
 

PELAKSANAAN ANGGARAN 

dan permasalahan 

pencairan dana 

Departemen Keuangan Republik Indonesia 

Direktorat Pelaksanaan Anggaran 



PENCAIRAN ANGGARAN 



Pejabat Pengguna Anggaran 

 Pada setiap awal tahun, Menteri/pimpinan 
lembaga selaku PA menunjuk pejabat kuasa PA 
di lingkungan satker/instansi PA dgn SK 

 PA dapat mendelegasikan kepada kuasa PA 
untuk menunjuk: 
 Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan 

yg mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, 
penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen 

 Pejabat penguji tagihan kepada negara dan penanda 
tangan SPM 

 Bendahara pengeluaran 



 Pejabat dimaksud tidak boleh saling merangkap, 
kecuali pada satker yang tidak memungkinkan 
pemisahan fungsi 

  Tembusan Surat Keputusan para Pejabat 
dimaksud disampaikan kepada Kepala  KPPN 
selaku kuasa BUN 

 PA/Kuasa PA berdasarkan DIPA yang telah 
disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan/Kepala 
Kanwil DJPBN menyelenggarakan kegiatan 
sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah 
ditetapkan dalam DIPA. 

 



Pejabat Penguji SPP & Penandatangan 

SPM 

 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk : 

 menguji,  

 membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan  

 memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban 
APBN/APBD. 

 Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: 

 menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak 
pihak penagih; 

 meneliti kebenaran dokumen yang menjadi 
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian 
pengadaan barang/jasa; 

 meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; 

 membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran 
pengeluaran yang bersangkutan; 

 memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. 



Bendaharawan Pengeluaran 

 Jabatan Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap 
oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara 
Umum Negara.  

 

 Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan kegiatan 
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan 
jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ 
pekerjaan/ penjualan tersebut 

 

 Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh 
dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. 

 

 Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian 
negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat 
diberikan uang persediaan yang dikelola oleh 
Bendahara Pengeluaran. 



 Bendahara Pengeluaran melaksanakan 
pembayar-an dari uang persediaan yang 
dikelolanya setelah : 
 meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang 

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran; 

 menguji kebenaran perhitungan tagihan yang 
tercantum dalam perintah pembayaran; 

 menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

 

 Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah 
bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak 
dipenuhi. 



Prinsip pembayaran atas beban APBN 

 Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-
prinsip sebagai berikut: 

 

a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan 

 kebutuhan teknis yang disyaratkan; 

 

b.  efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, 
program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/ 
pemerintah daerah; 

 

c.  mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. 

 

d.  belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan 
berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk 
memperoleh pembayaran. 

 

e. Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara 
merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. 



Larangan pembebanan pada Belanja Negara 

  
a. perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari 

ulang tahun departemen/ lembaga/pemerintah daerah; 

b. pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan 
bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa; 

c. pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada 
departemen/lembaga/ pemerintah daerah; 

d. pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis 
serupa dengan yang tersebut di atas. 

e. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, 
lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, 
dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan 
sesederhana mungkin. 



MEKANISME PEMBAYARAN 

1. Uang Persediaan : 

 Pembayaran melalui uang kas persediaan 

 

2. Pembayaran Langsung : 

 Pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga 
atau Bendahara untuk dibayarkan kepada 
Pihak Ketiga. 

(Con’t) 



UANG PERSEDIAAN 

 Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh 

Pemegang Uang Muka 

 UP dapat dibagi pada PUM 

 GUP bila telah mencapai 75 % 

 PUM sudah 75 % dapat GUP tanpa 

menunggu PUM yang lain 

 Pengajuan UP dilampiri rincian uang yang 

dikelola PUM  

(Con’t) 



UANG PERSEDIAAN 

 UP diberikan untuk klasifikasi belanja 

5211, 5212, 5221, 5231, 5241 dan 5811. 

 Besaran UP : 

 - 1/12 maks 50 jt untuk pagu s.d 900 jt. 

