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Kata Pengantar
Transfer ke Daerah sebagai instrumen APBN memegang
peranan sangat penting sebagai sumber pendanaan pembangunan di
daerah. Terlebih lagi pada saat terjadi pandemi Covid-19 banyak
kebijakan yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan
perekonomian sekaligus menjaga agar daya beli masyarakat tetap
terjaga. Oleh sebab itu, pemahaman yang utuh atas Transfer ke
Daerah sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada
masyarakat khususnya arah baru hubungan keuangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan disahkannya UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022. Dengan ciri khas tersebut, buku ini
akan menjadi sebuah karya literasi yang dapat dinikmati oleh
pembaca sehingga mampu menjadi satu bagian penting yang akan
melengkapi khazanah literatur terkait pengelolaan keuangan negara
dan daerah.
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Buku
Bunga Rampai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ini telah selesai disusun. Saya ucapkan selamat
dan penghargaan kepada penulis buku ini, Sdr. Irfan Sofi, Analis
Keuangan Pusat dan Daerah, Ahli Muda, Direktorat Kapasitas dan
Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan. Saya berharap buku ini tidak hanya sebagai
bahan bacaan saja, namun mampu menjadi sumber inspirasi bagi
pegawai Kementerian Keuangan yang lain untuk dapat menuangkan
ide atau gagasannya melalui media tulisan dan mendorong budaya
menulis di lingkungan Kementerian Keuangan. Buku ini juga
diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan pembelajaran dalam
proses pengambilan kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara
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dan daerah sehingga kondisi perekonomian kita akan lebih baik
kedepannya.
Sekali lagi, sebagai pimpinan Direktorat Kapasitas
Pelaksanaan Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan saya mengucapkan terima kasih atas
kontribusinya dan apresiasi kepada penulis yang telah menyusun
buku ini. Saya yakin dan percaya buku ini akan bermanfaat tidak
hanya bagi pembaca, namun juga akan dapat menjadi referensi dan
rujukan dalam dunia akademik khususnya terkait hubungan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Apresiasi dan terima
kasih juga kami sampaikan kepada pihak penerbit, yang telah
menerbitkan buku ini.
Jakarta, 26 Juni 2022
Direktur Kapasitas dan
Pelaksanaan Transfer,

Bhimantara Widyajala
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Sekapur Sirih
Sebagai salah satu insan bangsa yang berhubungan dalam
kebijakan Transfer ke Daerah, rasanya kurang indah jika tidak
meninggalkan sedikit tulisan tangan yang dapat bermanfaat untuk
generasi yang akan datang. Tulisan tangan yang terdapat dalam buku
ini menyajikan gambaran terkait Transfer Ke Daerah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pembiayaan Infrastruktur
Daerah. Selain itu juga bagaimana dukungan pemerintah khususnya
Transfer ke Daerah terhadap dampak dari pandemi Covid-19 yang
melanda pada saat ini.
Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga penyusunan buku ini
dapat diselesaikan tepat waktu. Penghargaan yang sebesar-besarnya
dan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan, khususnya kepada Bapak Direktur
Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer atas bimbingan dan arahannya
serta teman-teman Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
Saya ucapkan terima kasih juga kepada Orang Tua, Istri dan anakanak tercinta yang selalu memberikan semangat untuk selalu bekerja
dan berkarya.
Bagai gading yang tak retak, buku ini jauh dari sempurna dan
masih banyak kekurangan serta kesalahan. Oleh sebab itu, saya
terbuka atas segala masukan dari berbagai pihak yang telah
membaca dan memahami dari isi buku ini. Kami berharap Buku
Bunga Rampai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan
memberikan kontribusi terhadap dunia literasi di Indonesia.
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Arah hubungan keuangan pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah ke depan telah ditetapkan melalui UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan
pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu alokasi
sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan
keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang
transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan
pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Undang-Undang ini
bukanlah bertujuan untuk resentralisasi, tetapi merupakan upaya
untuk penguatan akuntabilitas dan harmonisasi kebijakan antara
pusat dan daerah.
Terdapat 4 pilar yang melandasi penyusunan Undang-Undang
ini. Pilar pertama, meminimalisir ketimpangan vertikal antara jenjang
pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, serta
ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah pada level yang
sama. Untuk itulah terdapat beberapa perbaikan dalam kebijakan
khususnya terkait Transfer ke Daerah (TKD) untuk meminimalkan
ketimpangan tersebut, yaitu dengan melakukan reformulasi DAU
dengan presisi ukuran kebutuhan yang lebih tinggi di mana DAU
untuk masing-masing daerah dialokasikan berdasarkan Celah Fiskal
tidak lagi menambah formula Alokasi Dasar.
Selanjutnya, DAK yang lebih difokuskan untuk prioritas
nasional sehingga DAK Reguler dilebur dalam formulasi DAU.
Pengelolaan Transfer ke Daerah yang berbasis kinerja di mana
pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal bagi Pemerintah
Daerah sebagai apresiasi kepada daerah yang memiliki kinerja baik
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dalam memberikan layanan publik dengan kriteria tertentu. Selain
itu adanya perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali
dan hati-hati, di mana saat ini sudah bisa menggunakan skema Sukuk
Daerah yang sebelumnya hanya Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah. Selanjutnya sinergi pendanaan lintas sumber pendanaan
yang ada berupa sinergi pendanaan APBD dan Non-APBD seperti
Belanja K/L, BUMN/D, Swasta, dan Kerja Sama dengan Pemerintah
Daerah lain.
Pilar kedua yaitu mengembangkan sistem pajak daerah
dengan mendukung alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien.
Kebijakan yang dirumuskan dalam menguatkan sistem perpajakan
daerah yaitu melalui harmonisasi pengaturan dengan tetap
memberikan dukungan terhadap dunia usaha, mengurangi retribusi
atas layanan wajib yang sudah seharusnya menjadi kewajiban
Pemerintah Daerah dengan melakukan rasionalisasi retribusi dari 32
menjadi 18 layanan, menciptakan basis pajak baru melalui sinergi
Pajak Pusat dengan Pajak Daerah berupa konsumsi, properti, dan
sumber daya alam. Selain itu adanya opsen perpajakan daerah
antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penggantian skema bagi
hasil dan penyesuaian kewenangan berupa Opsen Pajak Kendaraan
Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan. Opsen beberapa 3 jenis Pajak
Daerah tersebut tidak akan menambah beban bagi Wajib Pajak
tetapi split langsung pembayaran Wajib Pajak ke Rekening Kas
Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pilar ketiga yaitu mendorong peningkatan kualitas belanja di
daerah karena belanja daerah didanai dari uang rakyat, baik berupa
pajak daerah maupun transfer dari Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu,
menjadi sebuah keharusan untuk bisa memberikan dampak yang
maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk
meningkatkan kualitas belanja daerah tersebut, dalam UndangUndang ini diarahkan untuk penguatan disiplin penganggaran dan
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sinergi belanja daerah, pengelolaan TKDD berbasis kinerja dan TKDD
diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
publik. Pengaturan belanja daerah yang diatur dalam UndangUndang ini antara lain batasan belanja pegawai maksimal 30 persen,
batasan belanja infrastruktur layanan publik minimal 40 persen
selain kewajiban pemenuhan belanja wajib yang lain sesuai dengan
amanat pengaturan perundang-undangan. Berdasarkan data di DJPK,
saat ini belanja APBD didominasi oleh belanja pegawai dengan ratarata mencapai 32,4 persen, bahkan untuk beberapa daerah ada yang
mencapai sekitar 50 persen, sedangkan untuk besaran belanja
infrastruktur sangat rendah, baru mencapai 11,5 persen. Pemenuhan
baik belanja pegawai dan belanja infrastruktur tersebut tidak
dilakukan sekaligus namun dilakukan secara bertahap selama 5
tahun dan 3 tahun.
Pilar keempat yaitu harmonisasi belanja pusat dan daerah,
agar dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal
sekaligus tetap menjaga kesinambungan fiskal. Dalam RUU HKPD
dirumuskan desain Transfer ke Daerah yang dapat berfungsi
sebagai counter-cyclical policy, penyelarasan kebijakan fiskal antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengendalian defisit
APBD, dan refocusing APBD dalam kondisi tertentu. Selain itu juga
perlunya sinergi Bagan Akun Standar (BAS) sehingga dapat dilakukan
penyelarasan program, kegiatan, dan output.
Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah diperlukan
sebagai upaya gotong-royong untuk mencapai target pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan yang ditetapkan dan banyaknya jenis
program dan kegiatan yang ada di daerah dapat membuat daerah
tidak fokus apa yang harus dilakukan. Jumlah program dan kegiatan
di daerah mencapai 29.623 program dan 263.135 kegiatan, jumlah
yang sangat banyak membuat alokasi untuk masing-masing menjadi
kecil.
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Hadirnya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah ini diharapkan dapat memperbaiki
desain desentralisasi dan juga otonomi daerah yang sudah ada sejak
tahun 2001 sehingga bisa berkelanjutan serta akuntabel. Selain itu,
Undang-Undang ini dapat memperkuat peran serta Pemerintah
Daerah dalam bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk bersamasama mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dari
Sabang hingga sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
Tulisan
ini
telah
dimuat
dalam
Opini
https://djpb.kemenkeu.go.id tanggal 18 Februari 2022

pada
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Saat ini kondisi ekonomi lagi sulit dan daya beli masyarakat
berkurang khususnya untuk golongan masyarakat berpenghasilan
rendah akibat badai pandemi Covid-19. Disinilah kehadiran
pemerintah diperlukan melalui program-program kebijakan yang
tentunya bertujuan untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan
masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun 2021
berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun Anggaran 2021 ada
sebesar Rp2.750 triliun atau lebih banyak dari realisasi Tahun 2020
yang hanya Rp2.596,5 triliun. Belanja tersebut terbagi menjadi 2
komponen yaitu belanja Pemerintah Pusat dan belanja Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Perkembangan TKDD Tahun 2012-2021
(dalam triliun rupiah)

Sumber: LKPP 2012-2020 Audited dan UU APBN 2021
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TKDD merupakan komponen belanja negara yang sangat
penting dalam rangka desentralisasi fiskal untuk membantu daerah
dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh
Pemerintah Pusat. Besaran realisasi TKDD memang masih jauh dari
belanja Pemerintah Pusat di mana rata-rata 10 tahun terakhir hanya
sebesar 33,34 persen. Namun demikian, ini merupakan angka yang
cukup besar dalam APBN dan jumlahnya tidak jauh dari jumlah
anggaran Kementerian/Lembaga dengan harapan bisa memberikan
manfaat kepada Masyarakat secara langsung melalui Pemerintah
Daerah. Pemerintah Daerah yang lebih tahu kondisi sebenarnya
kebutuhan masyarakat di daerahnya, karena lebih dekat dengan
masyarakat dan selalu berinteraksi dengan masyarakat.
Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional serta masyarakat
yang terdampak akibat Covid-19, TKDD juga ikut mendukung
pemerintah melalui kebijakan-kebijakan baik langsung maupun tidak
langsung dirasakan oleh masyarakat. Salah satu melalui kebijakan
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) yang diberikan
kepada keluarga miskin atau keluarga tidak mampu sebagai Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) yang belum mendapatkan program
bantuan perlindungan sejenis dari pemerintah seperti Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. BLT
Desa ini sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat apalagi kebijakan
pembatasan sosial berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) dijalankan untuk menghentikan
laju penambahan penderita Covid-19.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Bersama dengan
program lain yang ditujukan untuk masyarakat pedesaan mampu
menekan angka kemiskinan saat pandemi Covid-19. Persentase
penduduk miskin di pedesaan turun menjadi 13,1 persen pada Bulan
Maret 2021 dari sebelumnya 13,2 persen pada Bulan September
2020.
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Bantuan ini juga meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan pada
khususnya yang terlihat pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
sebelumnya sempat turun pada triwulan II-2020 dan kembali naik
pada triwulan III dan triwulan IV-2020.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021
Selain BLT Desa, masih terdapat beberapa jenis Transfer ke
Daerah yang penggunaan diarahkan untuk program perlindungan
sosial yang benar-benar saat ini diperlukan oleh masyarakat antara
lain Dana Insentif Daerah (DID). Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil
di mana 8 persen nya juga diarahkan salah satunya untuk membantu
program vaksinasi yang saat ini diperlukan oleh masyarakat sehingga
herd immunity segera terwujud dan akhirnya masyarakat bisa
kembali beraktivitas seperti biasa.
Kehadiran APBN melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa
merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah kepada warga
negaranya. Namun demikian, peran serta masyarakat sebagai warga
negara juga diperlukan dengan menjalankan kewajibannya salah
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satunya dengan membayar Pajak sebagai salah satu komponen
penerimaan negara di APBN. Oleh sebab itu, jika APBN kuat maka
rakyat akan sejahtera.
Tulisan ini telah dimuat dalam Media Defis Edisi XXIX Tahun 2021
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Ada yang baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, khususnya terkait Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH
SDA) yaitu adanya pembagian alokasi untuk daerah pengolah minyak
dan gas bumi (migas). Daerah pengolah merupakan salah satu
daerah yang mengalami dampak eksternalitas negatif selain daerah
penghasil serta daerah sekitarnya yang berbatasan langsung dengan
daerah penghasil. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerusakan
lingkungan dan kerusakan infrastruktur salah satunya jalan namun
juga berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya
yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
alokasi DBH SDA Migas diberikan kepada daerah penghasil, provinsi
penghasil dan pemerataan daerah kabupaten/kota dalam satu
provinsi. Rincian porsi DBH SDA Migas untuk daerah penghasil
provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
1. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15,5%
yang berasal dari Kab/Kota Penghasil dibagi dengan rincian:
• 3,1% untuk provinsi yang bersangkutan;
• 6,2% untuk kabupaten/kota penghasil;
• 6,2% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi.
2. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% yang
berasal dari Kabupaten/Kota Penghasil dibagi dengan rincian:
• 6,1% untuk provinsi yang bersangkutan;
• 12,2% untuk kabupaten/kota penghasil;
• 12,2% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi.

9

3. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15,5%
yang berasal dari Provinsi Penghasil dibagi dengan rincian:
• 5,17% untuk provinsi yang bersangkutan;
• 10,33% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi.
4. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% yang
berasal dari Kabupaten/Kota dibagi dengan rincian:
• 10,17% untuk provinsi yang bersangkutan;
• 20,33% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi.
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang yang baru, selain
dengan adanya alokasi untuk daerah pengolah dan pemerataan
untuk daerah kabupaten/kota yang berbatasan langsung serta
perubahan daerah penghasil wilayah darat dan laut sejauh 4 mil dari
garis pantai dan daerah penghasil wilayah laut sejauh 4 mil dari garis
pantai dan wilayah laut sampai dengan 4 mil sampai dengan 12 mil
dari garis pantai, maka porsi alokasi DBH SDA Migas menjadi sebagai
berikut:
1. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15,5%
yang berasal dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4
mil dari garis pantai, dibagi dengan rincian:
• 2% untuk provinsi yang bersangkutan;
• 6,5% untuk kabupaten/kota penghasil;
• 3% untuk kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung
dengan kabupaten/kota penghasil;
• 3% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang
bersangkutan; dan
• 1% untuk kabupaten/kota pengolah.
2. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% yang
berasal dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 mil
dari garis pantai, dibagi dengan rincian:
• 4% untuk provinsi yang bersangkutan;
• 13,5% untuk kabupaten/kota penghasil;
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•

6% untuk kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung
dengan kabupaten/kota penghasil;
• 6% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang
bersangkutan; dan
• 1% untuk kabupaten/kota pengolah.
3. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15,5%
yang berasal dari wilayah wilayah laut di atas 4 mil sampai
dengan 12 mil dari garis pantai, dibagi dengan rincian:
• 5% untuk provinsi penghasil;
• 9,5% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang
bersangkutan.
• 1% untuk kabupaten/kota pengolah.
4. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% yang
berasal dari wilayah laut di atas 4 mil sampai dengan 12 mil dari
garis pantai, dibagi dengan rincian:
• 10% untuk provinsi penghasil;
• 19,5% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang
bersangkutan; dan
• 1% untuk kabupaten/kota pengolah.
Bagian 1% (satu persen) yang akan didapat oleh daerah
pengolah sangatlah berarti sebagai suatu insentif yang selama ini
tidak mendapatkan porsi alokasi bagi hasil. Resiko yang dihadapi oleh
daerah pengolah sangat besar sekali, dari kebakaran atau
meledaknya kilang minyak, polusi udara yang berdampak pada
kesehatan masyarakat disekitarnya. Baru-baru ini kita melihat
kejadian kebakaran kilang minyak terjadi di daerah Balongan dan
Cilacap. Selain itu kita juga bisa melihat kejadian sebelumnya yaitu
tumpahnya minyak yang terjadi Teluk Balikpapan di tahun 2018 yang
disebabkan oleh putusnya pipa bawah laut yang dampaknya dapat
mencemari lingkungan sampai cakupan wilayah 7000 hektar area.
Ekosistem terdampak dari tumpahan tersebut berupa tumbuhan
mangrove sekitar 34 hektar di Kelurahan Kariangau, 6.000 mangrove
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di Kampung Atas Air Margasari, 2.000 bibit mangrove warga
Kampung Atas Air Margasari dan kepiting mati di Pantai Banua Patra.
Selain itu menyebabkan warga di area pemukiman yang banyak
tumpahan minyak merasakan perut mual dan kepala pusing.
Anggaran yang diperlukan untuk menanggulangi dampak
eksternalitas negatif yang ditimbulkan tidaklah sedikit. Salah satu
yang bisa kita lihat dari anggaran yang dialokasikan untuk Dinas
Lingkungan Hidup di Daerah sangat beragam khususnya untuk
daerah pengolah migas. Untuk anggaran tahun 2019, Anggaran yang
dialokasikan oleh Kabupaten Indramayu sebesar Rp38,43 miliar atau
lebih besar dari DBH SDA Migas yang diterimanya yaitu sebesar
Rp16,07 miliar. Selanjutnya untuk Kabupaten Cilacap, alokasi
anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidupnya sebesar Rp21,82 miliar
atau lebih besar dari DBH SDA Migas yang diterimanya yaitu sebesar
Rp0,76 miliar.
Alokasi yang diberikan kepada daerah pengolah sedikit banyak
akan dapat membantu dari segi anggaran untuk belanja perbaikan
lingkungan dan penanggulangan dampak negatif yang ditimbulkan.
Selain itu juga tambahan alokasi ini akan memberikan rasa keadilan
kepada daerah karena pengolahan tersebut akan bisa memberikan
nilai tambah dari minyak dan gas bumi yang dihasilkan sehingga
dapat menambah penerimaan negara.
Tulisan ini telah dimuat dalam Media Defis Edisi XXXI Tahun 2022
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Penerimaan dari perpajakan tidak dapat dipungkiri memiliki
kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Hal ini sesuai dengan
salah satu fungsi pajak yaitu fungsi budgetair atau sumber
penerimaan negara, fungsi penting ini sudah berlangsung sejak
zaman dahulu yang masih kerajaan-kerajaan sampai dengan zaman
sekarang ini. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah
untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti
membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan
pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pada tahun 2020,
berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (audited)
penerimaan perpajakan mencapai Rp1.285,13 triliun. Kontribusi
penerimaan perpajakan tahun 2020 mencapai 77,99 persen atau
terjadi penurunan sedikit dari penerimaan tahun 2019 yaitu sebesar
78,86 persen. Besarnya kontribusi dari sektor perpajakan terhadap
penerimaan di APBN sangatlah berpengaruh terhadap besarnya
alokasi belanja yang dianggarkan Pemerintah untuk pembangunan
khususnya pembangunan di daerah.
Pajak merupakan salah satu faktor terpenting bagi keuangan
negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional tanpa
tergantung kepada sumber daya alam dan bantuan dari negara lain
atau lembaga asing. Sistem pajak yang efektif akan mampu
menggerakkan roda pembangunan untuk dapat keluar dari
ketergantungan terhadap bantuan luar dan sumber daya alam
(Fjeldstad, 2013). Jika terjadi kenaikan penerimaan negara khususnya
dari perpajakan maka Pemerintah dapat menambah alokasi belanja
yang bisa langsung berdampak kepada pembangunan di daerah.
Pemerintah
bisa
membelanjakan
melalui
anggaran
Kementerian/Lembaga yang pelaksanaannya ada di daerah atau
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melalui anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang di transfer
ke Pemerintah Daerah.
Bisa kita bayangkan bagaimana yang akan terjadi apabila
penerimaan negara dari pajak terganggu. Pembangunan bisa tidak
dapat dijalankan apabila sumber pendanaannya tidak tersedia, hal ini
akan dapat membuat kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.
Rencana
pembangunan
utamanya
pembangunan
infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya bisa tidak berjalan
dengan baik dan bahkan bisa dihentikan pelaksanaannya di tengah
jalan. Seperti saat ini di mana kondisi perekonomian negara yang
kurang baik sebagai akibat pandemi Covid-19 sehingga berdampak
kepada penurunan penerimaan negara khususnya dari pajak.
Walaupun terdapat penerimaan pembiayaan untuk menanggulangi
turunnya pendapatan maka perlu dilakukan langkah kebijakan
penghematan melalui refocusing anggaran dan realokasi anggaran
untuk penanganan Covid-19.
Selain fungsi budgetair, Pajak juga mempunyai fungsi
distribusi di mana Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan
menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan
kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Orang yang lebih
mampu akan membayar pajak lebih besar dibanding orang yang
tidak mampu karena pada hakikatnya setiap orang memiliki
kewajiban untuk membayar pajak yang telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sedikit banyak
pajak akan dapat menggunting Jurang antara 'Si Miskin dan Si Kaya'.
Begitu juga dari segi pemerataan antar daerah, Penerimaan pajak
dari suatu daerah yang menghasilkan penerimaan Pajak Pusat besar
karena merupakan daerah pusat ekonomi maka akan dapat
didistribusikan kepada daerah yang penerimaan Pajak Pusatnya kecil
melalui Dana Transfer Ke Daerah. Dalam kerangka desentralisasi
fiskal, salah satu jenis transfer yang bertujuan untuk mengurangi
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kesenjangan horizontal antar daerah adalah Dana Alokasi Umum
(DAU).
Peran Serta Pajak Daerah
Selain Pajak Pusat, pembangunan di daerah juga dapat
dibiayai dari penerimaan Pajak Daerah sebagai salah satu komponen
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, kontribusi Pajak Daerah dalam realisasi
Pendapatan APBD tahun 2020 (unaudited) adalah sebesar 15,59
persen, terbesar ada Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar
57,07 persen dan terkecil ada Kabupaten Maybrat di Papua Barat
dengan kontribusi hanya sebesar 0,00001 persen. Jika kita lihat lebih
lanjut maka banyak daerah yang kontribusi Pajak daerahnya kecil
seperti halnya Kabupaten Maybrat khususnya daerah-daerah
kabupaten yang memang memiliki aktivitas ekonominya kecil,
sehingga ketergantungan transfer dari Pemerintah Pusat untuk
pembangunan di daerah sangatlah besar.
Kemandirian daerah sangat diperlukan untuk bisa
membangun daerahnya sendiri tanpa ketergantungan yang sangat
besar terhadap Dana Transfer. Di sinilah peran serta Pajak Daerah
sangat penting sekali sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.
Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan
pemungutan Pajak Daerah melalui kebijakan “Local Taxing Power”
yaitu dengan mendaerahkan beberapa jenis pajak pusat dengan
harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya
yaitu pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan
Perkotaan (PBB P2). Namun demikian, perluasan basis pajak ini
sebisa mungkin tidak menimbulkan efek negatif bagi perekonomi
daerah dan masyarakat. Misalnya dengan menerapkan tarif
maksimal yang akan menimbulkan biaya tinggi dalam investasi.
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Potensi yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan PAD
khususnya dari Pajak Daerah sangatlah besar, namun masih banyak
Pemerintah Daerah yang kesulitan utamanya dari segi Kapasitas
Daerah yang mengelola Pajak Daerah. Beberapa upaya yang bisa
dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu melalui perbaikan
administrasi pajak daerah, meningkatkan infrastruktur pendukung
serta menambah pengawasan pemungutan di daerah. Saat ini
Pemerintah sedang melakukan revisi Peraturan PerundangUndangan terkait yaitu Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara
Perpajakan (KUP) dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (HKPD) yang didalamnya memuat terkait Pajak Daerah.
Revisi ini dilakukan supaya pajak lebih berkontribusi terhadap
pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Kita sebagai
masyarakat akan memiliki kontribusi dalam pembangunan dengan
cara patuh untuk membayar pajak.
Tulisan ini telah dimuat dalam Media Defis Edisi XXIX Tahun 2021
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Pemerintah Pusat akhir-akhir ini mendorong daerah untuk
menggunakan instrumen pembiayaan untuk pembangunan
infrastruktur di daerah, salah satunya melalui mekanisme pinjaman
daerah. Dengan menggunakan mekanisme ini, diharapkan daerah
mampu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh daerah
dengan lebih cepat sehingga dapat cepat pula memberikan
pelayanan kepada masyarakatnya dengan baik. Namun demikian,
masih banyak daerah yang masih menunggu bantuan dari
Pemerintah Pusat baik melalui Transfer ke Daerah atau melalui
anggaran Kementerian/Lembaga sehingga minat daerah untuk
menggunakan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur daerah
sangat kurang.
Selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 sampai
dengan bulan Mei tahun 2020 hanya terdapat 58 Perjanjian
Pinjaman Daerah baik berasal dari Pemerintah Pusat, PT. Sarana
Multi Infrastruktur (PT. SMI) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD)
atau rata-rata per tahun kurang dari 12 pinjaman daerah. Mulai
pertengahan tahun 2020, setelah diperkenalkan Pinjaman PEN
Daerah yang merupakan salah satu jenis kebijakan pemerintah dalam
rangka pemulihan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19,
daerah yang mengajukan minat pinjaman daerah mencapai 76
daerah dan yang telah mendapatkan persetujuan fasilitas
pembiayaan sebanyak 28 daerah dengan 30 Perjanjian Pemberian
Pinjaman yang terdiri dari 12 Provinsi, 12 Kabupaten, dan 4 Kota.
Sebagian besar daerah yang mendapatkan pinjaman PEN tersebut
berasal dari Pulau Jawa yaitu sebesar 61 persen, sisanya sebesar 39
persen berasal dari luar Pulau Jawa.
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Pinjaman PEN Daerah diberikan kepada daerah dalam
kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui PT.SMI sebagai salah
satu badan usaha milik pemerintah yang diberikan mandat untuk
memberikan pinjaman. Target sasaran dari Pinjaman PEN Daerah
adalah daerah-daerah yang terdampak Covid-19 dan mengalami
penurunan pendapatan dalam APBD. Kita ketahui bersama bahwa
dampak dari Covid-19 tidak hanya kepada sektor kesehatan, namun
juga kepada sektor ekonomi. Daerah juga terkena dampaknya
sehingga perlu dilakukan perubahan APBD dengan cara realokasi
anggaran serta refocusing kegiatan. Hal ini sedikit banyak kegiatan
pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan terdampak
sehingga diperlukan sumber pembiayaan karena target penerimaan
sulit untuk dapat direalisasikan.
Pada Tahun 2020 jumlah pagu anggaran Pinjaman PEN Daerah
mencapai angka Rp20,00 triliun. Respon dari Pemerintah Daerah
cukup baik dengan adanya Pinjaman PEN Daerah ini, buktinya
realisasi penyerapan sangat baik dengan dihasilkan komitmen
sebesar Rp19,13 triliun. Keseluruhan usulan pinjaman dari daerah
yang telah disetujui untuk tahun 2020 semuanya dalam bentuk
pinjaman kegiatan untuk membiayai pembangunan sarana dan
prasarana tertentu yang menjadi kewenangan daerah, walaupun
dimungkinkan juga digunakan untuk pinjaman program sebagaimana
yang telah dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
105/PMK/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi
Daerah untuk Pemerintah Daerah.
Kegiatan yang dapat dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah
sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomor 8 tahun 2020 adalah kegiatan yang mendukung pencapaian
program PEN melalui penciptaan dan penyerapan tenaga kerja di
daerah serta penggunaan bahan baku dari dalam negeri atau lokal di
daerah. Selain itu juga kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi
dan sosial bagi masyarakat. Dengan penyerapan tenaga kerja yang
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banyak (padat karya) diharapkan dapat meringankan beban
masyarakat akibat dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19
karena lesunya perekonomian sehingga mampu menaikkan daya beli
masyarakat.
Dalam pemberian pinjaman PEN ini, Pemerintah melalui PT.
SMI melakukan penilaian dari aspek keuangan, kesesuaian kegiatan
dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), kesesuaian sektor yang
dapat dibiayai oleh PT SMI, dan aspek lingkungan. Sektor yang
mendominasi dalam jumlah kegiatan Pinjaman PEN Daerah ini
adalah sektor jalan dan jembatan dengan persentase sebesar 55,3
persen, sisanya sebesar 44,7 persen untuk sektor-sektor yang lain.
Namun jika dilihat dari nilai rupiah, maka sektor sumber daya air
yang mendominasi dengan nilai Rp5,5 triliun atau mencapai 28,83
persen kemudian disusul sektor jalan dan jembatan dengan nilai
Rp4,8 triliun atau 25 persen.
Jika melihat dari banyaknya daerah yang mengajukan
permintaan pinjaman dan realisasi penyerapan pagu Pinjaman PEN
Tahun 2020, maka dapat dinyatakan sebagai suatu keberhasilan.
Apakah ini disebabkan oleh bunga yang diberikan untuk Tahun 2020
sebesar nol persen untuk dana yang berasal dari Pemerintah, atau
karena tanpa adanya persyaratan persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetapi hanya pemberitahuan saja
ke DPRD, ataukah karena cicilan pinjaman langsung dipotong dari
Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil). Halhal tersebut sedikit banyak mampu mendorong daerah untuk
meminjam walaupun daerah yang meminjam masih dikenakan biaya
provisi sebesar 1 persen dari jumlah pinjaman serta biaya
pengelolaan per tahun yaitu sebesar 0,185 persen.
Kita berharap kedepannya minat daerah untuk menggunakan
instrumen pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di daerah
tetap tinggi walaupun program Pinjaman PEN untuk tahun 2021 dan
seterusnya menetapkan adanya tingkat suku bunga seperti halnya
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bentuk pinjaman regular. Keberhasilan dari segi output dan outcome
akan dapat memantik daerah lain untuk mengikuti hal yang sama
yaitu melakukan pinjaman daerah. Namun demikian, pelaksanaan
pinjaman daerah tetap menjunjung tinggi akuntabilitas pengelolaan
keuangan di daerah dan harus tetap melihat kemampuan keuangan
daerah sehingga jangan terlalu dipaksakan yang akan membuat
daerah terbebani.
Tulisan ini telah dimuat dalam Media Defis Edisi XXX Tahun 2021
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Pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) telah
memberikan dampak baik dari segi sektor kesehatan maupun sektor
ekonomi. Di sektor kesehatan, banyak warga masyarakat yang
terkonfirmasi Covid-19 bahkan sampai meninggal dunia. Data dari
halaman www.covid19.go.id per tanggal 26 Februari 2021 jumlah
positif Covid-19 ada sejumlah 1.322.866 orang dan yang meninggal
dunia sebanyak 35.786. Sedangkan dari segi ekonomi, Pandemi
COVID-19 membuat ekonomi Indonesia mengalami resesi yang
terlihat dari kontraksinya pertumbuhan ekonomi dalam 3 triwulan
berturut-turut di Tahun 2020 yaitu pada triwulan II-2020 sampai
dengan triwulan IV-2020. Menurut Shiskin (1974), perekonomian
suatu negara dapat dikatakan resesi apabila sebuah kondisi di mana
Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) mengalami penurunan atau lebih
tepatnya ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama
dua kuartal secara berturut-turut (atau lebih dari setahun).
Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan di tahun
2020 untuk dapat keluar dari keadaan resesi tersebut dan kondisi
perekonomian bisa pulih kembali seperti sediakala. Hal ini terlihat
dari semakin membaiknya angka pertumbuhan ekonomi walaupun
masih kondisinya masih kontraksi atau minus yaitu dari minus 5,32
persen di triwulan II-2020 menjadi minus 2,19 persen pada triwulan
IV-2020. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang
dilakukan pada tahun 2020 dilanjutkan kembali pada tahun 2021 ini,
dengan tujuan agar dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan
dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan
pemerintah pada kisaran 4,5 persen sampai 5,3 persen (revisi).
Untuk itu diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat melalui

