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

 

Overview Pelaksanaan Anggaran Oktober 2015 
 Pagu anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat (Kanwil DJPBN 

Prov. Sulbar) mengalami kenaikan 2,36% dibandingkan dengan pagu anggaran bulan 
sebelumnya menjadi Rp4,054 triliun yaitu pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) 
Mamuju sebesar Rp3.289.748.355.000,- (kenaikan Rp72 miliar) dan KPPN Majene sebesar 
Rp764.260.820.000,- (kenaikan Rp21 miliar).  

 Realisasi anggaran pusat mengalami peningkatan 27% dibandingkan bulan sebelumnya. 
Realisasi anggaran tersebut sebesar Rp2,14 triliun atau sebesar 53% dari total alokasi pagu 
anggaran (Rp4,054 triliun) yaitu pada KPPN Mamuju sebesar Rp1.711.020.007.238,- (42%) 
dan  realisasi anggaran KPPN Majene sebesar Rp432.956.139.940,- (11%).  

 Sampai dengan akhir bulan Oktober 2015, terdapat lima satker yang mempunyai kinerja 
penyerapan anggaran tertinggi yaitu 100% (untuk satker K/L dengan nilai pagu anggaran 
dibawah 5 miliar). Sedang satker LPMP Sulawesi Barat (349905) merupakan satker 
berkinerja penyerapan tertinggi untuk satker dengan nilai pagu anggaran diatas 5 miliar 
dengan tingkat penyerapan sebesar 99,02% (naik 74,6% dari kinerja bulan sebelumnya) dari 
pagu anggaran sebesar Rp6,356 miliar. Tingginya penyerapan tersebut dikarenakan adanya 
pengurangan pagu yang semula Rp25.768.598.000,- menjadi Rp6.356.258.000,-. 

 Realisasi dari tiga fungsi yang mendapat alokasi anggaran paling besar yaitu fungsi ekonomi 
(Rp2.351 miliar), fungsi pelayanan umum (Rp478 miliar) dan fungsi pendidikan (Rp462 miliar) 
masing-masing telah mencapai 52%, 63% dan 46%. Realisasi ini mengalami kenaikan 11%, 
7%, dan 6% apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.  

 Berdasarkan jenis kewenangan, komposisi pagu anggaran terbesar masih terdapat pada 3 
jenis kewenangan yaitu jenis kewenangan Kantor Pusat (KP) sebesar Rp1,716 triliun, Kantor 
Daerah (KD) sebesar Rp1,393 triliun dan Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp756 miliar.  
Bila melihat dari kinerja penyerapan anggaran, jenis kewenangan UB mempunyai tingkat 
penyerapan tertinggi diantara jenis kewenangan yang lainnya, yaitu sebesar 73,8% 
(mengalami peningkatan 4.15% bila dibandingkan dengan kinerja bulan sebelumnya). 
Sedangkan tingkat penyerapan terendah terdapat pada jenis kewenangan Dekonsentrasi (DK) 
yaitu sebesar 40,07% dari total alokasi pagu anggaran yang dikelola (Rp164,7 miliar). 

 Berdasarkan jenis belanja, porsi terbesar terdapat pada anggaran belanja modal (53) yaitu 
Rp2,194 triliun (54%), diikuti belanja barang (52) yaitu Rp1,1 triliun (28%), belanja pegawai 
(51) yaitu Rp512 miliar (13%) dan belanja bantuan sosial (57) yaitu Rp222 miliar (5%). 
Untuk kinerja penyerapan tertinggi (selain belanja pegawai) terdapat pada belanja bansos 
(57) sebesar 69,4%, sedangkan belanja barang (52) merupakan yang terendah dengan 
realisasi hanya sebesar 46,6%. 

 Alokasi anggaran terbesar sampai dengan akhir Oktober 2015 berdasarkan 
Kementerian/Lembaga (K/L), terdapat pada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (033) 
sebesar Rp1,538 triliun, diikuti Kementerian Pertanian (018) sebesar Rp584 miliar, dan 
Kementerian Agama (025) Rp418 miliar dengan tingkat penyerapan masing-masing sebesar 
55%, 49%, dan 58%. 
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1. PERKEMBANGAN TERKINI PELAKSANAAN ANGGARAN PER 31 Oktober 2015 

Pagu dan blokir anggaran sampai dengan akhir bulan Oktober masih menunjukkan 
fluktuasi yang cukup signifikan yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran K/L dan 
Satker. Total alokasi anggaran bulan Oktober 2015 (setelah tujuh bulan sejak 
penetapan APBNP 2015) mengalami kenaikan sebesar 2,36% bila dibandingkan 
dengan pagu anggaran bulan September 2015. Kenaikan ini sebesar Rp93,4 miliar 
menjadi sebesar Rp4,054 triliun dari semula sebesar Rp3,960 triliun. Kenaikan ini 
terutama terdapat pada tiga K/L yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (Kemen PU dan Pera) sebesar Rp66,931 miliar, kemudian 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti) 
sebesar Rp34,548 Miliar dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi sebesar Rp7,911 miliar. Kenaikan Alokasi anggaran tersebut 
terbagi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju sebesar 
Rp3.289.748.355.000,- (mengalami kenaikan Rp72.187.564.000,-) dan KPPN Majene 
sebesar Rp764.260.820.000,- (mengalami kenaikan Rp21.236.190.000,-).  

Bila melihat dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2015 terjadi fluktuasi 
naik/turun nilai blokir anggaran pada K/L pada Kanwil DJPBN Prov. Sulbar. 
Sampai dengan akhir Oktober 2015 blokir anggaran turun dari semula 
Rp71.083.870.000,- menjadi Rp60.980.965.000,-. Jumlah terbesar blokir anggaran 
masih terdapat pada satker di bawah wilayah kerja KPPN Mamuju yaitu sebesar 
90% (Rp55 Miliar) dari total blokir anggaran, sedang sisanya pada KPPN Majene. 
Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulbar blokir anggaran disebabkan 
karena penghematan/pemotongan dan alokasi harus dilengkapi dasar hukum 
pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait. Dalam rangka mempercepat proses 
pembukaan blokir terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan K/L antara lain 
memproses dan melengkapi data pendukung (antara lain TOR/RAB, audit 
BPKP/dasar hukum) atas anggaran yang diblokir. Sedang anggaran yang diblokir 
akibat penghematan/pemotongan merupakan blokir anggaran yang dibatasi/dilarang 
atau berpotensi tidak dapat dicairkan. 

