,3 677.713,2 39,3 1.876.872,8 779.988,5 41,6

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.196.828,4 421.101,2 35,2 1.280.368,6 494.134,6 38,6

II. TRANSFER KE DAERAH 529.362,9 256.612,0 48,5 596.504,2 285.853,9 47,9

KESEIMBANGAN PRIMER (111.668,4) (1.667,2) 1,5 (106.041,1) (171,9) 0,2

SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (224.186,3) (54.473,0) 24,3 (241.494,3) (66.026,2) 27,3

% Defisit Terhadap PDB (2,38) (0,58) (2,40) (0,64)

PEMBIAYAAN (I+II) 224.186,3 82.126,7 36,6 241.494,3 139.601,9 57,8

I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 241.056,1 102.975,7 42,7 254.932,0 166.597,8 65,3

II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (16.869,8) (20.849,0) 123,6 (13.437,7) (26.995,9) 200,9

KELEBIHAN/(KEKURANGAN)

PEMBIAYAAN 0,0 27.653,7 0,0 (0,0) 73.575,7 -

Uraian
2013 2014

APBN-P
Realisasi 

Semester I

% thd 

APBN-P
APBN-P

Realisasi 

Semester I

% thd 

APBN-P
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penyerapannya selalu berulang dan tidak sampai 50%. Tren penyerapan yang 

cenderung akselerasi pada akhir semester kedua menunjukkan bahwa pola ini 

akan berdampak pada terganggunya kinerja rencana kegiatan dan kebijakan 

APBN secara umum. 

Untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran, pemerintah telah 

menyiapkan beberapa langkah strategis. Langkah-langkah tersebut antara lain 

dengan usaha peningkatan kapasitas para pengelola keuangan Satker dalam 

menyusun Perencanaan Pengadaan (procurement plan) dan Rencana Penarikan 

Belanja (disbursement plan), menyempurnakan regulasi/peraturan yang terkait 

dengan penganggaran, tata cara revisi DIPA, dan tata cara penerbitan ijin kontrak 

tahun jamak (multiyears contract) di setiap Kementerian Negara/Lembaga. Selain 

itu, untuk menjaga tata kelola keuangan yang lebih baik, pemerintah menerapkan 

kebijakan DIPA tanpa blokir pada tahun 20142. Di samping itu, pemerintah juga 

telah menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 untuk mempercepat proses 

pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem online melalui e-

procurement. 

Peneliti memilih ruang lingkup dan objek penelitian yaitu Satuan Kerja 

Kementerian/Lembaga lingkup pembayaran KPPN Bojonegoro. Ada beberapa 

alasan pemilihan lokasi penelitian di KPPN Bojonegoro. Pertama, secara umum 

terjadi fenomena penurunan alokasi DIPA. Mulai tahun anggaran 2013 sampai 

dengan 2015 alokasi DIPA cenderung turun. DIPA pada KPPN Bojonegoro untuk 

tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 978.818.369.000,-. Kemudian menurun di tahun 

                                                             
2
 http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-siapkan-langkah-langkah-dorong-percepatan-

penyerapan-anggaran diakses tanggal 22 Maret 2016 
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anggaran 2014 menjadi Rp. 888.845.419.000,-. Dan kembali mengalami 

penurunan di tahun anggaran 2015 yaitu menjadi Rp. 809.957.802.000,-. 

Penurunan alokasi DIPA ini salah satunya didasari atas kinerja 

kementerian/lembaga yang buruk pada tahun-tahun sebelumnya terkait dengan 

penyerapan anggaran. Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

158/PMK.02/2014 pasal 3.  

“Kementerian negara/lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan 
anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan 
anggaran belanja dalam penetapan alokasi anggaran pada tahun anggaran 
berikutnya, yang selanjutnya disebut dengan sanksi.” 

Kedua, adanya potensi keterlambatan penyerapan anggaran satker atau 

menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran. Berdasarkan 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester I TA 2015 KPPN Bojonegoro, 

realisasi anggaran belanja pemerintah pusat masih sebesar 23,33% dari pagu 

anggaran. Nilai ini menunjukkan bahwa masih ada 76,67% anggaran yang belum 

terealisasi dan akan direalisasikan di semester II TA 2015. Bahkan, ada 5 (lima) 

kementerian yang realisasinya masih 0% atau belum melakukan penyerapan 

anggaran sama sekali, yaitu : (1) Kementerian Dalam Negeri, (2) Kementerian 

Ketenagakerjaan, (3) Kementerian Sosial, (4) Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, dan (5) Kementerian Perdagangan. Sedangkan, kementerian 

yang paling bagus penyerapannya adalah Kementerian Pertanian yang realisasinya 

sudah mencapai 62,16%. Nilai anggaran dan realisasi serta sisa dana pada 

semester 1 TA 2015 tiap-tiap kementerian dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini 

: 
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Tabel 1.2 

Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga Semester 1 Tahun Anggaran 2015 
KPPN Bojonegoro (dalam Rupiah) 

 
Sumber : KPPN Bojonegoro 

Ketiga, KPPN Bojonegoro merupakan instansi vertikal dari Kementerian 

Keuangan di bawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur 

yang pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) pemerintah Republik 

Indonesia yang melaksanakan tugas sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) 

yang wilayah pembayarannya meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten 

Lamongan. Sementara satuan kerja Kementerian/Lembaga merupakan Chief 

Operational Officer (COO) yang mempunyai kewenangan tertentu sesuai 

bidangnya masing-masing dalam pemerintahan. Keempat, pemilihan objek 

penelitian ini adalah terkait dengan aksesibilitas data. Penulis merasa yakin akan 

dengan mudah memperoleh data sekunder maupun data primer. 

Fenomena penyerapan anggaran yang masih menumpuk pada akhir tahun 

anggaran yang selalu terjadi setiap tahunnya dan berbagai upaya telah dilakukan 

oleh pemerintah terkait penyerapan anggaran ini seperti menyempurnakan 

No BA Kementerian/Lembaga Anggaran Realisasi Sisa Dana % Realisasi

1 005 Mahkamah Agung 26,051,961,000 11,240,975,158 14,810,985,842 43.15%
2 006 Kejaksaan Republik Indonesia 12,897,683,000 4,881,964,410 8,015,718,590 37.85%
3 010 Kementerian Dalam Negeri 5,048,975,000 0 5,048,975,000 0.00%
4 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 13,836,598,000 5,660,667,163 8,175,930,837 40.91%
5 015 Kementerian Keuangan 22,582,016,000 8,520,237,029 14,061,778,971 37.73%
6 018 Kementerian Pertanian 27,437,682,000 17,054,324,000 10,383,358,000 62.16%
7 022 Kementerian Perhubungan 46,339,701,000 1,812,591,314 44,527,109,686 3.91%
8 024 Kementerian Kesehatan 19,586,476,000 3,209,046,000 16,377,430,000 16.38%
9 025 Kementerian Agama 588,184,650,000 105,793,712,533 482,390,937,467 17.99%

10 026 Kementerian Ketenagakerjaan 1,314,104,000 0 1,314,104,000 0.00%
11 027 Kementerian Sosial 1,150,000,000 0 1,150,000,000 0.00%
12 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 64,520,748,000 11,015,281,136 53,505,466,864 17.07%
13 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 7,460,000,000 0 7,460,000,000 0.00%
14 054 Badan Pusat Statistik 20,297,745,000 6,050,586,331 14,247,158,669 29.81%
15 056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 19,505,784,000 3,591,808,328 15,913,975,672 18.41%
16 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia 183,463,540,000 76,953,321,903 106,510,218,097 41.94%
17 076 Komisi Pemilihan Umum 37,414,863,000 1,280,752,019 36,134,110,981 3.42%
18 090 Kementerian Perdagangan 5,000,000,000 0 5,000,000,000 0.00%

Jumlah 1,102,092,526,000 257,065,267,324 845,027,258,676 23.33%
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regulasi/peraturan yang terkait dengan penganggaran, tata cara revisi DIPA, dan 

tata cara penerbitan ijin kontrak tahun jamak (multiyears contract) di setiap 

Kementerian Negara/Lembaga. Namun selama sepuluh tahun terakhir pola yang 

sama masih saja terjadi. Hal itulah yang menjadi motivasi peneliti untuk berusaha 

menganalisis keterlambatan penyerapan anggaran di kementerian/lembaga. 

Terutama di KPPN Bojonegoro karena tingkat penyerapan anggaran pada tahun 

anggaran 2015 satuan kerja kementerian/lembaga di KPPN Bojonegoro tidak 

optimal dan terjadi kecenderungan penumpukan di akhir tahun anggaran. Hal ini 

tentunya akan mengganggu rencana kinerja kebijakan APBN terhadap 

perekonomian secara umum. Selain itu juga akan berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan yang menjadi 

sasaran kebijakan fiskal secara khusus.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dijawab 

dalam penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut:  : “Mengapa terjadi 

keterlambatan penyerapan anggaran belanja di wilayah pembayaran KPPN 

Bojonegoro Tahun Anggaran 2015”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 
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1. Mengetahui tingkat keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satker 

di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro pada tahun 2015.  

2. Mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan penyerapan 

anggaran satker di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro pada tahun 2015. 

 

1.4. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis. Sebagai bahan literatur bagi peneliti lain yang tertarik dalam 

bidang kajian tentang penyerapan anggaran belanja satker 

kementerian/lembaga pengguna APBN, baik dalam hal teori maupun metode 

penelitian.  

2. Manfaat praktisi. Pertama, sebagai masukan/bahan pertimbangan bagi Kepala 

Satker atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengambil 

keputusan/kebijakan dalam kaitannya dengan keterlambatan penyerapan 

anggaran belanja. Kedua, sebagai masukan bagi semua pihak yang 

memerlukan informasi terkait dengan keterlambatan penyerapan anggaran 

belanja kementerian/lembaga. 

 

1.5. Ruang Lingkup/Batasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada pelaksanaan proses 

realisasi anggaran belanja pada satker di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro 

tahun anggaran 2015. Proses realisasi anggaran pada satker diawali dengan 

diterimanya dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sampai 
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diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM). Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui permasalahan-permasalahan yang menyebabkan keterlambatan 

penyerapan anggaran pada satker kementerian/lembaga di wilayah pembayaran 

KPPN Bojonegoro tahun anggaran 2015. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penyerapan 

anggaran adalah Kuswoyo (2011) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor 

penyebab terjadinya penumpukan penyerapan anggaran belanja di akhir tahun 

anggaran pada satuan kerja di wilayah KPPN Kediri. Penelitian ini menggunakan 

analisis faktor dengan jenis analisis faktor eksploratif (Exploratory Factor 

Analysis-EFA). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terkonsentrasinya 

penyerapan anggaran belanja di akhir tahun anggaran disebabkan oleh empat 

faktor utama, yaitu : 1) faktor perencanaan anggaran, 2) faktor pelaksanaan 

anggaran, 3) faktor pengadaan barang/jasa, 4) faktor internal satuan kerja. 

Herriyanto (2012) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor penyebab 

terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja di wilayah 

KPPN Jakarta. Dengan menggunakan analisis faktor eksploratif (Exploratory 

Factor Analysis-EFA), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keterlambatan 

penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja kementerian/lembaga disebabkan 

oleh : 1) faktor perencanaan, 2) faktor administrasi, 3) faktor sumber daya 

manusia, 4) faktor dokumen pengadaan, 5) faktor ganti uang persediaan. 