21

instrumen APBN dan Pemerintah Daerah dengan APBD-nya untuk
mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan tersebut.
Pemerintah menggunakan instrumen APBN terbagi dalam 2
bagian. Pertama yaitu melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga
dan yang kedua melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga dan
yang kedua melalui anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) yang diberikan langsung kepada Pemerintah Daerah melalui
APBD. Dukungan TKDD diberikan agar dapat membantu
mempercepat proses pemulihan ekonomi di daerah. Jika
perekonomian di daerah bisa cepat pulih maka akan membantu
pemulihan ekonomi secara nasional. Menurut Charles Tiebout (1956)
melalui Tiebout Model menyatakan bahwa penyediaan barang dan
layanan publik akan lebih efisien apabila pelaksanaannya dilakukan
langsung oleh pemerintah daerah (local government). Kita tahu
bahwa pemerintah daerah-lah yang lebih tahu kondisi riil yang ada di
lapangan karena posisinya paling dekat dengan masyarakat.
Untuk mendukung hal itu, Pemerintah melalui Kementerian
Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam Rangka
Mendukung Penanganan COVID-19 dan Dampaknya. Dalam
peraturan tersebut, dukungan pendanaan diberikan hampir seluruh
jenis TKDD. Pertama, untuk Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri
dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), di mana
minimal 8 persen pemanfaatan dari dana tersebut untuk
pelaksanaan vaksinasi COVID-19, insentif tenaga kesehatan daerah,
mendukung kelurahan dalam kegiatan pos komando tingkat
kelurahan. Pemanfaatan DBH diperuntukan untuk daerah yang tidak
menerima DAU), selain itu ada tambahan untuk DBH dapat
digunakan untuk belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas
yang ditetapkan oleh pusat.
Selain earmarking tersebut, peruntukan 25 persen DTU
diarahkan penggunaannya untuk mendukung program Pemulihan
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Ekonomi Daerah, termasuk tetapi tidak terbatas pada perlindungan
sosial (maksimal 20 persen) dan pemberdayaan ekonomi (maksimal
15 persen). Pelaksanaan vaksinasi merupakan salah satu cara untuk
menurunkan angka penyebaran virus tersebut di masyarakat
sehingga masyarakat bisa cepat kembali beraktivitas seperti biasa
sehingga roda perekonomian dapat lagi berjalan dengan baik.
Program vaksinasi diperlukan anggaran yang sangat besar, sehingga
tidak hanya menjadi beban APBN saja, melainkan juga harus ada
support oleh daerah terutama terkait kegiatan penunjang vaksinasi
dengan menggunakan anggaran yang ada di APBD yang dananya
berasal dari TKDD salah satunya dari DAU/DBH.
Jenis TKDD kedua yang pengelolaannya untuk penanganan
Covid-19 dan dampaknya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK
Fisik maupun DAK Non Fisik. DAK Fisik untuk mendukung pemulihan
ekonomi di mana pelaksanaan proyek atau kegiatan dilakukan
menggunakan metode padat karya, di mana pelaksanaannya lebih
mengutamakan penggunaan sebanyak mungkin tenaga kerja lokal.
Pandemi Covid-19 ini membuat banyak orang yang kehilangan
pekerjaan karena banyak perusahaan yang merumahkan atau
memberhentikan pegawainya karena kurangnya permintaan
barang/jasa akibat lesunya perekonomian.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat per
Oktober 2020 ada lebih dari 6,4 juta pekerja yang dirumahkan atau
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sedangkan Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat sebanyak 5 juta
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terkena dampak pandemi Covid-19 per
November 2020 yang diakibatkan pandemi virus Corona. Dengan
adanya padat karya tersebut diharapkan daya beli masyarakat bisa
meningkat dan perekonomian bisa kembali bergeliat. Selain
penyerapan tenaga kerja lokal juga mengutamakan bahan baku lokal
dalam pembangunan proyek sehingga uang yang ada tidak keluar
dari daerah tersebut. Sedangkan untuk DAK Non Fisik digunakan
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untuk penanganan Covid-19 melalui penyesuaian penggunaan DAK
Non Fisik Bidang Kesehatan untuk pembayaran insentif tenaga
kesehatan tahun 2021. Jika daerah memiliki sisa BOK Tambahan
Tahun 2020 bisa digunakan juga untuk pembayaran insentif tenaga
kesehatan Tahun 2021.
Berikutnya Jenis TKDD yang ketiga yaitu Dana Insentif Daerah
(DID), di mana paling sedikit 30 persen untuk bidang kesehatan dan
perlindungan sosial. Penggunaan bidang kesehatan dapat dilakukan
untuk penanganan pandemi COVID-19, sarana dan prasarana
kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan. Jenis TKDD terakhir
yaitu Dana Desa melalui pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa (BLT Desa). BLT Desa diberikan sebesar Rp300.000,00 per bulan
kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang penyalurannya
melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.
Selain itu, Dana Desa juga dilakukan earmarking sebesar 8 persen
untuk penanganan pandemi COVID-19 antara lain untuk aksi desa
aman COVID-19.
Untuk
mendukung
program
Pemerintah
berupa
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala
mikro, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan belanja yang
ada di APBD yang berasal dari pendapatan TKDD dengan melakukan
penyesuaian penggunaannya atau refocusing berdasarkan Surat
Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor: SE-2/PK/2021. Edaran
tersebut memperkuat PMK yang sudah ada sebelumnya terkait
penggunaan TKDD dengan melakukan penyesuaian penggunaan
anggaran serta lebih rinci terinci arahan penggunaanya.
Dampak Perlindungan Sosial dan BLT Desa Bagi Pemulihan Ekonomi
Nasional
Secara langsung maupun tidak langsung, semua jenis
perlindungan sosial termasuk di dalamnya ada BLT Desa sangat
bermanfaat sekali untuk masyarakat yang pada saat ini khususnya
bagi masyarakat yang mengalami kehilangan pekerjaan. Pada tahun
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2021, jumlah Alokasi TKDD untuk Perlinsos melalui BLT Desa
diberikan kepada 8 juta KPM dengan besaran Rp300.000/bln/KPM
untuk 6 bulan (Jan-Juni) sebesar Rp14,4 Triliun dengan cadangan
perpanjangan 3 bulan berikut sebesar Rp7,2 Triliun. Jumlah anggaran
BLT Desa tersebut merupakan bagian dari keseluruhan pagu
perlindungan sosial program PEN 2021 sekitar Rp157,41 Triliun atau
mencapai 13.72 persen.
Pagu Dana Desa yang digunakan untuk BLT Desa tahun 2020
sekitar Rp24,29 Triliun (34,12% pagu Dana Desa) untuk 12,38 juta
KPM. Berdasarkan hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan
Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM
FEB UI, 2021), BLT Desa tepat sasaran dan ditujukan kepada yang
terdampak Covid-19 atau miskin temporer. Selain itu, ditemukan
juga bahwa dana desa merupakan bantuan yang sangat membantu
dan fleksibel dibandingkan dengan bantuan lainnya karena tidak ada
by name by address. Hasil estimasi ekonometrika dengan data
nasional menunjukkan bahwa sejauh ini dana desa berdampak positif
bagi peningkatan aktivitas ekonomi desa, khususnya setelah adanya
BLT Desa pada saat Pandemi Covid-19. Hal ini dapat ditunjukkan
dengan Nilai Average Light Intensity (ALI) yang menunjukkan
perkembangan ekonomi pada periode Maret-Juni 2020 di mana
terdapat beberapa desa kembali tumbuh (atau tetap tumbuh)
selama periode tersebut, dengan munculnya titik biru yang yang
sebelum periode tersebut didominasi oleh warna titik merah
diakibatkan Pandemi Covid-19.
Pertumbuhan nilai ALI sebelum dan ketika pandemi Covid-19,
kawasan pedesaan masih mencatat pertumbuhan yang lebih baik
daripada kawasan perkotaan di masa pendemi (yoy). Pada bulan Juni
2020 di wilayah pedesaan nilai pertumbuhan ALI sebesar 9,47 persen
meningkat dari bulan Maret 2020 sebesar 0,13 persen. Sedangkan
untuk wilayah perkotaan, nilai pertumbuhan ALI pada bulan Juni
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2020 minus 2,51 persen sedikit lebih baik kontraksinya dari bulan
Maret 2020 yang sebesar minus 2,93 persen.
Salah satu kunci sukses BLT Desa adalah terkait pendataan
warga yang akan menerima BLT Desa yang mana dilakukan oleh
anggota relawan desa dari tingkat RT namun tetap mengacu pada
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini membuat lebih
fleksibel sehingga bisa memasukkan warga yang belum terdata.
Data-data yang dikumpulkan di tingkat RT tersebut akan dimasukkan
dalam musyawarah desa khusus untuk dapat diverifikasi sebagai
calon penerima BLT Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
Selanjutnya data desa tersebut harus disahkan oleh bupati atau wali
kota sebagai pendelegasian kewenangan dan sinkronisasi data.
Bantuan sosial dari APBD baik yang berasal dari pendapatan
murni APBD atau dari pendapatan TKDD (BLT Desa) diberikan kepada
masyarakat yang tidak tercover dari bantuan yang berasal dari APBN.
Oleh sebab itu, peran TKDD sangatlah penting dalam membantu
pemulihan ekonomi yang ada di Daerah, khususnya yang tidak
mampu terjangkau dari anggaran K/L sehingga bisa dipenuhi oleh
anggaran TKDD. Sehingga sinergi ini sangat diperlukan untuk
mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Tulisan ini telah dimuat dalam Majalah Treasury Indonesia Terbitan I
Tahun 2021
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Salah satu fokus dari Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini
adalah pembangunan infrastruktur selain pembangunan Sumber
Daya Manusia (SDM). Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka
menggalakkan pembangunan infrastruktur di daerah yaitu melalui
pengalokasi Anggaran Infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer
Umum yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi
Hasil (DBH). Kebijakan tersebut bertujuan agar belanja pemerintah
daerah tidak hanya untuk belanja aparatur saja namun lebih kepada
belanja yang ditujukan untuk pelayanan publik.
Melihat data belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun, belanja modal yang
biasanya sebagai salah satu jenis belanja yang digunakan untuk
pembangunan infrastruktur persentasenya masih terbilang kecil jika
dibandingkan dengan belanja pegawai serta belanja barang dan
jasa. Pada belanja APBD Tahun 2020, belanja modal pemerintah
daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, kotamadya hanya
sekitar 18%. Angka tersebut jauh di bawah belanja pegawai yang
mencapai 34% atau belanja barang dan jasa yang di kisaran 25%.
Kewajiban pemenuhan belanja infrastruktur sebesar 25% dari
Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) memang menjadi tambahan
beban bagi daerah sehingga menambah jenis belanja daerah yang
telah ditentukan seperti belanja pendidikan, kesehatan serta Alokasi
Dana Desa (ADD). Ketidakpatuhan daerah terkait pemenuhan belanja
tersebut akan mendapatkan sanksi berupa penundaan DAU atau
DBH sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.

27

Daerah yang telah memenuhi besaran alokasi belanja
infrastruktur di APBD tahun 2019 mengalami peningkatan jika
dibandingkan pada tahun 2018 yaitu dari 248 daerah menjadi 354
daerah. Daerah yang belum mampu memenuhi kewajiban terkait
pemenuhan belanja infrastruktur daerah hanya sekitar 34% dari total
542 pemerintah daerah. Ke depannya diharapkan lebih banyak
daerah yang dapat memenuhi kewajiban tersebut agar
pembangunan infrastruktur di daerah lebih baik lagi dan mampu
memberikan dampak multiplier effect utamanya untuk masyarakat.
Berdasarkan data APBD tahun 2019, provinsi yang telah
memenuhi anggaran infrastruktur 25% dari Dana Transfer Umum
(DAU dan DBH) sejumlah 29 provinsi di mana Provinsi Banten
merupakan provinsi dengan alokasi persentase tertinggi yaitu
62,79%. Untuk kabupaten, ada 263 kabupaten. Kabupaten yang
tertinggi mengalokasikan adalah Kabupaten Musi Rawas Utara,
Provinsi Sumatera Selatan dengan 95,52%. Untuk kotamadya
tertinggi dengan alokasi belanja infrastruktur dari DTU adalah Kota
Batam dengan 52,84%.
Sedangkan untuk provinsi yang terendah mengalokasikan dan
termasuk 5 daerah yang belum memenuhi kewajiban tersebut
adalah Provinsi Papua hanya dengan 3,56%. Sebagai informasi,
Provinsi Papua dan Papua Barat setiap tahun mendapatkan Dana
Tambahan Infrastruktur (DTI) yang sebagian besar untuk
pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Untuk tahun
2019, total alokasi DTI untuk Papua dan Papua Barat berjumlah
Rp4,2 triliun.
Selain Provinsi Papua, provinsi yang belum memenuhi adalah
Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Barat, dan
Provinsi Sulawesi Barat. Untuk Kabupaten dengan persentase
terkecil pemenuhan belanja infrastruktur dari DTU adalah Kabupaten
Nabire di Provinsi Papua dengan alokasi sebesar 0,28% dari 153
daerah yang belum memenuhi. Berikutnya untuk kotamadya dengan
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persentase terkecil adalah Kota Langsa di Provinsi Aceh dengan
besaran alokasi 6,05% dari total daerah yang belum memenuhi
sebanyak 31 kota. Banyaknya daerah kabupaten dan kota yang
belum memenuhi atau hampir sepertiga dari keseluruhan daerah
kabupaten/kota hal ini perlu menjadikan perhatian.
Belum terpenuhinya kewajiban pemenuhan mandatory
spending khususnya untuk pemenuhan anggaran infrastruktur
daerah bisa disebabkan oleh salah satunya yaitu kapasitas fiskal
daerah yang terbatas. Sebagian besar daerah masih
menggantungkan pada transfer dari pemerintah pusat sehingga
sedikit sekali daerah yang mengandalkan penerimaan dari
pendapatan asli daerah (PAD).
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah bagaimana
mereka mampu mencari peluang untuk meningkatkan ruang fiskal,
baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Daerah dapat melakukan
berbagai hal untuk meningkatkan pendapatan, yaitu dengan
menggali potensi pajak dan retribusi daerah, mendorong masuknya
investasi di daerah, mengoptimalkan penerimaan dari pemanfaatan
kekayaan daerah, dan optimalisasi penerimaan dividen dari BUMD.
Selain itu, begitu pandemi Covid-19 muncul di kuartal I tahun
2020, pemerintah pusat telah menginstruksikan daerah untuk
merealokasi dan me-refocusing APBD-nya untuk penanganan Covid19. Hal ini juga berkontribusi mengurangi ruang fiskal untuk
anggaran infrastruktur. Dari sisi belanja, daerah dituntut mampu
meningkatkan kualitas belanja daerah dengan langkah-langkah
efisiensi sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat tetap produktif
dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan akan mandatory spending sebaiknya tidak
diberlakukan secara sama namun dengan variasi yang berbeda atau
skema prorata. Bisa dengan melihat Provinsi, Kabupaten, Kotamadya
atau dengan melihat besaran jumlah APBD-nya. Daerah dengan
APBD yang besar utamanya yang PAD besar, mungkin bisa dengan
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mudah memenuhi ketentuan belanja yang diatur tersebut. Berbeda
halnya dengan daerah yang ukuran APBD-nya kecil sehingga ruang
untuk memenuhi semua ketentuan tersebut sempit. Namun, dari
semua hal tersebut, kebijakan mandatory spending tujuannya sangat
baik untuk kesejahteraan masyarakat.
Semoga ke depannya semua daerah bisa memenuhi
kewajiban pemenuhan mandatory spending khususnya untuk
pemenuhan anggaran infrastruktur daerah agar pelaksanaan
pembangunan di daerah bisa lebih cepat dan pelayanan kepada
masyarakat bisa lebih baik.
Tulisan ini telah dimuat dalam Opini pada www.kemenkeu.go.id
tanggal 27 Agustus 2020
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Konsep Dasar Desentralisasi Asimetris
Konsep desentralisasi asimetris berkembang dari konsep
tentang asymmetric federation yang diperkenalkan oleh Charles
Tarlton pada tahun 1965 (Tillin, 2006: 46-48). Menurut Tillin,
terdapat dua jenis asymmetric federation yaitu de facto dan de jure
asymmetry. Jenis pertama merujuk pada adanya perbedaan antar
daerah dalam hal luas wilayah, potensi ekonomi, budaya dan bahasa,
atau perbedaan dalam otonomi, sistem perwakilan atau kewenangan
yang timbul karena adanya perbedaan karakteristik tadi. Sedangkan
asimetri kedua merupakan produk konstitusi yang didesain secara
sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini berhubungan dengan
alokasi kewenangan dalam besaran yang berbeda, atau pemberian
otonomi dalam wilayah kebijakan tertentu, kepada daerah tertentu
saja.
Menurut Tim Asistensi Kementerian Keuangan bidang
desentralisasi Fiskal (TADF), Asimetri diartikan sebagai perbedaan
status di antara unit-unit dalam suatu negara federal atau negara
yang terdesentralisasi berdasarkan konstitusi atau ketentuan hukum
lainnya. Desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus
merupakan perwujudan desentralisasi yang disesuaikan dengan
karakteristik daerah sehingga tidak disamaratakan secara general
penerapannya pada seluruh daerah di dalam suatu negara. Ada
beberapa negara di dunia yang menerapkan status otonomi khusus
terhadap wilayah di negaranya. Sebagai contoh dapat diambil dari
pengalaman Kanada dalam mengatur keistimewaan Quebec dalam
kesatuannya dengan Federasi Kanada; Mindanao dalam kesatuan
politiknya dengan Filipina; Sami Land dalam kesatuannya dengan
Norwegia; dan Cina yang membuat kesepakatan dengan Inggris
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untuk menetapkan status Hongkong sebagai special administrative
region pada tahun 1997 (TADF, 2012)
Menurut Pramusinto (2010), Desentralisasi asimetris
diberikan kepada daerah karena beberapa hal antara lain :
1. pertimbangan politik terkait adanya tekanan kelompok atau
wilayah tertentu yang menuntut perlakuan khusus;
2. pertimbangan keberagaman antar-daerah baik berbasis etnis,
agama, atau pun demografis; dan
3. pertimbangan governability, yakni menyangkut kemampuan
menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.
Diskursus mengenai Desentralisasi dan otonomi daerah dalam
konteks tata pemerintahan di Indonesia secara legal formal
menemukan momentumnya sejak Tahun 2000 sebagai dampak dari
arus reformasi 1998. Melalui paket UU Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Indonesia
memasuki babak baru tata kelola pemerintahan yang sentralistik
menuju era desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang
lebih besar kepada daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri
yang disertai dengan pemberian sumber – sumber keuangan daerah
dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan tersebut.
Secara jelas UUD 1945 (Amandemen) yang biasa disebut UUD
NRI 1945 mengatur tentang desentralisasi dan satuan pemerintahan
daerah di Indonesia, yaitu selain menganut model desentralisasi
simetris (seragam) dan mengakui pula desentralisasi asimetris
(beragam). Pengaturan tentang desentralisasi asimetris ditemukan
dalam Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 18A
ayat (1) diamanatkan bahwa “Hubungan wewenang antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan
kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah”. Lebih lanjut dalam Pasal 18B
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ayat (1) dan (2) diatur bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati
Satuan–satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. (2) Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Politik hukum tentang desentralisasi yang digariskan UUD NRI
1945
tersebut
mengisyaratkan, pertama,
pengembangan
desentralisasi
asimetris
yang
menekankan
kekhususan,
keistimewaan, keberagaman daerah, serta kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Kedua,
pengembangan desentralisasi asimetris dimaksud diatur lebih lanjut
dengan Undang Undang. Amanat UUD NRI 1945 ini belum mendapat
respons serius dari pemerintah, sehingga pengaturan lebih lanjut
model desentralisasi asimetris juga belum dilakukan. Sementara itu
justru yang terjadi adalah beberapa daerah menuntut kekhususan
dan keistimewaan daerahnya, yang kemudian direspons dengan
sejumlah Undang-Undang, antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta
yang disahkan pada tahun 2012, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada
tahun 2007, Daerah Khusus Aceh pada tahun 2006 ,dan Daerah
Khusus Papua sejak tahun 2001. Pengaturan dengan Undang Undang
tersebut tidak terpola dan tidak berpijak pada tolok ukur yang jelas
tentang daerah khusus dan istimewa yang diamanatkan oleh UUD
NRI 1945.
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Desentralisasi Asimetris di Indonesia

