BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota.
Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud
otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang
merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Artinya
daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara
bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan
yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian
pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan
daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda
pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Kabupaten/kota adalah ujung tombak
pelaksanaan pembangunan karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui
kebutuhan dan potensi sumber daya di daerahnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan

local accountability pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah.
Sebagai konsekuensi logis dari otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk
desentralisasi maka akan ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam usaha
penggalian dan penggunaan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana
yang berasal dari pemerintah daerah. Konteks desentralisasi memberikan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah–daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada
peraturan perundang–undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan
perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh
terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem
pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting.
Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal capacity) agar mampu
mencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (fiscal

gap). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan,

pertanggungjawaban

dan

pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan
suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah
sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk
mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan
pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis atas
sumber-sumber penerimaan daerah menjadi sangat penting karena penyelenggaraan fungsi
pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila tersedia pendanaan yang
cukup. Pemerintah daerah harus dapat memperkirakan seakurat mungkin potensi
penerimaan daerah sehingga pelaksanaan atas rencana pembangunan sesuai dengan
kewenangan daerah dapat terlaksana dengan baik (money follow function).
Maksud dari analisis pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Simeulue ini adalah
untuk memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan dalam
mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Analisis
pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi dan prediksi atas komponen
APBK dan laporan keuangan daerah. Dengan demikian, analisis dilakukan terhadap realisasi
kinerja keuangan Kabupaten Simeulue 5 (lima) tahun sebelumnya.
Analisis pendanaan Kabupaten Simeulue dilakukan terhadap komponen-komponen
laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis dilakukan terhadap jenis pendapatan, belanja
dan

pembiayaan

sesuai

dengan

susunan/struktur

APBK

Simeulue,

yang

meliputi

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis juga dilakukan terhadap unsur-unsur neraca
daerah, yakni aset, hutang daerah, dan ekuitas dana, serta terhadap penerimaan daerah
yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah.
Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang
kapasitas keuangan daerah.

Kapasitas keuangan daerah memperlihatkan sejauh mana

daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah dan sumber
penerimaan lainnya, sehingga dapat dipahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama
ini. Dalam konsep penganggaran yang membolehkan terjadinya defisit pada batas-batas
tertentu, kebijakan pendanaan menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan
pembangunan daerah dan pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan partisipatif.
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3.1.

