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BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, disajikan kondisi umum Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan (DJPK) yang merupakan penggambaran atas

pencapaian-pencapaian dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPK periode

sebelumnya (2010-2014). Renstra DJPK periode sebelumnya ini disusun

berdasarkan fokus prioritas yang terkait dengan bidang tugas DJPK dari

Renstra Kementerian Keuangan 2010-2014, yaitu berupa fokus prioritas

pengelolaan perimbangan keuangan. DJPK merupakan salah satu unit Eselon I

di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai core business untuk

melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal yang adil, proporsional,

transparan, dan akuntabel melalui pengalokasian dan penyaluran transfer ke

daerah. Untuk mendukung kebijakan tersebut, sesuai dengan amanat PMK

No.206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan, DJPK mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan.

Penyusunan Renstra ini selain mengacu pada Renstra Kementerian

Keuangan 2015-2019 juga mengacu pada Cetak Biru Transformasi

Kelembagaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2014-2025. Hal ini

merupakan usaha DJPK untuk memberikan peran dan kontribusi yang

signifikan sebagai subsistem tak terpisahkan dari Transformasi Kelembagaan

Kementerian Keuangan. Renstra ini mencakup dokumen perencanaan jangka

menengah (5 tahun) dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi DJPK,

yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan bersifat indikatif. Renstra

DJPK diarahkan sepenuhnya untuk dapat mendukung transformasi

kelembagaan Kementerian Keuangan dan DJPK. Untuk itu, DJPK berupaya

untuk memberikan kontribusi yang optimal terhadap upaya perbaikan
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kebijakan dan standardisasi teknis di bidang desentralisasi fiskal,

perimbangan keuangan, dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat

dan daerah melalui penyempurnaan formulasi, perhitungan, penyaluran,

implementasi norma dan standardisasi teknis di bidang perimbangan

keuangan yang proporsional, akuntabel, dan transparan.

Dalam rangka mewujudkan usaha-usaha tersebut serta dalam rangka

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang kebijakan fiskal,

terdapat potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DJPK. Potensi dan

permasalahan DJPK akan dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir bab I

ini.

I.1 KONDISI UMUM

Dalam Renstra DJPK Tahun 2010-2014, arah kebijakan dan strategi

Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan dikelompokkan dalam empat

tema yaitu transfer ke daerah, pajak daerah dan retribusi daerah,

pembiayaan dan kapasitas daerah, dan evaluasi pendanaan dan informasi

keuangan daerah.

Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah

Pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa hubungan keuangan,

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya

lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sebagai

pengejawantahan amanat Pasal 18A ayat 2 UUD 1945 tersebut, melalui

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diatur mengenai

pembagian sumber-sumber keuangan berdasarkan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan prinsip-prinsip pengelolaan

hubungan keuangan Pusat dan Daerah. Sumber-sumber keuangan bagi

daerah mencakup penerimaan yang berasal dari pemungutan pajak daerah
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dan retribusi daerah, dana perimbangan, serta pinjaman dan hibah.

Disamping itu, terdapat beberapa undang-undang sektoral yang

mengamanatkan alokasi dana dari pusat untuk pemerintah daerah guna

mendanai program tertentu. Sebagai implementasi dari UU Nomor 33

Tahun 2004 dan undang-undang terkait lainnya tersebut, Pemerintah

Pusat setiap tahunnya mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dalam

APBN.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran Transfer ke Daerah, yang

terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan

Penyesuaian diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah

serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta

antardaerah; (2) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan

waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran transfer ke daerah; (3)

meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi

kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) mendukung

kesinambungan fiskal nasional; (5) meningkatkan sinkronisasi antara

rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah; (6)

meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal,

terluar, dan terdepan; serta (7) meningkatkan pelaksanaan pemantauan

dan evaluasi terhadap jenis dana transfer tertentu guna meningkatkan

kualitas belanja daerah.

Sejalan dengan arah dan tujuan kebijakan alokasi Transfer ke

Daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan

kesinambungan fiskal nasional, selama kurun waktu tahun 2010-2014,

alokasi dana transfer ke daerah terus mengalami peningkatan. Jika pada

tahun 2010, alokasi anggaran Transfer ke Daerah mencapai Rp344,7

triliun, maka pada tahun 2014, jumlahnya menjadi Rp596,5 triliun atau

meningkat sebesar 73,1% dari tahun 2010. Alokasi anggaran Transfer ke

Daerah tahun 2014 tersebut 16,2 persen lebih tinggi dibandingkan dengan
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alokasi pada tahun 2013 sebesar Rp513,3 triliun. Perkembangan Transfer

ke Daerah tahun 2010-2014 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Perkembangan Transfer ke Daerah Tahun 2010-2014
(dalam triliun rupiah)

URAIAN 2010
%

thd
BN

2011
%

thd
BN

2012
%

thd
BN

2013
%

thd
BN

2014
%

thd
BN

I. Dana Perimbangan 316,7 30,4 347,2 26,8 411,3 27,6 430,4 26,1 491,9 26,2

a. Dana Bagi Hasil 92,2 8,8 96,9 7,5 111,5 7,5 88,5 5,4 117,7 6,3

b. Dana Alokasi Umum 203,6 19,5 225,5 17,4 273,8 18,4 311,1 18,9 341,2 18,2

c. Dana Alokasi Khusus 21,0 2,0 24,8 1,9 25,9 1,7 30,8 1,9 33,0 1,8

II. Dana Otsus dan Penyesuaian 28,0 2,7 64,1 4,9 69,4 4,7 82,8 5,0 104,6 5,6

a. Dana Otonomi Khusus 9,1 0,9 10,4 0,8 12,0 0,8 13,4 0,8 16,1 0,9

b. Dana Keistimewaan DIY 0,0 0,0 0,5 0,0

c. Dana Penyesuaian 18,9 1,8 53,7 4,1 57,4 3,8 69,3 4,2 87,9 4,7

Jumlah 344,7 33,1 411,3 31,8 480,6 32,2 513,3 31,1 596,5 31,8
Keterangan:
BN = Belanja Negara
Data 2010-2013 adalah data realisasi APBN, Data 2014 adalah data APBN-P
Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam tahun 2014 juga dialokasikan dana Transfer ke Daerah untuk

