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BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
3.1 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2006-2010
diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Undang-ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Noomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan
kewenangan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintah. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian
diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala pemerintahan daerah
untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dengan ketentuan tentang

pengaturan pengelolaan keuangan daerah tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota
bertangung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari
kekuasaan pemerintah daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan
pertanggungjawaban

keuangan

daerah

melekat

dan

menjadi

satu

dengan

pengaturan pemerintahan daerah.
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 telah
dikeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah yang menjadi landasan pemberian kewenangan kepada daerah
untuk mengelola keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di
daerah berdasarkan kewenangan pada masing-masing tingkatan pemerintahan.
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Dalam upaya mendorong kemandirian pengelolaan pembangunan daerah, maka
arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah dititikberatkan pada kemandirian
pemanfaatan sumberdaya daerah secara optimal, efisien, dan efektif guna
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah memiliki
fungsi, yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Dalam kaitan
dengan fungsi distribusi pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan distribusi
seluruh sumber daya sesuai kebutuhan, kondisi, dan kebutuhan masyarakat
setempat,

dalam

mengoptimalkan

pemanfaatan

sumber-sumber

penerimaan

sehingga implementasi alokasi belanja dapat dilaksanakan secara efektif. Sumbersumber penerimaan yang dimaksud antara lain sumber penerimaan asli daerah dan
sumber dana perimbangan yang dialokasikan melalui APBN .
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

memberikan penegasan tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah

yang disusun dengan pendekatan kinerja. Peraturan ini mengubah sistem anggaran
dari sistem anggaran yang disusun dengan metode incrementall menjadi sistem
anggaran yang berbasis pada kinerja. Sistem ini menuntut adanya transparansi,
akuntabilitas, dan evaluasi yang memadai dari semua pemangku kepentingan.
Penjabaran dan implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 menjadi pedoman bagi seluruh
pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan umum
pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut
yaitu:
(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) semestinya menjadi andalan utama bagi
pendapatan daerah sementara pendapatan dari pemerintah yang diperoleh dari
bagian daerah atas dana perimbangan menjadi faktor penunjang;
(2) Komposisi belanja daerah didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif, dan
efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk
memperoleh hasil optimal sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja;
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(3) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban
daerah dalam Tahun Anggaran harus dimasukan dalam APBD sedangkan surplus
penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan
defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan.
Disiplin anggaran yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah
antara lain yaitu:
(1) Pendapatan yang dirancang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja yang
dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
(2) Penganggaran

pengeluaran

harus

didukung

dengan

adanya

kepastian

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan
melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit
anggarannya

dalam

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(APBD)/Perubahan APBD.
Asas umum yang menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah
meliputi beberapa hal yaitu:
(1) Pengelolaan

keuangan

daerah

dilaksanakan

dalam

suatu

sistem

yang

terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;
(2) Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah;
(3) Penyelenggaraan

tugas

Pemerintah

Daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

desentralisasi didanai dari APBD;
(4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah;
(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi otorisasi,
perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi.
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Sumber-sumber PAD yang telah ada perlu didukung kebijakan intensifikasi
yang dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran data untuk penghitungan pengenaan
atas obyek pajak daerah yang bersifat ketergantungan seperti pajak hotel, pajak
restoran, pajak reklame dan pajak hiburan, serta retribusi terminal, retribusi
pelayanan pasar, dan retribusi lainnya. Kebijakan intensifikasi juga dilakukan
terhadap sumber-sumber penerimaan daerah yang belum dikelola secara optimal
dengan mengintensifkan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi
daerah yang diikuti dengan kegiatan peningkatan intensitas penagihan oleh petugas
pungut. Kebijakan intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan antara lain melalui:
(1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem
pelayanan pajak dan retribusi daerah;
(2) Optimalisasi

kerangka

regulasi

yang

berhubungan

dengan

pengelolaan

pendapatan daerah;
(3) Peningkatan koordinasi dan

kerja sama antar Satuan Kerja Pengelola

Pendapatan Daerah;
(4) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang ketentuan pajak dan retribusi
daerah kepada masyarakat, wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
(5) Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan pengawasan pelaksanaan pungutan
penerimaan daerah.
Kebijakan

ekstensifikasi

pajak

dan

retribusi

daerah

dilakukan

melalui

pengkajian terhadap kemungkinan pengelolaan jenis retribusi baru yang tidak
memberatkan golongan ekonomi menengah ke bawah atau bersifat kontra produktif
terhadap perekonomian.
Kebijakan umum belanja daerah harus menganut asas keadilan anggaran. Hal
ini diartikan bahwa pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui
mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan
masyarakat.