   Tabel 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pusat Berdasarkan KPPN s.d 31 Oktober 2015 

 
          Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 

Sampai dengan akhir Oktober 2015, Satker lingkup KPPN Mamuju berkontribusi 
besar terhadap tidak terserapnya Rp1,578 triliun (39%) dana di Provinsi Sulawesi 
Barat (total pagu anggaran Rp4,054 triliun). 

Realisasi anggaran pada lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat 
terus mengalami peningkatan. Perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran terus 
dilakukan oleh satker dilingkup Kanwil DJPBN Prov. Sulbar menyebabkan 
peningkatan tingkat penyerapan anggaran tiap periodenya. Meski demikian, capaian 
penyerapan anggaran ini masih belum optimal karena masih dibawah target 
penyerapan anggaran nasional untuk triwulan IV sebear 90%. Realisasi anggaran 
sampai dengan akhir bulan Oktober 2015 sebesar Rp2.143.976.147.178,- atau 
52,9% (naik sebesar 10% bila dibandingkan dengan kinerja bulan sebelumnya). 
Penyerapan ini menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan tingkat 
penyerapan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 66%.  
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Dari sisi akuntabilitas, besarnya anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja 
penyerapan anggaran. Sampai dengan akhir bulan Oktober 2015 besarnya pagu 
anggaran yang dikelola satker tidak berpengaruh terhadap kinerja penyerapan 
anggaran. Dari grafik diagram scatter dibawah menunjukkan bahwa semakin besar 
alokasi pagu anggaran yang dikelola maka semakin kecil realisasi anggarannya. 

 
Grafik 1. Diagram Scatter Keterkaitan Besarnya Pagu dan Tingkat Penyerapan  

Periode Oktober 2015 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 
Dari grafik terlihat bahwa tingkat penyerapan anggaran tertinggi sampai dengan 31 
Oktober 2015 (untuk satker dengan pagu anggaran < 5 miliar) terdapat 5 satker 
sebesar 100%. Sedangkan 2 satker pengelola pagu anggaran terbesar di Provinsi 
Sulbar yaitu satker SNVT Pelaksanan Jaringan Sumber Air WS Kaluku-Karama 
Provinsi Sulawesi Barat (498329), satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I 
Provinsi Sulawesi Barat (498666) tingkat penyerapan anggarannya sampai dengan 
akhir Oktober 2015 baru mencapai 53% dan 57%. Kinerja ke-2 satker ini 
mengalami peningkatan sebesar 6% dan 17% bila dibandingkan dengan kinerja 
pelaksanaan anggaran bulan sebelumnya. 

 

2. PELAKSANAAN ANGGARAN BERDASARKAN FUNGSI 

Masih terdapat perubahan alokasi pagu anggaran berdasarkan fungsi sampai dengan 
akhir Oktober 2015. Dari 10 fungsi yang terdapat pada anggaran K/L dan Satker 
pengguna APBN di Provinsi Sulawesi Barat, Fungsi ekonomi, fungsi pelayanan 
umum dan fungsi pendidikan merupakan fungsi yang mendapat alokasi pagu 
anggaran terbesar yaitu sebesar Rp2,351 triliun, Rp478 miliar, dan Rp462 miliar. 
Jumlah alokasi pagu ini menunjukkan adanya kenaikan pagu anggaran bila 
dibandingkan periode sebelumnya, fungsi pelayanan umum mengalami kenaikan 
6,52%, sedang fungsi ekonomi sebesar 10,84%. Fungsi pariwisata dan budaya 
tetap merupakan fungsi yang memperoleh alokasi anggaran paling rendah dengan 
pagu anggaran sebesar Rp 1,313 miliar.  
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Tidak semua kinerja penyerapan anggaran berdasarkan fungsi sampai dengan akhir 
bulan Oktober 2015 optimal (Masih dibawah target penyerapan anggaran untuk triwulan 
IV sebesar 90%). Sampai dengan akhir Oktober 2015, rata-rata penyerapan menurut 
fungsi (sebesar 51,33%) lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi periode yang 
sama TA 2014 (sebesar 62%). Fungsi ketertiban dan keamanan merupakan fungsi 
dengan kinerja penyerapan anggaran terbesar (tingkat penyerapan anggaran 69,89% 
dari total alokasi pagu sebesar Rp139 miliar). 

 
Grafik 2 Pagu & Tingkat Penyerapan Menurut Fungsi s.d 31 Oktober Tahun 2015  

Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 
Fungsi ekonomi sampai dengan akhir Oktober 2015 merupakan fungsi yang 
berkontribusi terbesar terhadap 27,8% pagu anggaran (total pagu anggaran sebesar 
Rp4,054 triliun) yang tidak terserap di Prov. Sulbar. Kinerja fungsi pendidikan, 
fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi lingkungan hidup, fungsi kesehatan 
dan fungsi pariwisata dan budaya merupakan fungsi-fungsi yang kinerja anggaran 
sampai dengan triwulan IV masih dibawah target penyerapan nasional triwulan IV 
(<90%).   

3. PELAKSANAAN ANGGARAN BERDASARKAN KEWENANGAN 

Alokasi anggaran pusat di Provinsi Sulawesi Barat masih didominasi oleh DIPA 
kewenangan Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan Tugas Pembantuan (TP).  Pada 
Kanwil DJPBN Prov. Sulbar sampai dengan akhir Oktober 2015, DIPA kewenangan 
KP, KD dan TP masih menjadi fokus utama alokasi anggaran. Ketiga Kewenangan 
ini mendapat alokasi anggaran terbesar (95% dari total alokasi anggaran tahun 
2015). Ketiga jenis kewenangan ini juga dalam kurun waktu 4 tahun terakhir 
(2011 – 2014) selalu mendapatkan alokasi lebih dari 90% dari keseluruhan pagu 
anggaran.  