UU
No.29/20
07

UU No.
13/201
2

UU No.
11/2006

UU No. 21/2001
Jo UU
No.35/2008

Sampai dengan saat ini terdapat 5 daerah provinsi yang
mendapatkan pengakuan untuk menjalankan desentralisasi asimetris
di Indonesia dengan melalui 3 pendekatan. Ketiga Pendekatan
tersebut adalah
1. Pendekatan Administrasi
Desentralisasi asimetris berdasarkan pendekatan administrasi
diberikan kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan UU
Nomor 29 Tahun 2007. Kekhususan DKI sebagai ibukota, meliputi
:
● Tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
● Pengendalian penduduk dan pemukiman;
● Transportasi;
● Industri dan perdagangan; dan
● Pariwisata.
Dana kekhususan diberikan kepada DKI Jakarta melalui
kementerian/lembaga.
2. Pendekatan Budaya
Desentralisasi asimetris berdasarkan pendekatan budaya
diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU
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Nomor 13 Tahun 2012. Kekhususan DIY meliputi 5 kewenangan
yaitu:
● tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan
wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
● kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
● kebudayaan;
● pertanahan; dan
● tata ruang.
Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan tersebut
diberikan Dana Keistimewaan yang diberikan sesuai usulan
daerah dan kemampuan keuangan negara.
3. Pendekatan Politik
Desentralisasi asimetris berdasarkan pendekatan politik
diberikan kepada 3 daerah yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua
dan Papua Barat. Kekhususan yang diberikan kepada Provinsi
Aceh berupa kewenangan khusus pelaksanaan syariah,
pertanahan, nomenklatur meliputi Qanun untuk peraturan
daerah, DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), Mukim,
Gampong (desa), kelembagaan meliputi Wali Nanggroe, Majelis
Permasyarakatan Ulama, KIP, Partai Lokal dan keuangan
diberikan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dan Tambahan
Dana Bagi Hasil Migas.
Kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan dalam
hal pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), pembentukan Perdasi
(Peraturan Daerah Provinsi) dan Perdasus (Peraturan Daerah
Khusus), kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur harus Orang
Papua Asli (OPA), DPR Papua/Papua Barat melalui mekanisme
pengangkatan (kursi Otsus), masyarakat Papua dapat mengajukan
perubahan UU Otsus dan bidang keuangan dengan mendapatkan
Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) melalui
mekanisme Transfer Ke daerah.
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Perkembangan Pendanaan Desentralisasi Asimetris
Alokasi pendanaan dalam rangka desentralisasi asimetris di
Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selama kurun
waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 telah dialokasikan
pendanaan asimetris sebesar Rp192,6 triliun kepada 4 daerah yaitu
Provinsi Aceh sebesar Rp73,38 triliun untuk Dana Otsus yang
diterima sejak tahun 2008, Provinsi Papua sebesar Rp84,03 triliun
terdiri dari Rp64,99 triliun untuk Dana Otsus yang diberikan oleh
Pemerintah sejak tahun 2002 dan Rp19,04 triliun untuk DTI sejak
tahun 2007, Provinsi Papua Barat sebesar dari Rp30,31 triliun terdiri
dari Rp20,94 triliun untuk Dana Otsus mulai tahun 2008 dan Rp9,37
triliun untuk DTI mulai tahun 2009. Terakhir Provinsi D.I. Yogyakarta
telah mendapatkan dana keistimewaan sejak tahun 2013 dengan
total anggaran sebesar Rp4,85 triliun.
Pendanaan Asimetris di Indonesia Tahun 2002-2019

Sumber Data: DJPK - Kemenkeu
Selain mendapatkan Dana Otsus untuk Provinsi Aceh dan
Dana Otsus serta DTI untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Daerah tersebut juga mendapatkan tambahan DBH SDA Migas dalam
rangka Otsus. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir Penerimaan
tambahan DBH SDA Migas dalam rangka Otsus merupakan amanat
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dari UU Otsus yang dialokasikan kepada Provinsi Aceh dan Papua
Barat sebagai daerah penghasil migas. Dalam kurun waktu 6 tahun
terakhir yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 telah
alokasikan dana tambahan DBH SDA Migas sebesar Rp9,4 triliun,
yang terdiri dari DBH Migas Aceh sebesar Rp2,4 triliun dan Papua
Barat sebesar Rp7,03 triliun.
Tambahan DBH SDA Migas Dalam Rangka Otsus Tahun 2014-2019
(dalam miliar rupiah)

Sumber Data : DJPK – Kemenkeu
Keempat daerah penerima dana kekhususan dan
keistimewaan tersebut juga mendapatkan alokasi Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (TKDD) seperti halnya daerah lain di Indonesia.
Berdasarkan total penerimaan TKDD, Provinsi Papua bahkan
termasuk 4 besar penerima TKDD tahun 2018 setelah Provinsi Jawa
Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Besarnya dana
yang diterima dari Pemerintah diharapkan diiringi dengan
peningkatan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas
pengelolaan, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi
kemajuan daerah dan dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai tujuan
diberikan desentralisasi asimetris.
Tulisan ini telah dimuat dalam Media Defis Edisi XXIII Tahun 2020
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Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal secara
luas dan bertanggung jawab telah diimplementasikan di Indonesia
sejak tahun 2001, di mana penyerahan sebagian kewenangan diikuti
dengan penyerahan sumber pendanaannya kepada Pemerintah
Daerah. Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahannya
memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan daya saing daerah salah satu caranya melalui
penyediaan infrastruktur publik (public infrastructure provision) di
daerah. Penyediaan infrastruktur di daerah saat ini masih banyak
mengandalkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Alokasi
belanja infrastruktur saat ini masih rendah sedangkan kebutuhan
akan pembangunan infrastruktur di Indonesia sangatlah besar.
Berdasarkan data dari Kementerian PPN/Bappenas, total investasi
pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) tahun 2015-2019 adalah Rp4.769,2 triliun
sedangkan APBN/APBD hanya mampu mendanai Rp1.978,6 triliun,
atau 41,3% saja.
Saat ini, Pemerintah berupaya mendorong Daerah untuk
menggunakan alternatif pembiayaan dalam mendanai pembangunan
infrastruktur yang menjadi kewenangannya. Hal ini sesuai arah
Presiden RI dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dengan Gubernur
dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia tanggal 24 Oktober 2017
yaitu untuk mengoptimalkan alternatif pembiayaan di luar APBN dan
APBD untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan
data APBD pada tahun 2019, sebagian besar belanja daerah
digunakan untuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang
jumlahnya mencapai 59,11 % dari total belanja sedangkan untuk
belanja modal hanya sebesar 19,19%. Belanja modal yang ada tidak
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semuanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik di
daerah. Dengan demikian diperlukan kreatifitas Pemerintah Daerah
untuk mencari pembiayaan alternatif yang sesuai untuk mengatasi
kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur.
Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
Daerah
Obligasi Daerah merupakan salah satu jenis Pinjaman Daerah.
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali (PP 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah). Pinjaman Daerah saat ini 2 bukan merupakan
sesuatu hal yang tabu lagi karena telah banyak daerah telah
memanfaatkannya untuk pembangunan infrastruktur. Berdasarkan
data Izin Pelampauan Defisit (IPD) Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 2019, total potensi
pinjaman yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah adalah
Rp48,37 triliun atau 0,3% Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun demikian, per 30 September 2019 hanya Rp2,29 triliun
atau 0,014% dari PDB yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah,
sisanya Rp39,04 triliun yang masih belum dimanfaatkan. Jumlah
tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2018 di mana pengajuan
izin pelampauan defisit mencapai Rp6,07 triliun atau 0,041% dari
PDB. Sumber pembiayaan yang sudah dimanfaatkan oleh 12
Pemerintah Daerah pada tahun 2019 tersebut masih berasal dari
Perbankan dan Non Perbankan. Pinjaman dari non perbankan yang
biasa dimanfaatkan oleh Daerah adalah berasal dari PT. Sarana Multi
Infrastruktur (PT. SMI). PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang berdiri pada tahun 2009 dengan misi khusus menjadi
katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
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Sebagai Lembaga Keuangan Non-Bank, salah satu kegiatan PT. SMI
adalah memberikan pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
232/PMK.06/2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Investasi
Pemerintah Pusat dalam Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menjadi
Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. SMI, maka Pemerintah memberi mandat untuk
memberikan dukungan pembiayaan proyek infrastruktur di daerah
baik yang menghasilkan penerimaan APBD (revenue generating)
maupun yang bersifat pelayanan publik yang tidak menghasilkan
penerimaan kepada APBD (non-revenue generating), sepanjang
memiliki manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Selain
pinjaman berasal dari Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank,
Pemerintah saat ini mendorong Pemerintah Daerah untuk
menggunakan Obligasi Daerah sebagai alternatif pembiayaan
infrastruktur di daerah.
Obligasi memiliki kelebihan dibandingkan jenis pinjaman lain
karena jumlah dananya tak terbatas karena ditawarkan kepada
publik melalui penawaran umum di pasar modal. Namun demikian,
sampai saat ini belum ada daerah yang berhasil menerbitkan Obligasi
Daerah, walaupun sebelumnya sudah ada 2 daerah yang telah
mengajukan penerbitan Obligasi Daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta
dan Provinsi Jawa Barat namun gagal karena alasan kebijakan Kepala
Daerah baru dan kewenangan kegiatan/proyek yang dibiayai yang
tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pemerintah dan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan relaksasi beberapa
persyaratan dalam penerbitan Obligasi Daerah, baik dalam Peraturan
Pemerintah maupun Peraturan OJK. Peraturan OJK Nomor 61, 62 dan
63 Tahun 2017 telah memberikan kemudahan 3 antara lain Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yg diaudit oleh BPK RI dari
sebelumnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), jangka waktu
LKPD menjadi 12 bulan dari sebelumnya 9 bulan, penerbitan dapat
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dilakukan sekaligus atau bertahap dari sebelumnya satu kali
penerbitan.
Selanjutnya dalam Peraturan OJK Nomor 28 dan 29 Tahun
2018 di mana telah memperbolehkan penggunaan Dana Pensiun dan
Dana Asuransi untuk diinvestasikan dalam Obligasi Daerah.
Pemerintah juga dalam revisi PP Pinjaman Daerah, di mana dalam PP
terbaru yaitu PP 56 tahun 2018 terkait penggunaan Obligasi di mana
kegiatan/proyek yang dibiayai dari Obligasi daerah tidak hanya untuk
kegiatan atau proyek yang menghasilkan pendapatan langsung bagi
PAD (revenue bond) namun dapat digunakan untuk kegiatan yang
menghasilkan penghematan dan manfaat sosial ekonomi (general
bond). Saat ini, terdapat 4 Pemerintah Daerah yang telah
menyatakan minat menggunakan Obligasi Daerah untuk membiayai
berbagai proyek pembangunan yang ada daerah terdiri dari 3
Pemerintah Provinsi (Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta,
Provinsi Jawa Barat) serta 1 Pemerintah Kota (Kota Bogor).
Tim persiapan di daerah sebagai salah satu persyaratan telah
dibentuk oleh masing-masing daerah dan pendampingan sampai saat
ini masih dilakukan oleh Pemerintah. Pendampingan dilakukan baik
dalam bentuk pelatihan atau bimbingan teknis maupun bantuan
penyiapan persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan obligasi.
Obligasi Daerah selain dananya yang tidak terbatas seperti halnya
jenis pinjaman dari bank dan nonbank, kelebihan lain dari Obligasi
Daerah yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan ikut merasa memiliki
aset yang dibangun dari Obligasi tersebut. Obligasi daerah juga akan
membantu daerah untuk menarik investor menanamkan modalnya
karena daerah yang berhasil menerbitkan obligasi maka akan
memiliki nilai lebih khususnya dalam hal transparansi dan
akuntabilitas. Keberanian daerah untuk beralih menggunakan
alternatif pembiayaan dalam pembangunan di daerah sangat
diperlukan untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini masih
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mengandalkan dari Transfer dari Pemerintah dalam bentuk TKDD.
Pembangunan infrastruktur akan dapat dilaksanakan lebih cepat
daripada menggunakan anggaran yang ada secara bertahap dan
hasilnya dapat lebih cepat dinikmati oleh masyarakat. Namun
demikian prinsip kehati-hatian tetap harus dijaga serta penggunaan
alternatif pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.
Tulisan ini telah dimuat dalam Artikel pada Harian Neraca pada
tanggal 31 Januari 2020
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Peta sebaran COVID-19 di Indonesia per tanggal 1 Mei 2020
telah ada 10.551 orang yang dinyatakan positif terkena COVID-19
dan telah menyebar di 34 provinsi dan 318 kabupaten/kota. Dari
jumlah tersebut, 800 pasien meninggal dunia dan 1.591 pasien
positif dinyatakan sembuh. Jumlah positif COVID-19 terbanyak ada di
Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 4.355 orang, disusul kemudian
Provinsi Jawa Timur ditempat kedua dengan jumlah positif COVID-19
sebanyak 1.034 orang. Selanjutnya di tempat ketiga ada Provinsi
Jawa Barat dengan jumlah positif COVID-19 sebanyak 1.012 orang.
Untuk mengantisipasi penyebaran lebih luas dan penanganan
dampak dari COVID-19, Kementerian Keuangan melalui instrumen
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mengeluarkan dua
peraturan yaitu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor
6/PMK/07/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Coronavirus Disease
2019 (COVID-19).
DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk Penanganan COVID-19
DAK Fisik pada Bidang Kesehatan dapat digunakan untuk kegiatan
pencegahan dan/atau penanganan COVID-19. Penggunaan DAK Fisik
tersebut dilakukan melalui revisi rencana kegiatan. Menu tambahan
DAK Fisik untuk penanganan COVID-19 disusun oleh Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) selaku kementerian yang bertanggung jawab
terhadap DAK bidang kesehatan. Tambahan menu kegiatan tersebut
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dalam bentuk pengadaan alat kesehatan ruang isolasi COVID-19
serta Peralatan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) dan
sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Selain itu, juga untuk
pengadaan bahan habis pakai (BHP) P2P.
Penyaluran Subbidang DAK Fisik Bidang Kesehatan
dilaksanakan secara sekaligus setelah mendapatkan rekomendasi
dari Kementerian Kesehatan. Penyaluran tersebut dilaksanakan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima dokumen rencana
kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan
tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran
yang terintegrasi. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan
realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan atas
penyaluran DAK Fisik kepada Kepala KPPN setempat paling lambat
bulan November tahun anggaran berjalan.
Perluasan penggunaan DAK Non Fisik berupa Dana
Operasional Kesehatan (BOK) akan dilakukan dengan perubahan
juknis BOK oleh Kemenkes (merevisi Permenkes No.86 tahun 2019).
Salah satu yang akan diusulkan dalam revisi peraturan tersebut
adalah untuk biaya pengiriman spesimen. Dalam TKDD Tahun 2020,
Pagu BOK sebesar Rp9,708 triliun dan BOK Tambahan Sebesar Rp3,7
triliun untuk insentif tenaga kesehatan (PMK 35/PMK.07/2020).
Selain perluasan penggunaan, juga dilakukan relaksasi penyaluran di
mana penyaluran tahap I dilaksanakan tanpa menyampaikan laporan
realisasi
tahun
anggaran
sebelumnya
dengan
tidak
memperhitungkan sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
dan penyaluran tahap II dilaksanakan dengan persyaratan
menyampaikan laporan realisasi tahun 2019 dan penyerapan serta
penggunaan tahap I dan memperhitungkan sisa dan di RKUD tahun
anggaran sebelumnya (persyaratan tahap I digeser menjadi
persyaratan tahap II).
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Petunjuk teknis terkait pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan
untuk pencegahan/ penanganan COVID-19 yaitu Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 serta diperjelas
dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/215/2020.
Perubahan atau revisi rencana kerja dilakukan secara online melalui
aplikasi e-renggar untuk DAK Nonfisik BOK dan aplikasi Krisna untuk
DAK Fisik. Mekanisme penganggaran mengacu kepada Permendagri
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta PP 12 tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 905/2622/SJ
tanggal 27 Maret 2019 sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan
Nomor S-247/MK.07/2020 hal Penghentian Proses Pengadaan
Barang/Jasa DAK Fisik TA 2020 menyampaikan agar dilakukan
penghentian seluruh proses pengadaan barang/jasa seluruh
jenis/bidang/subbidang DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan
Pendidikan baik yang belum/sedang berlangsung proses
pengadaannya. Untuk DAK subbidang Gedung Olahraga (GOR) dan
Perpustakaan termasuk yang dihentikan. Ini juga menunjukkan
bahwa komitmen pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan
bentuk kontribusi TKDD terhadap permasalahan tekanan ekonomi
yang dialami oleh APBN.
DBH, DAU, DID untuk penanganan COVID-19
Penyesuaian dan penajaman penggunaan Dana Bagi Hasil
(DBH) untuk penanganan COVID-19 diperuntukkan untuk DBH Cukai
Hasil Tembakau (CHT), DBH Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (SDA
Migas) dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) dan DBH SDA selain
DBH SDA Kehutanan yang penggunaannya bersifat block grant. DBH
CHT yang dialokasikan untuk bidang kesehatan sebagaimana diatur
dalam PMK Nomor 7/PMK.07/2020 dapat digunakan untuk kegiatan
pencegahan dan/atau penanganan COVID-19. Demikian juga untuk
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yang DBH SDA dalam rangka Otsus dan DBH SDA yang sifatnya block
grant juga dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau
penanganan COVID-19. Penyaluran triwulan II dan triwulan III
dilakukan dengan persyaratan daerah telah menyampaikan laporan
kinerja bidang kesehatan untuk penanganan dan/atau pencegahan
COVID-19 serta realisasi pelaksanaan kegiatan.
Dalam rangka upaya penanganan penyebaran COVID-19, Dana
Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk pelaksanaan pemenuhan
mandatory spending anggaran kesehatan utamanya terkait
fleksibilitas penggunaan anggaran kesehatan untuk penanganan
penyebaran COVID-19 dan penanganan prioritas kegiatan
penanganan COVID-19 dengan pendanaan dari DAU. Untuk
penyaluran DAU bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020,
daerah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan
pencegahan dan/atau penanganan COVID-19. Apabila daerah tidak
memenuhi persyaratan penyaluran dua bulan berturut-turut akan
dikenakan pemotongan DAU dengan memperhatikan kapasitas fiskal
daerah dan perkiraan belanja daerah 3 (tiga) bulan ke depan.
Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) diprioritaskan untuk
kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19. Selain dari
segi penggunaan DID, dilakukan relaksasi juga terhadap penyaluran
DID di mana penyaluran DID untuk kelompok kategori pelayanan
dasar publik bidang kesehatan dilaksanakan secara sekaligus paling
cepat bulan Maret 2020 dan paling lambat pada bulan Juni 2020 dari
yang seharusnya secara bertahap. Relaksasi penggunaan dan
penyaluran TKDD yang peruntukkan dalam rangka penanganan
COVID-19 berlaku sampai dengan bulan September 2020 atau
berlaku untuk waktu 6 bulan.
Tulisan ini telah dimuat dalam Artikel
www.kemenkeu.go.id pada tanggal 4 Mei 2020

dan

Opini

pada
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Pemerintahan Jokowi saat ini sedang menggalakkan
pariwisata sebagai sektor unggulan untuk mendatangkan devisa
negara. Hal ini bisa kita lihat dari perhatian serius dari pemerintah
dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pemerintah
melakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi,
listrik dan air bersih guna menunjang pengembangan kawasan
pariwisata unggulan. Berdasarkan Perpres tersebut terdapat 10
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang menjadi unggulan
yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi DI Yogyakarta,
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Bangka Belitung.
Pengembangan destinasi wisata selain Bali diperlukan untuk
meningkatkan jumlah wisatawan khususnya wisatawan mancanegara
untuk berkunjung ke Indonesia. Berdasarkan data Sekretariat ASEAN,
jumlah kunjungan wisatawan ke negara-negara ASEAN selama tahun
2018 mencapai 135,2 juta orang. Indonesia berada pada urutan
keempat di bawah Thailand, Malaysia dan Singapura dengan 15,8
juta orang atau 11,6 persen. Negara ASEAN yang paling banyak
dikunjungi wisatawan adalah Thailand dengan jumlah wisatawan
sebanyak 38,3 juta orang atau mencapai 28,3 persen. Jumlah
tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan Indonesia.
Persaingan dunia pariwisata sangatlah berat khususnya
dengan Negara ASEAN terkait infrastruktur pariwisata.
Pembangunan infrastruktur pariwisata tidak hanya menjadi tugas
pemerintah saja untuk mendanai pengembangannya namun menjadi
tugas bersama dalam hal ini pemerintah melalui APBN/APBD, BUMN
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dan peran serta swasta. Keterlibatan semua stakeholder terkait perlu
dilakukan melalui integrasi pendanaan infrastruktur pendukung
pariwisata. Kebutuhan pendanaan yang besar tidak hanya
mengandalkan APBN atau APBD di mana memiliki keterbatasan
anggaran.
Integrasi Sumber Pendanaan Pariwisata
Integrasi pendanaan dalam pengembangan infrastruktur
pariwisata sangat diperlukan, khususnya dari sektor swasta yang
dananya tidak terbatas seperti halnya APBN/APBD maupun BUMN.
Pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga (K/L) terkait telah
menganggarkan dalam APBN pembangunan infrastruktur pariwisata
maupun pendukung pariwisata. Untuk mempermudah transportasi
ke daerah wisata, pemerintah telah membangun jalan, bandara,
pelabuhan, serta jalur kereta api. Selain itu, pemerintah juga melalui
anggaran Transfer ke Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk
memajukan pariwisata nasional dalam bentuk Dana Alokasi Khusus
(DAK) Bidang Pariwisata dan DAK Non Fisik Dana Pelayanan
Kepariwisataan.
Keseriusan pemerintah dalam sektor pariwisata ini dibuktikan
dengan mengalokasikan dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) pada APBN tahun 2020 berupa DAK Fisik sebesar Rp1,003
triliun. DAK Fisik tersebut digunakan untuk mendukung
pembangunan sarana dan prasarana pariwisata melalui penataan
kawasan, aksesibilitas pariwisata dan amenitas pariwisata.
Sedangkan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan dalam
APBN tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp284,3
miliar. DAK Non Fisik ini digunakan untuk peningkatan kualitas tata
kelola destinasi wisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha
kepariwisataan.
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Selain itu, DAK Non Fisik ini digunakan juga untuk biaya operasional
nonrutin layanan informasi kepariwisataan. Selain, DAK Fisik bidang
Pariwisata, terdapat pula DAK FIsik Kesehatan yang peruntukannya
digunakan untuk mendukung pariwisata yaitu Sub Bidang Penguatan
Rumah Sakit rujukan nasional/ provinsi/ regional pariwisata dan
Puskesmas pariwisata.
Pemerintah Daerah melalui APBD juga didorong ikut terlibat
dalam pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata yang
menjadi kewenangannya antara lain melalui pembangunan jalan
provinsi, kabupaten atau kota, peningkatan fasilitas Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) agar lebih nyaman khususnya untuk
wisatawan. Keikutsertaan BUMN dalam infrastruktur pariwisata
diantaranya melalui pembangunan jalan tol serta pembangunan
pembangkit tenaga listrik. Sedangkan peran swasta dalam sektor
pariwisata tidak bisa kita kesampingkan khususnya dalam bentuk
pembangunan hotel dan penginapan di daerah wisata serta fasilitas
pendukung lainnya. Swasta juga dapat berperan dalam membantu
mendatangkan wisatawan dalam hal promosi dan pelaku langsung
sebagai agen pariwisata.
Sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam sektor
pariwisata merupakan salah satu kunci sukses pembangunan
pariwisata di Indonesia. Kita maklumi SDM kita saat ini, khususnya di
bidang pariwisata masih tertinggal dari negara lain. Apabila
infrastruktur pariwisata sudah baik namun tanpa diikuti oleh
peningkatan kualitas pelaku atau pengelola pariwisata, maka hasil
yang dicapai tidak maksimal, yaitu peningkatan jumlah wisatawan.
Oleh sebab itu, sejak tahun lalu pemerintah telah mengalokasikan
DAK Non Fisik untuk meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam
kepariwisataan.
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Diharapkan dengan kebijakan ini mampu meningkatkan jumlah
wisatawan yang datang ke Indonesia dan berdampak pula untuk
penerimaan negara.
Tulisan ini telah dimuat dalam Artikel dan
www.kemenkeu.go.id pada tanggal 17 Februari 2020

