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Bupati Balangan Terima DIPA 2020 

 

Bupati Balangan H Ansharuddin (kiri) menerima DIPA 2020 dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (Kanan) dan 

disaksikan Ketua DPRD Kalsel Supian HK. 

 

Bupati Balangan H Ansharuddin menghadiri Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran ( DIPA) Daftar Alokasi Transfer ke daerah dan dana Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun Anggaran 2020. 

Kabupaten Balangan menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana 

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2020 sebesar Rp 1.344.154.945 dan secara 

simbolis diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin. Bukan Hanya itu 

Bupati balangan, H Ansharuddin juga menerima penghargaan atas Kabupaten balangan meraih 

peringkat ke-3 dalam pengelolan penyalur kredit usaha rakyat terbaik tahun 2019. 

Dalam acara tersebut Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor memberikan arahan 

kepada seluruh perangkat pemerintahan di Kalimantan Selatan harus terus bergerak 

membangun daerah masing - masing dengan cara profesional dan transparan. 

Pada kesempatan ini, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan mengingatkan agar 

Pemerintah Daerah dan perangkat kerjanya agar dapat menjaga efektivitas dan akuntabilitasnya 

dan melakukan perbaikan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan penggunaan anggaran 

tersebut. Yang tak kalah penting, pemerintah daerah harus inten melakukan pencegahan 

penyalahgunaan dana dari pusat ke daerah hingga ke desa-desa. 

Sementara itu, Bupati Balangan H Ansharuddin mengatakan bahwa penyerahan DIPA 

dan TKDD bertujuan agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di daerah dapat 

lebih baik lagi dari 2019. 
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DIPA merupakan dokumen yang diperlukan kementerian, lembaga, dan pemerintah 

daerah untuk melakukan belanja. Dokumen ini menjadi acuan resmi untuk melakukan 

pengeluaran uang negara. 

Alokasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan program pembangunan, tentunya dengan 

transparansi dan profesionalisme jajaran instansi dan lembaga, agar pembangunan berjalan 

cepat dan tanpa hambatan. 

 

Sumber berita: 
 
 

1. https://kumparan.com, Bupati Balangan Terima DIPA 2020, Rabu 27 November 2019 

2. https://kalimantanpost.com, Pemkab Balangan Dapat Jatah Rp 1,3 Triliun dari DIPA 

APBN 2020, Rabu 27 November 2019 

 

Catatan berita: 

 

PENGERTIAN DIPA 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang 

dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal 

Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan 

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN 

serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. DIPA memuat informasi tentang 

program-program, kegiatan, jenis belanja (akun) baik dana APBN, PNBP/BLU, hibah 

terikat/tidak terikat.dan dana lainnya.  

FORMAT DIPA 

Berikut adalah format umum DIPA, yang terdiri dari 4 halaman. 

 SP DIPA      :  adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang   ditandatangani oleh 

Dirjen PBn / Kepala Kanwil DJPBN   (Surat pengesahan) 

 Halaman IA  :  Informasi umum dari satker 

 Halaman  IB :  Rincian fungsi,sub fungsi, program, indikator keluaran 

 Halaman  II   :  Kegiatan, sub kegiatan , MAK, alokasi dana dan volume 

 Halaman  III :  Rencana penarikan dan penerimaan ( pajak atau PNBP) 

 Halaman  IV   :  Catanan blokir dan belanja terikat 

 

 