Kinerja penyerapan anggaran pada DIPA berdasarkan jenis kewenangan belum 
mengalami kenaikan signifikan. Kinerja pelaksanaan anggaran satker DIPA dengan 
kewenangan KP, DK dan TP mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 
kinerja bulan sebelumnya (mengalami peningkatan realisasi 27% atau sebesar 
Rp452 miliar). Kenaikan kinerja terbesar terdapat pada satker dengan kewenangan 
TP yaitu mencapai Rp106 miliar (14,1%), diikuti satker dengan kewenangan KP 
sebesar Rp203 miliar (9,8%), kemudian satker dengan kewenangan DK sebesar 



5 | Halaman 

 

Rp15 miliar (9,7%) dan satker dengan kewenangan KD sebesar Rp125 miliar 
(8,5%). 
 

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

Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 
Namun bila melihat dari besarnya kontribusi terhadap dana yang tidak terserap, 
ketiga satker dengan kewenangan KP, DK dan TP juga merupakan satker yang 
berkontribusi terbesar terhadap 45% dari total 47% dana di Provinsi Sulawesi 
Barat yang tidak terserap. 
Kinerja penyerapan anggaran terendah terjadi pada satker dengan kewenangan DK 
yang mencapai 40,1% atau sebesar Rp66.009.060.311,- dari total pagu yang 
dikelola sebesar Rp164.752.960.000,-.  
 

4. PELAKSANAAN ANGGARAN BERDASARKAN JENIS BELANJA 

Belanja modal dan belanja barang masih mendominasi belanja pada Provinsi Sulawesi 
Barat sampai dengan akhir bulan Oktober 2015. Berdasarkan jenis belanja, dua jenis 
belanja yaitu belanja modal dan belanja barang selalu mendapat alokasi pagu 
terbesar. Sampai dengan akhir Oktober 2015, alokasi belanja modal dan belanja 
barang mencapai 82% dari total seluruh alokasi pagu TA 2015. Sedang belanja 
bantuan sosial merupakan belanja yang mendapat alokasi paling rendah (alokasi 
pagu hanya sebesar Rp222 miliar atau 5% dari total seluruh alokasi pagu 
anggaran).  

Kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan jenis belanja sampai dengan akhir bulan 
Oktober 2015 belum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Perbaikan kinerja 
pelaksanaan anggaran terus dilakukan oleh satker dilingkup Kanwil DJPBN Prov. 
Sulbar menyebabkan peningkatan tingkat penyerapan anggaran tiap periodenya. 
Meski demikian, capaian penyerapan anggaran ini masih belum optimal. Kinerja 
pelaksanaan anggaran tiap-tiap jenis belanja semua menunjukkan peningkatan 
kinerja. Rata-rata peningkatan kinerja ini hanya sebesar 10,14%. Tingkat realisasi 
anggaran terbesar masih pada pelaksanaan belanja bantuan sosial dengan tingkat 
penyerapan sebesar 69,4% (selain belanja pegawai), sedangkan belanja modal 
yang memperoleh alokasi anggaran terbesar, kinerja pelaksanaan anggarannya baru 
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mencapai 49,7%. Realisasi belanja modal ini mengalami peningkatan sebesar 11% 
bila dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya (bulan September 2015). 

Dari segi kontribusi terhadap tidak terserapnya dana yang dialokasikan untuk TA 
2015, belanja modal dan belanja barang merupakan jenis belanja yang berkontribusi 
terbesar terhadap 43% dari total 48% dana di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak 
terserap. 

 
Grafik 4. Pagu dan Realisasi Anggaran s.d Akhir Oktober 2015 Berdasarkan Jenis Belanja 

 Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 

 
5. PELAKSANAAN ANGGARAN BERDASARKAN BAGIAN ANGGARAN  

Pembangunan sektor infrastruktur masih menjadi prioritas pembangunan Tahun 2015 di 
Provinsi Sulawesi Barat. Dalam APBNP 2015 yang ditetapkan, terdapat penambahan 
dan perubahan pagu anggaran yang digunakan untuk mendukung pembangunan di 
Provinsi Sulawesi Barat. Untuk melihat prioritas pembangunan Pemerintah Pusat 
terhadap suatu wilayah dapat dilihat dari alokasi anggaran berdasarkan Bagian 
Anggaran Kementerian/Lembaga. Sampai dengan akhir bulan Oktober 2015, alokasi 
anggaran terbesar masih didominasi oleh tiga K/L yaitu Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (033) sebesar Rp1,538 triliun atau 38%, kemudian 
Kementerian Pertanian (018) sebesar Rp584 miliar atau 14%, dan Kementerian 
Agama (025) sebesar Rp418 miliar atau 10%.  

Kinerja penyerapan anggaran 10 K/L dengan pagu anggaran terbesar sampai dengan 
akhir Oktober 2015 belum optimal. Kinerja pelaksanaan anggaran 10 K/L yang 
mendapat alokasi pagu anggaran terbesar mengalami peningkatan bila dibandingkan 
dengan kinerja bulan sebelumnya (bulan September 2015). Peningkatan kinerja ini 
belum optimal karena rata-rata realisasi hanya sebesar 52% atau naik 9% bila 
dibandingkan dengan rata-rata kinerja pelaksanaan anggaran pada bulan 
sebelumnya (tingkat penyerapan ini masih dibawah target penyerapan nasional 
Triwulan IV yaitu 90%). Kepolisian Negara Republik Indonesia (060) tetap 
merupakan K/L yang memiliki realisasi anggaran terbesar yaitu sebesar 97% 
(mengalami kenaikan 10% bila dibandingkan dengan kinerja realisasi bulan lalu), 
sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (033) sebagai 
K/L yang mengelola pagu anggaran terbesar, kinerja penyerapan anggaran 
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mencapai 55% (mengalami peningkatan sebesar 10% bila dibandingkan dengan 
kinerja realisasi bulan sebelumnya). 

