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A.

BAB III

Kebijakan Pengelolaan Keuangan
Pemerintah kabupaten Berau dalam mengelola Keuangan Daerah dalam kurun

waktu lima tahun mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, baru pada tahun
2007 mencoba untuk mengimplementasikan perubahan mendasar terhadap peraturan

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu Permendagri No 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan tersebut meliputi

prosedur dan format penganggaran daerah, penatausahaan, penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah termasuk pertanggungjawabannya.

Berdasarkan perkembangan ketentuan atau peraturan-peraturan dibidang

keuangan, maka disusun kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, sebagai
berikut :

a. Pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diperoleh dari bagian daerah atas Dana

Perimbangan menjadi andalan utama bagi pendapatan daerah, sedangkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor penunjang,

b. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien
dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh
hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban

daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dimasukkan dalam APBD,

sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai
pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan.

d. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan keuangan Daerah antara
lain bahwa;

(1). Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan
belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

(2). Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit
anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
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(1). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang

terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan
peraturan daerah.

(2). Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

(3). Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi didanai dari APBD.

(4). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan
kemampuan pendapatan daerah.

(5). APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

B. Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2005-2010
Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber

pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis

PAD dan mengupayakan secara optimal dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat
diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan

pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Syah. PAD terdiri
dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Bagi Hasil

Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan. Untuk Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri
dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah
tersebut ada beberapa hal dilakukan dalam Intensifikasi dan ekstensifikasi meliputi
a. Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal)
-

Menjamin kepastian hukum.

Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.

b. Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak
(tax minded)

BAB III

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

-

Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah, ada
beberapa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan antara lain :
a. Sosialisasi Peraturan Pajak dan Retribusi

b. Mengefektifkan kerja Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
c. Pendataan Potensi PAD Kabupaen Berau

Intensifikasi PAD dilakukan melalui langkah :



Pendataan Subyek dan Obyek Pajak serta Retirbusi



tidak sesuai dengan kondisi saat ini

Mengadakan Perubahan terhadap beberapa Peraturan Daerah yang sudah
Melakukan kerja sama yang baik dengan perusahaan Pertambangan dan
Kehutanan sehingga dapat memberikan sumbangan pihak ketiga (SP-3)

kepada Pemerintah Kabupaten Berau yang dananya menjadi penerimaan
APBD setiap tahunnya.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Secara totalitas target dan realisasi pendapatan Daerah menunjukkan

adanya pelampauan pendapatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tabel
sebagai berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Total Pendapatan Daerah kabupaen Berau
Periode TA 2005 sampai dengan TA 2010

No.

Tahun
Anggaran

Target

Realisasi

%

Bertambah (Berkurang)

1.

2005

522,841,217,830.94

732,911,608,509.16

140.18

210,070,390,678.22

2.

2006

853,628,546,069,00

1.360.042.008.927,83

159,32

506,413,462,858.16

3.

2007

1,340,653,521,200.00

1,865,141,426,717.37

139.13

524,487,905,517.37

4.

2008

1,500,996,975,691.00

2,136,828,548,613.56

142,36

635,831,572,922.56

5.

2009

1,991,139,175,826.01

2,186,161,101,163.23

109.79

195,021,925,337.22

6.

2010

1,863,402,070,310.09

2,118,859,028,216.42

113.71

255,456,957,906.33

Jumlah

8,072,661,506,927.04 10,399,943,722,147.60 128.83 2,327,282,215,220.53

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau.

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan daerah pada

umumnya mencapai lebih dari 100 persen. Realisasi Pendapatan Daerah periode
2006-2010, menurut sumber pendapatan dapat dilihat pada Tabel berikut.
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Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau Tahun 2005 - 2010

No.

Tahun

Target

Anggaran

Realisasi

%

Bertambah (Berkurang)

1.

2005

21,744,515,500.00

27,432,152,119.22 126.16

5,687,636,619.22

2.

2006

41,139,156,000.00

57,568,985,506.67 139.94

16,429,829,506.67

3.

2007

55,015,560,600.00

81,746,010,073.01 148.59

26,730,449,473.01

4.