 - 1/18 maks 100 jt untuk pagu diatas    

  900 jt s.d 2.400 jt. 

 - 1/24 maks 200 jt untuk pagu diatas  

        2.400 jt. 

(Con’t) 



UANG PERSEDIAAN 

 UP kurang dapat mengajukan TUP 

 TUP s.d 200 jt disetujui oleh Kepala KPPN 

 TUP diatas 200 jt disetujui oleh Kepala 

Kanwil DJPBN. 

 Pembayaran oleh Bendaharawan 

maksimal 10 jt untuk 1 rekanan kecuali 

untuk honor. 

 

(Con’t) 



PEMBAYARAN LANGSUNG 

1. Ditujukan kepada rekening Pihak Ketiga 

(penyedia barang dan jasa) Pengadaan 

barang dan jasa. 

2. Ditujukan kepada rekening Bendahara 

Pengeluaran untuk selanjutnya 

dibayarkan kepada pegawai yang 

melakukan perjalanan dinas, honor 

pegawai, gaji pegawai. 



PEMBAYARAN LANGSUNG 

Digunakan untuk pembayaran : 

1. Belanja Gaji dan Belanja Pegawai 
lainnya. 

2. Pengadaan barang dan jasa. 

3. Biaya Langganan Daya dan Jasa. 

4. Belanja Perjalanan Dinas (mulai TA 
2007 akan disesuaikan dengan 
mekanisme uang persediaan melalui 
uang muka/persekot untuk perjadin 
jabatan dan LS untuk perjadin pindah). 

(Con’t) 



PENGUJIAN OLEH PEJABAT 

PENGUJI 

1. Memeriksa dokumen pendukung SPP. 

2. Memeriksa ketersediaan pagu. 

3. Memeriksa kesesuaian dengan 

rencana kerja. 

4. Memeriksa kebenaran hak tagih : 

 -  Pihak penerima pembayaran 

 -  Nilai tagihan 

 -  Jadwal waktu pembayaran 



BUKTI ATAS HAK TAGIH  

1. Kontrak/SPK 

2. Surat Pernyataan penetapan rekanan 

3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 

4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 

5. Berita Acara Pembayaran 

6. Kuitansi 

7. Jaminan bank/yang dipersamakan 

8. Dokumen lain yg dipersyaratkan utk dana yang 
sebagian/seluruhnya dari PHLN 

 
BUKTI ATAS HAK TAGIH TSB DIATAS YANG MERUPAKAN 

LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

MERUPAKAN ARSIP YANG DISIMPAN OLEH PA/KPA 



PENERBITAN SPM  

 1. SPM LS belanja pegawai dilampiri : 

     -  Daftar gaji 

     -  SK Kepegawaian 

     -  SK Honor, SPK lembur 

     -  SSP. 

 2. SPM LS Non Bel. Pegawai dilampiri : 

     -  Resume Kontrak/SPK atau Daftar  
 Nominatif Perjalanan Dinas 
   -   SPTB 

     -  Faktur Pajak dan SSP 



PENERBITAN SPM (CON’T)  

3. SPM UP dilampiri dengan surat  

    pernyataan PA/KPA. 

4. SPM TUP dilampiri dengan : 

    -  Rincian rencana penggunaan dana 

    -  Surat Dispensasi 

    -  Surat Pernyataan PA/KPA 

5. SPM GUP dilampiri dengan : 

    -  SPTB 

    -  Faktur Pajak dan SSP 



PENGUJIAN OLEH KPPN 

Substantif : 

Kebenaran perhitungan 

Ketersediaan dana 

Pengujian dokumen dasar 

Pengujian SPTB. 

 

Formal : 

Mencocokan td tangan dg specimen 

Cara penulisan jumlah uang 

Kebenaran penulisan. 