Pemerintah

Daerah

berkewajiban

mengalokasikan

penggunaan

pendapatan didalam belanja secara reprensentatif dan proporsional agar dalam
pemberian pelayanan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa
diskriminasi. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah harus diupayakan dapat
memperkuat alokasi anggaran di sektor publik untuk mengejar target-target sasaran
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Renstra

sehingga

dalam

penyusunan

APBD

dilakukan

peningkatan

secara

proporsional antara jumlah alokasi belanja tidak langsung dengan belanja langsung.
Komponen belanja terbagi atas belanja aparatur dan belanja modal dan komponen
belanja yang digunakan dalam struktur APBD meliputi:
(1) Kebijakan untuk belanja tidak langsung, meliputi:
(a) Belanja tidak langsung diarahkan dengan prinsip efisiensi pada seluruh
kegiatan serta diupayakan untuk mendorong tercapainya efektivitas kegiatan
yang semakin meningkat dan memberi nilai tambah bagi kualitas pelayanan
umum dan administrasi pemerintahan;
(b) Belanja tidak langsung selalu diupayakan diarahkan pada kegiatan yang
memenuhi kriteria-kriteria yaitu masukannya proporsional dengan daya
dukung yang tersedia pada setiap unit kerja, keluarannya dapat dihitung
secara akurat, hasilnya dapat tergambarkan, manfaatnya dapat terasakan
oleh masyarakat, dan dampaknya memberikan nilai tambah bagi kemajuan
daerah;
(c) Belanja tidak langsung diharapkan mampu mendorong efektifitas organisasi
Pemerintah Daerah sehingga kegiatan-kegiatan aparatur dapat dibiayai
sepanjang memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan
tindakan antar unit.
(2) Kebijakan Belanja Langsung diarahkan untuk:
(a) Mempercepat operasionalisasi pencapaian visi daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan terutama menjadikan sektor-sektor unggulan sebagai pendorong
kapasitas daerah serta menunjang perkuatan dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat;
(b) Meningkatkan kapasitas peranan sektor/bidang penentu yang meliputi
peningkatan sarana dan prasarana wilayah/perhubungan, penguatan bidang
umum pemerintahan, dan peningkatan pendapatan daerah;
(c) Mendukung upaya peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan layanan
pendidikan dan kesehatan masyarakat
(d) Menumbuh kembangkan aktivitas perekonomian masyarakat berbasis
pontensi lokal;
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(e) Memberikan perhatian yang proporsional bagi belanja publik antar bidang
penentu, bidang kebutuhan dasar, dan bidang penunjang yang secara
sinergi dan komperhensif dengan bidang-bidang andalan untuk pencapaian
visi dan misi yang telah ditetapkan.
3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banggai
Kepulauan meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan yang sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba
perusahaan milik daerah atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana
Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP).
Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan pada kurun waktu
2006-2010 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan
daerah terutama sumber penerimaan dari Pendpatan Asli Daerah (PAD) termasuk
pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta
penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga
dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus
dan dana bagi hasil.
Realisasi

pengelolaan

pendapatan

daerah

selama

periode

2006-2010

menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah memenuhi target yang telah
ditetapkan (Tabel 3.1). Realisasi pendapatan daerah rata-rata pertahun mencapai
113,82 persen selama lima tahun. Sementara realiasi PAD sebesar 151,00 persen
dan dana perimbangan sebesar 109,69 persen. Nilai pendapatan daerah terus
meningkat sebesar 56,39 persen pada tahun 2007; 13,58 persen pada tahun 2008;
5,04 persen pada tahun 2009; dan 19,10 persen pada tahun 2010 dengan
pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 23,52 persen. Dalam periode 2006-2010
Pendapatan Asli Daerah juga terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per
tahun sebesar 28,91 persen. Sementara, pertumbuhan dana perimbangan rata-rata
per tahun sebesar 10,36 persen.
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Tabel 3.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2005-2010 (Rp 000)
KONTRIBUSI
TAHUN