2008

55,289,596,100.00 100,420,211,280..28 181.63

45,130,615,180.28

5

2009

88,260,843,000.00 165,264,519,941.22 187.25

77,003,676,941.22

2010

94,531,736,400.00 109,282,966,111.33 115.60

14,751,229,711.33

Jumlah 355,981,407,600.00 541,714,845,031.73 152.18

185,733,437,431.73

6.

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau.

Tabel 3.3 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Berau
Periode TA 2005 sampai dengan TA 2010

No.

Tahun

Target

Anggaran

Realisasi

%

Bertambah (Berkurang)

1.

2005

380,570,400,000.00

585,881,243,219.00 153.95

205,310,843,219.00

2.

2006

599,147,501,460.00

913,747,658,477.00 152.51

314,600,157,017.00

3.

2007

635,681,000,000.00

793,519,553,066.00 124.83

157,838,553,066.00

4.

2008

735,598,444,039.00

996,217,536,480.00 135.43

260,619,092,441.00

5

2009

795,096,890,000.00

816,350,934,426.00 102.67

21,254,044,426.00

6.

2010
Jumlah

726,486,952,229.00

895,091,664,924.00 123.21

3,872,581,187,728.00 5,000,808,590,592.00 129.13

168,604,712,695.00
1,128,227,402,864.00

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau.

3.

Permasalahan dan solusi
Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan

pendapatan daerah antara lain :

a. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan yang ada di
Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

b. Perlu adanya beberapa pembenahan sistem dalam pengelolaan pendapatan.
c.

Pemerintah Pusat belum transparan dalam memberikan informasi tentang
perkiraan penerimaan dana perimbangan yang merupakan kewenangannya,

sehingga perencanaan dana perimbangan sulit ditetapkan secara riil
mendekati realisasinya.

d. Diperlukan

adanya

peningkatan

pengawasan

terhadap

perolehan

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

BAB III

e. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan
pendapatan.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi, serta

untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang
telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Sumber penerimaan pendapatan, khususnya Pajak dan Restribusi Daerah

diupayakan optimal dari segi hasil (yield) berdasarkan azas keadilan (Equity),
memperhatikan Efisiensi Ekonomi, Kemampuan melaksanakan (Ability to

Implement) dan Kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (Suitability as
Local Revenue Source). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan
daerah meliputi upaya Pajak (Tax Effort) yaitu antara penerimaan pajak dengan

kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (Efficiency) yaitu
mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak.

2. Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu
menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak,

menegaskan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Dalam usaha
mencapai efesiensi ini, tiga faktor yang mengancam yang patut diperhatikan
adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan
petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. Daya guna mengukur bagian

dari hasil pajak digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang
bersangkutan.

3. Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain memperhatikan
faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi

awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi
penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk,

tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber
pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang-undangan.

4. Rencana tindakan peningkatan pendapatan daerah adalah merupakan program
terencana dan terpadu untuk: a). mencapai sasaran penerimaan daerah yang

sesuai dengan potensi yang ada, dan b). mengidentifikasikan tindakan-tindakan
yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada
sumber-sumber penerimaan daerah. Dari kedua tujuan di atas, jelas bahwa

rencana peningkatan daerah ini merupakan program yang bersifat selfcorrected. Hal ini berarti, selain untuk mencapai sasaran penerimaan daerah

yang sesuai dengan potensi yang ada (yang realistis), program terpadu ini juga
ditujukan untuk merekomendasikan revisi pada Peraturan Daerah untuk
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Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya

peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada
masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi pungutan peraturan
perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan kepada

publik dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur
daerah kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur
pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan
pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan untuk periode
2011-2015 diarahkan pada upaya sebagai berikut :
1. Penggalian potensi Pendapatan Daerah;

2. Peningkatan partisipasi publik dalam pendapatan daerah;
3. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;

4. Optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah;
5. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah;
6. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;

7. Peningkatan kualitas hubungan dan kerjasama dengan dinas dan instansi
terkait.

Upaya

peningkatan

pendapatan

daerah

dilakukan

secara

kontinu

dan

memperhatikan kemampuan daerah, dengan demikian perlu tahapan prioritas
sebagai berikut :

