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Sisa Anggaran 2019 Rp913,99 Miliar 

 

(Sumber: www.radarbanten.co.id) 

Sisa kas daerah (kasda) Pemprov Banten tahun anggaran 2019 yang tercatat di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten sebesar Rp913,99 miliar. Jumlah itu menjadi 

sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Pemprov. 

Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, silpa itu berasal dari adanya 

kebijakan efisiensi dan juga sejumlah program kegiatan yang tak rampung dan batal dikerjakan 

tahun lalu. “Seperti di BPKAD misalnya, ada sisa anggaran tapi kegiatan semua sudah 

dilaksanakan. Misalnya perjalanan dinas tidak digunakan,” ujar Rina di ruang kerjanya, Selasa 

(14/1). 

Seperti diketahui, anggaran belanja pada APBD TA 2019 setelah perubahan senilai Rp12,62 triliun. 

Dengan jumlah silpa sebesar Rp913,99 miliar, maka anggaran yang terserap mencapai sekira 

Rp11,7 triliun. 

Rina mengatakan, meski begitu, nilai tersebut belum bisa ditetapkan sebagai silpa TA 2019 karena 

belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Silpa definitif itu nanti setelah dinyatakan 

oleh BPK. 

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini menguraikan, ada sepuluh OPD dengan persentase 

serapan terbesar. Yakni Biro Bina Perekonomian sebesar 97,67 persen, Biro Kesejahteraan Rakyat 

(Kesra) 95,94 persen, Dinas Sosial (Dinsos) 95,71 persen, Satpol PP 95,57 persen, Biro Bina 

Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 95,45 persen, dan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BPSDM) 95,42 persen. Kemudian, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 95,37 persen, 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) 94,96 persen, Satuan Kerja Pengelola Keuangan 

Daerah (SKPKD) 94,48 persen serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebesar 94,34 persen. 

https://www.kabar-banten.com/wp-content/uploads/2017/06/ILUSTRASI-Dana-APBD.-foto-int.jpg
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Kata dia, setelah tahun anggaran 2019 berakhir, BPKAD sedang fokus menyusun laporan keuangan 

pemerintah daerah (LKPD). Pemprov bakal melaksanakan suatu terobosan dengan menyerahkan ke 

BPK dua bulan lebih cepat dari aturan yang berlaku. Meskipun aturan menyerahkan LKPD ke BPK 

yakni pada Maret nanti, tapi Pemprov menargetkan LKPD sudah bisa disetor per 31 Januari 

mendatang. Hal itu sesuai dengan kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim. 

Rina mengatakan, BPKAD lalu melakukan kompilasi dari laporan seluruh OPD, menyatukannya 

menjadi LKPD. “Ini sebuah lompatan besar, butuh komitmen untuk melaksanakan hal itu,” ujarnya. 

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, agar terobosan itu bisa 

terus  terlaksana seterusnya, dia meminta seluruh OPD fokus dalam pelaksanaan program kegiatan 

pada tahun anggaran 2020. 

 

Sumber Berita:  

www.radarbanten.co.id, Sisa Anggaran 2019 Rp913,99 Miliar, 15 Januari 2020. 

 

Catatan: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada lampirannya halaman 52 dan 61 

menyatakan bahwa: 

Huruf a Penerimaan Pembiayaan 

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan 

pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi 

anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada 

Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 

SiLPA tersebut bersumber dari: 

a.  pelampauan penerimaan PAD; 

b.  pelampauan penerimaan pendapatan transfer; 

c.  pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 

d.  pelampauan penerimaan Pembiayaan; 

e.  penghematan belanja; 

f.  kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau 
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g.  sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan. 

Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun 

Anggaran 2019. 

 

Huruf c Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan 

1)  Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2020 

bersaldo nihil. 

2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan 

SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan 

program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume programdan kegiatan yang telah 

dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. 

3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan 

SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan 

penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan 

program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan 

kegiatannya. 