 
Grafik 5. 10 Besar Pagu dan Realisasi Berdasarkan Bagian Anggaran s.d Akhir Oktober 2015 

Sumber: Web Monev Dit.PA (data diolah) 
 

6. PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER YANG BERPENGARUH BESAR 

Kinerja penyerapan anggaran 10 Satker K/L pengelola pagu anggaran terbesar masih 
belum optimal sampai dengan akhir Oktober 2015. Kinerja pelaksanaan anggaran masih 
belum menunjukkan peningkatan yang optimal setelah tujuh bulan sejak 
ditetapkannya APBNP 2015. Pada 10 satker K/L dengan alokasi pagu anggaran 
terbesar di lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulbar, kinerja rata-
rata penyerapan anggarannya hanya sebesar 51%. Kinerja ini lebih rendah bila 
dibandingkan dengan rata-rata kinerja penyerapan tahun sebelumnya untuk periode 
yang sama yaitu sebesar 64%. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II 
Provinsi Sulbar (498667) tetap merupakan satker dengan kinerja penyerapan 
anggaran terbesar yaitu sebesar 88,1% atau Rp189 miliar dari total Rp214 miliar 
pagu anggaran yang dikelola (naik 5,3% bila dibandingkan dengan kinerja bulan 
sebelumnya). Sedang satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS Kaluku-
Karama Provinsi Sulawesi Barat (498329) yang setelah APBNP 2015 merupakan 
satker K/L dengan alokasi pagu anggaran terbesar, sampai dengan akhir bulan 
Oktober 2015 kinerja penyerapan anggarannya mencapai 53% (mengalami 
peningkatan sebesar 6% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya). 
Rendahnya kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker Unit Penyelenggara 
Pelabuhan Belang-Belang (559374) kinerja pelaksanaan anggarannya masih rendah 
sampai dengan akhir Oktober 2015 (28,29%) masih disebabkan adanya blokir 
anggaran sebesar  Rp42 miliar (blokir ini disebabkan data dukung yang belum 
lengkap) sehingga belum dibuka oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).  

10 satker pengelola pagu anggaran terbesar berkontribusi besar terhadap tidak 
terserapnya 29% dana di Provinsi Sulawesi Barat. Proporsi pagu anggaran pada 10 
satker  pengelola pagu terbesar mendominasi 50% alokasi  pagu untuk TA 2015. 
Namun kinerja penyerapan anggaran sampai dengan akhir Oktober 2015 realisasi 
rata-rata penyerapan anggarannya hanya sebesar 52% (kinerja ini lebih rendah bila 
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dibandingkan kinerja tahun lalu pada periode yang sama). Realisasi tersebut 
membuat 10 satker ini berkontribusi sebesar 28,82% dari total dana yang tidak 
terserap di Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan akhir Oktober 2015.  

Tabel 3. 10 Satker K/L  Dengan Alokasi Pagu Terbesar s.d 31 Oktober Tahun 2015 

 
 Sumber: Web Monev Internal (data diolah)   

Kinerja penyerapan anggaran pada satker DIPA kewenangan Dana Dekonsentrasi (DK) 
masih rendah. Terdapat 64 satker DIPA dengan kewenangan Dana Konsentrasi 
(DK) yang mengelola pagu anggaran sebesar Rp165 miliar (4% dari total seluruh 
pagu anggaran tahun 2015). Kinerja pelaksanaan anggaran satker dengan 
kewenangan DIPA Dana Dekonsentrasi (DK) setelah tujuh bulan pelaksanaan 
APBN-P 2015 telah mencapai 40% (realisasi ini mengalami kenaikan 10% bila 
dibandingkan dengan bulan sebelumnya). Kinerja ini masih jauh dibawah target 
penyerapan nasional untuk triwulan IV sebesar 90%. Pada 10 satker pengelola 
pagu anggaran terbesar dengan kewenangan DIPA DK, yang memiliki kinerja 
penyerapan tertinggi adalah satker Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 
Provinsi Sulawesi Barat (340031) sebesar Rp5,245 miliar atau 76% (mengalami 
peningkatan 14% bila dibandingkan dengan kinerja bulan lalu) dari total Rp6,9 
miliar alokasi pagu anggaran yang dikelola. Satker Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat (340170) masih 
merupakan satker yang belum melakukan realisasi anggaran sampai dengan akhir 
Oktober 2015  (pada 10 satker kewenangan DK pengelola pagu anggaran 
terbesar). 10 satker ini berkontribusi terhadap 1,33% dari total 40% dana yang 
tidak terserap dari total seluruh pagu anggaran untuk satker DIPA kewenangan 
DK di Provinsi Sulawesi Barat. 

Tabel 4. Pagu dan Realisasi 10 Satker K/L  DK  Pagu Terbesar s.d 31 Oktober  2015 
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Sumber: Web Monev Dit.PA (data diolah) 
 

Kinerja penyerapan anggaran satker DIPA kewenangan Kantor Pusat (KP) mengalami 
sedikit peningkatan untuk periode sampai dengan akhir bulan Oktober 2015. Secara 
seluruhan dari 18 Satker K/L dengan kewenangan DIPA KP menunjukkan kenaikan 
kinerja sebesar 9% bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran bulan lalu. 
Pada 10 satker dengan kewenangan DIPA KP yang memiliki pagu anggaran 
terbesar, satker Pembangunan infrastruktur permukiman Kab.mamuju (505109) 
merupakan satker K/L kewenangan KP yang tingkat penyerapannya tertinggi sampai 
dengan akhir bulan Oktober 2015 (dengan realisasi sebesar 90%), diikuti satker 
Pelaksanaan Jalan Nasional Wlayah II Provinsi Sulbar (498667) sebesar 88%. 
Sedangkan satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Kaluku-Karama 
Provinsi Sulawesi Barat (498327) yang mengelola pagu terbesar, kinerja 
pelaksanaan anggarannya mengalami peningkatan 6% bila dibandingkan dengan 
kinerja bulan sebelumnya. Terdapat penurunan pagu anggaran yang disebabkan 
restrukturisasi K/L yaitu pada satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Barat 
(466957) sebesar Rp7,86 miliar, yang dialihkan pada satker Pengembangan LLAJ 
Sulawesi Barat (466881).10 satker ini berkontribusi terhadap 18,42% dari total 53% 
dana yang tidak terserap dari total seluruh pagu anggaran di Provinsi Sulawesi 
Barat. 

