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PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT LINGKUP KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT BULAN 
MARET TAHUN 2015 

 Alokasi anggaran pusat yang dikelola oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan akhir Maret tahun 
anggaran 2015 sebesar Rp3.163.336.903.000,- yaitu pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Mamuju sebesar 
Rp2.584.202.932.000,- dan KPPN Majene sebesar Rp579.133.971.000,-. 

 Realisasi anggaran pusat sampai dengan bulan Maret tahun 2015 baru mencapai Rp219.988.335.993,- atau 6,95% dari total alokasi yaitu 
pada KPPN Mamuju sebesar Rp163.820.291.007,- atau sebesar 5,18% dan realisasi anggaran KPPN Majene sebesar Rp56.168.044.986,- 
atau sebesar 1.78%.  

 Sampai dengan bulan Maret tahun 2015, Satker K/L dengan tingkat penyerapan anggaran paling tinggi adalah Dinas Pertanian dan 
Peternakan Provinsi Sulawesi Barat (340141) yaitu sebesar 66,74%. 

 Tiga fungsi yang mendapat alokasi anggaran paling besar yaitu fungsi ekonomi, fungsi pendidikan dan fungsi pelayanan umum dengan 
alokasi pagu sebesar Rp1.874 miliar, Rp365 Miliar, dan Rp364 Miliar. Apabila dibandingkan dengan bulan lalu, tiga fungsi tersebut 
mengalami kenaikan realisasi masing: fungsi ekonomi naik sebesar 2,73%, fungsi pendidikan naik sebesar 2,42% dan fungsi Pelayanan 
Umum mengalami kenaikan sebesar 5,88%. 

 Berdasarkan jenis kewenangannya, alokasi anggaran tertinggi terdapat pada DIPA dengan Dekonsentrasi (KD) yaitu sebesar Rp1,235 
triliun, tingkat penyerapan tertinggi sampai dengan akhir Maret 2015 terdapat pada DIPA Kantor Daerah (KD) sebesar 9,13%. Apabila 
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 (y-o-y), alokasi anggaran yang tertinggi terdapat pada DIPA Kantor Daerah (KD) 
sebesar Rp1,1 triliun  dan tingkat penyerapan anggaran tertinggi juga pada DIPA Kantor Daerah (KD) sebesar 11,72%. 

 Berdasarkan jenis belanja, alokasi anggaran tertinggi terdapat pada belanja modal dengan pagu sebesar Rp1,442 triliun (45,61%), diikuti 
oleh belanja barang sebesar Rp1,018 miliar (32,20%), belanja pegawai sebesar Rp438 miliar (13,87%) dan belanja bantuan sosial 
sebesar Rp263 miliar (8,33%). Namun demikian tingkat penyerapan tertinggi berada pada belanja bantuan sosial sebesar 19,40%, 
sedangkan belanja modal merupakan yang terendah dengan realisasi yang masih 3,52%. 

 Berdasarkan bagian anggaran/kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran terbesar berada pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 
Rp995 miliar, diikuti Kementerian Pertanian sebesar Rp583 miliar, dan Kementerian Agama Rp385 miliar, dengan tingkat penyerapan 
masing-masing sebesar 4,25%, 9,30%, dan 7,04%. 
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1. PERKEMBANGAN TERKINI PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT  

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat (Kanwil DJPBN Prov.Sulbar) sampai dengan akhir bulan Maret 2015 mengalami 
perubahan alokasi  pagu anggaran dan jumlah satuan kerja (satker) yang dikelola untuk tahun anggaran 2015. Dengan ditetapkannya 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terdapat perubahan terhadap APBN Tahun Anggaran 2015. Total 
anggaran pusat yang dikelola Kanwil DJPBN Prov.Sulbar mengalami kenaikan sebesar Rp648.016.904.000,- atau 25,76% yang diakibatkan 
APBN-Perubahan menjadi sebesar Rp3,163 triliun. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari alokasi anggaran pusat pada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju sebesar Rp2,584 Triliun dan KPPN Majene sebesar Rp579 Miliar. Jumlah satuan kerja (satker) 
yang dikelola oleh Kanwil DJPBN Prov.Sulbar juga mengalami penambahan yang semula 252 satker menjadi 258 satker. Penambahan 
pagu anggaran dan satker tersebut dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan pemerintahan baru 
yang telah ditetapkan dalam Nawacita dan Trisakti. 