PAD

DANA

LAIN-LAIN

PENDAPATAN

PAD THD

PERIMBANGAN

PENDAPATAN

DAERAH

PENDAPATAN
DAERAH (%)

2006

2007

2008

2009

2010
2011

T

3.860.468.000

R

10.282.805.872

T

264.880.530.000

1,46

239.199.324.753 35.985.618.128

213.496.512.497

4,82

6.387.405.000

299.448.245.000

85.491.425.978

391.327.075.978

1,63

R

14.266.352.411

313.381.673.969

6.236.220.511

333.884.246.891

4,27

T

8.468.005.000

358.275.380.000

90.371.094.000

457.114.479.000

1,85

R

12.180.099.942

364.268.814.797

2.770.624.184

379.219.538.923

3,21

T

17.768.318.000

369.376.365.000

92.986.163.260

480.130.846.260

3,70

R

9.951.622.295

331.851.593.136 109.834.352.045

451.637.567.476

2,20

T

8.082.982.000

335.758.776.000 125.223.499.163 469.065.257.163

1,72

R

6.505.838.648

335.758.776.000

90.833.440.949 433.098.055.597

1,50

T

10.000.000.000

437.515.572.000

-2.995.350.000 444.520.222.000

2,25

34.737.803.912,2 362.267.184.277

3,20

Rata-rata
Realisasi

10.637.343.834

233.063.754.000

316.892.036.531

27.956.308.000

Keterangan

: T = Target

R=Realisasi

Sumber

: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Struktur pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata
sebesar 3,20 persen pertahun selama periode 2006-2010. Sementara, sumbangan
dana perimbangan terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 90,59 persen
pertahun dan sumbangan lain-lain pendapatan rata-rata sebesar 6,31 persen
pertahun. Struktur pendapatan tersebut menunjukkan ketergantungan yang sangat
tinggi terhadap dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah.
Dengan demikian, tantangan dalam lima tahun mendatang adalah perlunya
optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan
keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Struktur PAD pajak daerah belum menjadi sumber utama. Hal ini disebabkan
oleh masih belum optimalnya transakasi ekonomi yang dapat menumbuhkan potensi
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pajak, terbatasnya wajib pajak dan belum berkembangnya sistem pengelolaan pajak
daerah. Selain itu, masih terbatasnya PAD juga disebabkan oleh berkurangnya
penerimaan retribusi daerah akibat dihapuskannya Perda tentang retribusi, belum
berjalannya retribusi di beberapa sektor dan belum tersusunnya kerangka regulasi
daerah yang berhubungan dengan optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi
daerah.
Oleh sebab itu, dalam lima tahun mendatang tantangan yang harus diatasi
antara