1. Penetapan dasar hukum Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainlain dan melakukan penyesuaian tarif untuk obyek pajak tertentu;

2. Penataan Adminsitrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan
Lain-lain;

3. Perumusan kebijakan umum pendapatan daerah;

4. Koordinasi konsultasi dan pembinaan pengelolaan pedapatan daerah;
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;

6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pendapatan daerah;
7. Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan;
8. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;

9. Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan;
10. Pengembangan sumber-sumber pendapatan;

Dalam mengatasi faktor-faktor restriksi dalam meningkatkan PAD untuk memenuhi

kebutuhan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, dilakukan beberapa strategi

dalam meningkatkan pendapatan daerah yang diarahkan pada upaya terus menerus
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1. menyempurnakan Sistem dan Prosedur perpajakan dan retribusi daerah
dengan berpedoman pada misi yang terkandung dalam UU No. 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan perubahannya yaitu UU No. 34
Th. 2000, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, pemerataan manfaat dan

kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas
aparat yang tercermin dalam peningkatan disiplin kerja, kejujuran, tanggung
jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi;

2. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi pembayaran baik pajak
daerah maupun retribusi daerah dengan mengintensifkan penyuluhan dan
tauladan yang langsung pada sasaran;

3. meningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah serta penyederhanaan
sistem dan prosedur pelayanan (pelayanan cepat, tepat dan biaya ringan) guna
lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

4. menghitung kembali sektor-sektor kekayaan daerah baik potensi maupun
penetapan tarifnya; serta

5. meningkatkan pembinaan secara terpadu dengan instansi terkait dan aparat
pengelola keuangan daerah.

Berdasarkan strategi tersebut, maka kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2011-

2015 diarahkan pada upaya-upaya berikut :

1. Mendorong meningkatnya pendapatan daerah dari komponen-komponen

penerimaan PAD yang masih memiliki peluang dan potensi intensifikasi dan
ekstensifikasi dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak
memberatkan masyarakat;

2. Mengupayakan tercapainya laju pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 10%

per tahun dari pencapaian tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan yang terhitung
sangat optimis ini didasarkan pada trend perolehan pendapatan asli yang

cenderung naik, serta potensi sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap
secara optimal;

3. Dana Perimbangan diharapkan minimal sama besarnya dari realisasi tahun

tahun-tahun sebelumnya dengan asumsi masih terjadi fiscal gap antara

pendapatan-belanja daerah, dengan mengupayakan ketepatan dan kelancaran
dalm realisasinya.

4. Optimalisasi dana APBN dan BLN untuk menunjang pembangunan daerah
5. Optimalisasi aset daerah untuk peningkatan PAD

a. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik
dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi,
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b. Memantapkan

kerjasama

(kolaborasi)

antar

sektor

dalam

mengantisipasi akan terjadinya benturan kepentingan terkait dengan

penerapan penegakan aturan (regulatory function) dan pengelolaan
pendapatan (budgetory function).

c. Menjaga keakurasian data potensi pajak dengan tetap konsisten
melaksanakan pemantauan dan pembinaan.

d. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial
ekonomi masyarakat.

e. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan
secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas

C.

pelayanan.

Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2005-2010
1. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Dalam konteks belanja, kebijakan umum belanja daerah sejak tahun 2005

sampai dengan 2010, diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau dari Tahun
2005-2010

dalam

pengelolaan

Belanja

Daerah

peraturan/ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas.

mengacu

pada

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka Struktur Belanja Daerah

Kabupaten Berau dikelompokkan sebagai berikut : Pada Tahun 2006 belanja

daerah dikelompokkan pada Belanja Rutin, Belanja Pembangunan, Belanja
Transfer,

Belanja

Pengeluaran

Tidak

Tersangka.