Sukadi (2012) melakukan penelitian dengan menanalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran belanja pada akhir tahun 

anggaran dengan mengambil studi pada satuan kerja di KPPN Yogyakarta. Teknik 
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analisis yang digunakan adalah model regresi berganda. Hasil penelitiannya 

menunjukkan terdapat empat faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan 

anggaran belanja pada akhir tahun anggaran, yaitu: 1) faktor perencanaan 

anggaran, 2) faktor pelaksanaan anggaran, 3) faktor pengadaan barang dan jasa, 

dan 4) faktor internal satuan kerja. 

Seftianova dan Adam (2013) meneliti pengaruh kualitas DIPA dan akurasi 

perencanaan kas terhadap kualitas penyerapan anggaran pada satker wilayah 

KPPN Malang. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda 

menyimpulkan bahwa dalam manajemen penarikan belanja kualitas DIPA 

berpengaruh positif terhadap kualitas penyerapan anggaran, baik dari segi tingkat 

penyerapan anggaran maupun proporsionalitas penyerapan anggaran antar 

periode. Kualitas DIPA yang baik akan mendukung kelancaran serta ketepatan 

waktu dalam pelaksanaan anggaran sehingga penyerapan anggaran dapat lebih 

berkualitas. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa akurasi 

perencanaan kas tidak berpengaruh terhadap kualitas penyerapan anggaran baik 

dari segi tingkat penyerapan anggaran maupun proporsionalitas penyerapan 

anggaran antar periode. Hal ini dapat dijelaskan oleh pelaksanaan perencanaan kas 

yang belum optimal, sehingga kualitas penyerapan anggaran yang diharapkan 

belum dapat tercapai. 

Penelitian-penelitian di atas menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode survei berupa kuisioner yang dibagikan kepada responden. Berbeda 

dengan penelitian sebelumnya, penulis akan melakukan penelitian bersifat analisis 

deskriptif karena analisis deskriptif tepat digunakan untuk menjelaskan 
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pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada satker di wilayah kerja KPPN 

Bojonegoro pada tahun 2015 serta mengungkapkan permasalahan yang 

menyebabkan keterlambatan dalam realisasi anggaran belanja satker di wilayah 

kerja KPPN Bojonegoro.  

     Satker      KPPN  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

Gambar 2.1 

Proses Realisasi APBN 
 

Gambar 2.1. di atas adalah alur proses tahapan realisasi APBN. 

Keseluruhan proses sebenarnya ada di Satker, KPPN hanya sebagai kasir dalam 

pencairan APBN seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 

2004. Jadi apabila terjadi keterlambatan penyerapan anggaran, penyebabnya ada 

di Satker itu sendiri. Biasanya permasalahan-permasalahan tersebut bersumber 

dari : 1) internal K/L, 2) proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, 3) 

dokumen pelaksanaan anggaran dan proses revisi, dan 4) permasalahan lainnya, 

seperti adanya peningkatan alokasi belanja K/L pada saat terjadi perubahan APBN 

sebagaimana tertuang dalam APBN-Perubahan (APBN-P). 
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2.2.  Landasan Teori 

2.2.1. Teori Pengeluaran Pemerintah 

Teori Adolf Wagner dalam Mangkoesoebroto (2001) menyatakan bahwa 

pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin 

meningkat. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam 

kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan.  

Samuelson dan Nordhaus (1996) mengatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah terdiri dari tiga pos. Pertama, pengeluaran pemerintah untuk barang 

dan jasa. Kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, dimana gaji 

pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan. Dan ketiga, pengeluaran 

pemerintah untuk transfer payment, yaitu pemberian atau pembayaran langsung 

kepada masyarakat, seperti subsidi, bantuan langsung, pembayaran pensiun dan 

lain-lain. 

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator 

besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. 

Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran 

pemerintah yang bersangkutan (Suparmoko, 1987). 

Kebijakan yang ditempuh oleh suatu pemerintahan adalah merupakan 

cerminan dari pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan 

suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah 

mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk kebijakan tersebut 

(Mangkoesoebroto, 2001).  
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Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa merupakan salah satu bentuk 

dari peranan pemerintah dalam perekonomian modern yaitu peranan alokasi 

(Mangkoesoebroto, 2001). Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui 

sistem pasar tersebut menjadikan pemerintah berperan penting dan bertanggung 

jawab dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.  

Secara teknis, belum ditemukan suatu teori yang secara jelas mengenai 

kriteria bagaimana suatu proses pencairan dana APBN dikatakan cepat atau 

lambat. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan oleh Direktorat Transformasi 

Perbendaharaan dalam Modul Manajemen DIPA, bahwa sebenarnya dalam proses 

penyusunan DIPA, masing-masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran/Satuan Kerja telah memiliki rencana terperinci mengenai rencana 

penarikan dana dan perkiraan penerimaan. Dengan penjelasan tersebut, bisa 

ditarik kesimpulan bahwa proses pencairan dana bisa dikatakan lambat apabila 

lebih lambat daripada rencana yang tertuang dalam dokumen DIPA, dan 

sebaliknya penyerapan anggaran dikatakan cepat apabila lebih cepat dari 

perencanaan yang tertuang dalam dokumen DIPA (Nugroho, 2013). 

2.2.2. Penganggaran dan Anggaran 

Penganggaran adalah penerjemahan sumber daya keuangan ke dalam 

tujuan manusia (Wildavsky, 2006). Haryanto dan Arifuddin (2007) berpendapat 

bahwa penganggaran merupakan kegiatan alokasi sumber daya keuangan yang 

terbatas untuk pembiayaan belanja sebuah organisasi yang cenderung tidak 

terbatas. Selanjutnya Hansen dan Mowen (2007) mendefinisikan anggaran 
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sebagai rencana keuangan untuk masa datang yang mengidentifikasi tujuan dan 

tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Sementara itu, Halim (2004) mengartikan anggaran sebagai rencana 

operasional yang dinyatakan dalam satuan uang dari suatu organisasi, di mana 

satu pihak menggambarkan perkiraan biaya/pengeluaran dan pihak lain 

menggambarkan perkiraan pendapatan/penerimaan guna menutupi pengeluaran 

tersebut untuk suatu periode tertentu yang umumnya satu tahun. 

Menurut Haryanto dan Arifuddin (2007), pengertian anggaran dibagi 

menjadi anggaran dalam arti luas dan anggaran dalam arti sempit. Dalam arti luas, 

anggaran meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan dan 

dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana 

penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja.  

Anggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan dan keuangan secara 

periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program, kegiatan, dan 

jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan 

(pengeluaran/belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Haryanto dan 

Arifuddin, 2007). Dalam penyusunan anggaran sektor publik dikenal dua 

pendekatan, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan New Public 

Management (NPM). Penganggaran tradisional memfokuskan pada masukan 

(input) yang diterjemahkan ke dalam anggaran linear. Hal ini berarti setiap 

pengeluaran anggaran diklasifikasikan berdasarkan jenis pengeluaran dan 

tujuannya (Congqin, 2007).  
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Anggaran dengan pendekatan NPM sangat menekankan pada konsep value 

for money dan pengawasan atas kinerja keluaran (output). Pendekatan ini 

dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan pendekatan tradisional. Anggaran 

dengan pendekatan NPM terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah 

penganggaran berbasis kinerja (Haryanto dan Arifuddin, 2007). Penganggaran 

berbasis kinerja (performance budget) merupakan penganggaran yang dipicu oleh 

misi dan berorientasi pada hasil (outcome).  

Dalam arti luas, penganggaran kinerja mencakup semua anggaran yang 

menghubungkan antara input dan output, memfokuskan pada membuat outcome, 

bukan input dari anggaran publik. Penganggaran ini juga berfokus pada tanggung 

jawab perilaku pemerintah dan pengukuran kinerja (Congqin, 2007). 

 

2.2.3. Belanja Pemerintah Pusat 

Belanja Pemerintah Pusat menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor  

214/PMK.05/2013 dikelompokkan menjadi : belanja pegawai, belanja barang, 

belanja modal, belanja pembayaran bunga utang/kewajiban, belanja subsidi, 

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain.  

Belanja Pegawai. Belanja Pegawai merupakan pengeluaran yang 

merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, 

yang harus dibayarkan kepada  pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri 

baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang 

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas 

pekerjaan yang telah dilaksanakan  dalam rangka mendukung tugas fungsi unit 
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organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan 

dengan pembentukan modal. 

Belanja Barang. Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk 

menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi 

barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan 

barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan 

belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja 

pemeliharaan,  belanja perjalanan dinas, belanja barang BLU dan belanja barang 

untuk diserahkan kepada masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait 

belanja barang adalah: 

- belanja barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor 

(barang dan jasa), pemeliharaan  kantor dan aset tetap/aset lainnya serta biaya 

perjalanan; 

- disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-

honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat 

Penguji/Penandatangan SPM, termasuk Petugas SAI/SIMAK-BMN); 

- sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor 

untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan 

induknya. 

- selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal : 

- pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum 

kapitalisasi; 
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- belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur 

ekonomis/masa manfaat atau kapasitas kinerja Aset Tetap atau Aset 

Lainnya, dan/atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi 

di masa yang  akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu 

produksi atau peningkatan standar kinerja; 

- belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk 

mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam 

kondisi normalnya; 

- belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah. 

Belanja Modal. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam 

rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang 

memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta 

melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang 

ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional 

kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat umum/publik serta 

akan tercatat di dalam Neraca satker K/L.  

Belanja Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban. Belanja pembayaran 

bunga utang/kewajiban  merupakan  pengeluaran pemerintah untuk pembayaran 

bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang  

(principal outstanding)  baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung 

berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.  Selain itu  

belanja pembayaran bunga utang juga dipergunakan untuk pembayaran 

denda/biaya lain terkait pinjaman dan hibah  dalam maupun luar negeri, serta 
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imbalan bunga.  Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian 

Anggaran Bendahara Umum Negara. 

Belanja Subsidi. Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi 

anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga 

pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor 

atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak 

sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja 

ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui 

perusahaan negara dan/atau perusahaan swasta dan perusahaan swasta yang 

diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 

Belanja Hibah. Belanja hibah merupakan pengeluaran pemerintah berupa 

transfer dalam bentuk uang/barang/jasa, yang dapat diberikan kepada pemerintah 

negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, atau kepada perusahaan 

negara/daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak 

wajib dan tidak mengikat yang dilakukan dengan  naskah  perjanjian antara 

pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah,  serta tidak terus menerus  

kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 

Belanja Bantuan Sosial. Bantuan Sosial merupakan Pengeluaran berupa 

transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat 

guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan 

kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. 

Belanja Lain-lain. Belanja lain-lain merupakan pengeluaran/belanja 

pemerintah  pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 
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pos-pos pengeluaran diatas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak 

diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan 

pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka 

penyelenggaraan kewenangan pemerintah, bersifat mendesak dan tidak dapat 

diprediksi sebelumnya. 

 

2.2.4. Anggaran Di Indonesia 

Di Indonesia, anggaran tercermin dalam penetapan APBN. APBN adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat, yang berisi daftar sistematis dan terperinci atas rencana penerimaan dan 

pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran (1 Januari s.d. 31 Desember) dan 

ditetapkan dalam sebuah Undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan 

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN 

mempunyai enam tahapan 1 , yaitu: 1) Perencanaan dan Penganggaran, 2) 

Pembahasan APBN, 3) Penetapan APBN, 4) Pelaksanaan APBN, 5) Pelaporan 

dan Pencatatan APBN, 6) Pemeriksaan dan Pertangungjawaban. 