Opini

pada
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Saya bermimpi 10 tahun ke depan ada Pemerintah daerah
yang bisa menerbitkan Obligasi Daerah karena hampir dua
dasawarsa sejak peraturan terkait penerbitan obligasi daerah yaitu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata
Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah yang telah
dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
180/PMK.07/2015 belum ada yang goal. Sampai saat ini penerbitan
obligasi daerah baru sampai tahapan nyaris terbit, ada saja
hambatan atau permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing
daerah yang akan menerbitkan Obligasi daerah tersebut.
Di mulai dari Provinsi DKI Jakarta gagal menerbitkan Obligasi
Daerah untuk membangun Terminal Pulo Gebang yang pada
akhirnya dibiayai dari SiLPA Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) setelah berganti Kepala Daerah baru. Berikutnya
Provinsi Jawa Barat juga mengalami kegagalan menerbitkan Obligasi
Daerah untuk membangun Bandara Internasional Jawa Barat di
Kertajati, Majalengka karena kewenangan atas ke pelabuhan udara
ada pada Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal serupa juga
terjadi untuk Provinsi Kalimantan Timur di mana belum berhasil
menerbitkan Obligasi Daerah yang seyogyanya untuk membiayai
jalan tol Balikpapan – Samarinda karena kewenangan pula akhirnya
proyek tersebut dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
Terbaru, ada Provinsi Jawa Tengah yang ingin membangun
berbagai infrastruktur daerah salah satunya yaitu Pengembangan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moewardi Solo dengan
menggunakan Obligasi Daerah, namun gagal karena belum
mendapatkan izin prinsip persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD)-nya. Padahal Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018
telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Daerah Piloting Penerbitan
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Obligasi Daerah di mana dalam prosesnya mendapatkan
pendampingan dari Tim Pendampingan Penerbitan Obligasi Daerah
yang terdiri dari Kementerian Koordinator Perekonomian,
Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Otoritas
Jasa Keuangan.
Saat ini, Pemerintah Pusat berupaya agar Pemerintah Daerah
secepatnya ada yang mampu menerbitkan Obligasi Daerah.
Beberapa langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Pusat untuk
mengupayakan hal ini antara lain dengan meninjau kembali atau
memperbaiki peraturan – peraturan yang ada saat ini yang
berpotensi menyulitkan daerah dalam proses penerbitan Obligasi
Daerah. Aturan tersebut antara lain yaitu aturan terkait Pasar Modal
di mana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Nomor 63 Tahun 2017 di mana saat ini Pemerintah Daerah bisa
menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hasil
audit Badan Pemeriksa Keuangan dari sebelumnya yang harus
menggunakan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang
terdaftar di OJK. Selain itu, terdapat juga POJK Nomor 29 Tahun 2018
mengenai penggunaan Dana Pensiun untuk berinvestasi di Obligasi
Daerah, serta pengurangan besaran biaya pendaftaran yang hanya
menjadi sebesar 0,0125 persen nilai emisi.
Masalah lain yang biasanya juga memberatkan Pemerintah
Daerah yaitu terkait biaya studi kelayakan pemeringkatan daerah.
Biasanya kegiatan tersebut menghabiskan biaya yang besar dan
perlu terlebih dahulu dianggarkan di dalam APBD. Untuk mengatasi
hal tersebut, Pemerintah Pusat dengan bantuan lembaga donor
dapat membantu daerah dalam membuat studi kelayakan serta
memberikan bantuan pendampingan penerbitan Obligasi Daerah
dalam bentuk pelatihan untuk Sumber Daya manusia (SDM) yang
akan menjadi Tim Pengelola Obligasi Daerah atau Debt Management
Unit (DMU). Terkait persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
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Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka penerbitan Obligasi Daerah
hanya memerlukan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan
persetujuan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Persetujuan DPRD
diberikan pada saat pembahasan APBD.
Kondisi perekonomian saat ini yang kurang baik akibat adanya
pandemi Covid-19 yang membuat turunnya pendapatan APBD serta
fokus dari belanja APBD yang sebagian besar digunakan untuk
belanja kesehatan dan bantuan sosial sehingga sulit untuk dilakukan
penerbitan Obligasi Daerah. Satu lagi terkait kupon Obligasi Daerah
yang harus dibayar Daerah jika menerbitkan Obligasi Daerah saat ini
yang mana kondisi perekonomian kurang baik sehingga kupon akan
tinggi yang diminta oleh Pasar. Kita berharap kedepan setelah
perekonomian kembali pulih dari pandemi dan APBD dapat kembali
sehat, Pemerintah Daerah bisa menggunakan Obligasi Daerah
sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan
infrastruktur di daerah.
Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahannya
memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan daya saing daerah salah satu caranya yaitu
melalui penyediaan infrastruktur publik (public infrastructure
provision) di daerah. Penyediaan infrastruktur di daerah saat ini
masih banyak yang mengandalkan dari anggaran Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (TKDD). Alokasi belanja infrastruktur di APBD saat ini
juga masih rendah sedangkan kebutuhan akan pembangunan
infrastruktur di daerah sangatlah besar. Kebutuhan pendanaan
infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Negara (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 mencapai Rp6.445 triliun.
Kebutuhan tersebut diperkirakan hanya dapat dipenuhi melalui
APBN dan APBD sebesar 37 persen, selebihnya diperlukan partisipasi
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dari pihak swasta sebesar 42 persen, dan Badan Usaha Milik
Negara/BUMN sebesar 21 persen.
Saat ini, Pemerintah berupaya mendorong Daerah untuk
menggunakan alternatif pembiayaan dalam mendanai pembangunan
infrastruktur yang menjadi kewenangannya. Hal ini sesuai dengan
arah Presiden RI dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dengan
Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia pada tanggal 24
Oktober 2017 yaitu untuk mengoptimalkan alternatif pembiayaan di
luar APBN dan APBD untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan data APBD tahun 2021 yang telah diterima oleh Ditjen
Perimbangan Keuangan per tanggal 20 Agustus 2021, diperoleh hasil
bahwa sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja
pegawai serta belanja barang dan jasa yang jumlahnya mencapai
60,07 persen dari total belanja sedangkan untuk belanja modal
hanya sebesar 15,59 persen. Belanja modal yang ada tidak semuanya
juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik di daerah.
Dengan demikian diperlukan kreativitas Pemerintah Daerah untuk
mencari pembiayaan alternatif yang sesuai untuk mengatasi
kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur di daerah.
Obligasi Daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur
Daerah merupakan salah satu jenis dari Pinjaman Daerah Jangka
Panjang. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima
manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut
dibebani kewajiban untuk membayar kembali (Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah). Pinjaman Daerah
saat ini bukan merupakan sesuatu yang tabu lagi bagi Daerah karena
telah banyak daerah yang memanfaatkannya untuk pembangunan
infrastruktur mereka. Berdasarkan data Izin Pelampauan Defisit (IPD)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
tahun 2021, total potensi pinjaman yang bisa dimanfaatkan oleh
Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp59,4 triliun atau 0,34 persen
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proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2021 sebesar Rp17.472
Triliun. Namun demikian, per 21 Agustus 2021 baru Rp9,9 Triliun
atau 0,057 persen dari proyeksi PDB yang dimanfaatkan oleh
Pemerintah Daerah. Jumlah pagu sisa yang bisa dimanfaatkan oleh
daerah masih sangat besar walaupun nantinya jumlah tersebut
kemungkinan bertambah dengan adanya beberapa persetujuan
Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (Pinjaman PEN).
Kelebihan Obligasi Daerah selain dananya yang tidak terbatas
seperti halnya jenis pinjaman dari bank dan nonbank, kelebihan lain
dari Obligasi Daerah yaitu memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan
daerah dan masyarakat ikut merasa memiliki aset yang dibangun
Daerah dari Obligasi tersebut. Selanjutnya pembayaran pokok tidak
harus diangsur karena dibayarkan saat jatuh tempo namun bisa
dilakukan bayback atau dilunasi lebih awal. Jatuh tempo dapat
ditetapkan lebih fleksibel sesuai kebutuhan dan biasanya jangkanya
panjang. Penerbitan obligasi dapat dilakukan secara bertahap
menyesuaikan dengan kebutuhan pendanaan dan dapat digunakan
untuk membiayai beberapa proyek sekaligus. Obligasi Daerah juga
akan membantu daerah menarik investor untuk dapat menanamkan
modalnya karena daerah yang berhasil menerbitkan obligasi maka
akan memiliki nilai lebih khususnya dalam hal transparansi dan
akuntabilitas anggaran. Keberanian daerah untuk beralih
menggunakan alternatif pembiayaan dalam pembangunan di daerah
sangat diperlukan untuk keluar dari zona nyaman (comfort
zone) yang selama ini Daerah masih mengandalkan Transfer dari
Pemerintah dalam bentuk TKDD.
Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan publik akan
dapat dilaksanakan lebih cepat dengan menggunakan alternatif
pembiayaan seperti halnya Obligasi Daerah. Jika menggunakan
anggaran yang dimiliki oleh Daerah yang jumlahnya terbatas dalam
APBD, maka perlu secara bertahap pelaksanaan pembangunan
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sehingga hasilnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat lebih cepat
karena menunggu selesai pembangunannya. Namun demikian,
prinsip kehati-hatian dalam prosesnya tetap harus dijaga serta
penggunaan alternatif pembiayaan tersebut disesuaikan dengan
kebutuhan di daerah. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama
lagi, kita semua dapat menyaksikan paling tidak ada satu Daerah
yang bisa menerbitkan Obligasi Daerah. Apabila nanti sudah ada
yang bisa menerbitkan Obligasi Daerah, maka akan diikuti oleh
daerah-daerah lain.
Tulisan ini telah dimuat dalam www.opini.kemenkeu.go.id pada
tanggal 12 Maret 2022
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Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari
Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi
fiskal. TKDD terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah
(DID), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta serta Dana Desa. Setiap tahun Pemerintah
bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran
alokasi TKDD per daerah. Semua daerah di akhir bulan Oktober
setiap tahun selalu menunggu dengan sedikit berharap agar alokasi
yang akan diterima untuk tahun depan lebih besar dari tahun
sebelumnya.
Daerah yang mengalami kenaikan alokasi TKDD baik dalam
segi jumlah dan persentase, tentunya akan merasa senang karena
akan memiliki anggaran lebih banyak untuk dapat dibelanjakan untuk
pelayanan kepada masyarakatnya. Namun sebaliknya, ada daerah
yang merasa mengalami ketidakadilan dalam penentuan alokasi
tersebut karena jumlahnya tidak sesuai yang diinginkan. Hal tersebut
sangatlah wajar karena masih banyak yang belum memahami secara
baik terkait pengalokasian TKDD dan daerah hanya memikirkan
daerahnya sendiri tanpa melihat secara menyeluruh.
Penentuan alokasi TKDD yang akan diterima oleh setiap
daerah ditentukan oleh 3 hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan Formula (By Formula)
Sebagian besar pengalokasian TKDD dilakukan berdasarkan
formula. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan data dasar
sebagai sumber/input untuk dilakukan perhitungan alokasi.
Daerah tidak bisa melakukan pengurusan/lobi untuk menaikan
jumlah alokasi yang akan diterimanya. Daerah hanya bisa
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memastikan bahwa data yang ada sudah benar dan valid. Oleh
sebab itu, diperlukan rekonsiliasi data khususnya dengan Badan
Pusat Statistik (BPS) di daerah masing-masing, karena data yang
biasa digunakan dalam perhitungan berasal dari lembaga resmi
yang ditunjuk pemerintah dalam mengeluarkan data. Jenis
alokasi TKDD yang menggunakan formula antara lain: Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) kecuali yang
berdasarkan usulan/proposal, Dana Desa.
2. Berdasarkan Daerah Penghasil (By Origin)
Daerah yang telah diberikan oleh Tuhan kekayaan alam berupa
sumber daya alam maka daerah tersebut akan mendapatkan
kembali dalam bentuk bagi hasil apabila ada penerimaan
negaranya. Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan kembali ke daerah
penghasil dalam rangka mengatasi ketimpangan vertikal (vertical
imbalance) karena daerah penghasil mendapatkan eksternalitas
sebagai dampak dari eksploitasi sumber daya alam tersebut.
Daerah yang tidak memiliki sumber daya alam akan diberikan
oleh pemerintah dalam bentuk DAU yang mana berfungsi
sebagai horizontal imbalance.
3. Berdasarkan Kinerja (By Performance)
TKDD yang alokasinya ke daerah berdasarkan performance atau
kinerja adalah Dana Insentif Daerah (DID). Setiap daerah memiliki
kesempatan yang sama dan berupaya untuk mendapatkan
insentif ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Daerah
dengan kinerja yang baik, salah satunya terkait pengelolaan
keuangannya maka akan mendapatkan insentif dalam bentuk
alokasi dana, sebaliknya daerah yang kinerja kurang baik maka
tidak akan mendapatkannya.
Selain ketiga hal tersebut diatas, ada beberapa daerah yang
menerima alokasi TKDD karena adanya peraturan perundangundangan yang mengamanatkannya. Dana Otonomi Khusus (Dana
Otsus) diberikan kepada Provinsi Aceh sebagai amanat dari Undang-
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Undang Nomor 11 Tahun 2006 serta Provinsi Papua dan Papua Barat
sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Dana
Keistimewaan (DAIS) diberikan kepada Provinsi D.I. Yogyakarta
berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012. Hal-hal tersebut
diatas yang dapat menentukan besar kecilnya alokasi TKDD yang
akan diterima oleh daerah.
Dalam beberapa hal, perhitungan TKDD menggunakan jumlah
penduduk dan luas wilayah sebagai salah satu komponen
perhitungan, maka daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak
dan luas wilayahnya akan maka mendapatkan alokasi TKDD yang
lebih daripada daerah yang jumlah penduduknya sedikit dan luas
wilayahnya kecil. Namun demikian, hitungan tersebut tetap mengacu
kepada per kabupaten/kota sebagai dasar perhitungan. Sebagai
ilustrasi perbandingan jumlah TKDD se-Jawa Barat dan Jawa Timur.
Jika mengacu kepada jumlah penduduk maka seharusnya Jawa Barat
mendapatkan alokasi lebih besar dari Jawa Timur.
Provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota lebih banyak
maka akan mendapatkan jumlah alokasi TKDD lebih besar. Jumlah
alokasi TKDD se-Jawa Timur tahun 2020 sebesar Rp79,31 triliun
termasuk di dalamnya Dana Desa sebesar Rp7,65 triliun. Jumlah
tersebut lebih besar dari jumlah TKDD se-Jawa Barat tahun 2020
yang hanya sebesar Rp71,66 triliun termasuk Dana Desa sebesar
Rp5,94 triliun. Kita ketahui bahwa jumlah kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Timur ada 38 daerah, jumlahnya lebih banyak dari pada
Provinsi Jawa Barat yang hanya 27 daerah. Demikian juga untuk
jumlah desa di Jawa Timur (7.721 desa) lebih banyak daripada di
Jawa Barat (5.312) sehingga mendapatkan Dana Desa lebih besar.
Apabila kita lihat rata-rata TKDD per kabupaten maka setiap
kabupaten di Jawa Barat akan mendapatkan sebesar Rp2,65 triliun,
jumlah tersebut lebih besar daripada di Jawa Timur yang hanya
mendapatkan TKDD sebesar Rp2,08 triliun per kabupaten. Demikian
juga untuk Dana Desa, jumlah yang diterima per desa di Jawa Barat
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sebesar Rp1,11 miliar lebih besar jumlahnya dari Dana Desa di Jawa
Timur yang hanya sebesar Rp1,02 miliar. Melihat hal ini, ada
keinginan dari beberapa daerah untuk memekarkan diri agar bisa
mendapatkan TKDD yang lebih banyak.
Apakah pemekaran daerah solusi terbaik?
Cara pintas daerah untuk mendapatkan alokasi TKDD lebih
besar yaitu dengan melakukan pemekaran daerah. Mereka
beranggapan bahwa dengan memekarkan daerah nantinya akan
mendapatkan besaran alokasi dua kalinya. Pemikiran ini perlu
diluruskan, karena apabila semua daerah memiliki pemikiran yang
sama maka jumlah daerah pemekaran akan jauh lebih banyak.
Besaran alokasi TKDD yang dibagikan kepada seluruh daerah
jumlahnya hanya mengalami kenaikan sedikit tiap tahun (rata-rata
kenaikan 5 tahun terakhir sebesar 5%), maka dengan jumlah
pembaginya lebih banyak apabila terjadi pemekaran daerah
menyebabkan alokasi yang diterima tiap daerah akan jauh lebih
sedikit secara persentase.
Pemekaran daerah saat ini memang masih dalam tahap
moratorium dan apabila nantinya dibuka kembali harus benar-benar
dilakukan penilaian yang selektif untuk daerah-daerah yang akan
melakukan pemekaran. Hal ini diperlukan untuk membatasi
keinginan daerah yang untuk memekarkan diri. Pemekaran
seharusnya dilakukan hanya untuk mempermudah koordinasi dan
rentang kendali yang terlalu lebar ataupun daerah tersebut memiliki
sumber kekayaan alam yang besar sehingga tidak membebani
daerah lain.
Selain itu, pemekaran daerah yang kaya akan sumber daya
alam jangan sampai membuat kapasitas fiskal daerah induknya turun
drastis. Salah satu solusinya yaitu dengan selalu memperbaiki
formula alokasi yang ada sehingga keadilan akan diperoleh oleh
setiap daerah. Kebijakan alokasi yang setiap tahun pemerintah
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tetapkan memang jauh dari sempurna tetapi sementara yang
terbaik. Untuk itu, masukan seluruh stakeholder terkait tetap
dibutuhkan agar tujuan pemberian TKDD yaitu untuk kesejahteraan
masyarakat dan pemberian pelayanan yang maksimal kepada
masyarakat akan terwujud.
Tulisan ini telah dimuat dalam Artikel dan
www.kemenkeu.go.id pada tanggal 26 Juni 2020
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Keberhasilan suatu daerah untuk mendapatkan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
tidak lepas dari peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
atau Inspektorat Daerah. Peran Inspektorat Daerah sebagai
pengawal dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) memerlukan integritas yang tinggi untuk
dapat menghasilkan suatu hasil reviu yang baik. Dalam menjalankan
tugasnya, Inspektorat Daerah juga dituntut untuk lebih profesional
dengan tanpa melihat beban berat yang ditanggungnya dengan
banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus
didampingi. Bahkan saat ini, tugas Inspektorat Daerah bertambah
dengan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Saat ini dalam penyaluran beberapa jenis Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa (TKDD) juga mempersyaratkan laporan yang telah
dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah. Sebagai contoh, syarat
penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019. Hasil
reviu ini yang akan disampaikan untuk persyaratan penyaluran dana
transfer tersebut. Disinilah integritas Inspektorat Daerah diperlukan,
jangan sampai Inspektorat Daerah mengorbankan integritasnya
dengan memberikan reviu baik walaupun sebenarnya kurang baik.
Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar
integritas Inspektorat Daerah meningkat, yaitu sebagai berikut:
1. Struktur Organisasi
Penguatan struktur organisasi Inspektorat Daerah sangat
diperlukan untuk memberikan posisi seimbang dengan yang akan
diawasi dalam hal ini Sekretaris Daerah serta SKPD. Saat ini,
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inspektur provinsi merupakan eselon 2a sedangkan sekretaris
daerah merupakan eselon 1b sedangkan inspektur pada
kabupaten/kota merupakan eselon 2b sedangkan sekretaris
daerahnya merupakan eselon 2a. Jika mengacu pada organisasi
pada kementerian/lembaga di mana kedudukan eselonisasi
inspektorat sama dengan sekretaris jenderal dan direktorat
jenderal, maka seharusnya di daerah juga dapat dilakukan hal
yang sama.
Namun saat ini, untuk memberikan penguatan pada organisasi
Inspektorat Daerah diberikan penguatan fungsi dengan adanya
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diatas SKPD yang lain.
Pemberian TPP terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Daerah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020. Dengan pemberian TPP
yang lebih tinggi karena beban kerja yang diembannya dapat
lebih meningkatkan kinerja pegawai Inspektorat dengan
integritas yang tinggi.
2. Anggaran
Pelaksanaan tugas yang banyak, perlu adanya dukungan
anggaran agar dapat berjalan dengan baik dan target output
tercapai. Selama ini anggaran yang diperlukan untuk melakukan
reviu dan pemantauan atas pelaksanaan beban APBD atau
APBDes sangat minim dan dirasa sangat kurang. Dalam
prakteknya, ada juga penganggaran reviu dan pemantauan ada di
DPA SKPD teknis. Hal ini memungkinkan terjadinya “conflict of
interest” atau konflik kepentingan karena ada rasa tidak nyaman
atau tidak enak dalam proses pelaksanaan reviu.
Mulai Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 diberlakukan batas minimal alokasi anggaran
untuk pengawasan internal atau inspektorat di Pemerintah
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Daerah. Pemerintah provinsi dengan besaran APBD sampai
dengan Rp4 triliun maka minimal 0,9 persen dialokasikan untuk
pengawasan daerah. Sedangkan untuk provinsi dengan besaran
APBD di atas Rp4 triliun sampai dengan Rp10 triliun, maka
setidaknya harus mengalokasikan 0,6 persen untuk pengawasan.
Selanjutnya untuk provinsi yang APBD-nya di atas Rp10 triliun
maka minimal anggaran pengawasan sebesar 0,3 persen.
Sementara untuk pemerintah kabupaten/kota untuk APBD
sampai dengan Rp1 triliun setidaknya dialokasikan 1 persen
untuk pengawasan. Kabupaten/kota dengan APBD di atas Rp1
triliun sampai dengan Rp2 triliun maka anggaran pengawasan
minimal 0,75 persen dari total belanja. Untuk daerah dengan
APBD di atas Rp2 triliun maka sekurang-kurangnya 0,5 persen
dari total belanja untuk pengawasan. Berdasarkan data APBD
Tahun 2018 dari Ditjen Perimbangan Keuangan, rata-rata
persentase pagu Inspektorat Provinsi 0,62 persen total APBD
sedangkan untuk Inspektorat Kabupaten/Kota rata-ratanya
sebesar 0,48 persen. Dengan anggaran yang cukup diharapkan
dapat meningkatkan integritas inspektorat dalam melaksanakan
tugasnya dan mampu memberikan hasil reviu yang lebih baik
untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan APBD di daerah.
3. Sumber Daya Manusia
Besarnya cakupan penugasan yang diberikan kepada Inspektorat
Daerah diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
cukup untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Apalagi saat ini
beban tersebut bertambah dengan adanya Dana Desa yang
diberikan kepada seluruh desa berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai contoh Pemerintah
Kabupaten Enrekang di Sulawesi Selatan, berdasarkan informasi
dari pihak Inspektorat Daerah dengan SDM yang berjumlah 28
orang telah melaksanakan reviu pelaksanaan Dana Desa untuk
seluruh desa di Kab. Enrekang yang berjumlah 122 desa yang
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berasal dari 8 Kecamatan selain melakukan reviu pada SKPD yang
ada. Berbeda dengan Pemerintah Kabupaten Pati di Jawa Tengah
yang memiliki desa jauh lebih banyak yaitu 401 desa, pada tahun
2019 Inspektorat Daerah hanya melakukan reviu atas
pelaksanaan Dana Desa sebanyak 102 desa atau hanya mencapai
25,43 persen dari seluruh jumlah desa yang ada pada 21
kecamatan. Untuk menjangkau keseluruhan desa maka
diperlukan tambahan SDM pada Inspektorat Daerah.
Selain jumlah SDM yang memadai untuk menjangkau cakupan
penugasan, perlu juga diperhatikan peningkatan kapasitas SDM
pada Inspektorat Daerah. Dengan alokasi anggaran yang
memadai sesuai Kepmendagri yang ada sehingga mampu untuk
mengadakan bimbingan teknis sendiri atau dengan mengirimkan
pegawai untuk mengikuti kegiatan untuk menambah kompetensi
pengetahuan serta keterampilan yang mendukung pekerjaannya.
Peningkatan kapasitas merupakan sesuatu yang penting bagi
seorang pengawas karena agar dapat mengikuti perkembangan
peraturan-peraturan yang baru.
Integritas merupakan salah satu kunci untuk menjadikan unit
Inspektorat Daerah berkembang sebagai organisasi yang disegani
pada
lingkungan
Pemerintah
Daerah.
Kepercayaan stakeholder kepada kinerja pelaksanaan hasil reviu
akan lebih meningkat dan hasil reviu akan jauh lebih berkualitas
untuk dapat membantu mempertahankan hasil yang sudah baik atau
meningkatkan hasil menjadi baik atas pemeriksaan LKPD oleh BPK.
Tulisan ini telah dimuat dalam www.opini.kemenkeu.go.id pada
tanggal 6 Januari 2022
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Gubernur DKI Jakarta dalam rapat terbatas dengan Presiden
Jokowi pada awal bulan April 2020 menyampaikan bahwa tantangan
yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta bukan pada anggaran tapi
pada cash flow sehingga ada keleluasaan untuk penanganan Covid19. Beliau juga meminta kepada Pemerintah Pusat untuk segera
dapat mencairkan piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak yang
sebesar Rp5,1 Triliun. DKI Jakarta yang memiliki APBD cukup besar
saja terdampak dengan adanya Covid-19, bagaimana dengan daerahdaerah lain yang memiliki APBD kecil dan mengalami dampak yang
sama dalam menghadapi serangan pandemi Covid-19.
Kita semua mengetahui bahwa DKI Jakarta memang sangat
mengandalkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (PDRD). Di mana dalam APBD DKI Jakarta Tahun
2020, penerimaan dari PDRD menyumbang kontribusi terbesar
dengan besaran 62% terhadap total pendapatan APBD. Dengan
adanya pandemi Convid-19 ini menyebabkan aktivitas perekonomian
di Jakarta menjadi turun dan berdampak pada penerimaan dari
sektor PDRD. Sedangkan DKI Jakarta merupakan daerah dengan
jumlah yang terpapar Covid-19 terbesar di Indonesia. Untuk itu,
diperlukan anggaran biaya yang besar untuk penanganan dan
penanggulangan Covid-19.
Daerah seperti DKI Jakarta yang lebih banyak mengandalkan
Pajak Daerah sangatlah terasa dari segi cash flow APBD di daerah.
DKI tidak mendapatkan DAU seperti halnya daerah lain di Indonesia
yang disalurkan ke daerah setiap bulan. DKI Jakarta hanya
mendapatkan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di
luar DAU yang disalurkan berdasarkan triwulanan atau tahapan
tertentu. DKI mendapatkan TKDD terbesar dari Dana Bagi Hasil (DBH)
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khususnya DBH Pajak Pasal 21 yang disalurkan kepada daerah setiap
triwulanan. Seperti halnya target penerimaan negara yang terkoreksi
turun dari sektor utama yaitu perpajakan, maka DKI Jakarta juga
mengalami hal yang sama dari pajak daerah.
Sebenarnya setiap daerah dalam keadaan normal memiliki
sistem perencanaan anggaran kas yang digunakan untuk mendukung
pelaksanaan APBD. Daerah sudah bisa memprediksikan rencana
penerimaan kas setiap bulan baik dari penerimaan TKDD maupun
dari PAD. Namun karena keadaan yang luar biasa yang disebabkan
oleh pandemi Covid-19 maka pastinya ada pergeseran yang harus
dilakukan oleh daerah baik dari segi penerimaan atau pengeluaran.
Pemerintah Pusat telah mengeluarkan beberapa aturan yang dapat
dipedomani oleh daerah dalam melakukan perubahan-perubahan di
APBD salah satu dalam rangka mendukung cash flow di daerah.
Dalam APBD sebenarnya ada komponen belanja yang
dianggarkan untuk pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran
tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja
tersebut dinamakan Belanja Tak Terduga atau (BTT), di mana untuk
tahun 2020 untuk seluruh APBD (kecuali Kabupaten Mappi) totalnya
mencapai Rp3,23 triliun. Daerah yang paling banyak menganggarkan
BTT adalah Kabupaten Bungo dengan Rp192,17 miliar disusul
ditempat kedua Provinsi DKI Jakarta dengan Rp188,9 miliar.
Sedangkan untuk daerah yang menganggarkan BTT terkecil yaitu
Kabupaten Maybrat dengan anggaran Rp100 juta disusul berikutnya
Kabupaten Muna dengan Rp178,9 juta.
Melihat anggaran BTT yang ada di masing-masing Pemerintah
Daerah, maka sebagian besar daerah menggunakan anggaran
tersebut untuk penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Selain
itu, ada yang menggunakan belanja langsung Dinas Kesehatan, TKDD
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dan refocusing anggaran. Sehingga total dana yang dianggarkan
untuk penanganan Covid-19 dari 444 Pemda yang telah
menyampaikan laporannya ke DJPK per 1 April 2020 adalah sekitar
Rp4,67 triliun. Sebenarnya angka tersebut bisa bertambah dengan
melihat berapa lama waktu pandemi ini akan berakhir.
Sebenarnya untuk anggaran penanganan Covid-19 di daerah
tidak hanya dari anggaran yang ada di APBD. Peran swasta dalam
bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada di daerah bisa
dimanfaatkan dan dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam
mengatasi permasalahan cash flow. Sudah ada beberapa daerah
yang telah berhasil menggandeng pihak swasta untuk berkontribusi
dalam penanganan Covid-19 ini. Bantuan dari CSR bisa di disesuaikan
dengan kebutuhan di daerah (APD, Masker, Hand Sanitizer, uji tes,
pemberian sembako) dan bisa lebih cepat jika dibandingkan dengan
menggunakan mekanisme anggaran APBD. Namun demikian,
bantuan-bantuan tersebut tetap harus mengikuti peraturan
perundang-undangan yang ada terkait pengelolaan keuangan
daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, sumber pendapatan daerah
terdiri atas:
● pendapatan asli daerah meliputi:
1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