lain

adalah

perlunya

percepatan

pembangunan

ekonomi

untuk

menumbuhkan potensi pajak, intensfikasi pendataan dan penataan pajak daerah,
pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan pelayanan perpajakan, sosialiasi
dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar
pajak. Selain itu, tantangan yang perlu dihadapi adalah meningkatkan pelayanan
publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset daerah, dan memberikan
kemudahan perijinan usaha. Langkah lain yang perlu dilakukan adalah penguatan
koordinasi antardinas/instansi pemungut retribus daerah. Berbagai langkah tersebut
secara bertahap diharapkan akan meningkatkan PAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
Pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan juga berasal dari dari Dana
Perimbangan. Dalam kurun waktu 2005-2010, Dana Perimbangan Kabupaten
Banggai Kepulauan rata-rata mencapai Rp.316.892,04 juta pertahun. Dari segi
pertumbuhan selama periode tersebut, penerimaan total dana perimbangan
meningkat rata-rata sebesar 10,36 persen pertahun dengan peningkatan terbesar
pada tahun 2006, yaitu sebesar 31,01 persen.
3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah
Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksaaan program
pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.
Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran
berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi,
akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
beserta revisinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
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tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun
dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak
langsung diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bantuan
sosial, belanja bantuan keuangan kepada desa, serta belanja tidak terduga.
Sedangkan belanja langsung diarahkan diarahkan untuk:
(a) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, jangkauan, mutu dan nilai tambah dalam
pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
(b) Melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi SKPD yang memenuhi kriteria
kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran
dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah
bagi kemajuan daerah;
(c) Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat
mendorong keterpaduan tindakan antar unit.
Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah
antara lain adalah:
(1) Belum adanya konsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang struktur keuangan daerah. Selain itu, peraturan perundang-undangan
tentang pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan yang
menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan anggaran, mengganggu
kelancaran dalam pelaksanaan anggaran dan menghambat kecepatan dalam
pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
(2) Adanya perubahan peraturan perundangan yang sangat cepat tanpa diikuti oleh
sosialisasi juga telah menyebabkan keterlambatan penyesuaian terhadap
peraturan yang baru dan berdampak terhadap kurang optimalnya penyerapan
belanja daerah;
(3) Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap tata cara dan teknis penyusunan
anggaran dan teknis pengalokasian dana terutama dalam penentuan prioritas
belanja dengan mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja;
(4) Belum adanya standar pelayanan minimal sebagai acuan dalam mengalokasikan
anggaran belanja daerah;
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(5) Belum adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang digunakan untuk
mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban kerja;
(6) Belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik Dinas, Kantor, Badan
maupun Bagian menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar
penyusunan anggaran. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan
indikator kinerja program dan kegiatan setiap SKPD dan ketidaktepatan dalam
mengalokasikan belanja daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
pembangunan.
3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit atau memanpaatkan
surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan.

(1) Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
(SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman,
dan penerimaan piutang daerah.
Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 20062010 adalah mencegah terjadinya Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten,
serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penggunaan
SiLPA dilakukan secara cermat untuk mempertahankan kesinambungan fiskal dan
menjaga keberlanjutan pelayanan umum.

(2) Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya,
yang

meliputi pembentukan

dana cadangan, penyertaan

modal (investasi)

pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.
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Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Banggai Kepulauan

adalah

sebagai berikut:
a. Mendorong percepatan pengembangan ekonomi daerah melalui pengeluaran
pembiayaan untuk penyertaan modal;
b. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran;
c.

Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi
surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal
daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3.2 KERANGKA PENDANAAN 2011-2016

Dengan

memperhitungkan

perubahan

dalam

lima

tahun

mendatang,

pendanaan pembangunan diperkirakan akan terus meningkat untuk mendorong
penambahan dan pemupukan modal melalu investasi. Dengan menganggap bahwa
nilai ICOR (incremental capital to output ratio atau rasio penambahan modal
terhadap produksi) tetap selama lima tahun sebesar 4,07, pertumbuhan ekonomi
rata-rata 8,17 persen selama periode 2011-2016, dan nilai PDRB tahun 2010 atas
dasar harga konstan tahun 2000 sebesar Rp. 730.405 miliar, maka peranan
kebutuhan investai terhadap PDRB sebesar 25,68%.
Kebutuhan investasi tersebut hanya akan dapat dipenuhi oleh Pemerintah
Kabupaten Banggai Kepulauan dengan memacu investasi di Kabupaten Banggai
Kepulauan.

Percepatan

investasi

dilakukan

dengan

menjaga

momentum

pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai selama ini, menyediakan prasarana dan
sarana pendukung, memangkas birokrasi perijinan usaha, menghapus berbagai
pungutan tidak resmi yang menyebabkan biaya tinggi, menjaga stabilitas sosial, dan
menciptakan suasana tetrib dan aman.
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Tabel 3.2
Perkiraan Kebutuhan Investasi Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2011-2016
KUMULATIF KEBUTUHAN INVESTASI
(Jutaan Rp.)
TAHUN

Kumulatif

Peranan

RATA-RATA ICOR

Kumulatif dari 2011

Dari 2011 s/d
5 tahun

Proy. Rata

Investasi
Terhadap PDRB

Rata

Tahun

Pert.