Perencanaan dan Penganggaran (Periode Januari s.d. Juli). 

Merupakan tahap Penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi 

makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan 

penyusunan kapasitas fiskal oleh Pemerintah disiapkan oleh Pemerintah, BPS dan 

Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh 

Kementerian/Lembaga (K/L) yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah 

                                                             
1 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/ diakses tanggal 9 Maret 2016 
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(RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). 

RKP/RKAKL mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh 

Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara K/L 

selaku COO dengan Menteri Keuangan selaku CFO dan Menteri Perencanaan, 

dihasilkan Rancangan Undang-undang APBN yang bersama Nota Keuangan 

kemudian disampaikan kepada DPR.  

Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 

20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL. Penyusunan rencana kerja Kementerian 

/Lembaga untuk periode satu tahun dituangkan dalam RKA-KL. Untuk 

selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKA-KL ditetapkan setiap tahun melalui 

Keputusan Menteri Keuangan. Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga 

diamanatkan dalam Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan 

anggaran.  

Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan 

penganggaran dengan prospektif jangka menengah (medium term expenditure 

framework), penerapan penganggaran secara terpadu (unified budget), dan 

penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (performance budget). Dengan 

menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan 

rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan 

keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran (planning and 

budgeting). 
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Pembahasan APBN (Periode Agustus s.d. Oktober). Kegiatan 

pembahasan antara Kementerian/Lembaga (K/L) selaku COO dengan Menteri 

Keuangan selaku CFO dan Menteri Perencanaan, dihasilkan Rancangan Undang-

Undang APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU 

APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari 

DPD. Pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato 

Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta 

nota keuangannya. Untuk Nota Keuangan dan RUU APBN 2014, Presiden 

dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga Agustus dalam rapat 

Paripurna DPR RI. Dalam pembahasan ini DPR dapat mengajukan usul yang 

mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan 

undang-undang tentang APBN.  

Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan 

selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan 

dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dalam dengan unit 

organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR 

tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan 

pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya 

sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. 

Penetapan APBN (Periode Akhir Oktober). Setelah mempelajari Nota 

Keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing 

Fraksi memberikan pemandangan umum atas RUU APBN beserta Nota 

Keuangannya. Pemandangan umum Fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan 
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tanggapan masing-masing Fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target 

pendapatan serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi 

dan anggaran pendidikan serta pembiayaan serta rencana kebijakannya. 

Pemandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan ke empat 

Agustus. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian 

pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang 

Rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada 

menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran 

untuk masing-masing Kementerian/ Lembaga.  

Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran 

untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya, berdasarkan alokasi anggaran 

yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Dokumen 

pelaksanaan anggaran terurai dalam sasaran yang hendak dicapai, fungsi, 

program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran 

tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satker, serta pendapatan yang 

diperkirakan. 

Pelaksanaan APBN (Periode Januari s.d Desember). Pelaksanaan 

anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh 

Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal 

Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
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terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna 

Anggaran.  

Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN 

yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. 

Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah DIPA dan 

dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen 

pembayaran antara lain terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat 

Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pasal 17 

Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum 

dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang 

mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah 

ditetapkan. Lebih lanjut, pedoman dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur 

dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. 

Pelaporan dan Pencatatan APBN (Sepanjang Tahun Anggaran). 

Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, K/L dan Bendahara Umum 

Negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(LKPP) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan 

Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga yang disusun oleh menteri/pimpinan lembaga 
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disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi 

laporan keuangan seluruh instansi kementerian negara. Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara juga menyusun Laporan Arus Kas.  

Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku 

pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan 

kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 

Presiden menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK paling 

lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit atas laporan keuangan 

pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan 

keuangan tersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah. Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 menyebutkan bahwa Presiden 

menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun 

anggaran berakhir.  

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setidak-tidaknya meliputi Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan, serta dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan 

lainnya. Mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 

Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban (Semester dan Annual). Atas 

LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan,dan LKPP 
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yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR 

dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 

untuk dibahas dan disetujui. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang 

tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo 

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN 

pada Bab IX memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. 

Pada tahap ini pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh 

atasan/kepala kantor/satuan kerja Kementerian/Lembaga dalam lingkungannya.  

Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaaan kas bendahara 

sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. Inspektur Jenderal masing-masing 

Kementerian/Lembaga dan unit pengawasan pada lembaga melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian/Lembaga 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektur Jenderal 

Kementerian/Lembaga dan pimpinan unit pengawasan lembaga wajib 

menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan 

pelaksanaan APBN. Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, 

terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif baik secara 

langsung mupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui 

mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester I kepada DPR 

selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya semester I tahun anggaran 

yang bersangkutan.  
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Laporan tersebut harus pula mencantumkan prognosa untuk semester II 

dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya 

APBN Perubahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan semester I 

dan prognosa semester II tersebut dibahas dalam rapat kerja antara Panitia 

Anggaran DPR dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Pengawasan 

tidak langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas 

pelaksanaan APBN kepada DPR. Pemeriksaan yanag dilakukan BPK menyangkut 

tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan APBN. 

 

2.2.5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

Setelah UU APBN disahkan dan rincian APBN telah ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden, menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan 

anggaran sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Perpres. 

Dokumen tersebut diberi nama DIPA yang disusun oleh menteri/pimpinan 

lembaga selaku pengguna anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal 

Anggaran atas nama Menteri Keuangan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 171/PMK.02/2013 DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat 

informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan 

kegiatan bagi Satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum 

Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.  

Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh 

dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Selain 

sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi Satker dan dasar pencairan 
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dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum 

Negara, DIPA juga berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, 

pengawasan APBN, dan perangkat akuntansi pemerintah. DIPA dikelompokkan 

menjadi dua, DIPA Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L) dan DIPA 

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). 

DIPA Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L) meliputi 

DIPA Induk dan DIPA Petikan. DIPA Induk merupakan akumulasi dari DIPA per 

Satker yang disusun oleh PA menurut Unit Eselon I Kementerian/Lembaga. 

Sedangkan DIPA Petikan merupakan DIPA per satker yang dicetak secara 

otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian 

pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang 

berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satker. Kemudian DIPA 

Petikan Kementerian/Lembaga dikategorikan menjadi : 

- DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat (KP) yaitu DIPA yang dikelola oleh Satker 

Kantor Pusat dan/atau Satker pusat suatu Kementerian/Lembaga, termasuk di 

dalamnya DIPA Satker Badan Layanan Umum (BLU) pada kantor pusat, dan 

DIPA Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT). 

- DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah (KD) yatu DIPA yang dikelola oleh 

Kantor/Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga di daerah termasuk di 

dalamnya untuk DIPA satker BLU di daerah. 

- DIPA Dana Dekonsentrasi (DK) yaitu DIPA dalam rangka pelaksanaan dana 

dekonsentrasi, yang dikelola oleh SKPD Provinsi yang ditunjuk oleh 

Gubernur. 
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- DIPA Tugas Pembantuan (TP) yaitu DIPA dalam rangka pelaksanaan Tugas 

Pembantuan, yang dikelola oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang 

ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang memberi tugas pembantuan. 

- DIPA Urusan Bersama (UB) yaitu DIPA yang memuat rincian penggunaan 

anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Urusan Bersama, 

yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang 

ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga berdasarkan usulan Kepala Daerah. 

DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). DIPA 

BA BUN hanya terdiri atas DIPA BUN, yang merupakan DIPA per satker dalam 

sub BA BUN dan dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai 

informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan 

penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan 

kegiatan satker (sejenis dengan DIPA Petikan K/L). 

 

2.2.6. Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN 

Dengan disahkannya dan diterbitkannya DIPA sebagai dokumen 

pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, maka secara hukum proses pelaksanaan 

anggaran telah dapat dilaksanakan. Kementerian/Lembaga selaku COO dan juga 

sebagai pengguna anggaran dapat melakukan kegiatan yang mengakibatkan 

pengeluaran negara yang sumber dananya berasal dari APBN. Sedangkan Menteri 

Keuangan selaku CFO dan sebagai Bendahara Umum Negara menyediakan dana 

yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran. Sesuai Peraturan Menteri 
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Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 untuk menyelesaikan tagihan tagihan atas 

beban APBN dilakukan tahap-tahap sebagai berikut : 

- Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) berwenang 

menunjuk Kuasa Penggunan Anggaran (KPA), menetapkan Pejabat 

Perbendaharaan, dan mengangkat Bendahara Pengeluaran. Pejabat 

Perbendaharaan dimaksud adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 

- PPK menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana 

berdasarkan DIPA; membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian 

/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; mengendalikan pelaksanaan 

perjanjian/kontrak; menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak 

tagih kepada negara; membuat dan menandatangani Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP).  

- PPSPM menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung, membebankan 

tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan, menerbitkan Surat 

Perintah Membayar (SPM). 

- PPSPM menyampaikan SPM dalam rangkap 2 (dua) beserta Arsip Data 

Komputer (ADK) SPM kepada KPPN dalam waktu paling lambat dua hari 

kerja setelah SPM diterbitkan. 

- KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada 

dalam penguasaannya kepada PA. 
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2.2.7. Penyelesaian Pembayaran Atas Beban APBN 

SPM dan ADK yang diajukan oleh PPSPM ke KPPN digunakan sebagai 

dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 dalam pencairan anggaran belanja 

negara, KPPN melakukan tahapan pencairan dana atas SPM yang disampaikan 

oleh PPSPM, sebagai berikut : 

- Meneliti SPM, yang meliputi : meneliti kelengkapan dokumen pendukung 

SPM, meneliti kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM dengan spesimen 

tanda tangan PPSPM pada KPPN, memeriksa cara penulisan/pengisian 

jumlah angka dan huruf pada SPM, memeriksa kebenaran penulisan dalam 

SPM termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan. 

- Menguji SPM, yang meliputi : menguji kebenaran perhitungan angka atas 

beban APBN yang tercantum dalam SPM, menguji ketersediaan dana pada 

kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada 

SPM, menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau 

perubahan data pegawai yang telah disampaikan kepada KPPN, menguji 

persyaratan pencairan dana, menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang 

tercantum dalam SPM dengan nilai pada SSP. 

- KPPN menerbitkan SP2D setelah penelitian dan pengujian sebagaimana 

dimaksud telah memenuhi syarat. Dalam hal hasil penelitian dan pengujian 

tidak memenuhi syarat, Kepala KPPN mengembalikan SPM beserta dokumen 

pendukung secara tertulis. 
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- Pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan melalu itransfer dana dari Kas 

Negara pada bank operasional kepada Rekening Pihak Penerima yang 

ditunjuk pada SP2D. 

- Penyelesaian SP2D dilakukan dengan prosedur standar operasional dan 

norma waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

- Penerbitan SP2D atas beban APBN oleh KPPN dicatat sebagai Realisasi 

Anggaran dan mengurangi pagu anggaran DIPA satker. 

 

2.2.8. Revisi Anggaran 

Dalam rangka penyesuaian anggaran belanja Pemerintah Pusat yang 

disebabkan oleh perubahan proritas kebutuhan, perubahan keadaan, dan untuk 

mempercepat capaian kinerja Kementerian/Lembaga perlu untuk dilakukan revisi 

anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 

ruang lingkup revisi anggaran meliputi perubahan rincian angaran pada BA K/L 

dan BA BUN, yang terdiri atas : perubahan rincian anggaran yang disebabkan 

penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian 

angarannya, perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran 

tetap, dan ralat karena kesalahan administrasi. 