Masih terdapat blokir anggaran yang cukup besar pada Kanwil DJPBN Prov Sulbar yaitu sebesar Rp265 miliar atau 8,41% dari total 
alokasi anggaran pusat yang terkonsentrasi pada KPPN Mamuju. Mayoritas blokir anggaran terdapat pada satker di bawah wilayah kerja 
KPPN Mamuju sebesar Rp219 Miliar atau 82,68% dari total blokir anggaran. Sedang pada KPPN Majene hanya sebesar Rp46 Miliar 
atau 20,95% dari total blokir anggaran. Blokir anggaran ini akan mempengaruhi realisasi anggaran di kedua KPPN bila tidak 
diselesaikan. Blokir anggaran di K/L sebagian besar karena anggaran yang tidak jelas latar belakang penggunaannya. 

   Tabel 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pusat Berdasarkan KPPN   

 
          Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 

 
Sejalan dengan pelaksanaan anggaran, realisasi anggaran pusat pada lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat 
mengalami sedikit peningkatan. Secara keseluruhan, realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Maret 2015 sebesar 
Rp219.988.335.993,- atau 6,95% dari total alokasi anggaran pusat. Realisasi Anggaran Kanwil tersebut terdiri dari realisasi anggaran 
pada KPPN Mamuju sebesar Rp163.820.291.007,- atau sebesar 5,18% dan realisasi anggaran KPPN Majene sebesar Rp56.168.044.986,- 
atau sebesar 1,78% dari total alokasi anggaran pusat. Sedang realisasi anggaran pusat berdasarkan jenis kewenangan, Kantor Daerah 
(KD) merupakan yang tertinggi tingkat penyerapan anggarannya yaitu sebesar Rp112.804.297.698,- atau 9,13% dari Rp1.235.701.689.000,- 
alokasi anggaran pusat yang dikelola. 

Dari sisi akuntabilitas, besarnya anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyerapan anggaran. Dari grafik di bawah diketahui 
bahwa hubungan besarnya alokasi anggaran yang dikelola dengan kinerja penyerapan anggaran memiliki korelasi negatif kuat (r 
mendekati -1). Dari grafik juga terlihat bahwa tingkat penyerapan anggaran tertinggi terdapat pada satker Dinas Pertanian dan 
Peternakan Provinsi Sulawesi Barat (340141) yaitu sebesar 66,74% dari pagu sebesar 24.224.300.000,-. Sedangkan Satker Pelaksanaan 
Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat (498666) yang mengelola pagu terbesar yaitu Rp225.674.029.000,- tingkat penyerapan 
anggarannya sampai dengan akhir Maret 2015 baru mencapai 5,34%.  

 

 

 
Grafik 1. Keterkaitan Pagu dan Penyerapan 

Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

2. ALOKASI PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN FUNGSI 

Tiga fungsi yang mendapat alokasi anggaran tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat mengalami fuktuasi kenaikan dan penurunan pagu 
anggaran akibat APBNP 2015. Dalam APBNP 2015, tiga fungsi yaitu fungsi ekonomi, fungsi pendidikan dan fungsi pelayanan umum 
dengan alokasi masing-masing sebesar Rp1,874 triliun, Rp365 miliar, dan Rp364 miliar. Apabila dibandingkan dengan bulan Maret tahun 
2014, fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan mengalami kenaikan sebesar 113,07% dan 19,49% sedang fungsi pelayanan umum 
mengalami penurunan sebesar -52,10% (y-o-y). Fungsi pariwisata dan budaya merupakan fungsi yang memperoleh alokasi anggaran 
paling rendah dengan pagu sebesar Rp 1,313 miliar. 
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Grafik 2 Pagu &Realisasi Anggaran s.d bulan Maret Tahun 2015 Berdasarkan Fungsi  

Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 
Seiring pelaksanaan anggaran, kinerja penyerapan anggaran tiga fungsi pengelola pagu anggaran terbesar mulai mengalami peningkatan 
dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran sampai dengan bulan Maret tahun 2015 maka fungsi 
pelayanan umum merupakan fungsi yang penyerapan anggaran paling tinggi yaitu 16,64% dan diikuti dengan fungsi ketertiban dan 
keamanan yaitu sebesar 13,15%. Sedangkan fungsi pariwisata dan budaya, tingkat penyerapan anggaran sampai akhir bulan Maret 
tahun 2015 masih nihil atau 0%.  