Selanjutnya

dengan

ditetapkannya Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka mulai tahun anggaran 2007 Belanja Daerah
dikelompokan menjadi Belanja Langsung (belanja yang terkait langsung dengan

pelaksanaan program) dan Belanja Tidak Langsung (tidak terkait secara
langsung dengan program).

a. Kebijakan Belanja Daerah
Dibidang Belanja, kebijakan diprioritaskan terhadap kewajiban daerah

dalam kerangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan

fasilitas umum lainnya. Sebagaimana tertuang dalam skala prioritas

pembangunan daerah Kaltim yaitu peningkatan kualitas sumber daya
manusia

(SDM),

pembangunan

dan

pengembangan

infrastruktur
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dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi, dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi dan

efektivitas dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, langkah kebijakan
pengelolaan belanja daerah adalah:

1. Menyelaraskan alokasi belanja sesuai dengan prioritas dan plafon
anggaran yang setiap tahun disusun bersama-sama DPRD.

2. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi

kebutuhan masyarakat (public interest), misalkan 20% dari APBD
Alokasi anggaran Pendidikan

3. Melalui Musrenbang berupaya untuk mengakomodir segala bentuk
aspirasi dan kepentingan masyarakat

4. Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi serta efektivitas
pengelolaan belanja daerah.

b. Target dan Realisasi Belanja

Gambaran realisasi Belanja Daerah Kabupaten Berau periode Tahun

Anggaran 2006-2010, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 3.4. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2006-2009
No.

Tahun
Anggaran

Target

Realisasi

%

Selisih

1.

2006

1,011,956,511,082.16

544,604,955,017.17

53.82%

467,351,556,064.99

2.

2007

1,632,104,839,510.36

918,302,104,252.09

56.26%

713,802,735,258.27

3.

2008

1,753,639,755,492.37

1,120,393,383,862.55

63.89%

633,246,371,629.82

4.

2009

1,992,949,075,826.01

1,193,555,263,396.14

59.89%

799,393,812,429.87

6,390,650,181,910.90

3,776,855,706,527.95

59.10%

2,613,794,475,382.95

Jumlah

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau.

Selama kurun waktu 5 tahun 2005 – 2010 target dan realisasi Belanja

Daerah terus mengalami peningkatan sejalan dengan semakin meningkatnya

kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Dilihat dari rata-rata realisasi belanja daerah terhadap anggaran hanya
mencapai 59,10%. Terutama adalah karena keterlambatan penetapan APBD
sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dan sebagai dampaknya adalah tingginya kegiatan luncuran di
tahun berikutnya.

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau periode tahun

anggaran 2006-2009 dapat dikategorikan menurut jenis belanja yaitu antara
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Modal dan Belanja Bantuan Sosial, anggaran dan realisasinya dapat dilihat
sebagaimana tabel di bawah ini :

1. Pelaksanaan Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung
Tabel 3.5 Realisasi Pelaksanaan Belanja Administrasi Umum
Tahun 2006-2009
No.

Tahun
Anggaran

Target

Realisasi

%

Selisih

1.

2006

272,787,514,234.27

222,643,998,342.00

81.62

50,143,515,892.27

2.

2007

362,247,268,530.36

229,416,059,575.00

63.33

132,831,208,955.36

3.

2008

259,050,049,466.37

206,835,157,868.25

79.84

52,214,891,598.12

4.

2009

399,758,670,617.01

268,607,061,693.00

67.19

131,151,608,924.01

1,293,843,502,848.01

927,502,277,478.25

71.69

366,341,225,369.76

Jumlah

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau.

2. Pelaksanaan Belanja Langsung /Publik
Tabel 3. 6 Realisasi Pelaksanaan Belanja Operasi Pemeliharaan dan Belanja Modal
Tahun 2006-2010
No
.

Tahun
Anggara

Target

Realisasi

%

Selisih

n

1.

2006

739,168,996,847.89

321,960,956,675.47

43.56

417,208,040,172.42

2.

2007

1,269,857,570,980.00

688,886,044,677.09

54.25

580,971,526,302.91

3.

2008

1,357,806,916,026.00

757,690,027,989.30

55.80

600,116,888,036.70

4.