Revisi Anggaran juga berlaku dalam hal terdapat perubahan atas APBN 

Tahun Anggaran 2015, Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran; 

dan/atau perubahan  atas  Kebijakan  Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan 

Kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran pada BA K/L terdiri dari 

revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, revisi anggaran pada Kantor 
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Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, revisi anggaran yang memerlukan 

persetujuan Eselon I Kementerian/Lembaga, revisi anggaran pada Kuasa 

Pengguna Anggaran,  dan revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Moleong (2008) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang memakai metode naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau 

pemahaman atas fenomena dalam suatu latar belakang yang berkonteks khusus. 

Menurut Sarantakos (1993), penelitian kualitatif mencoba menerjemahkan 

pandangan-pandangan dasar interpretif dan fenomenologis yang antara lain : 1) 

realitas sosial adalah sesuatu yang subjektif dan diinterpretasikan, bukan sesuatu 

yang lepas di luar individu-individu; 2) manusia tidak secara sederhana 

disimpulkan mengikuti hukum-hukum alam di luar diri, melainkan menciptakan 

rangkaian makna menjalani hidup; 3) ilmu didasarkan pada pengetahuan sehari-

hari, bersifat induktif, idiografis, dan tidak bebas nilai; 4) penelitian bertujuan 

untuk memahami kehidupan sosial. 

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan tujuan menjelaskan 

pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada satker di wilayah pembayaran KPPN 

Bojonegoro pada tahun 2015 serta mengungkapkan permasalahan-permasalahan 

yang menyebabkan keterlambatan dalam realisasi anggaran belanja satker di 

wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro.  
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 

data primer. Data sekunder terdiri dari dokumen laporan realisasi belanja satker di 

wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro tahun 2015, DIPA satker, dokumen 

peraturan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan anggaran pemerintah pusat 

serta laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah 

pusat. Dokumen laporan realisasi belanja satker yang berasal dari Sistem 

Akuntansi Kas Umum Negara yang dikelola KPPN Bojonegoro. Sumber data 

sekunder berasal dari KPPN Bojonegoro dan publikasi di website resmi Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. 

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung 

narasumber penelitian. Sumber data primer adalah narasumber dari satker dan 

KPPN Bojonegoro yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan terkait realisasi 

anggaran belanja satker pemerintah pusat. Narasumber satker terdiri dari Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat 

Penguji/Penandatangan SPM (PPSPM), dan bendahara pengeluaran.  Narasumber  

KPPN Bojonegoro terdiri dari Kepala Kantor, Kepala Seksi Pencairan Dana dan 

Manajemen Satker (PDMS), petugas loket penerimaan SPM, dan Customer 

Service. 

 

3.3. Situs Penelitian dan Informan 

Dalam penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah KPPN 

Bojonegoro sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara dengan fokus penelitian 
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penyerapan anggaran satker kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja 

KPPN Bojonegoro. Informan dalam penelitian ini berasal dari satker dan KPPN 

Bojonegoro. Dari satker terdiri dari KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara 

Pengeluaran. Sedangkan dari KPPN dipilih Kepala Kantor, Kepala Seksi PDMS, 

petugas loket penerimaan SPM, dan Customer Service. Selengkapnya, para 

informan dalam penelitian ini terinci dalam tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 
Daftar Informan Penelitian 

Informan Informasi Yang Hendak Diperoleh 

                                     Satker 
KPA Dokumen Anggaran (DIPA) 
PPK Pembuatan komitmen pengadaan barang dan jasa 
PPSPM Penerbitan SPM 
Bendahara Pengeluaran Pelaksanaan Anggaran 
                                     KPPN 
Kepala Kantor Kebijakan dan regulasi anggaran 
Kasi PDMS Sosialisasi kepada satker 
Customer Service Permasalahan yang dikonsultasikan oleh satker 
Petugas Loket SPM Kendala proses SPM menjasi SP2D 

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

Informan dari satker dipilih secara acak satker yang memiliki tingkat 

realisasi belanja pada triwulan ketiga tahun 2015 tidak mencapai 70% dari 

anggaran DIPA. KPA dipilih sebagai informan karena KPA merupakan pejabat 

yang mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang 

berada dalam penguasaannya. PPK dipilih sebagai informan karena PPK adalah 

pejabat pada satker yang melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan 

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. PPSPM 

dipilih sebagai informan karena PPSPM adalah pejabat pada satker yang 
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melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan 

menerbitkan SPM. PPSPM juga bertanggungjawab atas ketepatan jangka waktu 

penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN.  

Bendahara Pengeluaran dipilih sebagai informan karena Bendahara 

Pengeluaran pejabat pada satker yang sehari-hari melaksanakan tugas 

kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. 

Bendahara pengeluaran adalah pejabat yang paling memahami kondisi anggaran 

yang ada di dalam satker. Keempat informan dari pihak satker tersebut diharapkan 

mampu memberikan penjelasan terkait permasalahan penyerapan anggaran yang 

ada di satkernya. 

Sementara informan dari KPPN Bojonegoro adalah petugas pada unit yang 

terkait dengan pelaksanaan anggaran. Petugas loket penerimaan SPM dipilh 

sebagai informan karena petugas loket penerimaan SPM hampir setiap hari 

bertatap muka langsung dengan petugas pengantar SPM dari satker. Dari petugas 

loket ini diharapkan memberikan informasi mengenai kendala-kendala 

penyerapan anggaran ketika proses SPM menjadi SP2D. Customer Service dipilih 

sebagai informan karena setiap jam kerja melakukan asistensi kepada satker. Jadi 

di sinilah tempat petugas atau pejabat satker untuk berkonsultasi mengenai 

permasalahan yang ada di satkernya. 

Kepala Seksi PDMS dipilih sebagai informan karena kepada beliau penulis 

dapat mengetahui sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPPN Bojonegoro kepada 

satker dalam rangka meminimalisir keterlambatan penyerapan angaran. Kepala 

KPPN Bojonegoro dipilh sebagai informan karena beliau merupakan Kuasa 
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Bendahara Umum Negara di daerah. Dengan kata lain beliau adalah orang yang 

diberi wewenang oleh Menteri Keuangan di bidang perbendaharaan yang ada di 

daerah. Di samping itu, penulis akan menggali informasi dari beliau tentang 

regulasi yang mengatur pencairan APBN.  

 

3.4. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam  penelitian ini, untuk pengumpulan data mengacu  pada  pendekatan 

umum  yang  paling  sering  digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan 

format wawancara semi terstruktur. Hal ini didasarkan pendapat bahwa praktek 

yang  baik  yaitu  dengan  mengembangkan panduan wawancara yang  membantu 

pewawancara tetap fokus pada materi wawancara, namun tanpa memaksakan 

terlalu banyak struktur (Elliott dan Timulak, 2005). Lebih lanjut dikatakan Elliott 

dan  Timulak  (2005)  bahwa  secara  umum  penelitian  kualitatif  menggunakan 

pertanyaan dan  strategi  terbuka untuk memperoleh data. Dari pendapat  tersebut, 

penelitian  ini  menggunakan  pertanyaan  yang  sebagian besar terbuka, dengan 

sebuah panduan wawancara yang memuat tematik pertanyaan sebagaimana dalam 

lampiran  (pedoman wawancara  terlampir). Harapannya, dengan pertanyaan yang 

terbuka akan memungkinkan informan untuk mendiskusikan masalah-masalah 

yang dihadapi dalam penyerapan anggaran. 

Untuk pengumpulan data, Elliott dan Timulak (2005) memberikan 

panduan tiga  aspek  kunci  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  

deskriptif/interpretatif, yaitu: 1) Dalam  pengumpulan  data  fokusnya  adalah  

“naturally”  didorong  oleh pertanyaan penelitian yang spesifik; 2) Dalam  
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wawancara,  informan  mempunyai  kuasa,  dalam  arti  mereka diposisikan  

sebagai co-peneliti (mitra). Pewawancara  mencoba memberdayakan informan 

untuk memimpin dan menunjukkan bagian penting dari fenomena yang mereka 

ketahui; 3) Penggunaan strategi triangulasi atas data yang dikumpulkan dari  

beberapa metode.  Strategi  ini  dapat  menghasilkan  gambaran  yang  lebih  kaya  

dan seimbang dari fenomena tersebut, dan juga berfungsi sebagai cross-validasi. 

 

3.5. Teknik Analisis 

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan 

menyusun data yang diperoleh secara sistematis dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, 

menyusun ke dalam pola, memilih data yang penting, dan membuat kesimpulan 

agar data mudah dipahami (Sugiyono, 2010). Miles dan Huberman (1984) dalam 

Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

berupa reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification). Secara keseluruhan, 

aktivitas tersebut saling berhubungan. 

Langkah pertama yaitu reduksi data (data reduction). Reduksi data adalah 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan 

transformasi semua data yang diperoleh di lapangan. Kenyataannya, peneliti telah 

melakukan reduksi data sebelum melakukan pengumpulan data yaitu dengan 

memilih permasalahan terkait keterlambatan penyerapan anggaran satker, 

membuat pertanyaan penelitian, dan menentukan cara pengumpulan data. Atas 
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data yang terkumpul selanjutnya peneliti melakukan reduksi data yang tidak 

relevan, mengambil data utama yang penting kemudian merangkumnya, 

mengelompokkannya, dan membuat kesimpulan sementara. Hasil data reduksi 

tersebut akan memberikan gambaran tentang hasil wawancara.  

Selanjutnya langkah kedua yaitu penyajian data (data display). Penyajian 

data adalah deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk 

melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini, 

peneliti melakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif, tabel, dan 

atau gambar. Penyajian data tidak terlepas dari tujuan penelitian untuk 

mengetahui permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan 

penyerapan anggaran satker.  

Dan langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

drawing/verificaton). Dari tahap awal pengumpulan data, peneliti mencari makna 

dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan kemudian menuliskan kesimpulan 

dari data yang diperoleh. Peneliti menggunakan teori pengeluaran pemerintah dan 

konsep anggaran dan penganggaran dalam menarik kesimpulan. Peneliti akan 

mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di satker 

terkait dengan keterlambatan penerapan anggaran belanja.  

 

3.6. Langkah Penelitian 

Langkah-langkah dalam penelitian ini akan dimulai dengan melakukan 

evaluasi realisasi anggaran satker di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro 

Tahun Anggaran 2015. Dilanjutkan dengan wawancara kepada para informan 
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terhadap tahapan proses realisasi anggaran belanja guna mengetahui faktor-faktor 

yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada triwulan 

awal dan menumpuknya realisasi anggaran di akhir tahun. Langkah penelitian 

ditunjukan Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 

Langkah Penelitian 
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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Bab ini akan membahas gambaran umum KPPN Bojonegoro, evaluasi 

realisasi anggaran belanja satker, dilanjutkan dengan analisa faktor-faktor yang 

menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran satker kementerian/lembaga. 

 

4.1. Gambaran Umum KPPN Bojonegoro 

KPPN Bojonegoro merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Kementerian Keuangan yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Jawa Timur. 

KPPN Bojonegoro memiliki wilayah pembayaran satker Kementerian/Lembaga 

yang berada di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Awal mula 

KPPN Bojonegoro berawal dari berdirinya Kantor Pembantu Bendahara Negara 

(KPBN) sejak tahun 1966. Pada tahun 1975 KPBN Bojonegoro Kantor 

Perbendaharaan Negara (KPN). Sejak tanggal 1 April 1990 KPN Bojonegoro 

mengalami perubahan nomenklatur mejadi Kantor Perbendaharaan dan Kas 

Negara (KPKN) Bojonegoro. 