a. pendapatan transfer; dan
b. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah diatur dalam Pasal 295 UU
Nomor 23 tahun 2014 yang menerangkan bahwa:
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1. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan
seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah
dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat,
dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal
dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat,
dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang
bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka alokasi dana CSR
untuk pembangunan daerah dapat dikategorikan sebagai
pendapatan daerah berupa hibah. Selain itu, semua penerimaan dan
pengeluaran daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan
melalui RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, maka dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh BUD.
Penanganan Covid-19 di daerah tidak hanya mengandalkan
dari anggaran yang ada di APBD yang memiliki keterbatasanketerbatasan. Oleh sebab itu, diperlukan inovasi dari Pemerintah
Daerah untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut namun
tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada,
salah satunya melalui CSR utamanya kepada swasta yang ada di
daerah untuk ikut serta membantu dalam penanganan Covid-19.
Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 di daerah perlu adanya
kerjasama semua pihak yang terkait, hal ini sesuai dengan
pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan
upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor
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dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan
pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik
atau Whole of Government (WoG).
Tulisan ini telah dimuat dalam www.opini.kemenkeu.go.id pada
tanggal 24 September 2021
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Presiden Joko Widodo pada saat pidato kenegaraan pada
Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ruang
Rapat Paripurna DPR-MPR pada tanggal 16 Agustus 2018
menyampaikan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran sebagai
salah satu wujud nyata Pemerintah melakukan pemerataan
pembangunan yang berkeadilan. Presiden Jokowi dan jajarannya
memfokuskan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di
daerah-daerah salah satunya melalui Dana Transfer ke Daerah dan
Dana Desa.
Dana Desa merupakan salah satu amanat dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang
tersebut memberikan
kewenangan
kepada
desa
untuk
merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan
sesuai dengan kebutuhan desanya masing-masing. Saat ini
merupakan tahun keenam dari pelaksanaan dana desa, dengan
besaran alokasi dana dari APBN sebesar Rp72 triliun. Sebagian besar
dana tersebut ditujukan untuk program pembangunan infrastruktur
di desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa diberikan
kepada 74.958 desa yang tersebar diseluruh pelosok nusantara
dengan rata-rata per desa mendapatkan alokasi sebesar Rp960 juta.
Dana Desa diharapkan mampu menggerakkan perekonomian
di desa pada khususnya dan daerah pada umumnya. Hal ini bisa kita
lihat dengan banyaknya output berupa infrastruktur desa yang
mampu dibangun dari Dana Desa. Pemandangan ini tidak bisa kita
lihat sebelum adanya Dana Desa, karena pembangunan infrastruktur
di desa sangatlah tergantung kepada belanja di APBD maupun APBN.
Sebelum adanya Dana Desa, Pemerintah Desa memerlukan
perjuangan yang sangat berat dan waktu yang lama jika akan
mengajukan usulan pembangunan infrastruktur di desa. Dengan
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adanya Dana Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan dan
membangun sendiri program atau kegiatan yang menjadi prioritas di
desa.
Banyak capaian yang telah dihasilkan oleh Dana Desa selama
lima tahun pelaksanaannya, diantaranya yaitu turunnya persentase
jumlah penduduk miskin perdesaan dari 14,17% di tahun 2014
menjadi 12.85% pada tahun 2019. Selain itu persentase jumlah desa
tertinggal dan sangat tertinggal berkurang dari sebelumnya 61,1% di
tahun 2014 menjadi 36,6% pada tahun 2019. Capaian tersebut tidak
hanya disebabkan oleh Dana Desa saja, karena masih ada alokasi
dana lain yang sampai ke desa selain Dana Desa. Paling tidak dengan
adanya Dana Desa sudah mulai terlihat kehadiran Pemerintah Pusat
sampai ke pelosok wilayah Indonesia dan pembangunan Indonesia
dapat dimulai dari desa.
Pembangunan Infrastruktur Desa
Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yaitu untuk
pembangunan infrastruktur desa selain untuk pemberdayaan
masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur desa sangat
dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk mendukung aktivitas
ekonomi masyarakat desa (kesejahteraan masyarakat) dan untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Selama lima tahun
pelaksanaan Dana Desa, telah terbangun jalan desa sepanjang
231.709 km termasuk didalamnya jalan tani, irigasi sebanyak 65.626
unit, pasar desa sebanyak 10.480 unit, tambatan perahu sebanyak
6.312 unit, embung sebanyak 4.859 unit, dan masih banyak lagi
pembangunan infrastruktur yang telah dibangun.
Pembangunan infrastruktur dalam mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat yaitu melalui kegiatan swakelola dengan
mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya
manusia yang ada di Desa. Hal ini sesuai dengan prioritas
penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu untuk meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat desa utamanya membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan
lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan ekonomi bagi
keluarga miskin dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Semua
kegiatan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
tersebut dilakukan melalui
keputusan
yang
diambil
dalam Musyawarah Desa (Musdes) dengan melibatkan seluruh tokoh
masyarakat dan perwakilan masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Dana
Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan
dibidang
pelayanan
dasar
antara
lain
penanganan stunting (kerdil) dan pelayanan gizi bagi anak-anak.
Pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan
kualitas hidup masyarakat di desa antara lain pembangunan
posyandu, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Selama
ini
yang
menjadi
permasalahan
utama
di
desa adalah terkait kekurangan persediaan air bersih dan sanitasi
tidak akan ditemui lagi di masa yang akan datang.
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Selain infrastruktur dasar di Desa, Dana Desa dapat digunakan
untuk pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari pemberdayaan
masyarakat yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas
masyarakat desa, sehingga mampu untuk mendayagunakan semua
potensi dan sumber daya yang dimiliki. Prioritas kegiatan
pemberdayaan masyarakat antara lain dengan pembentukan
BUMDes atau BUMDes Bersama, pembentukan usaha ekonomi
warga/kelompok warga, koperasi, lembaga ekonomi masyarakat
desa. Usaha ekonomi warga difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa. Selain itu, sejak tahun 2018
telah dilaksanakan program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD)
merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya
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yang miskin dan marginal yang bersifat produktif, dengan
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan
teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan,
meningkatkan daya beli, dan mengurangi kemiskinan.
Dengan kenaikan tingkat ekonomi masyarakat desa,
diharapkan desa mampu untuk meningkatkan status desa dari desa
sangat tertinggal/desa tertinggal menjadi desa berkembang, desa
maju atau bahkan menjadi desa mandiri. Untuk mencapai semua itu
maka diperlukan partisipasi seluruh stakeholder terkait serta
keinginan yang tulus untuk dapat berubah. Permasalahan
permodalan yang dialami oleh masyarakat saat ini, khususnya bagi
masyarakat yang bergerak dalam industri kecil dan industri
perumahan mulai dapat teratasi berkat adanya Dana Desa. Saat ini
juga mulai banyak bermuncul tempat-tempat wisata baru di desa
yang dikembangkan melibatkan komunitas-komunitas yang ada
dengan memanfaatkan anggaran Dana Desa.
Pengembangan wisata dengan menggunakan Dana Desa
dilakukan oleh beberapa desa yang memiliki potensi wisata.
Pengelolaan tempat wisata dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes), sehingga desa akan memperoleh PADes. Selain itu,
tempat wisata tersebut akan mampu menimbulkan multiplier
effect terhadap perekonomian masyarakat desa. Masyarakat desa
bisa mendapatkan penghasilan dari berjualan souvenir atau potensi
komoditas desa. Pada tahun 2020 ini, penggunaan Dana Desa untuk
pengembangan desa wisata menjadi salah satu prioritas. Sehingga
dengan kebijakan ini, Dana Desa memiliki dampak langsung kepada
masyarakat.
Tulisan ini telah dimuat dalam www.opini.kemenkeu.go.id pada
tanggal 15 September 2021
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Indonesia merupakan negara yang banyak dianugerahi Tuhan
akan kekayaan alam. Bahkan beberapa kekayaan alam Indonesia tak
dimiliki oleh negara lain, seperti emas, minyak bumi, gas alam,
batubara hingga hasil lautan yang tersebar di berbagai daerah
Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang dikenal
dengan kekayaan alam dari sumber daya alam. Kegiatan ekonomi di
daerah tersebut umumnya didominasi oleh kegiatan di sektor
pertambangan dan galian. Daerah-daerah tersebut diantaranya
adalah Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan Papua.
Aceh adalah provinsi yang terletak di wilayah ujung barat
Indonesia. Provinsi ini memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi
dan gas alam. Provinsi Aceh sempat menjadi pusat perhatian dunia
karena mengalami bencana yang besar pada akhir tahun 2004, lebih
dari 200.000 nyawa hilang akibat gempa dan gelombang besar
tsunami. Selain itu, Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi di
Indonesia yang mendapatkan keistimewaan karena diberikan
otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat. Menurut data dari Badan
Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh memiliki luas wilayah 57.956 km 2,
yang terbagi menjadi 23 kabupaten/kota, 289 kecamatan dan 6.497
gampong/desa. Sedangkan jumlah penduduknya pada tahun 2019
mencapai 5.371.532 jiwa.
Melihat data PDRB Aceh, terlihat bahwa penggerak
ekonominya ada dua sektor, yaitu sektor pertanian dan sektor
perdagangan. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kedua
sektor tersebut memiliki kontribusi cukup besar terhadap
pembentukan PDRB Provinsi Aceh, yaitu masing-masing bekisar
antara 20 sampai 50 persen. Selain sektor pertanian dan
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perdagangan yang berkontribusi cukup besar terhadap PDRB, namun
tidak bisa dikesampingkan sektor migas (kegiatan pertambangan
migas dan industri migas) karena memiliki kontribusi sebesar 7
sampai 10 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Provinsi Aceh
masih relatif bergantung dengan sumber daya alam sehingga sangat
berpengaruh juga terhadap perekonomiannya.
Selain Provinsi Aceh, di Pulau Sumatera terdapat daerah lain
yang dikenal kaya akan kekayaan alam, yaitu Provinsi Riau. Hampir
semua kekayaan alam ada di provinsi ini, dari minyak bumi, batu
bara, emas, timah hingga kekayaan hutan dan perkebunan. Provinsi
Riau memiliki luas wilayah sebesar 87.024 km2 yang terbagi menjadi
12 kabupaten/kota, 166 kecamatan dan 1.859 desa/kelurahan.
Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Riau menurut data BPS tahun
2017 berjumlah 6.971.745 jiwa. Kegiatan ekonomi di Provinsi Riau
sangat didominasi oleh 3 sektor yaitu sektor pertambangan,
pengolahan dan pertanian yang dapat dilihat dari komposisi PDRB
provinsi tersebut. Menurut data BPS, lima tahun terakhir PDRB
Provinsi Riau sektor pertambangan memiliki kecenderungan yang
menurun pada tahun 2016 kontribusi sektor pertambangan terhadap
PDRB adalah 28,16 persen dan menjadi 17,86 persen pada tahun
2020.
Sedangkan di Pulau Kalimantan, terdapat satu provinsi yang
dikenal paling kaya akan sumber daya alamnya seperti minyak bumi,
gas alam, batu bara yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi
Kalimantan Timur adalah provinsi terluas kedua di Indonesia setelah
Provinsi Papua dengan luas wilayah sebesar 125.337 km2. Provinsi
Kalimantan Timur terbagi
menjadi 10 kabupaten/kota, 103
kecamatan dan 1.038 desa/kelurahan. Sedangkan penduduk di
Provinsi Kalimantan Timur menurut data BPS tahun 2020 mencapai
3.766.039 jiwa.
Aktivitas ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur beberapa
tahun terakhir ini masih didominasi oleh kegiatan pertambangan dan
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galian. Menurut data BPS, pada tahun 2020 hampir separuh PDRB
Kalimantan Timur
merupakan
kontribusi dari
sektor
pertambangan dan galian. Dominasi sektor pertambangan dan
galian selama lima tahun terakhir cenderung menurun sedikit yaitu
pada tahun 2016 sebesar 43,19 persen dan pada tahun 2020 menjadi
41,43 persen. Selain sektor pertambangan dan galian, ada sektor
industri pengolahan yang juga berkontribusi cukup besar terhadap
PDRB yaitu 8,9 persen, tetapi mayoritas sektor industri pengolahan
juga merupakan industri pengelolaan migas yang masih berbasis
sumber daya alam.
Satu daerah lain yang dikenal kaya dengan sumber daya alam
adalah Provinsi Papua. Provinsi Papua adalah provinsi terluas di
Indonesia dan terletak di wilayah paling timur Indonesia. Sama
halnya dengan Provinsi Aceh, Provinsi Papua mendapatkan
keistimewaan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia karena
diberikan otonomi khusus. Luas wilayah Provinsi Papua mencapai
319.036 km2 atau 16,7 persen dari total wilayah Indonesia dan
terbagi menjadi 29 kabupaten/kota dan 560 distrik/kecamatan.
Sebagian besar wilayah Provinsi Papua masih belum dirambah oleh
aktivitas manusia karena provinsi ini hanya didiami oleh 3,4 juta
penduduk. Sedangkan kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Papua
cukup banyak antara lain emas dan tembaga. Kegiatan ekonomi di
Provinsi Papua sama dengan daerah kaya sumber daya alam lainnya,
yaitu didominasi oleh sektor pertambangan dan galian. Berdasarkan
data dari BPS, sepertiga PDRB Provinsi Papua ima tahun terakhir
merupakan kontribusi dari sektor pertambangan dan galian, pada
tahun 2020 proporsi sektor ini mencapai 28,27 persen. Dominasi
sektor pertambangan dan galian di Provinsi Papua disebabkan oleh
adanya kegiatan penambangan besar yang dilakukan oleh
perusahaan tambang dunia yaitu PT. Freeport Indonesia. Selain itu,
kondisi masyarakatnya yang mayoritas hidup di daerah pedalaman
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dan minim akan pengetahuan membuat pengembangan sektorsektor ekonomi lain menjadi sedikit terhambat.
Dari sisi perekonomian, keempat provinsi di atas memiliki ciri
yang sama yaitu sebagian besar kegiatan ekonomi didominasi oleh
pertambangan dan galian terkecuali Aceh. Ciri-ciri daerah penghasil
adalah mengekstraksi sumber daya alam yang ada karena memiliki
nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor yang lain.
Tanpa banyak mengeluarkan biaya, karena yang mengekstraksi
adalah swasta, daerah akan mendapatkan kembali dalam bentuk
bagi hasil. Kondisi seperti ini wajar terjadi di daerah-daerah
penghasil sumber daya alam karena hal itu adalah kelebihan yang
dimiliki daerah tersebut. Dengan kelebihan ini, daerah penghasil
sumber daya alam memiliki kesempatan untuk mendapatkan dana
yang besar demi membiayai pembangunan di daerah tersebut.
Saat ini, yang menjadi perhatian apakah sumber daya alam
tersebut telah dikelola secara baik dengan memperhatikan aspek
lingkungan dan hasilnya dipergunakan sebaik-baiknya untuk
kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di daerah. Daerah
penghasil merasa bahwa dana bagi hasil yang diterima sangat ini
kecil bila dibandingkan dengan sumber daya alam yang dihasilkan,
meskipun bagi hasil yang kecil tersebut belum tentu dapat diserap
semuanya oleh daerah tersebut. Di sisi lain penggunaan dana bagi
hasil sumber daya alam oleh daerah penghasil masih dapat
dipertanyakan,
apakah
benar-benar
diprioritaskan
untuk
kesejahteraan masyarakat atau tidak. Pertanyaan ini muncul karena
di daerah yang kaya sumber daya alam, saat ini sedang giat-giatnya
membangun, tetapi pembangunan yang dilakukan umumnya adalah
pembangunan fisik yang tidak berhubungan langsung dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan gedunggedung pemerintahan yang sangat megah dan pemberian fasilitas
mewah untuk pejabat daerah. Meskipun demikian, masih ada
beberapa kebijakan yang secara langsung akan berpengaruh
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terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti subsidi pendidikan dan
kesehatan, pembangunan jembatan, jalan dan lain-lain.
Penerimaan
daerah dari
sektor sumber daya alam
sebenarnya tidak
dapat berlangsung lama dan terus menerus
karena sumber daya alam adalah sumber daya yang tidak dapat
diperbaharui,
sehingga
penggunaannya
pun
harus
mempertimbangkan kesiapan daerah ketika sumber daya alam
tersebut berkurang atau habis. Untuk itu, perlu dikembangkan
kegiatan ekonomi non pertambangan yang dapat dijadikan
lokomotif perekonomian baru di masa yang akan datang,
berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sehingga
ketika sumber daya alam telah berkurang atau habis, perekonomian
daerah tetap dapat berjalan stabil dan mampu menyejahterakan
masyarakat.
Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah angka
kemiskinan. Apabila angka kemiskinan kecil dapat dikatakan
masyarakat sejahtera, demikian sebaliknya angka kemiskinan maka
masyarakat masih belum sejahtera. Kemiskinan adalah
permasalahan yang selalu dihadapi oleh setiap perekonomian, baik
perekonomian yang sudah maju maupun yang belum maju. Demikian
pula dalam perekonomian daerah-daerah yang dikenal dengan
kekayaan sumber daya alamnya, kekayaan alam tidak menjamin
suatu daerah akan terbebas dari kemiskinan. Kekayaan alam akan
berakibat pada kesejahteraan masyarakat jika hasilnya benar-benar
dikelola untuk kepentingan masyarakat.
Menurut data BPS, terlihat bahwa dari 4 (empat) daerah
penghasil sumber daya alam dan mendapatkan bagi hasil SDA besar
dari Pemerintah Pusat hanya ada 2 (dua) daerah yang dibawah angka
rata-rata persentase penduduk miskin nasional yaitu Provinsi Riau
dengan 7,08 persen di tahun 2019 dan 7,12 persen di tahun 2020
dan Provinsi Kalimantan Timur dengan 5,94 persen di tahun 2019
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dan 6,54 persen di tahun 2020. Sedangkan 2 daerah lainnya yaitu
Aceh dan Papua persentase penduduk miskin diatas rata-rata
persentase penduduk miskin nasional yaitu dengan masing-masing
15,32 persen dan 27,5 persen tahun 2019 dan 15,33 persen dan
26,86 persen tahun 2020.
Melihat fakta ini, perlu perbaikan kedepannya agar
pertambangan dengan risiko eksternalitas besar tersebut hasilnya
dapat dinikmati oleh masyarakat yaitu melalui peningkatan derajat
kehidupan dan tingkat sosial. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat atau menurunkan angka kemiskinan di daerah, yaitu:
Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Rakyat
APBD harus menganggarkan program/kegiatan yang dapat
meningkatkan ekonomi masyarakat, tidak hanya APBD dihabiskan
untuk belanja aparatur daerah. Meningkatkan kegiatan ekonomi
rakyat dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha
bagi penduduk miskin. Kesempatan berusaha diberikan dalam
bentuk yang bermacam-macam, misalnya pembangunan wilayah
pedesaan yang dapat memperkuat dan meningkatkan kegiatan
ekonomi pertanian. Peningkatan kegiatan ekonomi pertanian akan
sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat miskin yang
sebagian besar memang berada di wilayah pedesaan. Selain itu, bisa
juga dalam bentuk program-program yang dapat
mendorong
pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang usaha
unggulan daerah. Keterkaitan usaha yang kuat ini menunjukkan
besarnya pengaruh usaha tersebut terhadap sektor usaha di
sekitarnya. Peningkatan kegiatan usaha tersebut akan berdampak
pada peningkatan kegiatan sektor usaha di sekitarnya.
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Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Salah satu program prioritas Pemerintah saat ini adalah
pembangunan sumber daya manusia. Oleh itu, seharusnya diikuti
oleh pemerintah daerah untuk memprioritaskan dalam APBD
program/kegiatan pembangunan sumber daya manusia. Jika tingkat
pendidikan bisa meningkat maka bisa berdampak pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Selain sektor pendidikan, sektor
kesehatan juga harus diprioritaskan. Program/kegiatan yang bisa
dilakukan antara lain: subsidi pendidikan untuk pendidikan dasar
dan menengah, peningkatan kualitas guru, pembangunan
infrastruktur sekolah, meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas
Puskesmas hingga ke wilayah pedalaman dan daerah terpencil.
Selain itu, penambahan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan,
pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin,
penanggulangan gizi buruk pada anak balita.
Menyediakan Infrastruktur Yang Memadai
Pembangunan infrastruktur perlu dilakukan sebagai sarana
pendukung pembangunan dan pelayanan publik. Daerah dengan
infrastruktur yang memadai cenderung lebih memudahkan
masyarakat melakukan kegiatan/aktivitas sehari-hari. Harapan
kedepannya dengan pengembangan infrastruktur, semakin banyak
masyarakat yang dapat berkembang karena adanya kemudahankemudahan akibat adanya pembangunan infrastruktur tersebut.
Pada akhirnya roda pembangunan dapat berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan dan seluruh masyarakatnya pun
mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut, sehingga bisa
hidup dengan lebih sejahtera.
Tulisan ini telah dimuat dalam www.opini.kemenkeu.go.id pada
tanggal 3 September 2021
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Kita semua patut ikut bersyukur namun juga jangan cepat
berpuas diri atas hasil capaian kinerja perekonomian pada triwulan 2
– 2021 yang cukup baik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,
pertumbuhan ekonomi triwulan 2 – 2021 mencapai angka 7,07
persen (y-o-y) dan 3,31 persen (q-o-q). Angka 7,07 persen tersebut
merupakan angka positif pertama sejak pandemi Covid-19 melanda
Indonesia yang dimulai pada triwulan 2 – 2020, angka tersebut juga
diatas perkiraan proyeksi sebelumnya yang ada pada angka 6,7
persen. Jika kita melihat lebih dalam terkait struktur pertumbuhan
PDB Triwulan 2-2021 menurut lapangan usaha, maka sejumlah 64,85
persen berasal dari sektor Industri, Pertanian, Perdagangan,
Konstruksi, dan Pertambangan.
Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kerja keras
Pemerintah melalui berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan
untuk pemulihan ekonomi dengan anggaran yang cukup besar. Pada
tahun 2020, realisasi program Penanganan Pandemi Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) berjumlah Rp575,8 triliun dan
pada tahun 2021 ini telah dianggarkan juga sejumlah Rp 924,83
triliun. Angka tersebut terjadi kenaikan dari semula yang hanya
dianggarkan sejumlah Rp699,43 triliun karena adanya penerapan
PPKM Darurat akibat lonjakan kasus Covid-19 sehingga perlu
tambahan anggaran untuk penanganan kesehatan dan perlindungan
sosial warga yang terdampak pandemi.
Keberhasilan ini perlu kita pertahankan ke depannya,
walaupun cukup berat hantaman badai pandemi yang melanda
negeri kita dengan bertambahnya jumlah yang terkonfirmasi positif
Covid-19 dan sampai meninggal dunia pada awal triwulan 3 – 2021.
Untuk itu, ada tiga hal yang menjadi kunci yang perlu dilakukan
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kedepannya agar pemulihan ekonomi nasional bisa berhasil dan
perekonomian
kita
kembali
seperti
semula
yaitu
kesehatan, leadership atau
kepemimpinan, dan consistency atau
konsisten.
Kunci pertama yang perlu mendapatkan perhatian adalah
kesehatan. Kesehatan warga masyarakat adalah yang paling utama,
jika masih banyak warga yang menderita Covid-19 dan
penyebarannya belum bisa ditekan maka akan sulit untuk
menjalankan program-program pemulihan ekonomi karena adanya
pembatasan pergerakan masyarakat sehingga perekonomian tidak
akan mampu berjalan dengan baik. Saat diberlakukan PPKM maka
hanya sektor-sektor tertentu dan esensial yang dapat diperbolehkan
untuk tetap beroperasi dan banyak masyarakat yang diharuskan
bekerja dari rumah atau bahkan dirumahkan oleh perusahaannya
karena kesulitan untuk beroperasi.
Pemerintah sedang berusaha mempercepat program vaksinasi
kepada warga masyarakat agar tercapai herd immunity atau
kekebalan komunal di tengah masyarakat. Untuk mencapai herd
immunity tersebut maka target vaksinasi yang akan dilakukan oleh
Pemerintah sebanyak 208 juta penduduk Indonesia atau bertambah
dari target semula yang hanya sebanyak 181,5 juta jiwa. Jumlah yang
bertambah tersebut seiring adanya kelompok penerima vaksin yang
diperluas kepada anak-anak dan remaja berusia antara 12 sampai
dengan 17 tahun. Jika mengacu kepada jumlah penduduk Indonesia
yang saat ini mencapai sekitar 271.349.889 jiwa berdasarkan
sinkronisasi hasil Sensus Penduduk 2020 dari Badan Pusat Statistik
dan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)
Kemendagri maka harus sekitar 70 sampai 80 persen untuk
mencapai herd immunity.
Saat ini, jumlah penduduk Indonesia yang sudah mendapatkan
vaksin per 12 Agustus 2021 menurut data dari kemenkes.go.id baru
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sebanyak 51,9 juta untuk dosis pertama dan 25,7 juta untuk dosis
kedua. Pemerintah berusaha untuk dapat mempercepat vaksinasi
dengan menambah tempat vaksinasi serta tenaga kesehatan
pelaksanaan vaksinasi. Kontribusi semua pihak juga diperlukan
antara lain melalui vaksinasi gotong royong yang dilakukan oleh
pelaku usaha. Pelaksanaan vaksinasi sebagai salah satu usaha
penanganan Covid-19 tidak hanya menjadi tugas Pemerintah Pusat
saja namun juga sinergi dari Pemerintah Daerah dengan
mengalokasikan anggaran vaksinasi pada APBD. Jika kesehatan
masyarakat bisa terjaga dan aktivitas masyarakat bisa kembali
seperti semula sehingga roda perekonomian dapat berputar maka
akan membantu proses pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk
saat ini akibat Pandemi Covid-19.
Kunci kedua yang bisa membantu pemulihan ekonomi yaitu
sikap leadership. Saat ini yang diperlukan oleh masyarakat adalah
jiwa kepemimpinan yang bisa menjadi tuntunan atau contoh oleh
mereka. Apalagi di masa pandemi saat ini beberapa kebijakan yang
telah diputuskan oleh pemerintah untuk membatasi penyebaran
Covid-19 salah satunya yaitu larangan untuk berkumpul dalam
jumlah yang banyak atau melarang kegiatan yang berpotensi
menghadirkan kerumunan massa dalam jumlah besar misalnya
kegiatan pesta pernikahan atau pesta yang lain.
Namun demikian, ada saja oknum pimpinan atau orang yang
berpengaruh di masyarakat yang dengan sengaja mengadakan
kegiatan pesta bahkan dengan sengaja mengupload di lini media
massa. Harusnya mereka memberikan contoh atau teladan yang baik
dengan tidak melakukan kegiatan kumpul-kumpul sehingga ini dapat
ditiru oleh masyarakat. Masyarakat kita yang masih memiliki adat
budaya ketimuran akan lebih mudah diperlihatkan contoh dari
pimpinan baik pimpinan pemerintah atau pimpinan agama daripada
kita memberikan anjuran seperti anjuran 6 M yaitu memakai masker,
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mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari
keramaian, dan menghindari makan bersama.
Kunci ketiga yang bisa membantu pemulihan ekonomi
yaitu consistency. Masyarakat membutuhkan konsistensi dan
kepastian, khususnya dengan mereka para pelaku usaha dan dunia
usaha yang terkena dampak cukup dalam. Kepastian apa yang akan
menjadi kebijakan Pemerintah dalam usaha penanganan Covid-19
dan pemulihan ekonomi. Kita masyarakat akan mendukung semua
program kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan oleh
Pemerintah, namun seyogyanya konsisten untuk dijalankan, tidak
setengah-setengah atau berubah-ubah di tengah jalan yang pada
akhirnya akan membingungkan masyarakat karena ketidakpastian.
Misalnya kebijakan PPKM Darurat atau saat ini PPKKM Level 2
sampai 4 yang telah diambil oleh Pemerintah dengan pembatasanpembatasan tertentu memang tidak enak untuk masyarakat namun
harus dijalankan tanpa pandang bulu.
Keberhasilan tidak akan datang begitu saja, namun perlu
adanya upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari semua
pihak yang terkait untuk menggapainya. Kita semua berdoa semoga
pandemi segera cepat berakhir dan pemulihan ekonomi bisa lebih
cepat. Selain itu, kita bisa melihat anak-anak kembali ceria dengan
kembali ke sekolah dan dapat bermain dengan teman-temannya,
para pedagang kembali dapat tersenyum dengan larisnya dagangan
mereka karena banyaknya pembeli, atau para pekerja dengan
semangat berjalan ke tempat kerjanya untuk mencari nafkah untuk
keluarganya.
Tulisan ini telah dimuat dalam www.opini.kemenkeu.go.id pada
tanggal 1 September 2021
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Pandemi Covid-19 di Indonesia sangat berdampak terhadap
sektor ekonomi selain tentunya sektor kesehatan. Pada sektor
ekonomi bahkan sampai membuat ekonomi Indonesia terkena resesi
dikarenakan adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi dalam 2
kuartal secara berturut-turut pada tahun 2020 yaitu kuartal II
sebesar minus 5,32 persen (yoy) dan kuartal III sebesar minus 3,49
persen (yoy) bahkan pada kuartal IV juga masih mengalami kontraksi
di minus 2,19 persen (yoy). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi
sudah menunjukkan perbaikan dengan kebijakan-kebijakan yang
sudah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mengatasi krisis tersebut.
Pertumbuhan ekonomi yang kontraksi mengakibatkan angka
kemiskinan bertambah dari 9.22 di tahun 2019 menjadi 10.19 pada
tahun 2020 serta jumlah angka pengangguran juga meningkat sejalan
dengan bertambahnya angka kemiskinan tersebut dari 5.23 persen di
tahun 2019 menjadi 7,07 persen pada tahun 2020.
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Perkembangan Pertumbuhan, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat
Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2020