Tabel 5. Pagu dan Realisasi 10 Satker K/L  KP Pagu Terbesar s.d 31 Oktober  2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

Satker DIPA kewenangan Kantor Daerah (KD) menunjukkan sedikit peningkatan kinerja 
penyerapan anggaran sampai akhir Oktober 2015. Terdapat 166 satker dengan 
kewenangan KD yang mengelola pagu anggaran sebesar Rp1,377 miliar (35% dari 
total seluruh pagu anggaran di Prov. Sulbar). Kinerja pelaksanaan anggaran sampai 
dengan akhir Oktober 2015 mencapai 54% (mengalami peningkatan 11% bila 
dibandingkan dengan kinerja bulan sebelumnya). Jika dibandingkan dengan kinerja 
penyerapan anggaran tahun sebelumnya periode yang sama, kinerja penyerapan 
menunjukkan penurunan sebesar 12%. Masih terdapatnya blokir anggaran (sebesar 
4% dari total alokasi anggaran pada satker DIPA kewenangan KD) menjadi salah 
satu penyebab rendahnya kinerja penyerapan anggaran. Pada 10 satker K/L 
dengan kewenangan DIPA KD pengelola pagu anggaran terbesar, kinerja 
penyerapan anggaran satker Polres Mamuju (64655) tetap merupakan yang tertinggi 
yaitu sebesar 106% (dari total pagu anggaran Rp35,8 miliar yang dikelola). 
Besarnya realisasi ini disebabkan sudah terealisasinya sebagian anggaran untuk 
penyelenggaraan pemilu kepada daerah dan belum direvisinya penambahan pagu 
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anggaran dari hibah yang berasal dari pemerintah daerah. Sedangkan yang 
terendah adalah satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Belang-Belang (559374) 
sebesar 12% (dari total pagu anggaran Rp127,9 miliar yang dikelola). Satker 
Universitas Sulawesi Barat (400066) untuk triwulan IV menjadi satker dengan 
dengan kinerja pelaksanaan anggaran terendah diantara 10 satker DIPA 
kewenangan KD yang hanya sebesar 13%. Rendahnya tingkat penyerapan 
anggaran disebabkan terdapatnya penambahan pagu anggaran sebesar Rp34,548 
miliar yang tidak disertai oleh perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik 
serta kurangnya pemahaman pejabat perbendaharaan mengenai pembayaran APBN. 
10 satker ini berkontribusi sebesar 8,6% dari total 53% pagu tidak terserap di 
Prov. Sulbar sampai dengan akhir Oktober 2015. 

Tabel 6. Pagu dan Realisasi 10 Satker K/L  KD Pagu Terbesar s.d 31 Oktober 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 

 
Kinerja penyerapan anggaran pada satker DIPA kewenangan Tugas Pembantuan (TP) 
mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan dengan kinerja bulan sebelumnya. 
Terdapat 66 satker DIPA dengan kewenangan TP yang mendapatkan alokasi pagu 
anggaran sebesar 19% dari total seluruh pagu anggaran di Provinsi Sulawesi 
Barat (Rp4,054 triliun). Kinerja penyerapan anggaran satker DIPA kewenangan TP 
setelah tujuh bulan sejak ditetapkannya APBNP 2015 mulai menunjukkan 
peningkatan kinerja penyerapan anggaran sebesar 14% bila dibandingkan dengan 
kinerja bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya 
periode yang sama, kinerja penyerapan ini lebih baik 1%. Namun kinerja 
pelaksanaan anggaran ini masih dibawah target penyerapan nasional triwulan IV 
sebesar 90%. Rendahnya kinerja penyerapan ini disebabkan peningkatan pagu 
anggaran akibat APBNP 2015 yang menimbulkan banyak permasalahan 
pelaksanaan anggaran. Dari 66 Satker K/L dengan kewenangan TP terdapat 38 
satker yang realisasi anggarannya masih dibawah 90% (target penyerapan nasional 
triwulan IV),  satker diantaranya penyerapan anggaran sampai dengan akhir 
Oktober 2015 masih nihil.  
 

Pada 10 Satker K/L pagu anggaran terbesar dengan kewenangan TP sampai 
dengan akhir Oktober 2015 terdapat satu satker yang kinerja penyerapan 
anggarannya masih nihil. Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi 
Barat (340141) tetap menjadi satker K/L dengan kewenangan TP yang kinerja 
penyerapan anggarannya tertinggi yaitu sebesar 93% (nilai realisasi ini tetap atau 
stagnan dengan kinerja bulan sebelumnya). Satker Dinas Perkebunan Provinsi 
Sulawesi Barat (341001) yang mendapat alokasi pagu anggaran terbesar dengan 
realisasi anggarannya sebesar 29% (mengalami peningkatan 18% bila dibandingkan 
dengan kinerja bulan sebelumnya). 10 satker ini berkontribusi sebesar 9,65% dari 
total 53% pagu tidak terserap di Prov. Sulbar sampai dengan akhir Oktober 2015.  
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Tabel 7. Pagu dan Realisasi 10 Satker K/L  TP Pagu Terbesar s.d 31 Oktober Tahun 2015 

 
Sumber: Web Monev Dit.PA (data diolah) 

 

Peningkatan kinerja penyerapan anggaran ditunjukkan satker DIPA kewenangan Usaha 
Bersama (UB) sampai dengan akhir Oktober 2015.  Kinerja penyerapan anggaran satker 
dengan kewenangan UB mengalami peningkatan 4% dari bulan sebelumnya. 
Kinerja ini lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 
yang mencapai 75% dari total alokasi pagu anggaran sebesar Rp116,6 miliar.  

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

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana Kab.Mamuju (340244) merupakan satker 
dengan kinerja paling tinggi, sejak akhir bulan Juni 2015 penyerapan anggarannya 
telah mencapai 100% dari total alokasi pagu yang dikelola (Rp39.100.000,-), diikuti 
satker Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana Kab.Mamuju (350441) sebesar 74,4% dari 
total alokasi pagu anggaran yang dikelola (Rp4,195 miliar).  