3. ALOKASI PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN KEWENANGAN 

Alokasi anggaran pusat di Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh DIPA kewenangan Kantor Daerah (KD) dan Kantor Pusat (KP).  
Sampai dengan akhir bulan Maret 2015 pada Kanwil DJPBN Prov.Sulbar, DIPA kewenangan KD dan KP mendapatkan alokasi anggaran 
yaitu 39% dan 37% dari total seluruh anggaran.  

 
Grafik 3. Pagu dan Realisasi Anggaran s.d  Bulan Maret  2015 Berdasarkan Kewenangan 

Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
Pada bulan yang sama tahun 2014, alokasi anggaran yang paling tinggi juga terdapat pada DIPA dengan kewenangan Kantor Daerah 
(KD) dan Kantor Pusat (KP) yaitu masing-masing sebesar Rp1.100.923.949.000,- dan Rp 1.025.747.373.000,-.  
 
Kinerja penyerapan anggaran pada DIPA dengan kewenangan KD dan KP lebih rendah dari target penyerapan nasional triwulan I  
sebesar 15%. Sampai dengan akhir Maret 2015, kinerja penyerapan anggaran satker DIPA dengan kewenangan KD dan KP hanya 
mencapai Rp112 Miliar (9,13%) dan Rp54 Miliar (4,61%). Kinerja penyerapan anggaran satker DIPA kewenangan KD dan KP 
menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan kinerja penyerapan anggaran di periode yang sama TA 2014 (11,72% dan 8,22%) 
 

4. ALOKASI  PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS BELANJA 

Alokasi pagu anggaran berdasarkan jenis belanja sampai dengan akhir Maret 2015 masih didominasi oleh belanja modal. Dari keempat 
jenis belanja, belanja modal merupakan jenis belanja yang mendapat alokasi anggaran terbesar sejumlah 1.442.851.918.000,- atau sekitar 
45,61% dari total pagu anggaran pusat, kemudian diikuti oleh belanja barang sebesar Rp1.018.526.664.000,- atau sekitar 32,20% dari 
total pagu anggaran pusat dan belanja pegawai sebesar Rp438.599.536.000,- atau sekitar 13,87% dari total pagu.  
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Grafik 4. Pagu dan Realisasi Anggaran s.d Bulan Maret 2015 Berdasarkan Jenis Belanja 

 Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
Kinerja penyerapan anggaran belanja terbesar belum memenuhi target penyerapan nasional triwulan I sebesar 15%. Sampai dengan 
bulan Maret tahun 2015, tingkat penyerapan anggaran terbesar terdapat pada pelaksanaan belanja bantuan sosial dengan tingkat 
penyerapan sebesar 19,40%, sedangkan belanja modal yang mempunyai alokasi anggaran terbesar, tingkat realisasi anggarannya hanya 
3,52%. 

 
5. ALOKASI  PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN BAGIAN ANGGARAN  

Prioritas pembangunan untuk tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Barat masih fokus pada infrastruktur. Untuk melihat prioritas pembangunan 
Pemerintah Pusat terhadap suatu wilayah dapat dilihat dari alokasi anggaran berdasarkan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. 
Terdapat 39 Bagian Anggaran yang menjadi tanggung jawab Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat. Dari 39 Bagian 
Anggaran di lingkup kerja Kanwil DJPBN Provinsi Sulbar, Kementerian Pekerjaan Umum (033)  merupakan Bagian Anggaran yang 
paling banyak mendapat alokasi anggaran (Rp995 miliar). 

 
Grafik 5. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Bagian Anggaran s.d Bulan Maret 2015 

Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 
Kemudian Kementerian Pertanian (018) sebesar Rp583 miliar dan Kementerian Agama (025) sebesar Rp385 miliar.  

Kinerja penyerapan anggaran 10 K/L dengan pagu terbesar rata-rata masih dibawah target penyerapan nasional sebesar 15%. Sampai 
dengan bulan Maret tahun 2015,   Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki realisasi anggaran terbesar yaitu sebesar 24,78%, 
sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian realisasi anggaran hanya mencapai adalah 4,25% dan 9,30%. 