Pada tahun 2004, Menteri Keuangan melakukan reorganisasi melalui 

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 302/KMK.01/2004 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Departemen Keuangan. Dengan Keputusan Menteri 

Keuangan ini antara lain ditetapkan pemisahan fungsi antara penyusun anggaran 

dan pelaksana anggaran, dan pembentukan DJPBN (penggabungan fungsi yang 
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tersebar pada Direktorat Jenderal Anggaran, Badan Akuntansi Keuangan Negara 

(BAKUN), dan Pusmon). 

Kemudian, ditetapkanlah KMK Nomor 303/KMK.01/2004 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dengan ditetapkannya KMK ini, 

nomenklatur KPKN berganti menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN), yang merupakan kantor vertikal di bawah DJPBN. Perubahan mendasar 

dari fungsi KPKN menjadi KPPN adalah peniadaan fungsi ordonansering yang 

sebelumnya ada pada KPKN dialihkan kepada Kementerian/Lembaga. KPPN 

hanya menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara (comptabel) sebagaimana 

diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja kantor vertikal di lingkungan DJPBN, 

dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja KPPN dengan mengganti 

KMK Nomor 303/KMK.01/2004 menjadi PMK Nomor 169/PMK.01/2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. Berdasarkan PMK tersebut, KPPN Bojonegoro ditetapkan 

sebagai KPPN Tipe A2 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 

perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban 

anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan 

dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPPN Bojonegoro 

mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 

a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan 

perundang-undangan,  
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b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama 

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara,  

c. penyaluran pembiayaan atas beban APBN,  

d. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan,  

e. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas 

Negara,  

f. pengiriman dan penerimaan kiriman uang,  

g. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,  

h. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan 

hibah luar negeri,  

i. penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),  

j. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi,  

k. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan,  

l. pelaksanaan kehumasan, dan  

m. pelaksanaan administrasi KPPN. 

KPPN Bojonegoro terdiri dari empat seksi, yaitu Subbagian Umum, Seksi 

Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Seksi Bank, dan Seksi Verifikasi, 

Akuntansi dan Kepatuhan Internal.  

Subbagian Umum mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan 

organisasi, kinerja, sumber daya manusia (SDM), dan keuangan, penatausahaan 

user Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), penyusunan bahan 

masukan dan konsep rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), Rencana 

Kerja Tahunan (RKT), Penilaian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Keuangan 
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Instansi Pemerintah (LAKIP) KPPN, serta tata usaha, rumah tangga dan 

kehumasan.  

Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker mempunyai tugas 

melakukan pengujian resume tagihan dan SPM, penerbitan SP2D, penerbitan 

Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU), penerbitan Surat 

Pengesahan atas Ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas Kesalahan dan 

Perbaikan SP2D Hasil Verifikasi pada KPPN, dan pengelolaan data kontrak, data 

supplier, dan belanja pegawai Satker, monitoring dan evaluasi penyerapan 

anggaran Satker, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan 

perbendaharaan, fungsi customer service, supervisi teknis SPAN dan helpdesk 

Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), pemantauan standar 

kualitas layanan KPPN dan penyediaan layanan perbendaharaan. 

Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan 

dana, fungsi cash management, penerbitan Daftar Tagihan, pengelolaan rekening 

Kuasa BUN dan Bendahara serta penatausahaan penerimaan negara. Sebelum 

PMK ini, Seksi Bank mempunyai nama Seksi Bank/Giro Pos.  

Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas 

melakukan verifikasi pembayaran, rekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan 

Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, pelaporan realisasi dan analisis kinerja 

anggaran serta analisis data statistik laporan keuangan, pemantauan pengendalian 

intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak 

lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 
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KPPN Bojonegoro mempunyai visi, yaitu “Menjadi Pelaksana Fungsi 

Bendahara Umum Negara di Daerah yang Profesional, Transparan dan Akuntabel 

untuk Mewujudkan Pelayanan Prima”. Visi tersebut menggambarkan suatu 

kondisi ideal yang ingin dicapai oleh KPPN Bojonegoro yaitu memiliki SDM 

yang profesional, berdedikasi tinggi dan berkemampuan teknis yang bisa 

diandalkan serta loyal terhadap tugas kewajiban dan tanggung jawabnya untuk 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai tugas dan wewenang.  

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, KPPN Bojonegoro menyusun 

misi sebagai berikut: 

1. menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu 

dan tepat jumlah waktu, 

2. mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel, 

3. mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat 

waktu. 

 

4.2.  Evaluasi Realisasi Anggaran Belanja Satker di Wilayah Pembayaran   

KPPN Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 

Realisasi anggaran belanja DIPA satker kementerian/lembaga di KPPN 

Bojonegoro pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 1.102.092.526.000. 

Penyerapan anggaran belanja ini sebesar 96,58% dari total DIPA sebesar 

Rp.1.064.362.836.954. Sisa anggaran TA 2015 sebesar Rp. 37.729.689.046 atau 

3,42% dari total DIPA. Laporan realisasi anggaran TA 2015 belanja tiap-tiap 

kementerian/lembaga ditunjukkan Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 

Realisasi Anggaran Belanja Satker KPPN Bojonegoro 
Tahun Anggaran 2015 

Sumber : KPPN Bojonegoro 
  

Dari Tabel  4.1  diketahui bahwa  tingkat  realisasi anggaran terbesar 

adalah Kepolisisan Negara Republik Indonesia sebesar 114,07% dari DIPA. Hal 

ini disebabkan realisasi belanja pegawai melebihi pagu DIPA pada dua satker 

Kepolisisan Negara Republik Indonesia karena adanya penambahan dan mutasi 

pegawai pada tahun 2015, sehingga pembayaran belanja pegawai lebih besar dari 

pagu anggaran yang telah dianggarkan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2012, untuk realisasi 

pembayaran belanja gaji dalam belanja pegawai dapat melebihi pagu belanja 

pegawai dalam DIPA. Kemudian pada akhir tahun anggaran dilakukan revisi 

DIPA untuk menyesuaikan pagu DIPA dengan realisasi pada belanja gaji agar 

realisasinya tidak melebihi pagu yang tersedia. 

Sementara untuk realisasi anggaran terendah adalah Kementerian Dalam 

Negeri sebesar 36,91%. Anggaran Kementerian Dalam Negeri dikelola oleh dua 

No BA Kementerian/Lembaga Anggaran Realisasi Sisa Dana % Realisasi

1 005 Mahkamah Agung 26,051,961,000 24,961,378,206 1,090,582,794 95.81%
2 006 Kejaksaan Republik Indonesia 12,897,683,000 11,811,754,295 1,085,928,705 91.58%
3 010 Kementerian Dalam Negeri 5,048,975,000 1,863,789,702 3,185,185,298 36.91%
4 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 13,836,598,000 13,098,370,453 738,227,547 94.66%
5 015 Kementerian Keuangan 22,582,016,000 21,455,301,598 1,126,714,402 95.01%
6 018 Kementerian Pertanian 27,437,682,000 25,509,799,918 1,927,882,082 92.97%
7 022 Kementerian Perhubungan 46,339,701,000 24,076,236,642 22,263,464,358 51.96%
8 024 Kementerian Kesehatan 19,586,476,000 19,382,128,645 204,347,355 98.96%
9 025 Kementerian Agama 588,184,650,000 568,636,018,680 19,548,631,320 96.68%

10 026 Kementerian Ketenagakerjaan 1,314,104,000 1,302,421,000 11,683,000 99.11%
11 027 Kementerian Sosial 1,150,000,000 1,124,462,800 25,537,200 97.78%
12 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 64,520,748,000 62,273,378,884 2,247,369,116 96.52%
13 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 7,460,000,000 7,460,000,000 0 100.00%
14 054 Badan Pusat Statistik 20,297,745,000 18,201,583,329 2,096,161,671 89.67%
15 056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 19,505,784,000 16,230,189,087 3,275,594,913 83.21%
16 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia 183,463,540,000 209,276,646,602 (25,813,106,602) 114.07%
17 076 Komisi Pemilihan Umum 37,414,863,000 32,777,360,613 4,637,502,387 87.61%
18 090 Kementerian Perdagangan 5,000,000,000 4,922,016,500 77,983,500 98.44%

Jumlah 1,102,092,526,000 1,064,362,836,954 37,729,689,046 96.58%
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satker TP yang hanya mengelola belanja modal. Realisasi yang rendah ini 

disebabkan karena DIPA diterima oleh kedua satker TP tersebut pada bulan Juli 

2015. Anggaran dalam DIPA tersebut merupakan anggaran dari APBN-

Perubahan. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang ada di DIPA sudah 

dianggarkan di anggaran Pemerintah Daerah masing-masing dan telah 

terealisasikan. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN 

harus disusun seefektif dan seefisien mungkin, yaitu dengan mencegah terjadinya 

realisasi duplikasi anggaran antardepartemen dan instansi pemerintah yang 

menimbulkan pemborosan. 

Pola pencairan anggaran belanja pada satker di wilayah pembayaran 

KPPN Bojonegoro di tahun anggaran 2015 menunjukkan bahwa terdapat 

kecenderungan satker melakukan penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun, 

sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Satker di KPPN Bojonegoro 
Tahun Anggaran 2015 

Sumber : KPPN Bojonegoro 

1 Januari 2.11% 2.11%
2 Februari 2.63% 4.74%
3 Maret 4.00% 8.74%
4 April 5.01% 13.75%
5 Mei 4.35% 18.10%
6 Juni 5.23% 23.33%
7 Juli 18.89% 42.22%
8 Agustus 3.94% 46.16%
9 September 7.39% 53.55%
10 Oktober 9.23% 62.78%
11 November 7.55% 70.33%
12 Desember 26.25% 96.58%

No. Bulan Persentase Penyerapan 
Secara Akumulatif

Persentase Penyerapan 
Per Bulan
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Dari Tabel 4.2 diketahui bahwa penyerapan anggaran pada awal tahun 

anggaran 2015 cenderung rendah dan tidak merata sampai dengan akhir triwulan 

kedua. Secara kumulatif, tingkat penyerapan sampai dengan akhir triwulan satu 

masih sebesar 8,74%, dan sampai dengan akhir triwulan kedua 23,33%, serta 

akhir triwulan tiga sebesar 53,55%.  Rendahnya penyerapan anggaran belanja di 

awal tahun anggaran akan memicu tingginya penyerapan di akhir tahun anggaran. 

Penyerapan anggaran terbesar terjadi di bulan Desember sebesar 26,25%. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi penumpukan realisasi anggaran di triwulan keempat, 

terutama di bulan terakhir tahun 2015.  