5 tahun

s/d tahun terakhir

terakhir

(%)

Ekonomi

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

(7)

2011

235.065

271.526

3,71

3,68

23,52

8,13

624.210

4,07

3,85

25,68

8,17

2012-2016

352,684

Sumber: Diolah dari dokumen RPJPD & Hasil Proyeksi

3.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2011-2016
Berdasarkan perkembangan keuangan daerah, strategi dan arah kebijakan
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 20112016 adalah sebagai berikut.
(1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia
usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam
pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan
kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan
daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti
dengan peningkatan mutu, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
e. Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah, dan menggali sumber
pajak

baru

dan

penagihan

tunggakan

dengan

cara

persuasif

yang

ditindaklanjuti dengan penagihan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
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f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan gedung/asrama/aula yang
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga dapat
memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari
gedung/asrama/aula tersebut;
g. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
berbagai

pihak

terkait

lainnya

dalam

pemungutan,

pencatatan

dan

pengelolaan pendapatan daerah.
(2) Mengupayakan peningkatan penerimaaan dari dana perimbangan terutama dana
bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
a. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan
sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
c. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan seluruh SKPD
dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
(3) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah
yang baru dan yang sah.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, pendapatan daerah tahun 2011-2016
diperkirakan meningkat rata–rata sekitar 5 persen pertahun. (lihat Tabel 3.3).
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Tabel 3.3
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2011-2016 (Rp)

No.
1
1,1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1,2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1,3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

Uraian
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Daerah
PENDAPATAN TRANSFER
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
Pendapatan Lainnya
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal &
Percepatan Pembangunan Daerah

2011 (Rp.)

2012 (Rp.)

2013 (Rp.)

2014 (Rp.)

2015 (Rp.)

2016 (Rp.)

502.056.520.667,99 528.666.018.319,91 559.540.483.856,01 590.527.835.851,96 623.597.394.659,67 658.518.848.760,61
9.374.323.058,99
9.843.039.211,94 10.417.879.592,04 10.994.821.763,85 11.610.531.782,63 12.260.721.562,45
4.261.449.147,00
4.474.521.604,35
4.735.836.798,21
4.998.107.440,09
5.278.001.456,74
5.573.569.538,32
1.856.436.509,00
1.949.258.334,45
2.063.096.385,66
2.177.350.663,50
2.299.282.300,66
2.428.042.109,49
344.616.812,55

361.847.653,18

382.979.809,42

404.189.231,26

426.823.828,21

450.725.962,59

2.911.820.590,44
3.057.411.619,96
3.235.966.598,76
3.415.174.429,00
3.606.424.197,02
3.808.383.952,05
399.916.295.850,00 419.912.110.642,50 444.435.271.842,50 469.048.097.197,14 495.314.790.640,18 523.052.418.916,03
27.992.316.258,00 29.391.932.070,90 31.108.441.478,19 32.831.226.967,26 34.669.775.677,42 36.611.283.115,36
323.380.879.592,00 339.549.923.571,60 359.379.876.793,13 379.282.334.369,93 400.522.145.094,65 422.951.385.219,95
48.543.100.000,00 50.970.255.000,00 53.946.953.571,18 56.934.535.859,95 60.122.869.868,11 63.489.750.580,72
92.765.901.759,00 97.404.196.846,95 103.092.670.125,75 108.801.942.197,31 114.894.850.960,36 121.328.962.614,14
7.248.105.779,00

7.610.511.067,95

8.054.970.241,68

8.501.054.493,66

8.977.113.545,31

9.479.831.903,84

82.917.882.980,00

87.063.777.129,00

92.148.362.657,98

97.251.538.981,98

102.697.625.164,97

108.448.692.174,21

2.599.913.000,00
-

-

-

2.729.908.650,00
-

-

2.889.337.226,10

3.049.348.721,68

-

-

Sumber : Hasil Proyeksi
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Sementara, sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah jga
diperkirakan akan meningkat sebesar rata-rata 5 persen pertahun. Struktur
pendapatan daerah tersebut diharapkan secara bertahap akan mengurangi
ketergantungan pada dana perimbangan dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
3.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan akan melakukan berbagai langkah
untuk meneruskan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang berhasil
meningkatkan kinerja, mempertajam program dan kegiatan pembangunan yang
belum optimal; serta menambahkan program dan kegiatan baru sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi. Strategi pengelolaan belanja daerah pada tahun 2011-2016
adalah sebagai berikut:
(1)