 

6. ALOKASI PAGU DAN REALISASI ANGGARAN  SATKER YANG BERPENGARUH BESAR 

Kinerja penyerapan anggaran pada 10 Satker K/L dengan alokasi pagu anggaran terbesar masih dibawah target penyerapan nasional 
untuk triwulan I  sebesar 15%. Dengan adanya perubahan APBN Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulbar 
(498666) merupakan satker yang mendapat alokasi anggaran pusat paling besar yaitu sebesar Rp255.674.029.000,- dengan tingkat 
penyerapan anggaran yaitu sebesar 5,34% diikuti satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (341001) dengan alokasi pagu 
sebesar Rp221.514.989.000,- dengan tingkat penyerapan anggaran yaitu sebesar 0,00%. Terdapat 4 satker yang sampai dengan akhir 
Maret 2015 belum melakukan realisasi anggaran atau masih nihil (0%).  
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Tabel 3. 10 Satker K/L  Dengan Alokasi Pagu Terbesar s.d Bulan Maret Tahun 2015 

 
 Sumber: Web Monev Internal (data diolah)   

Kinerja penyerapan anggaran pada satker DIPA kewenangan Dana Dekonsentrasi (DK) masih sangat rendah jauh dibawah target 
penyerapan nasional untuk triwulan I yaitu 15%. Berdasarkan kewenangan DIPA Dana Dekonsentrasi (DK), di Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Provinsi Sulbar terdapat 57 Satker K/L. Dari 57 Satker K/L dengan kewenangan DIPA DK, berikut disajikan 10 Satker 
K/L pengelola pagu anggaran terbesar dalam tabel di bawah ini. 8 satker dari 10 satker pengelola pagu anggaran terbesar dalam 
DIPA kewenangan DK sampai dengan akhir bulan Maret 2015 belum melakukan realisasi anggaran. Hanya satker Dinas Sosial Provinsi 
Sulawesi Barat (340011) dan satker Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat (340039) yang sampai akhir bulan Maret 2015 telah 
melakukan realisasi anggaran, dengan rincian masing-masing sebesar 2,1% atau sebesar Rp125 juta dari Rp5,9 miliar pagu anggaran 
yang dikelola dan 3,02% atau sebesar Rp148 juta dari Rp4,9 miliar pagu anggaran yang dikelola.  

Tabel 4. Pagu dan Realisasi 10 Satker K/L  DK  Pagu Terbesar s.d Bulan Maret Tahun 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 

 
Kinerja penyerapan anggaran pada satker DIPA kewenangan Kantor Pusat (KP) masih sangat rendah jauh dibawah target penyerapan 
nasional untuk triwulan I yaitu 15%. Berdasarkan kewenangan DIPA Kantor Pusat (KP) di lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Sulbar terdapat 15 Satker K/L. Dari 15 Satker K/L dengan kewenangan DIPA KP tersebut, Satker Pengembangan LLAJ 
Sulawesi Barat (466881) merupakan satker K/L dengan kewenangan DIPA KP yang tingkat penyerapannya tertinggi sampai dengan 
bulan Maret tahun 2015 yaitu 19,75% dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 51.226.350.000,- diikuti satker Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah II Provinsi Sulbar (498667) merupakan 13,27% dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp178.341.674.000,- diikuti oleh 
Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Barat (466881). Sedangkan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sulawesi Barat (498666) 
yang merupakan satker pengelola pagu anggaran terbesar tingkat penyerapan anggarannya baru mencapai 5,34%. 
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Tabel 5. Pagu dan Realisasi 10 Satker K/L  KP Pagu Terbesar s.d Bulan Maret Tahun 2015

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 

 
Kinerja penyerapan anggaran pada satker DIPA kewenangan Kantor Daerah (KD) secara rata-rata masih sangat rendah jauh dibawah 
target penyerapan nasional untuk triwulan I yaitu 15%. Dari 139 Satker K/L dengan kewenangan DIPA KD tersebut, berikut disajikan 
10 satker K/L kewenangan KD pengelola pagu anggaran terbesar. Dari tabel, Satker Polres Mamuju (646552) merupakan Satker K/L 
dengan Kewenangan KD yang tingkat penyerapan anggarannya tertinggi yaitu 25,21% dengan pagu anggaran yang dikelola sebesar 
Rp35,8 miliar diikuti Satker Polres Polwewali Mandar (646545) dengan tingkat penyerapan anggaran yaitu 25,19% dengan pagu 
anggaran sebesar Rp34.2 miliar dan Satker Kantor Kementerian Agama Kab.Polmas (419682) dengan tingkat penyerapan anggaran yaitu 
8,8% dengan pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp57,2 miliar. Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Belang-Belang (559374) sebagai 
satker kewenangan KD pengelola pagu anggaran terbesar realisasi anggarannya baru mencapai 0,56%. Hal ini disebabkan masih 
terdapat blokir anggaran sebesar Rp125 miliar dari total Rp127,9 miliar pagu anggaran yang dikelola. 97% blokir anggaran ini belum 
dapat dipergunakan sampai persyaratan pembukaan blokir anggaran terpenuhi oleh satker. Secara rata-rata penyerapan anggaran untuk 
satker-satker dengan kewenangan KD sebesar 11,61%, masih dibawah target penyerapan nasional (15%). 

