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Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

1
 (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) 

Cilegon kembali menjadi sorotan DPRD
2
 Kota Cilegon. Selama enam bulan terakhir, pihak 

legislatif melihat ada masalah dengan kinerja dinas, dilihat dari serapan anggarannya yang 

terbilang rendah. 

Padahal, belum lama ini Dewan telah mengkritisi rendahnya serapan anggaran OPD tahun 

anggaran 2017. Dimana nilai sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa)
3
 pada APBD

4
 2017 

mencapai Rp 311 miliar. 

“Masa iya dinas kembali jatuh di lubang yang sama. Kalau setiap tahun anggaran tidak 

terserap terus, kami jadi mempertanyakan kepala-kepala dinasnya. Apa memang tidak 

                                                           
1  Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
 Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 
 Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 
 (Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah) 
2  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016). 
3  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 

anggaran selama satu periode anggaran (Pasal 1 Angka 55 Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir oleh 
Permendagri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). 

4  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 Angka 9 
Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir kali oleh Permendagri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah). 
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mampu memimpin, sehingga serapan anggaran rendah terus,” kata Ketua Badan Anggaran 

(Banang) DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj, Ahad (19/8/2018). 

Menurut Isro, rendahnya serapan anggaran mengindikasikan pelayanan terhadap 

masyarakat tidak berjalan maksimal. Untuk itulah pihaknya melakukan rapat prognosis, 

sebuah upaya evaluasi terhadap kinerja OPD. 

“Rapatnya di Bitung, Tangerang, Senin (20/8/2018) hari ini. Kami akan evaluasi kinerja 

OPD-OPD ini selama enam bulan terakhir. Harapannya, setelah terevaluasi maka rencana 

serapan anggaran pada APBD-P 2018 nanti bisa meningkat,” ucapnya. 

Meski demikian, Isro enggan membeberkan OPD mana saja yang akan dipanggil. “List 

OPD mana saja yang dipanggil, saya belum terima. Coba tanyakan ke Plt Sekda, beliau 

yang membuatnya,” tutur Isro. 

Plt Sekda Pemkot Cilegon Ratu Ati Marliati saat dikonfirmasi melalui telepon genggam, 

membenarkan adanya pemanggilan sejumlah OPD. Katanya, mereka yang dipanggil adalah 

OPD di pelayanan dasar
5
. “Tidak semua dipanggil, kalau tidak salah Dinas PUTR 

(Pekerjaan Umum dan Tata Ruang), Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Dinas Pendidikan, dan 

beberapa dinas lain,” tuturnya. 

Sebelum rapat prognosis ini, Ati mengaku telah membahas persoalan serapan anggaran 

rendah ini dengan OPD-OPD terkait. Sayangnya waktu yang ada cukup terbatas, karena 

itulah Ati mendukung agenda rapat prognosis Banang DPRD Kota Cilegon. 

“Pembahasan internal sudah, minimal koordinasi dengan BPKAD (Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah),” ujarnya. Menurut dia, memang ada sejumlah persoalan, 

contohnya pada program pembebasan lahan untuk Jalan Lingkar Utara (JLU) di Dinas 

PUTR Kota Cilegon. Itu kan karena adanya sejumlah regulasi di bidang pertanahan. 

                                                           
5
  Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara (Pasal 1 angka 13 Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016). 
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Sumber Berita:  

www.kabar-banten.com, Serapan Anggaran Rendah, Dewan Panggil Kepala OPD Pemkot 

Cilegon, 20 Agustus 2018. 

 

Catatan: 

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir oleh 

Permendagri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui hal-

hal berikut: 

1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola 

dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka 

pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat 

dalam APBD; 

2. APBD  merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah  dalam satu tahun 

anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua 

Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran 

tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang 

ditetapkan dalam APBD.  Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran 

yang ditetapkan dalam APBD. APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, 

pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah; 

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun APBD, antara lain yaitu: 

a) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan 

kemampuan pendapatan daerah; 
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b) Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD
6
 dalam rangka mewujudkan 

pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara; 

c) APBD mempunyai fungsi otorisasi , perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi 

dan stabilisasi; 

d) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap 

tahun ditetapkan dengan peraturan daerah; 

e) Penganggaran pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pembiayaan 

daerah harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam 

jumlah yang cukup.  

f) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus 

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.  

g) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan 

secara bruto dalam APBD; dan 

h) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja 

daerah dan pembiayaan daerah. 

4. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan 

berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Pengelolaan, pengendalian, 

dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu 

tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya 

atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD 

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap 

sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang 

telah ditetapkan; 

5. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. 

Realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. 

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya 

penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan 

                                                           
6
  Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Pasal 1 Angka 29 Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana 

telah dirubah terakhir oleh Permendagri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). 
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yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup 

tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. 

 