Anggaran belanja setiap unit satuan kerja harus dapat menjamin terwujudnya
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJPD
Kabupaten Banggai Kepulauan 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2011-2016. Oleh sebab itu, pelaksanaan program dan
kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten
Banggai Kepulauan harus mampu menghasilkan keluaran dan dampak positif
dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan
daerah;

(2)

Anggaran belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus secara
jelas menunjukkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi setiap unit
satuan kerja seperti tercantum dalam Renstra SKPD Tahun 2011-2016 dan
Renja SKPD. Langkah ini dilakukan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang
disebabkan oleh program dan kegiatan yang tumpang tindih, tidak terarah,
tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi serta tidak
memberikan

sumbangan

nyata

bagi

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

pembangunan;
(3)

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus merumuskan kegiatan
secara cermat, akurat dan terukur disertai dengan indikator kinerja yang jelas,
spesifik, terukur, masuk akal, dan dapat dicapai agar belanja daerah
menghasilkan peningkatan kesejahteraan kualitas hidup;
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(4)

Seluruh SKPD harus melakukan penghematan pada kegiatan-kegiatan yang
tidak perlu.
Kebijakan

belanja langsung

selama tahun

2011-2016 diarahkan

pada

pencapaian hasil dan manfaat program dan kegiatan sebagai berikut.
(1)

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten Banggai Kepulauan yang terdiri dari urusan

Pemerintah

wajib dan urusan

pilihan yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(2)

Meningkatkan wajib belajar 9 tahun melalui sekolah gratis bagi masyarakat
miskin dan alokasi anggaran pendidikan sesuai peraturan perundangan yang
berlaku dengan prioritas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

(3)

Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat
dalam mendapatkan layanan kesehatan yang baik, cepat, bermutu, dan
terjangkau;

(4)

Mengoptimalkan belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi
pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan
khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum
seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih,
sarana transportasi dan lainnya;

(5)

Melakukan efisiensi anggaran dengan menilai secara ketat terhadap jenis
belanja atau pengeluaran yang terkesan tidak perlu, tidak penting dan tidak
mendesak;

(6)

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran khususnya
yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(7)

Meningkatkan efektivitas bantuan subsidi atau hibah yang diberikan secara adil
dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
dan prioritas pembangunan daerah perdesaan, tertinggal, dan pulau-pulau
kecil;

(8)

Meningkatkan sinergi anggaran pembangunan melalui dana sharing antara
APBD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan APBD Provinsi sulawesi tengah,
dan antar APBD Kabupaten/Kota dengan APBN;
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(9)

Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang
lebih efektif dan efisien terutama kegiatan yang lebih dari 1 tahun yang
berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuaan dalam peraturan
perundangan yang berlaku.
Kebijakan belanja tidak langsung selama tahun 2011-2016 diarahkan pada hal-

hal sebagai berikut:
(1)

Mendorong efektivitas dan efisiensi berbagai program dan kegiatan yang dapat
memberi nilai tambah serta meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan
umum dan administrasi pemerintahan;

(2)

Mengoptimalkan pelayanan umum dan administrasi pemerintahan melalui
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga menghasilkan kesesuaian
antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan
manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah
bagi kemajuan daerah;

(3)

Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan
dapat mendorong keterpaduan tindakan antarunit.
Dengan kebijakan belanja daerah tersebut, dalam periode 2011-2016 struktur

belanja daerah adalah sebagai berikut: belanja langsung rata-rata 50,19 persen dari
belanja total, sedangkan belanja tidak langsung diperkirakan sekitar 49,81 persen.
Perkiraan belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan hingga tahun 2016 adalah
sebagai berikut (lihat Tabel 3.4).
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Tabel 3.4
Perkiraan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2011-2016 (Rp.)
No.