 

7. PELAKSANAAN ANGGARAN 8 BIDANG PROGRAM NAWACITA TAHUN 2015 DI 
PROVINSI SULAWESI BARAT S.D AKHIR BULAN OKTOBER 2015. 

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. 
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APBNP 2015 dimaksudkan untuk mendukung untuk mencapai sasaran dan prioritas 
pembangunan yang telah ditetapkan dalam Nawacita dan Trisakti.  

Kinerja penyerapan anggaran program Nawacita dan Trisakti untuk Provinsi Sulawesi 
masih sangat rendah. Dalam APBNP 2015, pada Kanwil DJPBN Prov. Sulbar 
terdapat 8 Bidang Program Unggulan dalam program Nawacita. Pagu anggaran 
untuk ke 8 bidang tersebut sampai dengan akhir bulan Oktober 2015 mencapai 
38,87% dari total seluruh pagu TA 2015 (Rp4,054 triliun) di Provinsi Sulawesi 
Barat. Kinerja penyerapan anggaran tertinggi sampai dengan akhir Oktober 2015 
terdapat pada Program Unggulan di Bidang Energi mencapai 59,30% (dari pagu 
anggaran sebesar Rp116.653.483.000,-), diikuti oleh Bidang Infrastruktur dan 
Transportasi dan Bidang Perdagangan. Yang terendah terdapat pada Program 
Unggulan di Bidang Desa dimana realisasi anggaran sampai dengan akhir Oktober 
2015 belum melakukan realisasi sama sekali. Hal ini disebabkan karena adanya 
penggantian program Nawacita dari Bidang Kemiskinan ke Bidang Desa, yang 
sebelumnya realisasi Bidang Kemiskinan sudah mencapai 100%. Tiga bidang 
program unggulan yaitu Maritim, Pangan dan Energi menyumbang mayoritas (90%) 
tidak terserapnya belanja pada Program Nawacita. Sedangkan rata-rata penyerapan 
anggaran untuk 8 Bidang Program Unggulan Nawacita sampai dengan Triwulan IV 
2015 sebesar 39% (masih jauh dibawah target penyerapan nasional untuk triwulan 
IV sebesar 90%). 

Grafik 6. Pagu dan Realisasi Anggaran 8 Bidang Program Nawacita s.d 31 Oktober 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

Kinerja penyerapan anggaran Program Nawacita Bidang Pangan K/L mengalami sedikit 
peningkatan bila dibandingkan dengan kinerja bulan sebelumnya. Porsi pagu anggaran 
yang dikelola untuk program Nawacita bidang pangan sebesar 4,97% dari total 
alokasi pagu anggaran di Provinsi Sulbar. Untuk Provinsi Sulawesi Barat, Program 
Nawacita di bidang pangan terdapat pada tiga K/L yaitu Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (033), Kementerian Pertanian (018), dan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (032), Dari 3 K/L tersebut yang mempunyai 
kinerja penyerapan anggaran paling tinggi sampai dengan akhir Oktober 2015 
adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (032) dengan kinerja sebesar 78%, 
sedang rata-rata penyerapan anggaran untuk seluruh K/L pelaksana program 
Nawacita di bidang Pangan mencapai 57,3%. Kinerja ini lebih tinggi 5,3% bila 
dibandingkan dengan kinerja penyerapan anggaran bulan September 2015. 
Kementerian PU dan PERA (033) merupakan K/L yang berkontribusi besar (1,56%) 
dari total 2,53% dana yang tidak terserap untuk Program Nawacita Bidang 
Pangan.  
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Tabel 9. Pagu dan Realisasi Program Nawacita di Bidang Pangan  s.d 31 Oktober 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (033) 

Pelaksana program Nawacita di bidang Pangan pada Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat adalah satker Dinas Pekerjaan Umum Prov.Sulawesi 
Barat (340169) dan satker SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air WS Kaluku-
Karama Provinsi Sulawesi Barat (498327).  

Kinerja penyerapan anggaran satker-satker sampai dengan akhir bulan Oktober 
2015 mencapai Rp54,7 miliar atau sebesar 46,4% dari total seluruh pagu 
anggaran (Rp118 miliar) pada bidang Pangan Program Nawacita di Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (033). 

Tabel 10. Pagu dan Realisasi Program Nawacita di Bidang Pangan 
 pada Satker Lingkup Kemen PU dan Pera (033) s.d 31 Oktober 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 
Output Jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan merupakan output pada satker 
498327 yang berkontribusi besar terhadap ketidakserapan belanja pada program 
Nawacita bidang Pangan yaitu sebesar Rp39 miliar atau 44% dari total pagu 
anggaran sebesar Rp89,8 miliar yang dikelola. 

2. Kementerian Pertanian (018) 

Terdapat 11 satker pelaksana program Nawacita di bidang Pangan pada 
Kementerian Pertanian (018) dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp74,4 miliar 
atau 1,8% dari total alokasi pagu di Prov. Sulbar sebesar Rp4,054 triliun.  

Kinerja penyerapan anggaran satker-satker tersebut sampai dengan akhir bulan 
Oktober 2015 mencapai Rp35,4 miliar atau sebesar 47,6% dari total seluruh pagu 
anggaran pada bidang Pangan Program Nawacita di Kementerian Pertanian (018). 

Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat (340146) 
merupakan satker yang mengelola pagu anggaran terbesar (Rp64,7 miliar) dan 
juga berkontribusi terbesar dengan sumbangan sebesar 48,4% atau Rp36 miliar 
dari total pagu anggaran pada program Nawacita di bidang pangan pada 
Kementan (Rp74,4 miliar). Ketidakserapan ini terdapat pada output Pengembangan 
Jaringan Irigasi. 
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Kinerja penyerapan anggaran terendah terdapat pada satker Dinas Pertanian dan 
Peternakan Propinsi Sulawesi Barat (340056) dengan tingkat penyerapan sebesar 
8,3% dari total Rp120.000.000,- pagu yang dikelolanya. 