Secara kumulatif terjadi kecenderungan rendahnya tingkat penyerapan 

anggaran belanja pada triwulan pertama dan kedua. Hal ini memicu tingginya 

tingkat realisasi di akhir tahun anggaran, ditunjukkan dengan tidak meratanya 

tingkat penyerapan anggaran di setiap bulannya. Penyerapan anggaran belanja 

yang tidak merata disebabkan karena semua jenis belanja mempunyai 

kecenderungan tidak merata dalam setiap bulannya. Realisasi anggaran per jenis 

belanja secara kumulatif dibandingkan dengan realisasi anggaran per jenis belanja 

per triwulan ditunjukkan Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Realisasi Anggaran Belanja Satker Per Jenis Belanja 
KPPN  Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 

Sumber : KPPN Bojonegoro 
 

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja 
Pegawai Barang Modal Sosial Pegawai Barang Modal Sosial

Triwulan I 12.70% 3.16% 1.22% 22.88% 12.70% 3.16% 1.22% 22.88%
Triwulan II 19.54% 7.96% 6.16% 26.86% 32.24% 11.12% 7.38% 49.74%
Triwulan III 35.66% 30.20% 8.26% 14.40% 67.90% 41.32% 15.64% 64.14%
Triwulan IV 35.26% 50.60% 61.48% 34.44% 103.16% 91.92% 77.12% 98.57%

Realisasi Belanja Per Triwulan Realisasi Belanja Secara Akumulatif
Triwulan

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ANALISIS KETERLAMBATAN PENYERAPAN.... ADI SETYAWAN



49 
 

 
 

Dari Tabel 4.3 diketahui bahwa realisasi anggaran belanja secara 

akumulatif antar triwulan untuk setiap jenis belanja terutama belanja modal 

mengalami kecenderungan rendah di awal tahun dan meningkat tajam di triwulan 

ke-empat.  Sedangkan  tingkat  realisasi belanja per triwulan untuk setiap jenis 

belanja kecuali belanja pegawai mengalami  kecenderungan  terbesar di triwulan 

ke-empat. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penumpukan realisasi anggaran 

belanja di akhir tahun anggaran. 

Data realisasi anggaran belanja satker di atas juga didukung oleh hasil 

wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dari informan satker, yaitu 

para pejabat pengelola keuangan di satker-satker yang realisasinya pada semester 

1 Tahun Anggaran 2015 kurang dari 70% dari total pagu yang ada di DIPA. Tidak 

semua pejabat pengelola keuangan yang ada satker yang berhasil diwawancarai. 

Bisa jadi di satker tersebut hanya ada dua atau tiga pejabat pengelola keuangan 

dari toal empat pejabat pengelola keuangan yang seharusnya. Hal ini dikarenakan 

pejabat yang bersangkutan ada kegiatan atau tugas di luar kantor. 

Wawancara dilaksanakan di kantor masing-masing informan dan di KPPN 

Bojonegoro dengan menggunakan wawancara semi terstruktur pada jam kerja 

selama kurang lebih 20 menit. Selama proses wawancara, penulis merangkum 

hasil wawancara dengan membuat catatan kecil dan merekam wawancara 

tersebut. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara adalah seputar kendala-

kendala yang dihadapi satker dalam pelaksanaan proses realisasi anggaran untuk 

menggali informasi mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan penyerapan 

anggaran yang menjadi tujuan penelitian. 
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Ada beberapa informan dari satker yang tidak mau disebutkan nama 

satkernya karena alasan tertentu. Ada juga informan yang tidak mau direkam 

wawancaranya sehingga penulis membuat catatan wawancara dengan informan. 

Akan tetapi informan dari pihak satker tetap kooperatif dengan memberikan 

jawaban sesuai gambaran yang terjadi seputar proses realisasi anggaran beserta 

permasalahannya. 

 

4.3.  Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja 

Satker di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro Tahun Anggaran 

2015 

Pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah yang semakin lama 

semakin meningkat sejalan dengan teori pengeuaran pemerintah oleh Adolf 

Wagner, namun tidak dibarengi dengan pola penyerapan anggaran yang baik yang 

terjadi pada satker di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro. Kondisi tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor perencanaan anggaran, pengadaan 

barang/jasa, dan sumber daya manusia. 

 

4.3.1. Perencanaan Anggaran  

Perencanaan anggaran merupakan tahap awal dalam mekanisme 

pengelolaan anggaran.  Dalam tahap ini, 1 Pemerintah Pusat menyampaikan 

pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran 

berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selambat-lambatnya 

                                                             
1 http://www.wikiapbn.org/siklus-anggaran/ diakses tanggal 3 Juli 2016 
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pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Berdasarkan hasil pembahasan kerangka 

ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama 

DPR membahas kebijaksanaan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan 

acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan 

anggaran. 

Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga 

selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan 

anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya. RKA-KL 

disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan perkiraan 

belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. 

RKA-KL tersebut disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan 

pendahuluan rancangan APBN. Hasil pembahasan RKA-KL disampaikan kepada 

Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang 

APBN tahun berikutnya. 

Kenyataannya, satker-satker di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro 

masih mengalami kendala dalam hal perencanaan anggaran. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan informan dalam penelitian ini, perencanaan anggaran masih 

mengalami kendala ketidaksesuaian antara anggaran kegiatan yang tercantum 

dalam RKA-KL dengan DIPA yang disahkan. Hal ini disampaikan oleh 

Bendahara Pengeluaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro 

berikut ini :  

“dana dalam DIPA itu tidak sesuai dengan RKAKL yang kami ajukan. 
Kemudian ada beberapa mata anggaran yang tidak dapat kami cairkan 
karena tidak ada juklak dari eselon satu.” 
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Begitu juga dengan satker Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kawistolegi 

Kab. Lamongan, anggaran dalam DIPA malah lebih kecil dari anggaran yang ada 

di RKA-KL karena ada pemangkasan angaran dari Kementerian Agama. Hal 

tersebut disampaikan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) MIN 

Kawistolegi Kab. Lamongan terkait perbedaan anggaran pada RKA-KL yang 

diusulkan dengan DIPA yang diterima. 

“…sudah disusun (RKA-KL) ternyata dalam DIPA itu munculnya tidak 
sesuai dengan yang kita (kami) rencanakan di awal atau di tahun 
sebelumnya itu. Munculnya itu misalnya ada pemangkasan anggaran, 
seperti itu. Jadi ada saja yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. 
Bahkan yang tidak kita (kami) minta, ada (anggarannya). Yang kita ajukan 
malah nggak ada.”  
 

Ketidaksesuaian antara anggaran kegiatan yang tercantum dalam RKA-KL 

dengan DIPA yang disahkan dapat menyebabkan keterlambatan penyerapan 

anggaran karena satker harus melakukan revisi DIPA. Proses revisi DIPA ini 

tentunya memerlukan waktu bagi satker. Apalagi proses revisi tersebut harus ke 

eselon satu di Jakarta. Kendala inilah yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) satker “A”. 

“…itu tadi Mas masalah penyusunan (RKAKL menjadi DIPA) tadi Mas. 
Seperti contoh saat ini kita (kami) sudah memadai untuk pengadaan AC 
ternyata di tahun yang bersangkutan ternyata masih ada lagi itu keluar 
pengadaan AC. Nah, saat ini kita (kami) mau melakukan revisi karena 
mengurangi volume kan. Mengurangi volume kita harus persetujuan eselon 
satu. Itu aja yang masih kendala kita (kami).” 
 

Kondisi seperti ini terjadi karena satker terkadang tidak menyusun skala 

prioritas dalam perencanaan kegiatan atau menurut kementerian/lembaga satker, 

kegiatan yang diusulkan satker belum dibutuhkan oleh satker tersebut. Selain itu, 

alokasi DIPA tiap K/L adalah terbatas, sehingga harus digunakan dengan sebaik-

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ANALISIS KETERLAMBATAN PENYERAPAN.... ADI SETYAWAN



53 
 

 
 

baiknya berdasarkan skala prioritas yang paling utama. Selain itu, satker 

terkadang terkesan mengabaikan usulan kegiatan yang telah diajukan sebelumnya 

ternyata tidak disetujui oleh kementerian/lembaga. Sehingga apabila di dalam 

DIPA ada kegiatan yang diusulkan tahun sebelumnya, satker merasa bingung 

untuk melakukan revisi dana tersebut. Bahkan ada satker yang terkesan copy paste 

yaitu RKA-KL tahun sebelumnya diusulkan kembali untuk tahun berikutnya 

tanpa melihat kegiatan-kegiatan yang benar-benar akan dilaksanakan. 

Selain itu, DIPA yang baru diterima oleh satker pada semester dua karena 

adanya APBN Perubahan yang disahkan pada bulan Agustus mengakibatkan 

adanya kegiatan baru berupa belanja modal kegiatan fisik yang mengharuskan 

dilakukannya proses lelang. Hal ini dialami oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Bojonegoro yang baru menerima DIPA pada akhir bulan 

Agustus. Berikut kutipan wawancara dengan PPSPM Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Bojonegoro. 

“… di Tahun 2015 ini saya dapat anggaran dari APBN Perubahan. Jadi saya 
terima DIPA pada bulan Agustus akhir. Akhirnya karena saya dapat proyek 
fisik (belanja modal pembangunan pasar), jadi pencairannya harus 
menunggu termin perkembangan atau progres dari pembangunan. Maka 
pada tahun 2015 ini menumpuk pada bulan-bulan Oktober, November, dan 
Desember.” 
 

DIPA yang baru diterima pada awal semester dua tentunya akan 

menyebabkan penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran. Apalagi 

dana yang ada dalam digunakan untuk kegiatan fisik. Pencairan dananya pun tidak 

bisa sekaligus, perlu adanya tahapan sesuai progres kemajuan pekerjaan. Seperti 

yang disampaikan PPSPM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Bojonegoro. 
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“karena kami belanja modalnya pembangunan, jadi harus menunggu 
progres. Contohnya kami tahun 2015 itu kami skemanya (termin 
pembayaran) 30 (persen), 30 (persen), 40 (persen). Jadi progres 100 persen 
itu tepat pada batas terakhir pencairan (pengajuan) SPM (ke KPPN) yaitu 
tanggal 22 Desember 2015 sesuai perkembangan fisik pembangunan.” 

 

4.3.2. Pengadaan Barang/Jasa 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana 

terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, 

pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan 

barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 

kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang 

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh 

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian, ada 

beberapa permasalahan terkait dengan pengadaan barang/jasa yang dapat 

menghambat proses pencairan anggaran. Diantaranya adalah tidak ada 

pegawai/pejabat pengadaan yang mempunyai sertifikat. Sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010, semua pejabat pengadaan wajib memiliki 

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).  

Pemberian sertifikat tersebut sangatlah selektif karena hanya pegawai yang 

benar-benar dipandang mempunyai kompetensi dan kemampuan profesi di bidang 

pengadaan barang/jasa saja yang akan diberi sertifikat dengan dibuktikan pegawai 

tersebut lulus dalam ujian pengadaan barang/jasa. Dikarenakan sulitnya 

mendapatkan sertifikat tersebut, beberapa Satker hanya mempunyai sedikit 
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pegawai yang telah memiliki sertifikat. Bahkan ada satker yang tidak ada satu pun 

pegawainya yang mempunyai sertifikat.  

Karena tidak ada pegawai di satker yang mempunyai sertifikat, sehingga 

apabila ada kegiatan pengadaan barang/jasa satker tersebut menunjuk panitia dari 

luar satkernya. Akibatnya dapat berdampak pada proses pencairan dana, hal ini 

disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Madrasah Tsanawiyah 

Negeri (MTsN) Babat Kabupaten Lamongan. 

“kita (kami) kan harus mendaftarkan (pelelangan pengadaan barang/jasa) ke 
pihak kabupaten (Kantor Kementerian Agama Kab. Lamongan) terus 
diteruskan ke Kanwil (Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur). Kan ada 
panitianya sendiri. Lha, untuk menyusun perencanaan dan lain-lain, itu kan 
terkendala karena panitianya (panitia pengadaan) kan dari luar satker semua. 
Karena tidak ada yang punya sertifikat barang dan jasa sampai hari ini.” 
 