2009

1,469,659,055,209.00

837,221,176,417.14

56.97

632,437,878,791.86

Jumlah

4,836,492,539,062.89

2,605,758,205,759.00

53.88

2,230,734,333,303.89

Sumber : Data Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2006-2009 Kabupaen Berau

3. Pelaksanaan Belanja Modal
Tabel 3.7 Realisasi Pelaksanaan Belanja Modal
Tahun 2006-2009
No.

Tahun
Anggaran

Target

Realisasi

%

Selisih

1.

2006

463,229,583,315.00

153,489,584,425.00

33.13

309,739,998,890.00

2.

2007

890,223,828,317.00

475,456,524,308.09

53.41

414,767,304,008.91

3.

2008

948,661,412,321.00

620,534,771,470.30

65.41

328,126,640,850.70

4.

2009

966,991,350,871.00

544,665,299,407.05

56.33

422,326,051,463.95

3,269,106,174,824.00

1,794,146,179,610.44

54.88

1,474,959,995,213.56

Jumlah
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4. Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial
Tabel 3.8 Realisasi Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2007-2009
No.

Tahun
Anggaran

Target

Realisasi

%

Selisih

1.

2007

92,954,267,300.00

46,650,774,853.00

50.19

46,303,492,447.00

2.

2008

77,173,590,000.00

30,730,816,267.00

39.82

46,442,773,733.00

3.

2009

62,963,850,000.00

35,028,889,948.00

55.63

27,934,960,052.00

233,091,707,300.00

112,410,481,068.00

48.23

120,681,226,232.00

Jumlah

Sumber : Data Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2006-2009 Kab Berau

Untuk rincian realisasi belanja daerah mulai TA. 2007 pengelompokan belanja

berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Langsung (
belanja yang terkait dengan pelaksanaan program) dan belanja Tidak Langsung
(tidak terkait secara lanmgsung dengan program).

2. Permasalahan dan Solusi

Selama kurun waktu tahun 2005-2010 permasalahan umum Belanja Daerah

yang dihadapi antara lain adalah sebagai berikut :


Belum adanya keseragaman pemahaman dalam penerapan Permendagri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sehingga


menghambat

anggaran belanja.

percepatan

penyusunan

maupun

pelaksanaan

Alokasi anggaran yang terbatas sehingga belum memenuhi kebutuhan dan

skala prioritas, disamping belum seara optimal dalam aspek ekonomis,


efisiensi dan efektivitas.



dibendung, sementara upaya untuk membantu dibatasi.

Kebijakan anggaran belanja bantuan untuk instansi vertikal di daerah sulit
Begitu pula bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan terus
mengalami peningkatan, sementara ketentuan telah membatasi.

Dalam mengatasi masalah tersebut diatas, maka dilakukan beberapa upaya sebagai
berikut :

1. Belanja Pegawai (terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung digunakan
untuk membiayai kegiatan aparatur di bidang pelayanan yang hasil, manfaat dan
dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, diarahkan agar lebih
efisien, efektif, realistis, dan proporsional terhadap belanja langsung ( urusan wajib dan
urusan pilihan);
3. Belanja Bantuan yang besarannya mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah
dalam menutupi kesenjangan fiskal anggaran dan aspek keadilan serta pemerataan
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4. Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam,
bencana sosial dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah diarahkan penggunaannya secara
proporsional, tepat guna dan akuntabel;
5. Belanja Langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang hasil,
manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat melalui
pemberdayaan masyarakat dengan prioritas :
a. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Relevansi Dunia Pendidikan
dengan Dunia Usaha;
b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Berbasis
Masyarakat;
c. meningkatnya kemampuan Iptek;
d. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sosial dan Ekonomi Berbasis Masyarakat;
e. Restrukturisasi, Refungsionalisasi dan Revitalisasi Lembaga-Lembaga Pemerintahan
dan Lembaga Kemasyarakatan pembangunan ekonomi serta perkuatan Ekonomi
Masyarakat;
f. Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian Dalam Arti Luas;
g. Penataan Ulang Struktur Industri Yang Berdaya Saing dan Berbahan Baku Lokal
Unggulan, serta
h. pengembangan dan Revitalisasi Kawasan.
Implementasi belanja daerah pada prioritas daerah tersebut dilaksanakan dengan tidak
mengabaikan sektor lainnya;
6. Meningkatkan disiplin anggaran dengan menghindarkan setiap bentuk pembelanjaan
yang tidak dianggarkan pada tahun anggaran berjalan, kecuali belanja yang disebabkan
keadaan darurat sesuai ketentuan perundang-undangan dan dicantumkan dalam
perhitungan anggaran.
7. Disiplin dalam penjadualan anggaran
8. Disiplin pengalokasian anggaran berdasarkan karakteristik sumber penerimaan.
Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk membiayai
belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan kegiatan yang terkait dengan
penyediaan sarana dan prasarana dasar.

D. Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk

menutupi selisih antara pos pendapatan dengan pos belanja. Pembiayaan Daerah

terdiri dari pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Pembiayaan

penerimaan merupakan alokasi anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan dilakukan untuk menguatkan struktur
pendapatan. Sedangkan pembiayaan pengeluaran dilakukan untuk pembentukan
dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang
dan pemberian pinjaman daerah.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah.
Gambaran target dan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Berau tahun

anggaran 2006 – 2009, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
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Tabel 3.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006 – 2009
Tahun

Penerimaan

Pengeluaran

Anggaran

Pembiayaan

Pembiayaan

1.

2006

384,205,853,622.16

25,000,000,000.00

359,205,853,622.16

2.

2007

790,436,603,910.36

25,000,000,000.00

765,436,603,910.36

3.

2008

922,460,965,353.37

59,000,000,000.00

863,460,965,353.37

4.

2009

989,624,430,896.01

73,450,000,000.00

918,096,848,826.01

6.

2010

920,900,567,863.09

20,250,000,000.00

900,650,567,863.09

4,007,628,421,644.99

202,700,000,000.00

3,804,928,421,644.99

No.

Jumlah

Selisih

Sumber : DPPKK APBD Kab Berau.

Untuk periode tahun 2005– 2010, realisasi sumber dana pada komponen

Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
yang Lalu (SILPA). Sedangkan pada komponen pengeluaran pembiayaan,

penggunaan dana hanya untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada
A.

BPD/BUMD.

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Berau periode tahun 20011 - 2015

diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun dana perimbangan serta penerimaan
pembiayaan.
a.

Penerimaan Pendapatan
2010,

Dilihat dari realisasi pendapatan daerah pada kurun waktu 2005 pendapatan

asli

daerah

mencapai

pertumbuhan

yang

cukup

menggembirakan yaitu sebesar 52,18 %, sedangkan dana perimbangan

keuangan dari pemerintan pusat tumbuh sebesar 29,13 % sebagaimana pada
tabel berikut.

Tabel 3.10
Realisasi Penerimaan APBD dari Tahun 2005 – 2010

URAIAN
NO.

JENIS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

27.432.152.119,22

57.568.985.506,67

81.746.010.073,01

100.420.211.280,28

165.264.519.941,22

109.282.966.111,33

585.881.243.219,00

913.747.658.477,00

793.519.553.066,00

996.217.536.480,00

816.350.934.426,00

895.091.664.924,00

3,129,589,500.00

4,519,061,322.00

199,271,693,543.00

117,876,701,000.00

214,921,215,900.00

196,429,357,119.00

616,442,986,843.22

975,835,707,311.67

1,074,537,258,689.01

1,214,514,450,768.28

1,196,536,672,276.22

1,200,803,990,164.33

4.45

5.90

7.61

8.27

13.81

9.10

95.04

93.64

73.85

82.03

68.23

74.54

PENERIMAAN
1.
2.

PAD
Dana
Perimbangan
Lain-lain

3.

Pendapatan
yang Sah

4.