Tabel 10. Pagu dan Realisasi Program Nawacita di Bidang Pangan  
pada Satker Lingkup Kementan (018)  s.d 31 Oktober 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (032) 

Pelaksana program Nawacita di bidang Pangan pada Kementerian Kelautan dan 
Perikanan adalah satker Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulbar (340151) 
sebesar Rp527.790.000,-. 

Kinerja penyerapan anggaran satker-satker sampai dengan akhir bulan Oktober 
2015 telah mencapai Rp411.232.800,- atau 77,9% dari total seluruh pagu anggaran 
pada bidang Pangan Program Nawacita di Kementerian KP sebesar 
Rp527.790.000,-. 

Tabel 11. Pagu dan Realisasi Program Nawacita di Bidang Pangan  
pada Satker Lingkup Kemen KP (032)  s.d 31 Oktober 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
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Kinerja penyerapan anggaran Program Nawacita Bidang Energi mengalami sedikit 
peningkatan bila dibandingkan kinerja bulan sebelumnya. Porsi pagu anggaran yang 
dikelola untuk Program Nawacita bidang energi sebesar 3% dari total alokasi pagu 
anggaran di Provinsi Sulbar (Rp4,054 triliun). Sampai dengan akhir Oktober 2015 
kinerja penyerapan anggaran untuk Program Nawacita Bidang Energi telah 
mencapai Rp69 miliar atau 59% dari total  pagu anggaran pada bidang Energi 
Program Nawacita di Kementerian ESDM (total pagu anggaran seluruhnya sebesar 
Rp116.653.483.000,-). 

Tabel 12. Pagu dan Realisasi Program Nawacita di Bidang Energi  
pada Satker Lingkup Kemen ESDM (032)  s.d 31 Oktober 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

Program Nawacita Bidang Energi menyumbang 1,17% dari tidak terserapnya pagu 
anggaran di Provinsi Sulawesi Barat (Rp4,054 triliun). 

Ouput Panjang Jaringan Distribusi merupakan output yang berkontribusi besar 
(0,76% atau Rp48 miliar) terhadap pagu anggaran yang tidak terserap sampai 
dengan akhir bulan Oktober 2015 dari total alokasi pagu di Prov. Sulbar sebesar 
Rp4,054 triliun.  

Kinerja penyerapan anggaran Program Nawacita Bidang Infrastruktur dan Transportasi 
sampai dengan 31 Oktober 2015 mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan 
dengan kinerja bulan sebelumnya. Program Nawacita Bidang Infrastruktur dan 
Transportasi mendapat alokasi sebesar 2,7% (Rp109,5 miliar) dari total pagu 
anggaran di Provinsi Sulawesi Barat (Rp4,054 triliun). Program ini dilaksanakan 
oleh Kementerian Perhubungan (Rp42.682.460.000,-) dan Kementerian PU dan 
Perumahan Rakyat (Rp66.854.000.000,-). 

Kinerja penyerapan anggaran sampai dengan 31 Oktober 2015 untuk Program 
Nawacita Bidang Infrastruktur dan Transportasi telah mencapai Rp58.873.297.017,- 
atau 54% (mengalami peningkatan 16% bila dibandingkan dengan kinerja bulan 
sebelumnya) dari  total  pagu anggaran pada bidang Infrastruktur dan Transportasi 
Program Nawacita (Rp109.536.463.000,-).  

Program Nawacita Bidang Infrastruktur dan Transportasi merupakan program yang 
berkontribusi sebesar 1,25% dari tidak terserapnya pagu anggaran di Provinsi 
Sulawesi Barat (Rp4,054 triliun) yang terdapat pada satker Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah I Prov. Sulbar (0,85% atau Rp66,8 miliar) dan satker Bandar 
Udara Tampa Padang di Mamuju (0,40% atau Rp42,7 miliar). 

Ouput Pembangunan Jalan Baru pada satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 
I Prov. Sulbar merupakan output yang berkontribusi besar (0,85% atau Rp34,5 
miliar) terhadap 1,25% pagu anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir 
bulan Oktober 2015.  
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Tabel 13. Pagu dan Realisasi Program Nawacita di Bidang Infrastruktur dan Transportasi  
di Prov. Sulbar  s.d 31 Oktober 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 

 
Kinerja penyerapan anggaran Program Nawacita Bidang Maritim sampai dengan 31 
Oktober 2015 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kinerja bulan 
sebelumnya. Program Nawacita Bidang Maritim mendapat alokasi pagu anggaran 
sebesar Rp201 miliar atau 4,9% dari total pagu anggaran di Provinsi Sulawesi 
Barat (Rp4,054 triliun). K/L pelaksana program ini adalah Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (Rp79.000.000) dan Kementerian Perhubungan (Rp201.450.000.000). 

Sampai dengan akhir bulan Oktober 2015, kinerja penyerapan anggaran sampai 
untuk Program Nawacita Bidang Maritim telah mencapai Rp63.853.896.500,- atau 
31,7% (mengalami peningkatan 19,2% dari kinerja bulan sebelumnya) dari total  
pagu anggaran pada bidang maritim Program Nawacita (total pagu anggaran 
seluruhnya sebesar Rp201.529.000.000,-).  

Tabel 14. Pagu dan Realisasi Program Nawacita di Bidang Maritim di Prov. Sulbar  s.d 31 Oktober 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

Program Nawacita Bidang Maritim menyumbang 3,4% atau sebesar 
Rp137.675.103.500,- dari tidak terserapnya pagu anggaran di Provinsi Sulawesi 
Barat (Rp4,054 triliun) yang terdapat pada empat satker pada Kementerian 
Perhubungan yaitu Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Belang-Belang (2,03% 
atau Rp125 miliar), satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene (0,73% atau 
Rp44 miliar), satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali (0,03% atau Rp1,6 
miliar) dan satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Mamuju (0,61% atau Rp30 
miliar). 
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Ouput Pembangunan Fasilitas Pelabuhan merupakan output yang berkontribusi 
besar (3,4% atau Rp198 miliar) terhadap 3,4% pagu anggaran yang tidak terserap 
sampai dengan akhir bulan Oktober 2015.  