 



PENGUJIAN 

PENGUJIAN 

Menteri Teknis 

Selaku Pengguna Anggaran 

Menteri Keuangan 

Selaku BUN 

PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN  
PENGELUARAN NEGARA 

PEMBUATAN  

KOMITMEN 

Tahapan Administratif Tahapan Komtabel 

Pengujian : 

• Wetmatigheid 

• Rechtmatigheid 

• Doelmatigheid 

 

Pengujian : 

• Substansial : 

•Wetmatigheid  

•Rechtmatigheid 

• Formal 

 

SPM 

CHEQUE 

? 



PELAPORAN REALISASI 

ANGGARAN 

 Kepala Kantor/Satker selaku UAKPA 

wajib membuat Laporan Realisasi 

Anggaran beserta ADK kepada 

Menteri/Ketua lembaga secara 

berjenjang. 

 Dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan 

secara berjenjang sampai Menteri 

Keuangan. 



 PENUTUP 

 Prosedur Pengajuan SPP, Penerbitan SPM masih 

mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan 

Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28-12-2005 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban 

APBN 

 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa mengacu 

pada Keppres No.80 tahun 2003 



PERMASALAHAN DALAM 

PELAKSANAAN ANGGARAN 
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Kecenderungan Penyerapan Anggaran 
Yang tidak proporsional sepanjang tahun 
anggaran  
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Implikasi kondisi penyerapan anggaran yang 

rendah dan tidak proporsional 

 Kegiatan yang tidak segera dilakukan pada awal tahun 
anggaran menyebabkan program Pemerintah dan/atau 
pelayanan kepada masyarakat tidak dapat terlaksana 
secara cepat. 

 Penundaan pencairan dana untuk belanja barang/jasa 
menyebabkan fungsi stimulus fiskal dan multiplier effect 
dari belanja pemerintah terhadap aktivitas perekonomian 
masyarakat tidak optimal pada awal tahun anggaran. 

 Penumpukan tagihan kepada negara pada akhir tahun 
anggaran menyebabkan beban yang berat terhadap 
penyediaan uang/kas pemerintah, sehingga dapat 
memungkinkan terjadinya cash mismatch. 
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Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya  
Penyerapan Dana 

Pemahaman terhadap ketentuan  
dan mekanisme pelaksanaan anggaran 

Ketidaksiapan pelaksanaan anggaran 

Prosedur pembayaran dan pencairan dana 

Rendahnya 
Penyerapan 
anggaran 
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Kendala yang dihadapi oleh Satker dalam 

pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan 

pagu anggaran 

1. Keterlambatan penunjukan Pejabat Perbendaharaan  

2. Kegiatan yang tercantum dalam DIPA tidak sesuai dengan 

kebutuhan/adanya perubahan satuan harga dilapangan 

sehingga DIPA perlu direvisi  

3. Kurang memahami mekanisme pencairan dana 

4. Waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang dan Jasa 

relatif lama 

5. Kehati-hatian dalam melakukan pembuatan komitmen, 

pembayaran maupun pencairan dana karena kekahwatiran 

terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemeriksaan 
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OPTIMALISASI PENYERAPAN DANA 

SEBAGAI INDIKATOR KELANCARAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN 
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Upaya Optimalisasi Penyerapan Anggaran 

Pemahaman terhadap ketentuan  
dan mekanisme pembayaran 

Ketepatan waktu penunjukan Pejabat  
Perbendaharaan 

Mekanisme penyelesaian pencairan dana  
yang cepat, transparan dan modern 

Mengoptimalkan 
Penyerapan Dana 

DIPA 

Penyusunan Rencana penarikan dana  
(cash forecasting) yang baik 
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PENUNJUKAN PEJABAT 

PERBENDAHARAAN TEPAT WAKTU 

 Penggunaan anggaran dalam DIPA dapat dilakukan apabila Menteri 
selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Perbendaharaan 
(Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat 
Penanda tangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran). 

 

 Penunjukan Pejabat Perbendaharaan seharusnya dapat dilakukan 
sejak penyusunan DIPA, karena identitas Pejabat Perbendaharaan 
harus diisikan pada Konsep DIPA, meskipun berlakunya mulai 1 
Januari tahun anggaran yang ditunjuk pada DIPA. 