Tabel 6. Pagu dan Realisasi 10 Satker K/L  KD Pagu Terbesar s.d Bulan Maret Tahun 2015

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 

 
Kinerja penyerapan anggaran pada satker DIPA kewenangan Tugas Pembantuan (TP) secara rata-rata masih sangat rendah jauh 
dibawah target penyerapan nasional triwulan I yaitu 15%. Dengan adanya APBNP 2015 selain terdapat perubahan pagu anggaran juga 
terdapat penambahan/perubahan satker. Satker DIPA kewenangan TP menjadi 42 satker dari semula sebanyak 37 satker. Dari 42 
Satker K/L dengan kewenangan tersebut, berikut disajikan 10 Satker K/L pagu anggaran terbesar. Sampai dengan bulan Maret tahun 
2015, terdapat 3 (tiga) satker yang belum melakukan realisasi atau masih nihil. Termasuk didalamnya satker yang mengelola pagu 
anggaran terbesar yaitu satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (341001). Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi 
Sulawesi Barat (340141) merupakan satker K/L dengan kewenangan TP yang sampai dengan akhir Maret 2015 tingkat penyerapan 
anggarannya tertinggi yaitu sebesar 66,74% atau sebesar Rp16,6 miliar dari total Rp24,2 miliar pagu anggaran yang dikelola. Rata-rata 
penyerapan anggaran satker dengan kewenangan TP yang sampai dengan akhir Maret 2015 adalah sebesar 2,6%.  

Tabel 7. Pagu dan Realisasi 10 Satker K/L  TP Pagu Terbesar s.d Bulan Maret Tahun 2015 
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Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

Kinerja penyerapan anggaran pada satker DIPA kewenangan Usaha Bersama (UB) secara rata-rata masih sangat rendah jauh dibawah 
target penyerapan nasional yaitu 15%. Terdapat 4 satker K/L dengan kewenangan DIPA Usaha Bersama (UB) di lingkup kerja Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat. Dari 4 Satker K/L dengan kewenangan DIPA UB tersebut sampai akhir bulan Maret 
2015 hanya satker Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab.Mamuju 
(340244) yang telah terdapat realisasi anggaran yaitu sebesar 0,67% atau Rp28,6 juta dari Rp4,3 miliar pagu anggaran yang dikelola, 
sedang 3 satker lainnya belum terdapat realisasi anggaran. 

Tabel 8. Pagu dan Realisasi 10 Satker K/L  UB s.d Bulan Maret Tahun 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 

 

7. ALOKASI PAGU DAN REALISASI PROGRAM NAWACITA TAHUN 2015 DI PROVINSI SULAWESI BARAT  

APBNP TA 2015 sebagai APBN untuk mendukung sasaran dan prioritas pembangunan pemerintah baru. Tahun 2015 merupakan tahun 
pertama bagi pelaksanaan visi, misi dan agenda prioritas pemerintah baru. Presiden telah menyusun program Kabinet Kerja, sasaran 
dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti. Nawacita merupakan agenda prioritas dalam mewujudkan 
visi Presiden. Sementara Trisakti merupakan visi Presiden yang meliputi (1). Berdaulat secara politik; (2). Mandiri dalam ekonomi; dan 
(3). Berkepribadian dalam budaya. APBNP 2015 dimaksudkan untuk mendukung untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan 
yang telah ditetapkan dalam Nawacita dan Trisakti.  