Sumber: BPS, diolah
Salah satu kebijakan Pemerintah dalam jangka pendek untuk
mengatasi masalah tersebut yaitu melalui program perlindungan
sosial (perlinsos) yang masuk dalam kerangka program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) atau yang biasanya disebut sebagai Jaring
Pengaman Sosial (social safety net). Pada tahun 2020, realisasi
anggaran Perlinsos yang berasal dari Pemerintah Pusat mencapai
Rp220,39 triliun atau 38,01 persen dari total Program PEN yang
mencapai Rp579,78 triliun. Anggaran Perlinsos tersebut kembali
dialokasikan pada tahun 2021 dengan proyeksi sebesar Rp157,41
triliun terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako,
Kartu Pra Kerja, BLT Dana Desa, Bansos Tunai, Subsidi Kuota PJJ,
Diskon Listrik dan Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Angka
tersebut lebih kecil dari pada tahun 2020 karena anggaran PEN untuk
tahun 2021 lebih banyak digunakan untuk program vaksinasi Covid19.
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Anggaran Perlindungan Sosial

Sumber: Kemenkeu
Program Perlinsos yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
harus di support oleh Pemerintah Daerah melalui penganggaran
dalam APBD. Berdasarkan data penyesuaian APBD Tahun 2020,
terdapat realokasi anggaran untuk Program Perlinsos dalam bentuk
Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp22,8 triliun. Jika dilihat dari
jumlahnya, angka tersebut sangat kecil dibandingkan dengan
anggaran Perlinsos dari Pemerintah Pusat atau hanya sekitar 10,34
persennya. Realisasi Program Perlinsos Pemerintah Daerah hanya
mencapai angka 67 persen pada tahun 2020, jumlah tersebut ada
dibawah dari realisasi Pemerintah Pusat di mana mencapai 93
persen. Rendahnya angka realisasi tersebut disebabkan antara lain
masalah proses penganggaran di APBD, waktu pelaksanaan yang
dianggap sempit, serta kurangnya koordinasi seluruh pihak yang
terkait di daerah. Semoga pelaksanaan pada tahun 2021 bisa lebih
baik karena lebih awal direncanakan dan bisa belajar dari tahun
sebelumnya.
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Realokasi APBD

Sumber: DJPK Kemenkeu
Sinergi Pusat dan Daerah Adalah Kunci
Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang
disebabkan oleh Pandemi Covid-19 termasuk dalam Perlinsos ini.
Pemerintah Pusat tidak bisa jalan sendiri dalam menjalankan
programnya, demikian juga Pemerintah Daerah harus dapat
menyelaraskan program kegiatan yang mendukung Program PEN
khususnya terkait Perlinsos. Salah satu permasalahan dalam
pelaksanaan Perlinsos yaitu terkait Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) yang ada di Kementerian Sosial di mana masih banyak
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum masuk dalam data
tersebut. Di sini daerah bisa terlibat dalam perlinsos dengan mengisi
ruang yang belum bisa dipenuhi oleh Pemerintah Pusat dengan
memberikan dari APBD.
DTKS memuat data penduduk dengan tingkat pengeluaran
terendah yang menggambarkan kesejahteraan terendah/termiskin
yang layak mendapatkan program Perlinsos. Namun karena akibat
pandemi Covid-19 membuat banyak masyarakat yang turun tingkat
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pengeluaran dan kesejahteraannya. Untuk itu, perlu adanya sinergi
instansi Pemerintah Pusat terkait dan Pemerintah Daerah dalam
updating data tersebut. Pemerintah Daerah keterlibatannya
sangatlah diperlukan karena yang mengetahui langsung terkait
kondisi di lapangan dan paling dekat dengan masyarakat.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Litbang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020 terkait Pengelolaan
Bantuan Sosial terdapat beberapa temuan antara lain mengenai
rendahnya kualitas data penerima bantuan sosial di mana masih
adanya data penerima ganda sebanyak 1,06 juta serta data penerima
yang sudah meninggal sebanyak 234 ribu. Temuan lain terkait
ketidaksinkronan regulasi yang mengatur tugas serta tanggung jawab
Lembaga yang melaksanakan pendataan dan validasi data, akibatnya
sering dilakukan verifikasi data sehingga menimbulkan inefisiensi
anggaran sebesar Rp581 miliar.
Selain diperlukan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah agar
pelaksanaan program Perlinsos berjalan dengan baik dan tepat
sasaran, maka keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat
sangat dibutuhkan dalam perbaikan data utamanya kontribusi dari
dunia Perguruan Tinggi. Keterlibatan seluruh stakeholder akan
membantu keberhasilan program Perlinsos yang secara langsung
akan berdampak kepada keberhasilan program pemulihan ekonomi.
Tulisan ini telah dimuat dalam Media Defis Edisi XXVIII Tahun 2021
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Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Otonomi dilaksanakan dengan konsep Money Follow Function, di
mana salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah
kemandirian daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yaitu
kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(PDRD) sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah sesuai yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan ini diberikan untuk
memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas
fiskal daerah.
Berdasarkan Data APBD Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) sebelum adanya penyesuaian akibat
pandemi Covid-19, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh
provinsi, kabupaten, dan kota terhadap pendapatan daerah hanya
sekitar 26,49%. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah
paling kecil dimiliki oleh kabupaten dengan rata-rata sebesar 12,81%.
Sumber PAD terbesar di daerah berasal dari Pajak Daerah yang
berkontribusi sebesar 71,64%. Masih kecilnya kontribusi PAD
terhadap Pendapatan Daerah serta masih tergantungnya daerah
terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan
rumah yang sulit bagi mayoritas daerah.
Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah untuk penguatan
kapasitas fiskal di daerah.
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Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ada 3 hal yang
perlu dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan PAD menuju
kemandirian daerah, yaitu:
1. Ekstensifikasi Pendapatan
Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan
pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan
Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber
penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah karena untuk Penerimaan dari PDRD sudah
close list, close list, artinya sudah dibatasi atas pemungutan
pajak tertentu atau tidak memiliki keleluasaan memungut
pajak lain di luar pajak tersebut, sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. Penjaringan Wajib Pajak baru
dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) setempat untuk tukar menukar data pajak. Selain
itu, untuk menarik minat yang mendaftar menjadi Wajib
Pajak daerah diperlukan kemudahan dalam pendaftaran salah
satunya bisa melalui sistem daring.
2. Intensifikasi Pendapatan
Intensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan
optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta
optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk
mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran
atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah
dapat dilakukan dengan pengecekan di lapangan secara
bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah
berubah. Jika terdapat perubahan perlu penyesuaian pada
basis data. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar yang
ada. Piutang Pajak Daerah merupakan salah satu
permasalahan yang harus dapat diselesaikan dan akan
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menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Oleh sebab
itu, perlu dilakukan verifikasi piutang pajak kepada seluruh
objek pajak daerah untuk memastikan kebenaran data
piutang yang dapat ditagih, khususnya data piutang PBB-P2
yang selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dalam setiap pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, untuk piutang
pajak daerah yang sudah kadaluarsa dapat dilakukan
penghapusan sesuai peraturan perundang-undangan melalui
ketetapan kepala daerah.
3. Penguatan Kelembagaan
Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci
keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah.
Penguatan
kelembagaan
dapat
dilakukan
melalui
restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah,
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM),
modernisasi administrasi perpajakan daerah serta
penyederhanaan proses bisnis. Kendala yang dihadapi oleh
banyak daerah saat ini yaitu kurangnya SDM yang memiliki
keahlian di bidang perpajakan khususnya penilai pajak dan
juru sita. Peningkatan wawasan SDM melalui penyertaan
aparat dalam setiap Diklat, Workshop, Focus Group
Discussion (FGD) dan forum-forum lainnya. Selain itu, saat ini
daerah dapat mengajukan permintaan kepada Kementerian
Keuangan untuk mendapatkan penempatan dari lulusan PKN
STAN.Modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui
penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang
dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran,
pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan. Selain itu
pemungutan perpajakan dilakukan melalui pendekatan
teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah dan
kerjasama dengan instansi terkait antara lain Badan
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Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
untuk sinergi pengelolaan PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB), Kejaksaan Negeri untuk
pendampingan dalam penagihan pajak daerah, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) untuk sinergi perizinan dan integrasi sistem
informasi. Dengan berbagai upaya yang dilakukan tersebut
diatas, diharapkan mampu meningkatkan PAD sehingga
ketergantungan daerah akan dana transfer dari pemerintah
pusat dapat berkurang. Inovasi yang dilakukan oleh daerah
dalam upaya peningkatan pendapatan daerah akan menjadi
salah satu kunci keberhasilan. Optimalisasi potensi yang ada
di daerah diperlukan untuk dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Tulisan ini telah dimuat dalam Artikel dan
www.kemenkeu.go.id pada tanggal 11 Januari 2021

Opini

pada
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Menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
tidak hanya menjadi tugas Pemerintah Pusat saja, tetapi juga
menjadi tugas Pemerintah Daerah. Sinergi diperlukan agar tidak
terjadi tumpang tindih peraturan yang akan bisa menghambat
investasi. Tidak hanya peraturan pusat dan peraturan daerah yang
perlu disinergikan, namun diantara peraturan sektor terkait investasi
di pusat harus pula disinergikan. Oleh sebab itu saat ini Pemerintah
memunculkan rencana membuat Rancangan Undang-Undang
Omnibus Low terkait investasi.
Pemerintah Daerah berlomba-lomba untuk menarik investor
untuk dapat menanamkan modalnya di daerah, berbagai terobosan
atau inovasi telah dihasilkan oleh daerah. Inovasi ini merupakan
kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, daya
saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
daerah. Kebijakan daerah yang inovatif akan mampu menopang
keberhasilan investasi di daerah. Jika investasi berhasil maka dengan
sendirinya akan mampu memajukan perekonomian di daerah.
Distribusi Investasi di Indonesia Tahun 2019 (Januari – September)

Sumber : BKPM, 2019
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Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) pada tahun 2019 (Januari – September), nilai investasi masih
didominasi di Pulau Jawa dengan Rp330,2 triliun atau 55 persen dari
total investasi, sedangkan investasi di Bali dan Nusa Tenggara hanya
Rp20,1 triliun atau tiga persen dari total investasi. Penyebaran
investasi tidak merata dan hanya terpusat di Pulau Jawa akan
berdampak pada kesenjangan pembangunan di daerah. Oleh sebab
itu, perlu dilakukan kebijakan dan inovasi daerah utamanya untuk
daerah di luar Pulau Jawa agar investasi bisa datang kesana.
Mall Pelayanan Publik Sebagai Salah Satu Inovasi
Mall Pelayanan Publik merupakan salah satu bentuk inovasi di
daerah untuk meningkatkan investasi. Sudah banyak daerah yang
telah membangun Mall Pelayanan Publik (MPP), pembangunan MPP
untuk mempermudah masyarakat yang akan mengurus perizinan
maupun non perizinan. MPP mampu memadukan pelayanan dari
pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. MPP
sendiri merupakan generasi ketiga dari pelayanan terpadu di mana
sebelumnya terdapat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA),
kemudian dilanjutkan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
MPP memadukan unsur pelayanan dan kerjasama di mana
Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Swasta.
MPP tidak hanya menghadirkan jenis pelayanan dari Pemerintah
Daerah, namun juga pelayanan dari Pemerintah Pusat. Keterlibatan
swasta dalam MPP sangat diperlukan untuk memberikan ruang
kepada masyarakat mengetahui bentuk partisipasi swasta dalam
proses pembangunan di daerah. MPP pertama kali ada pada tahun
2017 dengan dipelopori oleh tiga daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta,
Kota Surabaya dan Kab. Banyuwangi.
Saat ini sudah banyak daerah yang meniru ketiga daerah
tersebut dengan membangun MPP. Keberhasilan ketiga daerah
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tersebut khususnya dalam pelayanan publik menjadikan panutan
bagi daerah lain sehingga mengikuti langkah ketiga daerah tersebut.
Tidak sedikit daerah yang sudah belajar ke Banyuwangi untuk
menimba ilmu dan menerapkan keberhasilan tersebut ke daerahnya
masing-masing. Banyuwangi saat ini menjadi ikon daerah yang
berhasil dengan inovasi dan menjadi daerah tujuan wisata maupun
tujuan studi banding.
Online Single Submission (OSS)
Kemajuan teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri
bagi daerah, bagaimana daerah bisa menggunakan teknologi
tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan
menggunakan teknologi tersebut, pelayanan publik dapat lebih
mudah diakses oleh masyarakat dan menambah unsur kenyamanan
masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Kemudahan tersebut
sangat berarti khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki
banyak waktu untuk datang atau hadir ke tempat pelayanan
tersebut.
Perizinan ganda masih kita temui saat ini yaitu antara
perizinan dari Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Untuk
itu, Pemerintah telah menerapkan suatu sistem yang mampu
mensinkronkan data perizinan sehingga tidak terjadi kasus perizinan
ganda. Sistem tersebut dinamakan Online Single Submission (OSS),
yaitu sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan data ke dalam
pusat database nasional. Selanjutnya data yang telah masuk ke
dalam sistem akan tersimpan dan terjamin keamanan serta
transparan. Sistem ini nantinya akan menjadi bank data untuk
menyimpan seluruh data yang telah diurus oleh para pelaku usaha
secara terpusat.
OSS merupakan produk dari Peraturan Presiden Nomor 91
Tahun 2017 terkait upaya meningkatkan kemudahan berusaha bagi
para investor. Sistem ini isinya paling sedikit mencakup Nomor Induk
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Kependudukan (NIK) serta pengesahan pendirian badan usaha,
sehingga akan mudah mendeteksi perizinan ganda. OSS dalam
pelaksanaanya tetap memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah
khususnya dalam memberikan pusat layanan yang terdapat dalam
MPP.
Saat ini bukan lagi daerah maju yang akan mengalahkan
daerah tertinggal, bukan daerah kaya yang akan mengalahkan
daerah miskin namun daerah yang cepat akan mengalahkan daerah
yang lambat. Inovasi merupakan suatu keharusan bagi daerah untuk
dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan zaman. Daerah
yang nyaman dengan keadaan yang ada saat ini dan tidak mau
melakukan inovasi maka akan tertinggal jauh dengan daerah lain.
Tulisan ini telah dimuat dalam Media Defis Edisi XXV Tahun 2020
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Pemerintah saat ini sedang menggenjot iklim investasi agar
dapat mendorong produktivitas dan daya saing melalui berbagai
kebijakan yang telah dikeluarkan antara lain penyederhanaan
perizinan bahkan melalui perubahan regulasi untuk mendukung
investasi. Kebijakan dan perbaikan sistem perizinan ternyata belum
banyak mampu membuat investor asing tertarik untuk menanamkan
modalnya di Indonesia, hal ini terlihat dalam laporan World
Economic Forum (WEF) terbaru di mana terjadi penurunan daya
saing Indonesia dari semula di posisi 45 menjadi posisi 50. Turunnya
daya saing ini dikarenakan adanya kerumitan regulasi dan institusi
yang belum ramah terhadap investasi.
Investasi asing khususnya yang berbentuk investasi asing
langsung (foreign direct investment/FDI) sangat diperlukan untuk
menguatkan perekonomian Indonesia karena sifatnya investasi
jangka panjang. Namun saat ini kebanyakan investasi asing yang ada
di Indonesia sifatnya jangka pendek, di mana sewaktu-waktu
investasi tersebut bisa dengan cepat keluar dari Indonesia. Investasi
tersebut biasanya dalam bentuk portofolio saham atau obligasi. Ini
semua harus menjadi perhatian kita bersama bagaimana agar
investasi khususnya investasi asing nyaman atau betah berada di
Indonesia.
Pada tahun 2018, berdasarkan data dari bloomberg
persentase investasi asing terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Indonesia merupakan yang terkecil di antara lima negara ASEAN lain
yang sama-sama sedang berkembang. Persentase investasi asing
terhadap PDB di Indonesia hanya 1,7%. Angka tersebut jauh lebih
kecil jika dibandingkan dengan investasi asing yang masuk ke negara
Vietnam yang mana mampu mencapai angka tujuh persen dari PDB.
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Bahkan besaran investasi di Indonesia ada di bawah negara Philipina,
Thailand dan Malaysia yang sudah mencapai diatas angka dua
persen.
Persentase Investasi Asing Terhadap PDB

Sumber : bloomberg
Presiden Jokowi pernah menyampaikan rasa kekesalannya
karena perusahaan dari China yang melakukan ekspansi ke Asia
Tenggara lebih memilih ke Vietnam, Thailand, Malaysia atau
Kamboja daripada ke Indonesia. Bahkan Vietnam sekarang menjadi
salah satu kekuatan baru ekonomi. Vietnam mampu menarik
investasi dengan mempermudah proses perizinan yang membuat
pengusaha menjadi nyaman serta ongkos investasi yang lebih murah
baik upah maupun sewa tempat, bandingkan dengan di Indonesia.
Masalah investasi menjadi concern dari Presiden Jokowi
khususnya di pemerintahan beliau untuk periode kedua ini. Menarik
investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia tidak hanya
menjadi tugas Pemerintah Pusat saja melalui Kementerian dan
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Lembaga terkait namun harus didukung oleh Pemerintah Daerah
baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota melalui berbagai
kemudahan perizinan di daerah. Dalam rangka mendorong daerah
untuk dapat meningkatkan investasi di daerahnya, Pemerintah telah
memberikan beberapa stimulus antara lain melalui instrumen
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Kategori Kinerja Peningkatan Investasi dalam Dana Insentif Daerah
Pada tahun 2020, dalam penentuan besaran alokasi Dana
Insentif daerah (DID) terdapat kategori kinerja baru yang digunakan
sebagai indikator penilaian daerah yang mendapatkan DID yaitu
peningkatan investasi. Variabel yang digunakan yaitu nilai investasi
penanaman modal di daerah baik yang berasal dari Penanaman
Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN). Penambahan kategori kinerja ini diberikan dalam rangka
untuk mendukung kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas
nasional.
Total alokasi DID dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 mencapai sebesar Rp1,3 triliun yang diberikan
kepada 104 daerah atau rata-rata alokasi per daerah adalah sebesar
Rp13,34 miliar rupiah. Penyebaran daerah penerima DID kelompok
kategori peningkatan investasi cukup merata hampir semua wilayah.
Persentase tersebar ada di Pulau Jawa dengan 36%, disusul Pulau
Sumatera dan Pulau Kalimantan dengan masing-masing 20% dan
19%. Alokasi DID yang sangat besar tentulah sangat berarti untuk
sebagian daerah yang hanya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD)
kecil. Kriteria ini sebelumnya telah dilakukan untuk perhitungan DID
tahun 2018 dan 2019, Pemerintah dalam rangka mendukung
investasi menggunakan kategori penanaman modal dengan variabel
berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Award dari Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
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Sebaran Penerima DID Kategori Peningkatan Investasi