 Hal senada juga disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran KPP Pratama 

Bojonegoro, terbatasnya pegawai yang mempunyai sertifikat pengadaan 

barang/jasa sehingga harus meminta bantuan pegawai yang memiliki sertifikat 

pengadaan barang/jasa dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi 

Jawa Timur II yang notabene adalah kantor vertikal yang secara struktural berada 

di atas KPP Pratama Bojonegoro. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang 

tidak sebentar dan proses penyerapan anggaran akan mengalami keterlambatan 

karena tidak sesuai dengan jadwal rencana pencairan ke KPPN. Berikut kutipan 

wawancara dengan Bendahara Pengeluaran KPP Pratama Bojonegoro. 

“kurangnya pegawai di kantor kami yang mempunyai sertifikat PBJ. 
Sehingga kalau ada pengadaan barang kami terkendala itu. Akhirnya kami 
minta bantuan pegawai dari Kanwil (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Provinsi Jawa Timur II) yang punya sertifikat. Ini tentunya 
membutuhkan waktu lagi dalam prosesnya. Akibatnya ya agak molor 
pencairan ke KPPN dari jadwal semula.”  
 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ANALISIS KETERLAMBATAN PENYERAPAN.... ADI SETYAWAN



56 
 

 
 

Selanjutnya, terkadang pejabat pengadaan merasa khawatir terhadap aparat 

penegak hukum yang sedang gencar-gencarnya memerangi korupsi, seperti 

Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun aparat pemeriksa 

baik internal pemerintah, yaitu : Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun eksternal pemerintah yaitu : Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketakutan tersebut dapat mengakibatkan pejabat 

pengadaan terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lambannya proses 

pengadaan. Hal ini dapat berdampak pada proses pencairan anggaran, sehingga 

akan menumpuk di akhir tahun. Sebagaimana disampaikan oleh Bendahara 

Pengeluaran satker “D”. 

“pejabat pengadaan itu agak berhati-hati untuk pengadaan barang. Makanya 
agak lambat. Mereka khawatir kalau prosesnya tidak sesuai Perpres 
pengadaan (barang/jasa), takut ada temuan kalau pemeriksaan. Tiap tahun 
itu pasti ada pemeriksaan dari Itjen. Belum lagi nanti tiba-tiba BPK kirim 
surat mau periksa. Mendadak gitu lho datangnya. Kami jadi repot 
menyiapkan berkas-berkasnya apalagi kalau tidak lengkap, pasti temuan itu. 
Makanya agak lambat pencairan dana untuk pengadaan karena hati-hati tadi. 
Disesuaikan dengan Perpres pengadaan barang dan jasa.” 
 

Permasalahan lain terkait pengadaan barang/jasa adalah keterlambatan 

proses pelelangan, yang disebabkan oleh DIPA yang baru diterima pada semester 

dua. Hal ini jelas akan berdampak pada proses penyelesaian fisik pekerjaan, baik 

secara kualitas maupun keterbatasan waktu penyelesaian karena prosesnya 

mejelang akhir tahun, sehingga proses pengajuan pencairan dana, mulai dari 

termin satu sampai dengan pembayaran termin selanjutnya dapat terlambat. 

Seperti disampaikan Customer Service KPPN Bojonegoro terkait permasalahan 

tersebut yang dialami oleh satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Bojonegoro berikut ini :  
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“kendalanya ada di DIPA yang terlambat turun. Jadwal lelangnya mundur 
juga. Akhirnya terserapnya di akhir tahun. Termin satu, dua, tiga di triwulan 
empat semua (realisasinya).” 
 

Proses pelelangan yang terlambat juga akan menyebabkan masa 

berakhirnya kontrak pekerjaan pengadaan barang/jasa mendekati akhir tahun 

anggaran. Hal ini juga akan menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran 

karena pencairan anggaran dilakukan di akhir tahun. Seperti disampaikan oleh 

PPK satker “A” berikut ini :  

“…untuk belanja modal seperti tahun kemarin (2015), kita (kami) untuk 
belanja modal itu sudah mepet masa berakhirnya kontrak. Jadi untuk 
pencairan belanja modalnya kita (kami) agak mepet di akhir tahun.” 
 

Selain itu, lambatnya pihak rekanan dalam melakukan pekerjaan 

pengadaan barang/jasa juga akan menghambat proses pencairan anggaran. Dalam 

PMK 190/PMK.05/2012 dalam pembayaran langsung kepada rekanan untuk 

pengadaan barang/jasa dapat dicairkan ke KPPN setelah barang/jasa 

diserahterimakan dengan diterbitkannya berita acara serah terima barang atau 

berita acara penyelesaian pekerjaan. Ini berarti apabila barang belum 

diserahterimakan atau pekerjaan belum selesai, pencairan dana ke KPPN tidak 

bisa dilakukan. Otomatis penyerapan anggaran juga belum terealisasikan. 

Keterlambatan pekerjaan oleh pihak rekanan ini dialami oleh satker “B”. Berikut 

wawancara dengan KPA satker “B” :  

“kebanyakan penumpukan itu di pekerjaan fisik (belanja modal). Dari pihak 
rekanan itu lambat dalam melakukan pekerjaan atau dalam menyelesaikan 
laporan pekerjaan. Jadi pencairan terhambat.” 

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan berdampak kurang baik 

terhadap pengadaan barang/jasa baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Apalagi 

kalau sudah mendekati akhir tahun sementara pekerjaan belum selesai. Pihak 
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rekanan akan melakukan “sistem kebut” dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Karena mau tidak mau pekerjaan harus selesai sebelum batas terakhir pengajuan 

SPM ke KPPN agar dana yang ada dapat terealisasikan. 

Selain itu, adanya petugas baru yang menjadi pejabat pengadaan karena baru 

lulus diklat pengadaan barang/jasa juga dapat menghambat proses pencairan 

anggaran. Karena pejabat yang baru belum memiliki kapasitas maupun 

pengalaman dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dan terkesan lamban baik 

dalam menentukan rekanan maupun dalam mekanisme pengadaan barang/jasa. 

Sehingga secara tidak langsung akan menghambat proses pencairan anggaran. 

Berikut kutipan wawancara yang berkaitan dengan hal tersebut. Seperti 

disampaikan Bendahara Pengeluaran satker “D” berikut ini :  

“pegawai kami yang menjadi pejabat pengadaan itu baru lulus (diklat 
pengadaan barang/jasa) waktu itu, sertifikatnya juga baru diterima. Jadi 
agak lamban. Kurang pengalaman. Biasalah orang baru dan pengalaman 
belum ada. Selama ini kan hanya teori saja yang ada.”  

 

4.3.3. Sumber Daya Manusia 

Suatu sistem dapat berjalan secara maksimal apabila didukung oleh 

sumber daya manusia (SDM) yang baik dan berkualitas. Begitu juga dengan 

pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh satker. Tentunya 

membutuhkan pejabat dan pegawai yang mempunyai kompentensi yang baik 

dalam mengelola keuangan satker yang bersumber dari APBN.  

Dalam penelitian ini, penulis menjumpai beberapa permasalahan terkait 

SDM yang mengelola keuangan di satker. Diantaranya adanya beberapa satker 

mengalami kekurangan jumlah pegawai. Kekurangan jumlah pegawai khususnya 
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yang menangani pengelolaan keuangan satker akan mengakibatkan terhambatnya 

proses pencairan anggaran. Perangkapan jabatan tersebut menjadi solusi dari 

kekurangan pegawai agar seluruh pekerjaan di satker dapat dilaksanakan dengan 

baik. Akan tetapi hal tersebut justru dapat mengurangi kinerja pegawai karena 

tidak fokus dalam tugas utamanya. Permasalahan tersebut diungkapkan oleh PPK 

satker “A” dalam kutipan wawancara berikut ini. 

“kita (kami) terkendala masalah SDM. SDM kita (kami) itu kurang, jadi ada 
yang merangkap. Kadang-kadang pengelola keuangan itu tidak mesti dari 
orang keuangan. Kita (kami) ambil dari kepegawaian dari bagian yang lain. 
Seperti sekarang ini PPSPM nya dari IT (Teknologi Informasi), bendahara 
penerimanya dari staf kepegawaian.” 
 

Permasalahan yang sama diungkapkan oleh Bendahara Pengeluaran KPP 

Pratama Bojonegoro. Karena keterbatasan jumah SDM, sekretaris kepala kantor 

merangkap sebagai staf pengelola keuangan. Bahkan, KPA juga harus merangkap 

sebagai PPK. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bendahara Pengeluaran 

KPP Pratama Bojonegoro : 

 “di satker kami KPA merangkap sebagai PPK karena keterbatasan SDM. 
Apalagi di bagian keuangan ada pegawai yang akan pensiun. Sekarang saja 
sekretaris Kepala Kantor juga merangkap sebagai staf pengelola keuangan.” 
 

Pola mutasi pegawai yang tidak merata juga akan menyebabkan jumlah 

pegawai yang tidak ideal. Jumlah pegawai yang tidak ideal ini tentunya akan 

menimbulkan keterbatasan SDM yang mengelola keuangan yang ada di satker 

tersebut. Seperti yang terjadi di MTsN Babat Kabupaten Lamongan, dimana 

jumlah PNS guru banyak sekali dan tidak sebanding dengan jumlah PNS biasa. 

Bagian Tata Usaha yang idelanya terdiri dari PNS biasa, ini malah terbatas sekali 

jumlah SDMnya. Bahkan harus menunjuk seorang guru untuk menjadi operator 
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aplikasi dalam rangka pencairan anggaran. Bagian Tata Usaha yang notabene 

merupakan bagian kesekretariatan yang salah satu tugasnya adalah mengelola 

keuangan satker seharusnya jumlah SDMnya memadai agar pengelolaan 

keuangan tidak mengalami kendala. Berikut hasil wawancara dengan PPK MTsN 

Babat Kabupaten Lamongan terkait jumlah SDM yang kurang :  

“SDM jelas kurang. Satker kami banyak gurunya (PNS Guru) daripada 
PNSnya (PNS biasa). Jadi di Bagian TU (Tata Usaha) itu terbatas tenaganya 
(PNSnya). Operator aplikasi kami ambil dari guru PTT (Pegawai Tidak 
Tetap/honorer) non PNS.” 
 

Selain itu, para staf pengelola keuangan beberapa satker yang ada di 

wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro kebanyakan sudah tua dan mendekati 

masa pensiun. Hal ini tentunya akan menghambat proses pengelolaan anggaran di 

satker tersebut karena pegawai yang sudah mulai tua tentunya akan menurun 

kemampuan fisiknya. Hal ini disampaikan oleh Customer Service KPPN 

Bojonegoro berikut ini :  

“ada beberapa yang kekurangan (SDM). Rata-rata pegawainya senior-
senior. Tapi untuk mengatasi itu kita (kami) intens di mini TLC (Treasury 
Learning Center) untuk mengajari mereka aplikasi supaya jalan sesuai ini 
(regulasi yang ada).” 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian yang diuraikan 

di atas, faktor yang paling dominan penyebab penumpukan pencairan anggaran 

belanja pemerintah pusat di akhir tahun anggaran adalah faktor perencanaan 

anggaran. Perencanaan anggaran yang bermasalah akan mengakibatkan 

terhambatnya proses pelaksanaan anggaran dan berujung pada pencairan anggaran 

yang menumpuk di akhir tahun anggaran. Hal tersebut dikarenakan faktor ini 

merupakan tahap awal satker dalam memulai mengelola anggarannya, sehingga 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ANALISIS KETERLAMBATAN PENYERAPAN.... ADI SETYAWAN



61 
 

 
 

menyebabkan timbulnya faktor lain yang mengakibatkan penumpukan pencairan 

anggaran. Hal ini yang disampaikan oleh Customer Service KPPN Bojonegoro 

dalam sesi terakhir wawancara sebagai saran untuk semua satker yang ada di 

KPPN Bojonegoro :  

“perencanaan (anggaran) di awal tahun anggaran harus benar-benar 
direncanakan.” 
 