APBD
Komposisi
PAD
Komposisi
Dana
Perimbangan
Komposisi
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Sedangkan dari struktur pendapatan daerah pada kurun waktu tersebut

diatas, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 8,19 %,

perimbangan keuangan masih dominan yaitu sebesar 81,22 %, sedangkan lainlain pendapatan yang sah sebesar 10,59 %

Oleh karena itu, pada kurun waktu RPJMD 2011-2015 ke depan,

diarahkan peran PAD terhadap total pendapatan daerah dapat lebih
ditingkatkan

dengan

kontribusi

sebesar

54,38

%

dengan

tingkat

pertumbuhan PAD sebesar 10,87 % dan pertumbuhan penerimaan dari
perimbangan keuangan pusat sebesar 9 %. Proyeksi perhitungan pendapatan
pada tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.11

Proyeksi Penerimaan APBD dari Tahun 2011 – 2015
N

URAIAN JENIS

O

PENERIMAAN

.
1
.

2
.

3
.

PAD
Dana Perimbangan
APBD

Komposisi PAD

2011

2012

2013

2014

2015

99.740.434.200,00

115.702.325.300,00

134.906.208.200,00

157.300.758.500,00

183.407.774.400,00

865.607.245.830,00

865.607.245.830,00

865.607.245.830,00

865.607.245.830,00

865.607.245.830,00

62.767.197.344,00

62.767.197.344,00

62.767.197.344,00

62.767.197.344,00

62.767.197.344,00

1.028.114.877.374,00

Data diolah : DPPKK Kab. Berau

1.044.076.768.474,00

1.063.280.651.374,00

1.085.675.201.674,00

1.111.782.217.574,00

Berdasarkan data historis keuangan daerah tersebut, maka kebijakan

keuangan Kabupaten Berau selama periode tahun 2011 - 2015 diarahkan pada
hal-hal berikut.
1.

Mengintensifkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli

2.

Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli

3.

Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah.
daerah yang baru dan yang sah.

Mengupayakan peningkatan penerimanaan dari dana perimbangan,

terutama yang bersumber dari dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya
alam yang selama ini dirasakan kurang adil dan membantu pemerintah

4.

pusat dalam melakukan pemungutan dana bagi hasil pajak di daerah.
Diupayakan PAD Kabupaten Berau dapat meningkat sebesar

54,38 %

pertahun, dan dana perimbangan meningkat rata-rata 10,87 %, sehingga
penerimanaan daerah yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan

5.

meningkat rata-rata 9,25 % pertahun.

Mengupayakan tersedianya Dana Alokasi Khusus sebagai kompensasi dari

pengurangan Dana Alokasi Umum yang mulai tahun 2010 diperkirakan
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b.
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Penerimaan Pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan merupakan salah satu komponen dalam

penerimaan daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan dari tahun
sebelumnya, baik itu sebagai bentuk efisiensi ataupun kelebihan penerimaan dari

target penerimaan yang ditetapkan tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan

memberikan kontribusi yang cukup besar dalam anggaran Kabupaten Berau
selama ini. Pada tahun 2007 nilainya hampir setara dengan nilai dana

perimbangan yang mencapai Rp, sehingga APBD Kabupaten Berau pada tahun
2007 mencapai Rp. Oleh karena itu, penerimaan yang bersumber dari

penerimaan pembiayaan dapat menjadi katub pengaman untuk mencukupi
defisit anggaran setiap tahun.
c.

Pembiayaan
Kebijakan pembiayaan yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran

Kabupaten Berau baik untuk jenis belanja tidak langsung maupun belanja
langsung selama tahun 2011 - 2015 diarahkan untuk hal berikut.
1.
2.

Melakukan efesiensi anggaran terhadap jenis belanja/pengeluaran yang
terkesan boros, seperti belanja honor, perjalanan dinas, dan belanja barang
dan jasa, dan dianggarkan secara selektif.

Belanja langsung diprioritaskan untuk membiayai belanja modal yang dapat

memberikan multiflier effect dalam pertumbuhan ekonomi khususnya
yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum

seperti; pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air
3.
4.

bersih, Pertanian , serta pendidikan dan kesehatan.

Meningkatkan sinergi anggaran pembangunan melalui dana sharing antara
APBN dan APBD Provinsi, dan antara APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.

Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang

lebih efektif dan efisien, seperti multiyears kontrak yang berbasis kinerja
dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan peundangan yang

5.

berlaku.

Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan 20 % anggaran pendidikan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah.