Sumber : DJPK, Kemenkeu
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, DID
dapat digunakan oleh daerah untuk mendukung pencapaian kinerja
atas kelompok kategori yang mendapatkan alokasi tersebut. Dengan
demikian, DID diharapkan mampu memacu daerah untuk lebih
meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan investasi di daerah
dengan harapan kedepan akan mendapatkan kembali reward berupa
alokasi DID di tahun berikutnya.
Selain itu, melalui TKDD pemerintah juga telah memberikan
alokasi yang digunakan untuk mendukung investasi di daerah antara
lain melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk
pembangunan infrastruktur di daerah. Dengan infrastruktur yang
baik diharapkan banyak investor akan menanamkan modalnya di
daerah. Keberhasilan investasi di daerah tidak hanya ditentukan oleh
infrastruktur, sumber daya manusia ataupun insentif yang telah
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diberikan, namun satu hal yang penting yaitu sosok pemimpin
daerah melalui kebijakan inovasi yang pro investasi. Apabila investasi
bisa tumbuh di daerah dengan subur maka dengan sendirinya akan
berdampak pada perekonomian di daerah dari multiplier effect yang
ditimbulkan.
Tulisan ini telah dimuat dalam Media Defis Edisi XXV Tahun 2020
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Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal secara
luas dan bertanggung jawab telah diimplementasikan di Indonesia
sejak tahun 2001. Penyerahan sebagian kewenangan diikuti dengan
penyerahan sumber pendanaannya kepada Pemerintah Daerah
(Pemda). Setiap Pemda memiliki tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
Salah satu jalan untuk mencapai hal tersebut yaitu melalui
penyediaan infrastruktur publik di daerah. Penyediaan infrastruktur
di daerah saat ini masih banyak mengandalkan dari Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (TKDD). Alokasi belanja proyek infrastruktur
saat ini masih rendah sedangkan kebutuhan akan pembangunan
infrastruktur di Indonesia sangatlah besar.
Berdasarkan data dari Kementerian PPN/Bappenas, rencana
pendanaan major project selama lima tahun (2020-2024) adalah
sekitar Rp6.555,8 triliun. Sumber pembiayaan berasal dari Swasta,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
(APBD)
serta
masyarakat.
Pembiayaan
dari
KPBU/BUMN/Swasta/Masyarakat diperkirakan menjadi sumber
pendanaan terbesar dengan kontribusi sebesar 73,4 persen dari total
kebutuhan pendanaan atau sekitar Rp4.814,9 triliun. Selanjutnya
diikuti oleh porsi dari APBN berupa belanja Kementerian / Lembaga
(K/L) dengan persentase 18,1 persen dan melalui DAK sebesar 6,3
persen sisanya berasal dari Subsidi/Public Service Obligation (PSO).
Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat berupaya mendorong Pemerintah
Daerah agar bisa memanfaatkan alternatif pembiayaan kreatif untuk
pembangunan infrastruktur daerah yang menjadi kewenangannya.
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Pembiayaan kreatif tersebut bertujuan untuk mempercepat
pembangunan infrastruktur di daerah, membentuk dan mendorong
sumber baru pertumbuhan ekonomi di daerah serta meningkatkan
investasi di daerah. Sebelum menentukan pilihan pembiayaan yang
tepat, terlebih dahulu harus mengenal lebih jauh karakteristik dari
masing-masing jenis pembiayaan tersebut. Karakteristik Instrumen
Pembiayaan Infrastruktur Daerah Pinjaman Daerah adalah semua
transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga
daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (PP 56
Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah).
Saat ini, Pinjaman Daerah bukan merupakan sesuatu hal yang
tabu lagi. Pemerintah Daerah telah banyak yang memanfaatkannya
untuk mendanai pembangunan infrastruktur di daerah. Pinjaman
Daerah terdiri dari pinjaman melalui perbankan biasanya Bank
Pembangunan Daerah (BPD) atau perbankan nasional, pinjaman dari
lembaga bukan bank salah satunya dari PT Sarana Multi Infrastruktur
(PT SMI) dan Obligasi Daerah (pinjaman dari masyarakat). Masingmasing jenis pinjaman tersebut memiliki karakteristik yang berbedabeda. Karakteristik Pinjaman Daerah melalui BPD atau bank nasional
biasanya memiliki waktu pengembalian (tenor) di bawah sepuluh
tahun, dengan suku bunga yang diberikan di atas 12 persen.
Pinjaman ini tidak ada jaminan dari pemerintah serta tidak memiliki
risiko nilai tukar karena dalam mata uang rupiah. Jumlah pagu
pinjaman yang dapat diberikan dari perbankan biasanya tidak terlalu
besar. Hal ini terkait dengan kemampuan perbankan yang dibatasi
oleh aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), terutama untuk bank yang dimiliki oleh daerah yang
modalnya terbatas. Untuk pemberian pinjaman terbesar saat ini
diberikan oleh BPD Kaltim yaitu Rp350 miliar kepada Pemda Kutai
Timur.
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Berikutnya Pinjaman Daerah melalui PT SMI yang
mendapatkan mandat dari Menteri Keuangan untuk membantu
daerah dalam pendanaan pembangunan infrastruktur. Pinjaman ini
dijamin oleh pemerintah melalui pemotongan transfer ke Pemda
apabila terjadi gagal bayar dari debitur. Biasanya tenor yang
diberikan oleh PT SMI maksimal lima tahun dengan pembangunan
proyek tidak melebihi jangka waktu masa kepemimpinan Kepala
Daerah. Tingkat suku bunga yang diberikan berkisar antara 8% s.d
8,5% sesuai dengan tenor yang diberikan. Sudah banyak daerah yang
memanfaatkan pinjaman dari PT SMI dengan jumlah pinjaman yang
dapat diberikan jauh lebih tinggi daripada perbankan. Hal ini karena
PT SMI memiliki dana yang cukup untuk memberikan pinjaman
jangka menengah. Harapannya kedepan lebih banyak daerah yang
bisa memanfaatkan. Sampai dengan tahun 2019, jumlah pinjaman
yang telah disalurkan oleh PT SMI adalah sebesar Rp4,6 triliun
kepada 24 Pemda dan penawaran pinjaman (offering letter) telah
diberikan kepada 54 Pemda dengan nilai kurang lebih Rp12 triliun.
Selanjutnya, Pinjaman Daerah yang berasal dari masyarakat
dalam bentuk Obligasi Daerah. Obligasi Daerah ini merupakan jenis
pinjaman yang dananya tidak terbatas dan tenor yang diberikan bisa
dalam jangka panjang yaitu 10 – 15 tahun. Suku bunga atau kupon
yang diberikan sekitar sepuluh persen dengan asumsi rating Pemda
mendapatkan nilai AA (kemampuan untuk memenuhi kewajiban
keuangannya sangat kuat). Suku bunga ini juga tergantung juga
kepada suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dan kondisi
perekonomian global. Penerbitan obligasi daerah tidak dijamin oleh
Pemerintah Pusat. Beberapa daerah memiliki potensi dan menjadi
piloting untuk menerbitkan Obligasi Daerah diantaranya Provinsi
Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat. Ketiga
provinsi tersebut telah mencantumkan instrumen pembiayaan dari
Obligasi Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk beberapa proyek di daerah.
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Untuk mendukung penerbitan Obligasi Daerah tersebut,
Pemerintah Pusat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah banyak
melakukan relaksasi peraturan terkait persyaratan Obligasi Daerah.
Relaksasi peraturan yang tertuang dalam Peraturan OJK antara lain
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dokumen pernyataan dari
sebelumnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Jangka waktu
LKPD menjadi 12 bulan dari sebelumnya 9 bulan. Penerbitan dapat
dilakukan sekaligus atau bertahap dari sebelumnya satu kali. Dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah sebagai pengganti PP Nomor 30 tahun 2011 terkait
kegiatan/proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah, tidak hanya yang
menghasilkan pendapatan langsung bagi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) tetapi juga yang menghasilkan penghematan dan manfaat
sosial ekonomi.
Jenis instrumen pembiayaan infrastruktur lain yang dapat
digunakan oleh daerah yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha (KPBU). Instrumen pembiayaan ini memiliki masa hingga 30
tahun dengan tingkat suku bunga yang ditanggung antara 16% s.d
18%. Potensi jenis pembiayaan ini sangatlah besar, namun sangat
tergantung kepada ketersediaan proyek yang layak dan sesuai. Hal
ini sangat menentukan karena apabila proyeknya tidak
menguntungkan bagi swasta maka susah untuk melakukan
kerjasama. Terdapat resiko yang akan ditanggung dalam
pelaksanaannya namun tergantung alokasi risikonya. Salah satunya
terkait pembiayaan yang dapat berasal dari mata uang lain akan
berisiko pada nilai tukar.
Sampai dengan saat ini, sudah ada tiga kontrak KPBU yang
telah ditandatangani oleh Pemda yaitu KPBU Umbulan Jawa Timur,
KPBU Bandar Lampung dan KPBU Semarang Barat di mana semuanya
terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Total besaran investasi
SPAM Umbulan sebesar Rp2,5 triliun dengan rincian nilai investasi

107

melalui KPBU mencapai Rp2,05 triliun, sedangkan APBN Rp514 miliar
dan APBd sebesar Rp17 miliar. Untuk SPAM Bandar Lampung dengan
nilai investasi sebesar Rp1,1 triliun di mana KPBU Rp155 miliar, APBN
Rp674 miliar dan APBD Rp276 miliar. Berikutnya SPAM Semarang
Barat diperkirakan nilai investasinya sebesar Rp498 miliar dengan
rincian KPBU Rp355 miliar, APBN dan APBD sebesar Rp143 miliar.
Pilihan pembiayaan mana yang akan dipilih oleh daerah disesuaikan
dengan kemampuan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah dengan mempertimbangkan semua aspek
Tulisan ini telah dimuat dalam Artikel
www.kemenkeu.go.id pada tanggal 4 Mei 2020

dan
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Pemerintah
melalui
Kementerian
Keuangan
telah
menyalurkan DAK Non Fisik untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS)
Tahun 2020 tahap pertama sebesar Rp9,8 triliun langsung dari
Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Sekolah. BOS tahap
pertama ini disalurkan langsung ke 136.579 sekolah yang berhak
tanpa melalui RKUD Pemerintah Provinsi. Skema penyaluran
langsung ini bertujuan memangkas birokrasi dan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/ PMK.07/2020.
Penyaluran langsung ini hanya untuk BOS Reguler dan
dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar 30% dari
pagu alokasi disalurkan paling cepat bulan Januari. Penyaluran tahap
kedua sebesar 40 persen dilakukan paling cepat bulan April dan
tahap ketiga sebesar 30 persen dilakukan paling cepat bulan
September. Sementara itu, untuk BOS Afirmasi dan Bos Kinerja
disalurkan sekaligus paling cepat bulan April dari RKUN ke RKUD.
Perubahan skema baru ini juga mendukung program merdeka
belajar yang memberikan fleksibilitas dan otonomi lebih besar bagi
para kepala sekolah sehingga dana BOS dapat digunakan sesuai
kebutuhan sekolah termasuk biaya operasional. Namun demikian,
sekolah harus tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan dana
BOS Reguler di sekolah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Alokasi Dana BOS
Alokasi DAK Non Fisik BOS dalam APBN tahun 2020 naik
sebesar 63,5 persen menjadi Rp54,32 triliun. Peningkatan ini
disebabkan oleh perubahan besaran unit cost. Perubahan besaran
unit cost untuk SD/MI dari sebelumnya Rp800.000 menjadi
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Rp900.000 per siswa, untuk SMP/ MTS dari sebelumnya Rp1 juta
menjadi Rp1,1 juta per siswa, untuk SMA dari 1,4 juta menjadi Rp1,5
juta per siswa dan untuk SMK dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,6 juta per
siswa. Sementara itu, untuk Pendidikan Khusus tetap sama yaitu
sebesar Rp2 juta per siswa.
Dana BOS Afirmasi dan dana BOS Kinerja diberikan kepada
daerah sejak tahun 2019. Dana BOS Afirmasi dialokasikan untuk
mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan
menengah yang berada di daerah tertinggal. Tujuannya untuk
mengejar ketertinggalan kualitas dan kualitas layanan publik.
Sementara itu, dana BOS Kinerja diberikan untuk meningkatkan
kinerja penyelenggaraan layanan pendidikan dan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM).
Sekolah penerima dana BOS saat ini diverifikasi oleh
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk kemudian ditetapkan
Kemendikbud melalui Surat Keputusan (SK). Kebijakan ini dilakukan
untuk meminimalkan kesalahan data penerima sehingga dapat
diterima sekolah yang benar-benar membutuhkan. Batas akhir
pengambilan data dilakukan sekali per tahun setiap tanggal 31
Agustus untuk mencegah keterlambatan APBD-Perubahan.
Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS
Penyaluran BOS Reguler diberikan berdasarkan capaian
kinerja penyerapan berupa laporan realisasi penggunaan melalui
aplikasi penggunaan dana BOS yang dikelola oleh Kemendikbud.
Selanjutnya, Kemendikbud menyampaikan rekomendasi penyaluran
dana BOS Reguler kepada Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Kementerian Keuangan. Untuk penyaluran tahap I,
rekomendasi paling lambat disampaikan bulan Juli dan untuk
penyaluran tahap III, rekomendasi paling lambat disampaikan di
minggu kedua bulan Desember. Apabila sampai batas waktu yang
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ditetapkan rekomendasi tidak diterima maka penyaluran Dana BOS
Reguler tidak dapat dilakukan.
Penggunaan dana BOS Reguler mengacu kepada Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Sekolah
memiliki kewenangan menentukan alokasi penggunaan dana BOS
Reguler sesuai prioritas kebutuhan dengan memperhatikan prinsip
manajemen berbasis sekolah. Perencanaan pengelolaan dana BOS
mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah. Alokasi dana BOS Reguler
hanya digunakan untuk meningkatkan layanan pendidikan tanpa
intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Penggunaannya
juga harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama
antara tim BOS sekolah, guru, dan komite sekolah yang dituangkan
dalam berita acara hasil kesepakatan dan disertai dengan tanda
tangan.
Dana BOS juga dapat digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan guru-guru honorer dan tenaga kependidikan yang
telah berdedikasi selama ini. Guru honorer yang dapat dibiayai dari
dana BOS ini adalah guru yang statusnya sudah lama dan memiliki
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Dana BOS
bisa dialokasikan untuk guru honorer maksimal 50 persen dari yang
diterimanya (sebelumnya hanya maksimal 15 persen untuk guru
honorer di sekolah negeri dan 30 persen di sekolah swasta).
Kebijakan baru lainnya adalah tidak ada alokasi dana BOS maksimal
maupun minimal untuk pembelian buku dan alat multimedia dari
yang sebelumnya dibatasi sebesar 20 persen.
Pemberian fleksibilitas penggunaan dana BOS ini harus diikuti
dengan pelaporan penggunaan yang lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, Pemerintah tetap melakukan pengawasan agar tidak
terjadi penyalahgunaan sebab jumlah anggaran cukup besar dengan
jumlah penerima yang banyak. Kebijakan alokasi, penyaluran, dan
penggunaan yang baru untuk Dana BOS diharapkan mampu untuk

111

meningkatkan mutu pendidikan kita. Dengan kualitas pendidikan
yang baik diharapkan terbentuk Sumber Daya Manusia yang unggul
dan mampu bersaing di kancah internasional.
Tulisan ini telah dimuat dalam Opini pada Media Keuangan Vol.
XV/No 150/Maret 2020
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Pada tahun 2008, krisis keuangan melanda dunia bahkan
diikuti oleh krisis minyak yang berlanjut pada tahun 2015 sampai
dengan tahun 2018. Pada tahun 2012, krisis utang Uni Eropa serta
perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun
2019. Krisis ekonomi tersebut tidak begitu nyata menekan sisi
permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply). Dalam rentang
waktu tahun tersebut, sektor pariwisata masih tetap mampu
bergerak dan tidak terlalu terdampak akibat krisis tersebut. Berbeda
dengan krisis sebelumnya, krisis yang disebabkan oleh pandemi
Covid-19 melumpuhkan ekonomi sebagian besar negara karena
menekan kinerja permintaan dan penawaran.
Dampak dari krisis tersebut, angka pertumbuhan ekonomi
dunia terkoreksi, demikian juga yang terjadi di Indonesia. Sebelum
adanya Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,02%,
walaupun banyak faktor eksternal mempengaruhi pertumbuhan
tersebut. Setelah adanya Covid-19 yaitu pada kuartal I – 2020
pertumbuhan ekonomi terkoreksi menjadi 2,97% akibat menurunnya
daya beli dan rendahnya pengeluaran pemerintah. Angka
pertumbuhan ekonomi tersebut terkoreksi lagi lebih dalam bahkan
mengalami kontraksi sebesar 5,32% (yoy). Hal ini disebabkan oleh
permintaan belum naik, belanja pemerintah masih fokus
penanganan Covid-19 sampai dengan ditemukannya vaksin.
Akibat dampak dari Covid-19, dampaknya merembet dari
sektor riil ke sektor perbankan, di mana dampak pada sektor rumah
tangga kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan dan daya beli,
maupun tidak mampu membayar kredit. Kemudian sektor UMKM
dengan penurunan aktivitas bisnis, penutupan usaha, tidak mampu
membayar angsuran. Di sektor korporasi terjadi penurunan
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permintaan, pengurangan produksi, PHK, kesulitan cash flow dan
permintaan restrukturisasi kredit. Kemudian investor asing dalam hal
investasi terjadi capital outflows juga konversi investasi dari resiko
tinggi ke rendah di mana akan merembet ke sektor perbankan. Pada
sektor perbankan akan terjadi masalah likuiditas karena permintaan
restrukturisasi kredit, penurunan solvabilitas, tekanan kepada pasar
uang dan modal serta ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan
selain nilai tukar mata uang.
Untuk meredam hal tersebut, pemerintah telah melakukan
beberapa relaksasi untuk membantu sektor riil agar mampu
bertahan dan keluar dari permasalahan yang disebabkan oleh
dampak pandemi Covid-19. Relaksasi untuk korporasi diberikan
dalam bentuk insentif fiskal pengurangan PPh Pasal 25 pembebasan
pajak impor, restrukturisasi kredit maksimal satu tahun baik bunga
maupun angsuran, dan mendapatkan kredit pemulihan ekonomi.
Selanjutnya untuk sektor UMKM, relaksasi diberikan dalam
bentuk pajak UMKM dibebaskan dalam jangka waktu tertentu,
diberikan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit dalam jangka
waktu tertentu, dan dapat memperoleh kredit dalam rangka
pemulihan ekonomi. Untuk sektor individu/rumah tangga akan
diberikan pengurangan PPh untuk sektor-sektor yang berdampak,
percepatan dan penguatan subsidi, BLT, Bansos untuk masyarakat
miskin dan rentan serta Kartu Prakerja yang terkena PHK. Bahkan
bagi terdapat kebijakan baru dari pemerintah untuk memberikan
insentif kepada pekerja yang penghasilannya di bawah 5 juta per
bulan.
Stimulus fiskal yang diberikan pemerintah dalam perubahan
APBN 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 mencapai Rp695,2
triliun dengan rincian anggaran untuk dukungan dunia usaha sebesar
Rp403,75 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp203,90 triliun
serta kesehatan sebesar Rp87,55 triliun. Stimulus fiskal dalam rangka
dukungan dunia usaha dan jaring pengaman sosial merupakan
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kebijakan pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN).
Dukungan pemerintah untuk sisi permintaan berupa Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, diskon listrik, Bansos Tunai
Non-Jabodetabek, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan
Kartu Prakerja. Sedangkan dukungan untuk sisi penawaran berupa
subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi UMKM dan
padat karya, penjaminan, insentif perpajakan, dukungan BUMN,
dukungan Pemda dan dukungan pariwisata.
Realisasi PEN per 7 Oktober 2020 secara keseluruhan sudah
mencapai Rp331,8 triliun atau sebesar 47,7% dari pagu seperti
dikutip dari situs PEN https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/datarealisasi. Rincian untuk masing-masing klaster yaitu bidang
kesehatan realisasi sudah mencapai Rp25,95 triliun atau sebesar
29,64% dari pagu, kemudian perlindungan sosial sudah mencapai
159,57 triliun atau sebesar 78,26%. Selanjutnya untuk sektoral
Kementerian/Lembaga dan Pemda realisasinya sudah mencapai
Rp27,57 triliun atau 26% dari pagu, untuk dukungan UMKM dari
sudah mencapai Rp90,42 triliun atau sebesar 73,23% dan insentif
usaha realisasinya sebesar Rp28,32 triliun atau 23,48%. Sedangkan
untuk pembiayaan korporasi masih nihil karena sedang menunggu
penerbitan regulasi.
Masih rendahnya capaian realisasi program-program tersebut
disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kendala administrasi dan
verifikasi pencairan tenaga kesehatan yang mana persyaratannya
masih dianggap terlalu rigid, masih terdapat beberapa regulasi yang
belum siap sehingga belum bisa diaplikasikan. Selanjutnya Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima manfaat bantuan
sosial yang masih belum update, infrastruktur teknologi dan
informasi, serta keengganan untuk mengajukan permohonan
mendapatkan program insentif bagi dunia usaha. Keengganan ini
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salah satunya disebabkan oleh kekhawatiran para pelaku usaha
terkait verifikasi terhadap data usahanya.
Tantangan pemulihan ekonomi yang dihadapi oleh
pemerintah sangatlah berat, selain faktor internal yang berasal dari
dalam, terdapat faktor eksternal yang sangat memiliki peran yang
penting. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh
permintaan domestik, apabila permintaan dari dalam negeri
menurun maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Berbeda
dengan Singapura, Malaysia, Thailand bahkan Korea Selatan yang
ditopang oleh ekspor untuk pertumbuhan ekonominya. Untuk
mendukung sisi permintaan diperlukan sumber pembiayaan yang
cukup besar, maka perlu adanya skala prioritas untuk menyiasati
keterbatasan anggaran. Selain itu, perlu implementasi kebijakan
lebih cepat agar program pemulihan ekonomi nasional bisa sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Kendala-kendala diatas perlu
dimitigasi agar bisa dengan mudah diselesaikan dan tidak menjadi
faktor penghambat program pemulihan ekonomi nasional.
Tulisan ini telah dimuat dalam Artikel dan
www.kemenkeu.go.id pada tanggal 15 Oktober 2020
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Hasil dari kegiatan secondment pegawai Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan pada sebuah Kabupaten, saat membedah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD)-nya, Pemerintah
Daerah menyampaikan keluhan kepada kami terkait banyaknya
mandatory spending yang harus dipenuhi daerah sehingga
mengakibatkan fiscal space daerah yang bisa digunakan untuk
kegiatan yang menjadi prioritas daerah tidak banyak. Mungkin
keluhan ini sudah banyak disuarakan oleh beberapa Pemerintah
Daerah lainnya khususnya daerah-daerah yang hanya mengandalkan
pendapatan daerah dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Persentase Belanja APBD Tahun 2018