Kendala dalam perencanaan anggaran yang menyebabkan penumpukan 

pencairan anggaran di akhir tahun antara lain ketidaksesuaian antara RKA-KL dan 

DIPA. Ketidaksesuaian RKA-KL yang telah diajukan dengan DIPA yang 

disahkan juga dapat mengakibatkan penumpukan pencairan anggaran. Hal ini 

disebabkan karena satker harus menyusun ulang jadwal kegiatan yang akan 

dilakukan dan rencana penarikan dana atas DIPA yang diterima. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Penyerapan anggaran belanja satker kementerian/lembaga di wilayah 

pembayaran KPPN Bojonegoro tahun angaran 2015, mengalami keterlambatan 

dan masih menunjukkan terjadinya kecenderungan penumpukan pencairan 

anggaran di akhir tahun. Penyerapan anggaran terbesar terjadi di bulan Desember 

sebesar 26,25%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penumpukan realisasi 

anggaran di triwulan keempat, terutama di bulan terakhir tahun 2015.  

Kecenderungan penumpukan pencairan anggaran belanja pemerintah pusat 

di KPPN Bojonegoro tahun anggaran 2015 disebabkan oleh beberapa faktor. 

Pertama, faktor perencanaan anggaran. Masalah dalam perencanaan anggaran 

antara lain ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dalam RKA-KL dan DIPA 

yang disahkan sehingga satker harus melakukan revisi DIPA, dan adanya APBN 

Perubahan yang menimbulkan kegiatan fisik baru. 

Kedua, faktor pengadaan barang/jasa. Permasalahan terkait pengadaan 

barang/jasa adalah kurangnya pejabat pengadaan yang mempunyai sertifikat, 

kekhawatiran pejabat pengadaan terhadap aparat penegak hukum dan aparat 

pemeriksa, keterlambatan proses pelelangan, dan adanya petugas baru yang 

menjadi pejabat lelang. 
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Dan ketiga adalah faktor sumber daya manusia. Permasalahan sumber 

daya manusia yang mengelola keuangan di antaranya adalah kurangnya jumlah 

pegawai, adanya perangkapan pekerjaan, dan pola mutasi yang tidak merata. 

Faktor yang paling mempengaruhi penumpukan pencairan anggaran 

belanja pemerintah pusat di akhir tahun adalah faktor perencanaan anggaran. Hal 

tersebut dikarenakan perencanaan anggaran adalah tahap awal satker dalam 

memulai mengelola anggarannya, sehingga permasalahan dalam perencanaan 

anggaran akan menyebabkan timbulnya faktor lain yang mengakibatkan 

penumpukan pencairan anggaran. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya 

mengevaluasi terjadinya kecenderungan penumpukan pencairan anggaran belanja 

pemerintah pusat di akhir tahun anggaran, sehingga tidak mengevaluasi tentang 

anggaran belanja daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah.  

Penelitian ini menggunakan anggaran belanja pemerintah pusat secara 

total, tidak dirinci menurut jenis belanja, karena penulis kesulitan dalam 

melakukan pengumpulan data. 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terbatas pada satker di 

wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro dan lebih menekankan penyerapan 

anggaran pada tahun 2015. 
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5.4. Implikasi Penelitian 

Implikasi Teoritis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada 

permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pengeluaran pemerintah dalam proses 

penyerapan anggaran. Ini memperkuat teori pengeluaran pemerintah dalam 

akuntansi sektor publik terutama jika dihubungkan dengan angaran dalam aktifitas 

pengadaan barang dan jasa, belanja satuan kerja, dan  sumber daya manusia. 

Implikasi Praktik. Penelitian ini bisa memberikan gambaran mengenai 

penyerapan anggaran yang terjadi pada satuan kerja kementerian/lembaga di 

wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro, dan bisa dijadikan acuan dalam 

permasalahan penyerapan anggaran secara nasional. Sebagai bahan informasi dan  

referensi dalam rangka memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan-

permasalahan terkait dengan penyerapan anggaran di kementerian/lembaga.  

Implikasi Kebijakan. Hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa 

perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya manusia 

menjadi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran, hal ini bisa memberikan  

kontribusi bagi pemerintah pusat maupun kementerian/lembaga terkait dalam 

pembuatan kebijakan untuk lebih memperkuat peraturan yang berkaitan dengan 

penganggaran, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan 

peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan anggaran. 

 

5.4. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, saran ditujukan kepada 

kementerian/lembaga untuk perbaikan kebijakan di level teknis satker. Pertama, 
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menyusun perencanaan anggaran dengan akurat dan sebaik mungkin sesuai skala 

prioritas kebutuhan satker agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara anggaran 

kegiatan yang tercantum dalam RKA-KL dengan DIPA yang disahkan.  

Kedua, peningkatan kuantitas sumber daya manusia yang kompeten di 

bidang pengadaan barang/jasa. Yaitu dengan mengusulkan para pegawai untuk 

mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan oleh 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP). 

Ketiga, segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah 

menerima DIPA, terutama untuk kegiatan pengadaan yang memerlukan proses 

pelelangan. Karena apabila proses pelelangan mengalami keterlambatan akan 

menyebabkan masa berakhirnya kontrak pekerjaan pengadaan barang/jasa 

mendekati akhir tahun angaran. 

Keempat, memberikan kesempatan kepada para pejabat pengelola 

keuangan untuk selalu meningkatkan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan 

negara. Yaitu dengan cara mengirim pejabat pengelola anggaran ke pelatihan 

pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, 

antara lain diklat bendahara, diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan 

Pemerintah  (PPAKP). 

Dan yang kelima, setiap pejabat pengelola keuangan sebaiknya 

mempunyai komitmen dalam mengelola anggaran secara tertib sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. 

Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya pada tema penelitian yang 

sejenis dapat mengambil lingkup penelitian yang lebih luas seperti gabungan dua 
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atau lebih KPPN dalam satu lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Sehingga  

dapat dianalisis permasalahan-permasalahan yang lain yang menjadi penyebab 

terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran pada satker.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. INFORMAN SATKER 

A. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

1. Apakah di satker Bapak/Ibu terjadi keterlambatan penyerapan anggaran 

belanja? 

2. Apakah pencairan di akhir tahun juga sering terjadi? 

3. Apa saja yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja di 

satker Bapak/Ibu? 

4. Bagaimana  bapak/ibu  menyikapi  permasalahan  yang  dialami  yang 

menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja di Satker 

Bapak/Ibu? 

5. Apa saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan pencairan anggaran di masa depan 

bisa lebih baik dan tidak terjadi lagi penumpukan pencairan di akhir tahun? 

 

B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

1.  Apakah di satker bapak pernah terjadi keterlambatan penyerapan anggaran 

terkait pengadaan barang/jasa? 

2.  Apakah pencairan terkait pengadaan barang/jasa di akhir tahun juga sering 

terjadi? 

3.  Apa saja yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja 

terkait pengadaan barang/jasa di satker Bapak/Ibu? 
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4.  Bagaimana  bapak/ibu  menyikapi  permasalahan  yang  dialami  yang 

menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja pengadaan 

barang/jasa di satker Bapak/Ibu? 

5.  Apa saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan pencairan anggaran di masa depan 

bisa lebih baik dan tidak terjadi lagi penumpukan pencairan di akhir tahun? 

 

C. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 

1.  Dalam proses penyusunan DIPA apakah Bapak/Ibu menemui kendala?  

2.  Apakah satker Bapak/Ibu mengalami keterlambatan dalam menerima DIPA? 

3.  Mengenai pejabat pengelola keuangan, apakah ada permasalahan yang sering 

dihadapi? 

4.  Langkah-langkah apa saja yang telah Bapak/Ibu lakukan agar penyerapan 

anggaran ini tertib sesuai perencanaan? 

5.  Apa saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan pencairan anggaran di masa depan 

bisa lebih baik dan tidak terjadi lagi penumpukan pencairan di akhir tahun? 

 

D. Bendahara Pengeluaran 

1.  Kendala apa saja yang dihadapi satker Bapak/Ibu dalam proses pencairan 

dana? 

2.  Apakah kendala yang sering ditemui dalam proses revisi DIPA? 

3.  Menurut Bapak/Ibu, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pencairan 

dana, terkait peraturan maupun aplikasi pendukung? 
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4.  Apabila Bapak/Ibu menemui kendala, baik di bidang peraturan maupun 

aplikasi, apakah sering melakukan konsultasi dengan KPPN? 

5.  Apa saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan pencairan anggaran di masa depan 

bisa lebih baik dan tidak terjadi lagi penumpukan pencairan di akhir tahun? 

 

2. INFORMAN KPPN 

A. Kepala KPPN 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan pencairan anggaran belanja yang 

dilakukan oleh Satker di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro? 

2. Langkah apa saja yang telah dilakukan KPPN Bojonegoro agar penyerapan 

anggaran oleh satker tepat waktu dan tidak mengalami keterlambatan? 

3. Bagaimana pelaksanaan peraturan terkait proses pencairan anggaran di KPPN 

Bojonegoro? 

4. Bagaimana kebijakan KPPN Bojonegoro dalam menghadapi penumpukan 

penyerapan anggaran belanja di akhir tahun anggaran? 

5. Solusi apa yang diberikan KPPN Bojonegoro agar tidak terjadi keterlambatan 

penyerapan anggaran belanja oleh Satker? 

  

B. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS) 

1.  Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan pencairan anggaran belanja yang 

dilakukan oleh Satker di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro? 

2.  Apakah yang menjadi kendala satker dalam proses penyerapan anggaran? 
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3.  Seberapa sering sosialisasi yang dilakukan KPPN Bojonegoro kepada satker 

terkait penyerapan anggaran? 

4.  Sejauh mana manajemen satker yang dilakukan oleh Seksi Pencairan Dana 

dan Manajemen Satker? 

5.  Solusi apa yang diberikan Seksi PDMS agar tidak terjadi keterlambatan 

penyerapan anggaran belanja oleh satker? 

 

C. Customer Service 

1.  Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan pencairan anggaran belanja yang 

dilakukan oleh Satker di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro? 

2.  Apa saja yang biasanya dikonsultasikan satker terkait penyerapan anggaran? 

3.  Adakah kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam memberikan pelayanan 

konsultasi kepada satker? 

4.  Sejauh mana Bapak/Ibu melakukan asistensi kepada satker yang mempunyai 

kendala dalam penyerapan anggaran? 

5.  Solusi apa yang Bapak/Ibu berikan agar tidak terjadi keterlambatan 

penyerapan anggaran belanja oleh satker? 

 

D. Petugas Loket Surat Perintah Membayar (SPM) 

1.  Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses pelaksanaan pencairan anggaran 

belanja yang dilakukan oleh satker di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro 

terutama di bagian loket SPM? 

2.  Kendala saja yang Bapak/Ibu temui dalam proses penerimaan SPM? 
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3.  Bagaimana intensitas penerimaan SPM di akhir tahun anggaran? 

4.  Langkah apa saja yang telah Bapak/Ibu lakukan dalam menghadapi akhir 

tahun anggaran? 

5.  Solusi apa yang Bapak/Ibu berikan agar tidak terjadi penumpukan pencairan 

anggaran di akhir tahun anggaran? 
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