Realisasi anggaran program Nawacita dan Trisakti untuk Provinsi Sulawesi Barat masih dibawah target penyerapan nasional triwulan I 
sebesar 15%. Dalam APBNP 2015, pada Kanwil DJPBN Prov.Sulbar terdapat 5 program yang termasuk dalam program Nawacita dan 
Trisakti dengan kode Program (06), (07), (08), (09) dan (10). Sampai dengan akhir bulan Maret 2015 realisasi anggaran untuk ke 5 
program tersebut, rata-rata realisasi anggarannya masih dibawah target penyerapan nasional triwulan I yaitu sebesar 15%. Hanya kode 
Program (06) yang realisasi anggarannya lebih besar dari 15%. 

Kinerja penyerapan anggaran Program Nawacita dan Trisakti pada K/L masih dibawah target penyerapan nasional triwulan I sebesar 
15%. Program Nawacita dan Trisakti terdapat pada beberapa K/L. Untuk Provinsi Sulawesi Barat, program Nawacita dan Trisakti 
tersebar pada 6 K/L yaitu Kementerian Pertanian (018), Kementerian Perindustrian (019), Kementerian ESDM (020), Kementerian 
Perhubungan (022), Kementerian Kelautan dan Perikanan (032) dan Kementerian Pekerjaan Umum (033). Dari ke 6 K/L rata-rata 
realisasi anggaran  

Grafik 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Program Nawacita & Trisakti s.d 31 Maret 2015 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Program Nawacita dan Trisakti Pada Kementerian Pertanian (018) 
 s.d Bulan Maret Tahun 2015 
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Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 

  
Rata-rata realisasi anggaran program Nawacita pada Kementerian Pertanian (018) baru mencapai 7,05%, masih jauh dari target 
penyerapan nasional triwulan I yaitu 15%. Program Nawacita pada Kementerian Pertanian (018) pada Kanwil DJPBN Prov.Sulbar 
terdapat pada 4 program dan tersebar pada 16 satker. Sampai dengan akhir Maret 2015, realisasi anggaran terbesar terdapat pada 
satker Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat (340141) yang mencapai 66,74% atau sebesar Rp16,2 miliar dari 
Rp24,2 miliar pagu anggaran yang dikelola. Realisasi anggaran tersebut pada program peningkatan produksi tanaman pangan melalui 
produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan sebesar 57,02% atau Rp16,3 miliar dari Rp28,5 miliar total alokasi pagu anggaran. 
Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan yang merupakan program dengan alokasi pagu 
anggaran terbesar realisasi anggarannya baru mencapai 0,23% atau Rp820 juta dari Rp350 miliar total alokasi pagu anggaran. 

Tabel 10. Pagu dan Realisasi Program Nawacita dan Trisakti Pada Kementerian Perindustrian (019) 
 s.d Bulan Maret Tahun 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

Realisasi anggaran program Nawacita pada Kementerian Perindustrian (019) masih nihil. Program Nawacita pada Kementerian 
Perindustrian (019) pada Kanwil DJPBN Prov.Sulbar terdapat pada 2 program dan tersebar pada 2 satker. Sampai dengan akhir Maret 
2015, ke semua satker belum melakukan realisasi anggaran atau masih nihil dari total alokasi pagu anggaran yang jumlahnya sebesar 
Rp2,5 miliar. 

Tabel 10. Pagu dan Realisasi Program Nawacita dan Trisakti Pada Kementerian ESDM (020) 
 s.d Bulan Maret Tahun 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

Realisasi anggaran program Nawacita pada Kementerian ESDM (020) masih jauh dari target penyerapan anggaran triwulan I yaitu 
sebesar 15%. Program Nawacita pada Kementerian ESDM (020) pada Kanwil DJPBN Prov.Sulbar terdapat pada program pengelolaan 
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ketenagalistrikan (07) dan terdapat pada satker Listrik Perdesaan Sulawesi Barat (447272). Sampai dengan akhir Maret 2015, realisasi 
anggaran program pada satker Listrik Perdesaan Sulawesi Barat (447272) baru mencapai 1,21% atau sebesar Rp1,4 miliar dari total 
alokasi pagu anggaran (Rp116,6 miliar). Realisasi ini masih jauh dari target penyerapan nasional yaitu sebesar 15%. 