3.1.1

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue
Analisis Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kapasitas
pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, sebagai bentuk kemampuan
pendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi
yang berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan daerah, diantaranya angka rata-rata
pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu, asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju
pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan daerah, dan kebijakan di bidang keuangan negara.
Perkembangan APBK dan rata-rata realisasi APBK Simeulue tahun 2007-2012 dapat
dilihat pada tabel 3.1 :
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Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Simeulue
Tahun 2007 s/d 2012
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Berdasarkan tabel di atas rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan sebesar
9,93%, dan kontribusi pertumbuhan rata-rata per jenis pendapatan terhadap pendapatan
daerah didominasi oleh dana perimbangan sebesar 8,20%, lain-lain pendapatan daerah
sebesar 93,14%, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 44,94%
Berdasarkan data tersebut diatas pendapatan daerah Kabupaten Simeulue masih
lebih didominasi oleh dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi umum, Bagi hasil
SDA dan non SDA, serta Dana Alokasi Khusus. Selanjutnya diikuti oleh lain-lain Pendapatan
daerah yang Sah yang terdiri dari bagi hasil Pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi, serta
dana penyesuaian, Sedangkan kontribusi PAD menjadi komponen terkecil dalam struktur
Pendapatan daerah yang lebih didominasi oleh Retribusi daerah.
Pencapaian target tersebut merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Simeulue
dalam menggali dan mengoptimalisasikan sumber-sumber PAD dengan cara intensifikasi
dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial maupun penyesuaian tarif
terhadap pengenaan Pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi
didaerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.1.2 Belanja Daerah
Belanja daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban
daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran
kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja, dimana
arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan
publik dengan menganut pada Pro Poor, Pro growth, dan pro job.
Di Kabupaten Simeulue rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama kurun waktu
2007-201 sebesar 9,60%, pertumbuhan belanja langsung sebesar 17,11 % dan belanja
langsung sebesar 5,35%. Sedangkan untuk Proporsi, belanja tidak langsung lebih dominan
bila dibandingkan dengan belanja langsung hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar
pendapatan daerah digunakan untuk belanja pegawai. Lebih lengkap dapat dilihat pada
tabel 3.2 :
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Tabel 3.2
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Simeulue tahun (2007-2012)
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Pada lima tahun ke depan, proporsi alokasi ini akan dicermati dengan lebih baik
sejalan dengan dinamika perekonomian dan kondisi sosial di Kabupaten Simeulue. Kebijakan
pengalokasian anggaran setiap tahun akan disepakati oleh Bupati Simeulue dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue (DPRK) dalam Kebijakan Umum APBK (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Simeulue (APBK), sesuai dengan substansi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
(RKPK) yang dihasilkan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Musrenbang) dan pendekatan perencanaan lainnya (seperti top-down dan teknokratik).
Tabel 3.3. menyajikan informasi tentang pengeluaran wajib dan mengikat serta
prioritas utama Kabupaten Simeulue selama tahun 2007-2011. Penyajian informasi ini
dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana porsi anggaran untuk belanja yang sifatnya
wajib, mengikat, serta menjadi prioritas dalam anggaran Kabupaten Simeulue.
Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Simeulue
bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan
yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.
Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar
serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap periodik oleh Pemerintah
Kabupaten Simeulue seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga,
belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja
sejenis lainnya.
Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap
periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundangundangan serta keberlangsungan pelayanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan
pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru, dan tenaga medis serta belanja sejenis
lainnya.
Pengeluaran pembiayaan yang wajib, mengikat dan prioritas utama adalah
pengeluaran pembiayaan yang harus dibayai, baik karena amanat perundang-undangan
maupun komitmen/kontrak perjanjian pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Data analisis
realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada berikut ini :
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Tabel 3.3
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Kabupaten Simeulue
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3.1.3 Analisis Pembiayaan
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBK
dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil
dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar
dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan menggunakan surplus diperlukan
pembiayaan daerah.
Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup
selisih antara Pendapatan dearah dan Belanja Daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran.
Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu,
penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset
daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah
angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan.
Secara historis, jumlah seluruh penerimaan, yakni gabungan dari penerimaan dari
pendapatan daerah dan penerimaan dalam pembiayaan daerah, selalu meninggalkan sisa dana
pada akhir tahun, yang disebut sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Untuk tahun
anggaran 2007 sampai 2012, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan cenderung
mengalami penurunan, yakni sebesar Rp. 27.912.925.366 pada tahun 2009 menjadi
Rp. 24.141.558.987,- pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektifitas dan
efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan utamanya berkaitan
dengan pencapaian target kinerja (output dan outcome) dan atau adanya perencanaan
anggaran yang kurang akurat. Rincian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan dapat
dilihat pada Tabel 3.4. berikut.

Tabel 3.3
Rincian Pembiayaan Kabupaten Simeulue Tahun 2007 s/d 2012
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3.1.4 Neraca Daerah
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan
Daerah, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi
pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca
daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang),
dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.
Neraca Kabupaten Simeulue periode tahun 2007, yaitu jumlah aset lancar sebesar
Rp 536.587.525 sedangkan jumlah aset tetap sebesar Rp 409.339.818.996. Selain itu,
nilai aset lainnya sebesar Rp 9.783.473.517,00. Total Aset Daerah Kabupaten Simeulue
yang tercatat pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 591.214.730.529.
Kewajiban (utang) Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat diklasifikasikan menjadi
dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka
pendek pada tahun 2007 tercatat sebesar Rp 150.000.000,00 sedangkan kewajiban
jangka panjang tercatat sebesar Rp 0,00. Untuk lebih jelasnya mengenai aset daerah
Kabupaten Simeulue pada tahun 2007 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
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Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Simeulue TAHUN 2007-2011
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Tabel 3.6
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Simeulue

3.2

Kerangka Pendanaan
Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun

2012-2017 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum
pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2007-2012), maka dapat
disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun
2012-2017. Berdasarkan potensi pendanaan, Kabupaten Simeulue mempunyai potensi
pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah dan juga didukung oleh Dana Perimbangan
dan sumber-sumber pendapatan lainnya sbb :
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Tabel 3.7
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2017 (masukan dana Otsus di Pendapatan)
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