 

 Dengan demikian, Pejabat Perbendaharaan dapat efektif pada awal 
tahun anggaran sehingga pengadaan barang dan jasa, pengajuan 
SPP, dan penerbitan SPM dapat dilakukan oleh Satker yang 
bersangkutan. 

Dick_2008 



PENYUSUNAN RENCANA PENARIKAN (CASH 

FORECASTING) YANG BAIK 

 Manfaat rencana penarikan dana (Halaman III DIPA) adalah : 

 - bagi KPA/Satker untuk menyusun rencana pelaksanaan 

   kegiatan, pengadaan barang/jasa, pembayaran dan pencairan dana; 

 - bagi Bendahara Umum Negara (DJPBN) untuk mengatur cash flow 

   Pemerintah sehingga dapat menyediakan uang yang cukup pada saat  

   terdapat tagihan kepada negara. 

 

 Dengan penyusunan rencana penarikan dana yang baik, diharapkan 
penyerapan anggaran lebih proporsional sepanjang tahun anggaran, 
sehingga dapat dihindari penumpukan pelaksanaan kegiatan maupun 
tagihan pada akhir tahun anggaran. 

 

 Pada masa yang akan datang, pagu permintaan pencairan dana DIPA 
dari KPA/Satker harus sesuai dengan jadwal pada rencana penarikan. 
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Prinsip Pembayaran atas Beban 

APBN 

Pasal 21 

Ayat (1) :  Pembayaran atas beban APBN tidak boleh 

dilakukan sebelum barang dan/atau jasa 

diterima. 

Ayat (2)  :  Untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

kementerian negara/lembaga kepada PA/KPA 

dapat diberikan uang persediaan yang dikelola 

oleh Bendahara Pengeluaran. 

 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara. 

MEMAHAMI MEKANISME PEMBAYARAN 
ATAS BEBAN APBN  
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 Pembayaran atas beban APBN pada prinsipnya 

dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS); 

 Melalui pembayaran LS maka memenuhi prinsip 

efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengeluaran 

negara, karena :  

 

 

Prinsip Pembayaran LS 

 Prestasi dari belanja berupa barang dan jasa telah diterima 

oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 

 Pembayaran ataupun pencairan dana APBN dari kas negara 

dilakukan langsung melalui transfer kepada rekening 

penyedia barang/jasa; 

 Bukti-bukti sah sebagai dasar pembayaran dan pencairan 

dana tersedia pada saat uang negara di cairkan. 

 

MEMAHAMI MEKANISME PEMBAYARAN 
ATAS BEBAN APBN            (…..lanjutan) 

Dick_2008 



 Pembayaran melalui UP merupakan pembayaran untuk keperluan 
operasional kantor yang disediakan sehari-hari dalam jumlah yang 
relatif kecil dan tidak direncanakan (contoh : keperluan konsumsi 
rapat, penggandaan dokumen, biaya perjalanan dinas). 

 UP bersifat petty cash, yaitu uang  persediaan dalam jumlah 
tertentu yang tersedia untuk pembayaran yang relatif kecil 
(maksimal Rp 10 juta per bukti pengeluaran). 

 Mengingat pada saat pencairan dana UP belum ada prestasi 
barang/jasa yang diterima negara, maka UP yang berada di 
Bendahara masih belum menjadi pengeluaran negara (transito). 

 Atas prinsip tersebut di atas, besaran UP perlu dibatasi dengan 
alasan : 

 

Prinsip Pembayaran UP 

 Meminimalkan cash idle untuk pengelolaan kas yang sehat; 

 Meminimalkan resiko kerugian negara pada Bendahara 

Pengeluaran; 

 Mendorong KPA/Satker melakukan perencanaan dan 

manajemen keuangan yang baik. 
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MEMAHAMI MEKANISME PEMBAYARAN 
ATAS BEBAN APBN            (…..lanjutan) 