Sumber data : DJPK
Berdasarkan data APBD tahun 2018 bahwa hampir 37,50
persen digunakan untuk belanja pegawai, 24,71 persen untuk belanja
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barang/jasa, 20,42 persen untuk belanja modal dan sisanya sebesar
17,37 persen untuk belanja lainnya. Jika dirinci per provinsi,
kabupaten dan kota, maka belanja pegawai terbesar ada di kota
dengan persentase 44,85 persen. Pemerintah Daerah juga harus
dibebani dengan menganggarkan biaya untuk pilkada secara
langsung sehingga beban APBD menjadi terasa berat lagi. Menteri
Keuangan dalam media tempo tanggal 5 November
2018 menyatakan masih banyak pemerintah daerah yang belum
mematuhi pengeluaran wajib (mandatory spending) untuk
pendidikan, kesehatan, dana desa, dan infrastruktur. Padahal dana
tersebut berdampak langsung kepada masyarakat. Pemerintah
melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menjatuhkan
sanksi terhadap daerah-daerah yang tidak memenuhi kewajiban
alokasi belanja yang telah diatur oleh undang-undang (mandatory
spending). Sanksi yang dimaksud, yakni berupa penundaan hingga
pemangkasan dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH).
Hal ini menjadi dilema disatu sisi menjalankan visi dan misi
yang perlu diimplementasikan dalam APBD, disisi lain pemenuhan
mandatory spending juga akan berdampak langsung ke masyarakat.
Namun demikian, ironi sekali pemenuhan mandatory spending
tersebut masih banyak untuk kegiatan yang hanya berdampak pada
aparatur sipil pemerintahan yang berupa belanja honor, atk dalam
bentuk kegiatan sosialisasi atau tim. Bahkan ada juga OPD yang
sampai kesulitan untuk menyerap anggarannya sampai akhir tahun
anggaran.
Mandatory spending itu apa?
Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang
sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan adanya mandatory
spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial
dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola
keuangan pemerintah pusat meliputi hal-hal sebagai berikut:
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1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai
amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4);
2. Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen
dari penerimaan dalam negeri neto sesuai dengan ketentuan UU
No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang
telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
4. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai
dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Alokasi anggaran untuk otonomi khusus sesuai dengan Undangundang Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing
sebesar 2 persen dari DAU nasional.
6. Dana Desa sebesar 10 persen dari APBN sesuai ketentuan UU
No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Dana Kelurahan melalui tambahan DAU sesuai ketentuan PP
No.7/2018 tentang Kecamatan
Sedangkan mandatory spending dalam tata kelola pemerintah
daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai
amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4);
2. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 10 persen dari APBD sesuai
dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Alokasi Dana Desa sebesar 10 persen dari DAU dan DBH sesuai
dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72;
4. Alokasi Anggaran Infrastruktur 25 persen dari Dana Transfer
Umum (DAU dan DBH) sesuai dengan ketentuan UU APBN setiap
tahun;
5. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Provinsi ke
Kabupaten/Kota sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD
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6. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10 persen ke Desa
sesuai dengan amanat pasal 97 UU No.6 Tahun 2014 tentang
Desa.
7. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) untuk Rehabilitasi
Lahan dan Hutan sesuai amanat UU No.33 Tahun 2004 dan PMK
No.230/PMK.07/2017.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) 50 persen untuk
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan UU APBN dan
PMK No.222/PMK.07/2017.
Coba kita menghitung berapa sih yang dapat dilakukan oleh
seorang Kepala Daerah dalam APBD-nya jika memperhitungkan
mandatory spending serta belanja wajib yang harus dibelanjakan
dalam APBD. Apabila kita jumlahkan mandatory spending dari
anggaran pendidikan, kesehatan, DTU untuk infrastruktur, ADD
untuk Kabupaten/kota atau Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Provinsi
bisa mencapai angka di kisaran 60 s.d. 65 persen APBD bahkan untuk
anggaran urusan pendidikan di beberapa daerah bisa mencapai 25
s.d. 30 persen dari APBD jika jumlah tenaga pendidik banyak. Belum
ditambah lagi belanja pegawai diluar urusan pendidikan dan
kesehatan yang bisa sekitar 18 persen dari total belanja pegawai 37,5
persen. Sehingga fiscal space yang dimiliki daerah hanya berkisar
antara 10-15 persen yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan lain.
Banyaknya belanja daerah yang diamanatkan sesuai aturan
perundang-undangan membuat kepala daerah sedikit kesusahan
untuk memasukkan program/kegiatan yang menjadi janji politiknya
saat kampanye.
Namun demikian, tujuan ditetapkannya mandatory spending
ini untuk melindungi apa yang menjadi hak rakyat atau masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan dasar dan mampu mengurangi
ketimpangan pada akhirnya. Apabila daerah memiliki PAD yang besar
akan menjadi lain soal, karena dengan fiscal space/ruang fiskal yang
cukup akan mampu untuk menjalankan semua program/kegiatan
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yang menjadi janji-janji politik Kepala Daerah yang dituangkan dalam
RPJMD.
Pemenuhan Mandatory Spending APBD 2018

Sumber Data: DJPK
Kesulitan ini sebenarnya tidak menjadi persoalan untuk
daerah yang mampu meningkatkan PAD-nya, tetapi daerah yang
kesulitan meningkatkan PAD akan berupaya untuk mendapatkan
sumber pendapatan lain bagi daerah. Dana Insentif Daerah (DID)
salah satu primadona baru bagi daerah untuk dapat membiayai
prioritas daerah. Jumlahnya variatif akan diterima daerah yang
memenuhi kriteria antara Rp8,94 miliar sampai dengan Rp85,64
miliar. Pemerintah Daerah harus selalu tetap optimis untuk dapat
menjalankan apa yang sudah menjadi prioritas daerah, keterbatasan
akan pendanaan akan mampu diatasi dengan usaha yang lebih
dengan tetap satu tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
Tulisan ini telah dimuat dalam Media Defis Edisi XXI Tahun 2018
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Pelaksanaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
yang biasa kita sebut DAIS telah memasuki tahun ke-6
pelaksanaannya di tahun ini. DAIS pertama kali ada sejak Tahun 2013
sebagai tahun pertama pelaksanaan UU Nomor 13 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Alokasi DAIS dari
APBN sebesar Rp231 miliar. Alokasi DAIS dari Pemerintah terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 DAIS
telah mencapai Rp1 triliun atau sudah meningkat 332,17% dari
pertama kali dianggarkan dalam APBN. Terlepas dari cukup tidaknya
dana tersebut dalam rangka mendanai urusan keistimewaan yang
menjadi kewenangan Provinsi DIY, paling tidak dalam usia lebih dari
5 (lima) tahun semestinya kebijakan tersebut sudah mampu
menstimulasi pengelolaan urusan keistimewaan menuju “Yogya
Istimewa” sebagaimana semangat UU Nomor 13 Tahun 2012.
Perkembangan Pendapatan APBD DIY Tahun 2013 – 2018

Sumber data : DJPK – Kemenkeu (data diolah)
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 lahir sebagai bentuk
penegasan dan pengakuan Pemerintah atas nilai-nilai luhur dan
istimewa yang dimiliki oleh masyarakat Yogyakarta dengan segala
karakteristiknya. Hal ini sekaligus merupakan cerminan dari
semangat Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
undang-undang”. Keistimewaan dalam konteks UU 13 tahun 2012 ini
adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY
berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD 1945 untuk
mengatur dan mengurus kewenangan istimewa (Pasal 1 Angka 2 UU
13 Tahun 2012). Kewenangan istimewa ini merupakan wewenang
tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang
telah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan
daerah. Kewenangan yang termasuk dalam urusan keistimewaan
meliputi 5 (lima) urusan yaitu: i). tata cara pengisian jabatan,
kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; ii).
Kelembagaan Pemerintah DIY; iii). Kebudayaan; iv). Pertanahan; dan
v). Tata Ruang. Inilah salah satu wujud dari pelaksanaan asimetris
decentralization dalam tata pemerintahan di Indonesia saat ini di
mana suatu wilayah/pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih
yang berbeda dengan daerah lain pada umumnya.
Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan
tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan
kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an,
dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan
Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta
yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut
berlandaskan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan,
demokrasi, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan,
kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh
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karena itu, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan
yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan
pemerintahan provinsi (Penjelasan UU 13 Tahun 2012).
Guna mewujudkan apa yang dicita-citakan melalui UU Nomor
13 Tahun 2012 sebagaimana tersebut di atas, perlu didukung sebuah
skema pendanaan dari Pemerintah yang sejalan dengan kebutuhan
dan keinginan masyarakat DIY itu sendiri sebagai perwujudan dari
kedaulatan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan
keuangan negara (APBN) melalui DAIS. Sebagai konsekuensi dari
transfer pendanaan tersebut, Pemerintah DIY memiliki tanggung
jawab yang besar untuk dapat memastikan agar pengelolaan DAIS
dapat berjalan secara efektif dan sekaligus berdampak positif
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Evaluasi DAIS 2013 – 2017
1. Perencanaan dan Penganggaran DAIS
Pelibatan stakeholder dimulai dari saat perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan DAIS. Unsur dari TAPD dan unsur
teknis (OPD) bersinergi untuk melakukan perencanaan dengan
memperhatikan juga aspirasi masyarakat yang terdiri dari
Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Budaya dan lembaga
lain. Usulan Kab./Kota hanya bisa mengikuti program/kegiatan
yang sudah ada dalam RPJMD Provinsi karena keistimewaan ada
di provinsi dan kesulitan untuk mengusulkan program/kegiatan
baru yang benar-benar diperlukan sesuai kebutuhan serta
karakteristik kab./kota.
Khusus untuk urusan kebudayaan saat ini masih terfokus
pada program/kegiatan yang berkaitan dengan seni peran.
Pelaksanaan musrembangda yang dilakukan oleh Provinsi DIY
untuk merencanakan program/kegiatan yang didanai dari DAIS
dilakukan berbarengan dengan program/kegiatan yang didanai
dari APBD murni atau belum terdapat musrembangda tersendiri
khusus untuk DAIS.
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2. Pengalokasian DAIS
Program/kegiatan dari DAIS sebagian besar dilaksanakan
oleh Pemprov. DIY, hanya sebagian kecil program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh Kab./Kota. Hal ini dapat kita lihat pada
pelaksanaan DAIS Tahun 2015, Prov. DIY mendapatkan porsi
Rp443,38 miliar atau 80,99% sedangkan sisanya sebesar 19,01%
dibagi untuk Kab./Kota. Bahkan untuk tahun 2016 jumlahnya
berkurang untuk program dan kegiatannya dilakukan oleh
Kab./Kota yaitu hanya 8,27% dari total Pagu DAIS sebesar
Rp548,24 miliar.
Pembagian Pagu DAIS Tahun 2015

Sumber : APBD Prov. DIY
Apabila kita lihat alokasi DAIS perurusan maka selama 5
tahun pelaksanaan DAIS, urusan kebudayaan mendapatkan porsi
alokasi yang lebih besar dari pada keempat urusan yang lain
yaitu sebesar 61,42% atau Rp1,62 triliun dari total Rp2,65 triliun.
Disusul kemudian urusan tata ruang yaitu sebesar 34,95% atau
sebesar Rp0,93 triliun. Tata ruang mendapatkan porsi kedua
karena ada pengadaan tanah dan penyediaan lahan untuk
penataan kawasan dalam rangka mendukung kawasan budaya.
Besarnya anggaran DAIS yang dialokasikan di APBN sebagian
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besar masih untuk kegiatan non fisik serta untuk belanja
aparat/pegawai dan belum kepada belanja yang langsung
dirasakan oleh masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dalam
program/kegiatan yang ada saat ini yaitu hampir sebagian besar
berupa kegiatan workshop, focus group discussion, kajian,
monitoring dan evaluasi di mana outputnya dalam bentuk
laporan kegiatan.
Persentase Alokasi Perurusan DAIS Tahun 2013-2017

Sumber : APBD Prov. DIY
Kegiatan yang berasal dari DAIS haruslah dapat dirasakan
oleh masyarakat secara langsung. Ada beberapa kegiatan yang
langsung dirasakan khususnya untuk abdi dalem. Tambahan
penghasilan untuk abdi dalem Kraton Ngayogyakarta tahun 2017
dari yang paling besar yaitu untuk Sultan berjumlah
Rp3.800.000,- perbulan dan yang paling kecil untuk jajar dengan
jumlah perbulan Rp1.100.000,-. Honor tersebut diberikan
kepada abdi dalem yang setiap hari bertugas di kraton. Untuk
abdi dalem yang bertugas sesuai jadwal mendapatkan honor
untuk paling kecil sebesar Rp125.000,-. Sedangkan untuk honor
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abdi dalem pada Kadipaten Pakualaman tahun 2017 dari yang
paling besar mendapatkan Rp3.425.000,- perbulan dan yang
paling kecil sejumlah Rp392.500,- perbulan.
3. Pelaksanaan dan Penggunaan DAIS
Pelaksana teknis DAIS urusan Kebudayaan pada Tahun
Anggaran 2015 dan 2016 sebagian besar dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan Provinsi DIY yaitu sebesar 55,25% dan 50,00%.
Sisanya dibagi antara SKPD Pemprov DIY lainnya dan SKPD yang
ada di Kab./kota. Untuk tahun 2017 terdapat 21 Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) untuk urusan kebudayaan termasuk
yang berada di Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota di DIY.
Banyaknya PPK untuk urusan kebudayaan menjadi masalah
koordinasi pencairan dana dari DAIS. Seperti contoh untuk
pengajuan pencairan diperlukan beberapa kali koordinasi,
apabila ada kesalahan administrasi dalam pengajuan berkas
pertanggungjawaban maka diperlukan waktu untuk perbaikan
berkas dari kab./kota ke ibukota provinsi. Selain itu pelaksana
kegiatan di kabupaten/kota lebih mendahulukan melaksanakan
kegiatan dari APBD murni daripada yang berasal dari DAIS.
Pelaksanaan DAIS sejak pertama kali dialokasikan pada
Tahun 2013 sampai dengan saat ini menunjukkan kemajuan
dalam pencapaian penyerapan maupun pencapaian outputnya.
Pada awal pelaksanaan DAIS pada Tahun 2013 capaian
penyerapan keuangan urusan kebudayaan hanya sebesar
22,50% dan penyerapan output atau fisik hanya sebesar 27,93%.
Sedangkan untuk capaian penyerapan keuangan pada tahun
2016 untuk urusan kebudayaan sudah mencapai 94,67% dengan
capaian fisik atau output mencapai 99,94%. Bahkan untuk
urusan kelembagaan dua tahun terakhir mampu mencapai 100%
untuk penyerapan outputnya.
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Persentase Capaian Penyerapan Keuangan dan Output DAIS 20132016

Barang hasil program atau kegiatan DAIS di Kab./Kota sampai
saat ini belum ada kejelasan untuk pemeliharaan. Hal ini disebabkan
barang tersebut masih milik Pemprov. DIY dan belum dilakukan
pemindahtanganan atau dihibahkan kepada Pemkab./kota sehingga
belum dapat dilakukan penganggaran untuk pemeliharaan oleh
Pemkab./kota. Proses hibah BMD dari Provinsi kepada Kab./Kota
belum direncanakan dengan baik.
Besaran DAIS yang mengalami kenaikan dalam segi jumlah
dari tahun ke tahun harus dapat diikuti dengan pengelolaan yang
lebih baik serta lebih dapat dinikmati pelaksanaannya secara nyata
oleh masyarakat DIY. Masterplan penggunaan DAIS harus
dirumuskan dengan baik dan lebih jelas atau fokus penggunaanya.
Semoga dengan pengelolaan yang baik maka apa yang diinginkan
yaitu “Yogja Istimewa” akan dapat terwujud.
Tulisan ini telah dimuat dalam Media Defis Edisi XX Tahun 2018
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Pendahuluan
Dana Desa sudah memasuki tahun ke-4 pelaksanaanya sejak
pertama kali dialokasikan pada APBN pada tahun 2013. Sudah lebih
dari 120 triliun anggaran Dana Desa dikucurkan dari APBN dengan
prioritas penggunaan untuk pembangunan infrastruktur desa dan
pemberdayaan masyarakat desa. Tahun ini telah dianggarkan dari
APBN sebesar Rp60 triliun untuk dibagikan Kepada Desa, jumlah
yang sama seperti tahun 2017. Berdasarkan data dari Kemendes,
PDTT, banyak keberhasilan yang telah dihasilkan dari Dana Desa
antara lain 126.489 km jalan desa yang bisa terbangun, 21.357
PAUD-TK-Sekolah, 22.787 BUMDes, 2.507 embung desa, dan masih
banyak lagi infrastruktur lain yang sudah terbangun. Selain itu juga
telah menciptakan keberhasilan di bidang pemberdayaan
masyarakat antara lain pelatihan kewirausahaan, pelatihan
pertanian, pelatihan budidaya hasil laut, dan masih banyak lagi.
Disamping keberhasilan Dana Desa diatas yang telah
diberikan kepada lebih 74 ribu desa, terdapat beberapa catatan yang
kurang baik dalam 3 tahun pelaksanaan Dana Desa antara lain
banyaknya kasus hukum dari penyelewengan terhadap Dana Desa,
masalah tenaga pendamping dan pendampingan desa, kurangnya
sumber daya pelaksana Dana Desa, penyaluran dan pelaporan dana
desa. Untuk mengatasi hal tersebut beberapa upaya telah dilakukan
oleh Pemerintah antara lain dibentuknya Satgas Dana Desa, SKB 4
Menteri (Menteri Koordinator PMK, Menteri Keuangan, Menteri
Dalam Negeri, dan Menteri Desa PDTT), Nota Kesepahaman (MOU)
antara Kemendes PDTT dengan Kepolisian RI terkait pencegahan,
pengawasan dan penanganan dana desa, Nota Kesepahaman
Kemendes dengan Kejaksaan Agung. Bahkan Komisi Pemberantasan
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Korupsi juga turut serta melakukan kegiatan pencegahan korupsi
atas pelaksanaan Dana Desa. Segala upaya telah dilakukan oleh
Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
dalam rangka upaya pencegahan korupsi Dana Desa.
Tujuan utama dari Pemerintah menyalurkan Dana Desa yaitu
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui
kegiatan yang pro rakyat salah satunya melalui program Cash for
Work (CfW). Untuk itu, salah satu kunci dalam keberhasilan
pelaksanaan Dana Desa yaitu terkait pendampingan dan pengawasan
Dana Desa. Pendampingan dilakukan untuk membantu pelaksanaan
Dana Desa agar dapat terlaksana sesuai dengan aturan perundangundangan. Kita semua mengetahui bahwa Sumber Daya Manusia
pengelola Dana Desa saat ini dirasa masih kurang memadai baik dari
segi kualitas maupun kuantitas. Untuk memastikan bahwa
pelaksanaan Dana Desa sesuai dengan aturan yang ada dan tidak
terjadi penyalahgunaan maka perlu dilakukan pengawasan. Selain
pengawasan dilakukan perlu terlebih dahulu diberikan pembinaan
salah satunya melalui pendampingan yang dilakukan oleh tenaga
pendamping. Apakah pembinaan dana desa lebih penting daripada
pengawasan Dana Desa ataukah sebaliknya, yang pasti keduanya
telah dilakukan oleh Pemerintah saat ini demi keberhasilan
pelaksanaan Dana Desa.
Pembahasan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014,
Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas melakukan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa
salah satunya terkait pelaksanaan Dana Desa. Pembinaan dapat
dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan, bantuan pendampingan
dan bantuan teknis. Dengan demikian pembinaan atau
pendampingan harus dapat dilakukan sejalan dengan pengawasan.
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Tetapi porsi atau besaran pendampingan atau pengawasan setiap
daerah harusnya berbeda, disesuaikan dengan SDM dan karakteristik
daerah masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, terdapat daerah
yang lebih banyak membutuhkan pendampingan, disisi lain ada pula
daerah yang perlu banyak membutuhkan pengawasan.
Pendamping Desa adalah salah satu kekuatan yang akan
sangat membantu desa dalam mempercepat langkah menjadi desa
berdaya. Pendamping Desa harus memiliki kemampuan merasuk
dalam karakter kehidupan warga dampingan sekaligus dapat
melakukan pemberdayaan. Fakta di lapangan banyak Pendamping
Desa yang dianggap tidak memiliki kemampuan seperti yang
diharapkan untuk kemajuan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Selain itu banyak Pendamping Desa hanya datang untuk meminta
tanda-tangan pada kepala desa agar dianggap telah bekerja sebagai
salah satu bentuk pertanggungjawaban. Tidak sedikit pula
Pendamping Desa malah mirip seperti petugas administrasi saja di
kantor pemerintah desa.
Tugas utama Pendamping Desa adalah untuk mengawal
implementasi UU Desa dan mendorong pelaksanaan UU Desa itu
dengan cara memberdayakan masyarakat desa dan melahirkan
kader-kader pembangunan desa yang baru. Tugas dari Pendamping
Desa berdasarkan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa yaitu antara lain:
1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa;
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan
sosial
dasar,
pengembangan
usaha
ekonomi
desa,
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna,
pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa;

131

3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa,
lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok
masyarakat desa;
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan
Masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader
pembangunan desa yang baru;
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan
secara partisipatif; dan
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan
memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat
kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan tugas diatas terlihat bahwa Pendamping Desa
memiliki tugas yang berat bahkan bertindak juga sebagai
pengawasan atau pemantau terhadap pelaksanaan Dana Desa.
Pengawasan yang dilakukan oleh Pendamping Desa dapat dilakukan
sejak saat perencanaan sampai dengan pelaksanaan Dana Desa
selesai. Jumlah tenaga Pendamping Desa berdasarkan data dari
Kemendes PDTT (per 31 Januari 2018) berjumlah 37.090 orang untuk
97.958 desa baik yang berkedudukan di desa, kecamatan ataupun
kabupaten yang terdiri dari:
a. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM).
TAPM terdiri dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa
(TA-PMD), Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID), Tenaga Ahli
Pembangunan Partisipatif (TA-PP), Tenaga Ahli Pengembangan
Ekonomi Desa (TA-PED), Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi
Tepat Guna (TA-TTG) dan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Desa (TAPSD). TAPM saat ini berjumlah 2.497 orang di mana
penyebarannya untuk kabupaten yang memiliki 1-5 kecamatan
akan mendapatkan 4 TA, sedangkan untuk kabupaten yang
memiliki lebih dari 5 kecamatan akan mendapatkan 6 TA.

132

Bunga Rampai | Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

b. Pendamping Desa (PD) di Kecamatan.
PD terdiri dari Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan
Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI). PD saat ini
berjumlah 14.987 orang di mana penyebarannya untuk
kecamatan yang memiliki 1-10 desa akan mendapatkan 2 PD yaitu
1 orang PDP dan 1 orang PDTI, untuk kecamatan yang memiliki
11-20 desa akan mendapatkan 3 PD yaitu 2 orang PDP dan 1
orang PDTI, untuk kecamatan yang memiliki 21- 30 desa akan
mendapatkan 3 orang PDP, dan seterusnya.

c. Pendamping Lokal Desa (PLD)
Jumlah PLD saat ini berjumlah 19.606 orang. Pembagian per desa
di mana masing-masing PLD akan mendampingi 4 Desa. Untuk
Kabupaten yang memiliki desa setelah dibagi 4 terdapat sisa desa
maka akan ditambah 1 PLD lagi.
Jika kita bisa memberdayakan sepenuhnya Pendamping Desa
utamanya Pendamping Lokal Desa maka akan lebih mudah
pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa sehingga tidak perlu
sampai Aparat Pengawas Hukum (APH) melakukan pengawasan Dana
Desa. Hal ini yang akan membuat pelaksana Dana Desa di Desa
ketakutan terlebih dahulu sebelum menjalankan program kegiatan
Dana Desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, yang melakukan
tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa adalah
Inspektorat Kabupaten/ Kota. Apabila Inspektorat harus melakukan
pengawasan terhadap seluruh desa yang ada di Kabupaten/Kota
maka tidak akan memungkinkan apabila dilihat dari segi jumlah
pegawai dan waktu untuk melakukan pengawasan yang biasanya
untuk 1 kali pengawasan memerlukan waktu sekitar 1 minggu serta
melihat karakteristik wilayah desa di luar Jawa yang sangat luas
wilayahnya dan jarak antar desa sangatlah jauh.
Selanjutnya apabila melihat jumlah personil yang ada pada
Inspektorat Kabupaten dan tupoksinya yang ada tidak hanya
melakukan pengawasan terhadap Dana Desa saja melainkan
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pengawasan keseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
melaksanakan APBD, maka bisa dipastikan pengawasan yang
dilakukan tidak akan mampu menjangkau ke seluruh desa dalam satu
kabupaten. Untuk itu diperlukan peran serta tenaga pendamping
untuk ikut aktif sejak mulai dari saat perencanaan, pelaksanaan,
maupun pemantauan/pengawasan pembangunan infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat desa. Selain proses pengawasan yang
dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan
representatif dari masyarakat desa.
Pendamping Desa sangatlah dibutuhkan sesuai dengan
porsinya, apalagi melihat keterbatasan tenaga pengawasan dari
inspektorat. Jumlah kuota yang ditetapkan dan dianggarkan dalam
APBN tidak semua terisi sehingga perlu kebijakan lain agar dapat
mendukung pelaksanaan Dana Desa berjalan dengan baik. Tetapi
melihat jumlah honor yang mereka terima kurang memadai pula
yang menyebabkan beberapa Pendamping Desa (khususnya PDL)
yang mengundurkan diri di tengah jalan sebelum pelaksanaan Dana
Desa selesai apalagi sampai saat ini besarnya honor yang diterima
masih mengacu pada Kepmendes Nomor 58.1 Tahun 2015 di mana
dasar acuannya masih menggunakan basis UMP atau UMK
2014/2015. Misalnya untuk Kab. Bogor apabila dibandingkan dengan
UMK Tahun 2018 sebesar Rp3.483.667,00 jauh lebih tinggi dari yang
akan diterima oleh PLD yang totalnya hanya Rp2.477.000,00
Pendampingan dan pengawasan Dana Desa harus berjalan
seiring dan seirama, dalam hal daerah dengan tingkat SDM serta
lebih baik karakteristik daerahnya maka dapat lebih ditekankan
kepada pengawasan dan dapat dikurangi dari segi pendampingan.
Dan sebaliknya daerah dengan tingkat SDM dan karakteristik
geografis yang susah seperti wilayah Papua dan Indonesia Timur
pada umumnya lebih ditekankan kepada segi pendampingan dan
pembinaan sehingga tenaga pendamping lebih banyak ditempatkan
di daerah tersebut. Jangan disamakan wilayah Papua dengan
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memberikan 4 desa dengan 1 pendamping, maka akan sangat amat
susah apalagi dari segi jarak yang jauh antar desa dan transportasi
yang tidak mendukung bahkan tidak ada seperti halnya di Pulau
Jawa.
Penutup
Salah satu kunci sukses pelaksanaan Dana Desa yaitu telah
terlaksananya program pendampingan dan pengawasan Dana Desa
dengan baik. Pelaksanaan pendampingan dan pengawasan Dana
Desa tidak dapat disamaratakan untuk setiap daerah, harus dilihat
karakteristik dan tingkat Sumber Daya Manusia pengelola Dana Desa.
Kebijakan khusus harus diberikan salah satunya dengan clustering
wilayah (sulit/tidak sulit) yang lebih memihak kepada daerah di luar
jawa, wilayah terpencil secara geografis, kepulauan dan perbatasan.
Selain itu sumber daya manusia pengelola dana desa harus
diperhatikan, untuk daerah/desa dengan SDM yang baik dan
karakteristik wilayah yang baik perlu diperbanyak pada aspek
pengawasan dan dikurangi dari segi pendampingan dan sebaliknya
untuk daerah/ desa dengan SDM yang kurang memadai dan
karakteristik wilayah yang susah perlu diperkuat segi pendampingan
dan dikurangi dari segi pengawasannya. Semoga pelaksanaan Dana
Desa dapat berjalan lebih baik kedepannya untuk Indonesia yang
lebih sejahtera.
Tulisan ini telah dimuat dalam Media Defis Edisi XIX Tahun 2018
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