Rata-rata realisasi anggaran program Nawacita pada Kementerian Perhubungan (022) masih dibawah target penyerapan anggaran triwulan 
I yaitu sebesar 15%. Program Nawacita pada Kementerian Perhubungan (022) pada Kanwil DJPBN Prov.Sulbar terdapat pada 2 
program dan terdapat pada 3 satker. Sampai dengan akhir Maret 2015, realisasi anggaran terbesar terdapat pada satker Pengembangan 
LLAJ Sulawesi Barat (466881) yang telah mencapai 20% atau sebesar Rp10,2 miliar dari Rp51,2 miliar pagu anggaran yang dikelola. 
Realisasi anggaran tersebut pada program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat dan kegiatan pembangunan dan 
pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan darat (1951). Terdapat kegiatan pada program pengelolaan dan penyelenggaraan 
transportasi udara yaitu kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara (1961) yang memiliki alokasi pagu 
anggaran besar (Rp43 miliar) yang sampai dengan akhir bulan Maret 2015 belum ada realisasi anggaran atau masih nihil. Sedang 
rata-rata keseluruhan untuk realisasi anggaran untuk program,kegiatan per satker hanya sebesar 8,57%, masih dibawah target 
penyerapan nasional triwulan I yaitu sebesar 15%. 

Tabel 10. Pagu dan Realisasi Program Nawacita dan Trisakti Pada Kementerian Perhubungan (022) 

 s.d Bulan Maret Tahun 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

Tabel 11. Pagu dan Realisasi Program Nawacita dan Trisakti  
Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (032) s.d Bulan Maret Tahun 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

Rata-rata realisasi anggaran program Nawacita pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (032) masih dibawah target penyerapan 
anggaran triwulan I yaitu sebesar 15%. Program Nawacita pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (032) pada Kanwil DJPBN 
Prov.Sulbar terdapat pada 3 program, 10 kegiatan dan terdapat pada 3 satker. Sampai dengan akhir Maret 2015, realisasi anggaran 
terbesar terdapat pada satker Dinas Kelautan dan Perikanan (340062) yang mencapai 3% atau sebesar Rp29 juta dari Rp1,04 miliar 
pagu anggaran yang dikelola. Realisasi anggaran tersebut pada program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap (06) dan 
kegiatan pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan (2338). Terdapat 2 program yaitu program peningkatan 
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daya saing usaha dan produk kelautan dan perikanan (08) dan progam pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau (09) 
sampai dengan akhir bulan Maret 2015 belum terdapat realisasi atau masih nihil. Alokasi anggaran yang dikelola ke dua program 
tersebut sebesar Rp1,1 miliar atau 41% dari total alokasi pagu anggaran program Nawacita pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(032). Sedang rata-rata untuk realisasi anggaran untuk seluruh program pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (032) hanya sebesar 
0,6%, masih jauh dibawah target penyerapan nasional triwulan I yaitu sebesar 15%. 

Tabel 12. Pagu dan Realisasi Program Nawacita dan Trisakti  
Pada Kementerian Pekerjaan Umum (032) s.d Bulan Maret Tahun 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

Rata-rata realisasi anggaran program Nawacita pada Kementerian Pekerjaan Umum (033) masih dibawah target penyerapan anggaran 
triwulan I yaitu sebesar 15%. Program Nawacita pada Kementerian Pekerjaan Umum (033) pada Kanwil DJPBN Prov.Sulbar terdapat 
pada 2 program, 6 kegiatan dan terdapat pada 5 satker. Sampai dengan akhir Maret 2015, realisasi anggaran terbesar terdapat pada 
satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat (477060) yang mencapai 14% atau sebesar Rp4,4 miliar 
dari Rp31 miliar pagu anggaran yang dikelola. Realisasi anggaran tersebut pada program penyelenggaraan jalan (08) dan kegiatan 
pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional (2409). Program pengelolaan sumber daya air (10) sampai dengan 
akhir bulan Maret 2015 belum terdapat realisasi atau masih nihil. Alokasi anggaran yang dikelola program tersebut sebesar Rp357 
miliar atau 43% dari total alokasi pagu anggaran program Nawacita pada Kementerian Pekerjaan Umum (033). Sedang rata-rata untuk 
realisasi anggaran untuk seluruh program pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (032) hanya sebesar 4,5%, masih jauh dibawah 
target penyerapan nasional triwulan I yaitu sebesar 15%. 

 

 

 

Diterbitkan oleh: 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat 

Gedung Keuangan Negara Mamuju Lantai III 
Jl. Soekarno Hatta Mamuju Sulawesi Barat 91511 

Telp. (0428) 2325023, 2325034 Faks. (0428) 2325033 
Website: www.perbendaharaansulbar.org 

 
 