Kinerja penyerapan anggaran Program Nawacita Bidang Kesehatan sampai dengan 
Triwulan IV 2015 masih sangat rendah. Program Nawacita Bidang Kesehatan untuk TA 
2015 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp164,4 miliar atau 4,06% (mengalami 
kenaikan pagu anggaran sebesar 148% bila dibandingkan dengan pagu anggaran 
bulan sebelumnya) dari total pagu anggaran di Provinsi Sulawesi Barat yang 
terdapat pada tiga K/L yaitu Kementerian Sosial (Rp50.950.000,-) ,Kementerian 
Kesehatan (Rp22.221.224.000,-) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (Rp142.127.974.000,-). 

Kinerja penyerapan anggaran Program Nawacita Bidang Kesehatan sampai dengan 
akhir Oktober 2015 telah mencapai Rp70.750.114.685,- atau 43% (mengalami 
peningkatan 12% bila dibandingkan dengan kinerja bulan sebelumnya) dari total  
pagu anggaran pada bidang kesehatan Program Nawacita (total pagu anggaran 
sebesar Rp164.400.148.000,-).   

Program Nawacita Bidang Maritim berkontribusi 2,3% atau sebesar 
Rp93.650.033.315,- dari tidak terserapnya pagu anggaran di Provinsi Sulawesi 
Barat yang terdapat pada satker pada Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat yaitu Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi 
Sulawesi Barat (1,69% atau Rp68,5 miliar) dan sisanya tersebar pada satker-satker 
pada Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. 

Ouput Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan merupakan output yang 
berkontribusi besar (0,37% atau Rp14 miliar) terhadap 2,3% pagu anggaran yang 
tidak terserap sampai dengan akhir bulan Oktober 2015.  

Tabel 15. Pagu dan Realisasi Program Nawacita di Bidang Kesehatan di Prov. Sulbar  s.d 31 Oktober 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
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Kinerja penyerapan anggaran Program Nawacita Bidang Pendidikan sampai dengan 
Triwulan IV TA 2015 masih sangat rendah. Sampai dengan akhir bulan Oktober 2015, 
Program Nawacita Bidang Pendidikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 
Rp23,5 miliar atau 0,58% dari total pagu anggaran di Provinsi Sulawesi Barat 
yang terdapat pada dua K/L yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023) 
dan Kementerian Agama (025) yang tersebar pada 23 satker. 

Kinerja penyerapan anggaran Program Nawacita Bidang Pendidikan sampai dengan 
akhir Oktober 2015 telah mencapai 25% (mengalami penurunan 13% bila 
dibandingkan dengan kinerja bulan sebelumnya) dari total  pagu anggaran pada 
bidang pendidikan Program Nawacita.  

Program Nawacita Bidang Pendidikan berkontribusi sebesar 0,44% (mengalami 
kenaikan sebesar 1,16% dari kontribusi bulan sebelumnya) tidak terserapnya pagu 
anggaran di Provinsi Sulawesi Barat. Kontribusi terbesar terdapat pada satker 
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat (664772) sebesar 0,33% atau 
Rp13,4 miliar). 

Ouput Siswa MTs penerima Bantuan Siswa Miskin merupakan output yang 
berkontribusi besar (0,06% atau Rp2,3 miliar) terhadap 0,44% pagu anggaran yang 
tidak terserap sampai dengan akhir bulan Oktober 2015 pada Program Nawacita 
Bidang Pendidikan.  

Tabel 16. Pagu dan Realisasi Program Nawacita di Bidang Pendidikan Per Satker s.d 31 Oktober 2015 

Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 
 

Kinerja penyerapan anggaran Program Nawacita Bidang Desa masih 0%. Program 
Nawacita Bidang Desa untuk TA 2015 mendapatkan alokasi anggaran sebesar 
Rp5.741.348.000,- atau 0,14% dari total pagu anggaran di Provinsi Sulawesi Barat 
yang terdapat pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (067) yang dilaksanakan oleh satker Dinas Kesehatan Kabupaten 
Majene )419307). 
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Kinerja penyerapan anggaran Program Nawacita Bidang Desa merupakan pengganti 
dari Program Nawacita Bidang Kemiskinan yang sebelumnya sudah melakukan 
100% realisasi semenjak bulan Mei 2015.  

Tabel 17. Pagu dan Realisasi Program Nawacita di Bidang Desa di Prov. Sulbar TA 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 

 
Kinerja penyerapan anggaran Program Nawacita Bidang Perdagangan sampai dengan 
akhir Oktober 2015 terus mengalami peningkatan. Program Nawacita Bidang 
Perdagangan untuk TA 2015 (s.d bulan Oktober 2015) mendapatkan alokasi 
anggaran sebesar Rp49 miliar atau 1,21% dari total pagu anggaran di Provinsi 
Sulawesi Barat yang terdapat pada Kementerian Perdagangan (090) yang tersebar 
pada 5 satker. 

Kinerja tertinggi terdapat pada satker Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan 
Perdagangan Kabupaten Majene (340179) sebesar 79% dari total Rp9,8 miliar 
pagu yang dikelola, diikuti satker Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Majene (340333) sebesar 59% dari total Rp 9,8 miliar 
pagu yang dikelolanya. 

Satker Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju 
(340245) merupakan satker yang sampai akhir Oktober 2015 dengan kinerja 
pelaksanaan anggaran terendah dengan realisasi hanya sebesar 21,2%. 

Ouput Pasar Rakyat (Type A/B) merupakan output yang berkontribusi terhadap 
seluruh dana (0,6% atau Rp23,8 miliar) yang tidak terserap sampai dengan akhir 
bulan Oktober 2015.  

Tabel 16. Pagu dan Realisasi Program Nawacita di Bidang Perdagangan  s.d 31 Oktober 2015 

 
Sumber: Web Monev Internal (data diolah) 

 

 
Diterbitkan oleh: 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat 
Gedung Keuangan Negara Mamuju Lantai IV 

Jl. Soekarno Hatta Mamuju Sulawesi Barat 91511 
Telp. (0428) 2325023, 2325034 Faks. (0428) 2325033 

Website: www.perbendaharaansulbar.org 
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