Uraian

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

502.056.520.667,99 528.666.018.319,91
240.352.921.861,42 265.337.474.594,77
208.190.194.713,42 223.804.459.316,93
13.734.562.900,00 14.462.508.468,26
3.415.000.000,00
5.976.250.000,00
5.285.379.843,27

8

BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota
dan Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota
dan Pemerintahan Desa
Belanja Tidak Terduga

15.808.876.966,31
883.588.843,27

16.883.880.600,02
949.858.006,52

17.842.885.018,10
1.021.097.357,00

18.856.360.887,13
2.410.701.906,10

19.927.402.185,51
3.944.109.576,67

B.
1
2
3

BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

232.165.370.992,00 263.328.543.725,15
13.161.696.750,00 20.663.863.897,50
64.655.437.130,00 71.354.246.368,89
154.348.237.112,00 170.554.802.008,76

278.707.115.008,68
21.870.648.013,82
75.521.384.304,81
180.515.321.834,43

294.141.915.037,86
23.139.145.598,62
79.826.103.210,18
190.263.149.213,49

310.613.862.279,98
24.481.216.043,34
84.376.191.093,16
200.537.359.271,02

328.008.238.567,66
25.901.126.573,85
89.185.633.985,47
211.366.376.671,66

C.
1
2
3
4
C.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN

755.631.450,00

799.760.855,62

913.517.015,57

1.219.095.872,46

1.555.101.336,68

755.631.450,00

799.760.855,62

913.515.015,57

1.219.095.872,46

1.555.101.336,68

A.
1
2
3
4
5
6
7

15.013.164.248,00
-

399.805.000,00
399.805.000,00
29.138.422.814,57

-

559.540.483.856,01
280.833.368.847,33
235.845.139.228,18
16.110.713.236,05

590.527.835.851,96
296.385.920.814,10
247.776.544.821,73
16.999.690.508,09

623.597.394.659,67
312.983.532.379,68
260.311.560.224,26
17.859.704.850,89

658.518.848.760,61
330.510.610.192,95
273.480.722.056,01
18.763.227.319,30

6.364.706.250,00
5.628.929.533,08

6.735.132.153,75
6.010.570.955,43

7.127.116.845,10
6.418.087.666,20

7.541.915.045,48
6.853.234.009,97

-

-

Sumber: Hasil Analisis 2011
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3.2.3 Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2016
Pembiayaan daerah ditetapkan dengan menerapkan anggaran berimbang mulai
tahun 2013. Dengan memperhitungkan adanya kebutuhan pembangunan daerah
yang semakin meningkat pembiayaan defisit harus dilakukan secara cermat dan
mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

(1) Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
(SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman,
dan penerimaan piutang daerah.
Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 20112016 adalah mencegah terjadinya Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten,
serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penggunaan
SiLPA dilakukan secara cermat untuk mempertahankan kesinambungan fiskal dan
menjaga keberlanjutan pelayanan umum.

(2) Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya,
yang

meliputi pembentukan

dana cadangan, penyertaan

modal (investasi)

pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 20112016 adalah sebagai berikut:
a. Mendorong percepatan pengembangan ekonomi daerah melalui pengeluaran
pembiayaan untuk penyertaan modal;
b. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran;
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c.

Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi
surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal
daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Pengelolaan Dana Masyarakat dan Mitra Pihak Ketiga
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan akan terus mengoptimalkan
pengelolaan

dana

masyarakat

dan

mitra

pihak

ketiga

untuk

mendukung

kesinambungan pembangunan. Kebijakan pengelolaan dana masyarakat dan mitra
pihak ketiga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 diarahkan untuk
membangun kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta dalam
pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan. Upaya yang akan dilakukan untuk
meningkatkan investasi daerah adalah:
a. Mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk pelayanan perizinan
dan non perizinan serta penyederhanaan proses perizinan;
b. Melakukan harmonisasi peraturan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang
kondusif di Kabupaten Banggai Kepulauan;
c. Mengelola kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan
pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lain dengan perjanjian yang
disepakati;
d. Mendorong kerjasama investasi regional, nasional dan internasional yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kegiatan yang melibatkan
peran masyarakat luas seperti perikanan, pertanian, industri berbasis pertanian
dan kelautan, dan pariwisata;
e. Meningkatkan

keamanan

dan

ketertiban,

meniadakan

tumpang

tindih

pemungutan, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung terciptanya iklim
investasi yang sehat;
f. Mengembangkan promosi secara aktif melalui penguatan jaringan kerjasama
regional, nasional dan internasional dan pemanfaatan dan pengembangan
teknologi informasi.
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