15 (lima belas) daerah otonom baru hasil pembentukan tahun 2012 dan

2013 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Daftar daerah

otonom baru yang mendapatkan dana Transfer ke Daerah pada tahun 2014

dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel Daftar Daerah Otonom Baru

No Daerah Otonom Baru Provinsi Daerah Induk UU Pembentukan

Tahun 2012

1 Prov. Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Timur UU No. 20 Tahun 2012

2 Kab. Pangandaran Jawa Barat Kab. Ciamis UU No. 21 Tahun 2012

3 Kab. Pesisir Barat Lampung Kab. Lampung Barat UU No. 22 Tahun 2012

4 Kab. Manokwari Selatan Papua Barat Kab. Manokwari UU No. 23 Tahun 2012

5 Kab. Pegunungan Arfak Papua Barat Kab. Manokwari UU No. 24 Tahun 2012

Tahun 2013

1 Kab. Mahakam Ulu Kalimantan Timur Kab. Kutai Barat UU No. 2 Tahun 2013

2 Kab. Malaka Nusa Tenggara Timur Kab. Belu UU No. 3 Tahun 2013

3 Kab. Mamuju Tengah Sulawesi Barat Kab. Mamuju UU No. 4 Tahun 2013

4 Kab. Banggai Laut Sulawesi Tengah Kab. Bangai Kepulauan UU No. 5 Tahun 2013

5 Kab. Pulau Taliabu Maluku Utara Kab. Kep. Sula UU No. 6 Tahun 2013

6 Kab. Penukal Abab
Lematang Ilir

Sumatera Selatan Kab. Muara Enim UU No. 7 Tahun 2013

7 Kab. Kolaka Timur Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka UU No. 8 Tahun 2013

8 Kab. Morowali Utara Sulawesi Tengah Kab. Morowali UU No. 12 Tahun 2013

9 Kab. Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara Kab. Konawe UU No. 13 Tahun 2013

10 Kab. Musi Rawas Utara Sumatera Selatan Kab. Musi Rawas UU No. 16 Tahun 2013

Dana Perimbangan

Selama kurun waktu tahun 2010-2014, alokasi Dana Perimbangan

terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2010, alokasi anggaran

dana perimbangan mencapai Rp316,7 triliun, maka pada tahun 2014,

jumlahnya menjadi Rp491,9 triliun atau meningkat sebesar 56,2% dari

tahun 2010. Perkembangan dana perimbangan tersebut dipengaruhi oleh

perkembangan volume dan kebijakan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Perimbangan pada tahun 2014 sebesar 491,9 triliun

rupiah atau naik sebesar 155,32% jika dibandingkan dengan alokasi Dana

Otsus pada tahun 2010 sebesar 316,7 triliun rupiah.
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Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Dana Otonomi Khusus

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi

Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka berdasarkan UU

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua jo. UU Nomor 35

Tahun 2008 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat besarnya

adalah setara dengan 2 persen dari pagu DAU Nasional, dengan pembagian

70 persen untuk Provinsi Papua dan 30 persen untuk Provinsi Papua

Barat. Dana Otsus ini ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan

kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selain Dana Otsus, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga

mendapatkan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur yang besarnya

disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan tambahan porsi

DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA Gas Bumi masing-masing sebesar

55 persen dan 40 persen dari PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang

berasal dari wilayah provinsi yang bersangkutan. Dana Tambahan

Infrastruktur diberikan dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan

infrastruktur sehingga sekurang-kurangnya dalam 25 (dua puluh lima)

tahun sejak tahun 2008 seluruh kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat

penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut, atau

udara yang berkualitas.

Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Aceh besarnya setara dengan 2

persen dari pagu DAU Nasional dan ditujukan untuk pembiayaan

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi

rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan

kesehatan. Dana Otsus Provinsi Aceh berlaku untuk jangka waktu 20

tahun sejak 2008, dan alokasinya dibedakan menjadi dua, yakni: (i) untuk
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tahun pertama sampai dengan tahun ke lima belas, besarnya setara

dengan 2 persen plafon DAU Nasional, dan (ii) untuk tahun keenam belas

sampai dengan tahun kedua puluh, besarnya setara dengan 1 persen

plafon DAU Nasional.

Alokasi Dana Otsus pada tahun 2014 sebesar 16,1 triliun rupiah atau

naik sebesar 176,92% jika dibandingkan dengan alokasi Dana Otsus pada

tahun 2010 sebesar 9,1 triliun rupiah.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

DIY dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY.

Kewenangan keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang

dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU

Pemerintahan Daerah, yaitu:

a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang

Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

c. kebudayaan;

d. pertanahan; dan

e. tata ruang.

Alokasi dana Keistimewaan DIY ditetapkan dalam APBN berdasarkan

pengajuan dari Pemerintah Daerah DIY serta disesuaikan dengan kondisi

keuangan Negara. Pengajuan tersebut terlebih dahulu harus dibahas

dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait.

Selanjutnya pedoman dan alokasi Dana Keistimewaan DIY ditetapkan

melalui Peraturan Menteri Keuangan.
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Alokasi Dana Keistimewaan Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar 0,5

triliun rupiah atau naik sebesar 50,00% jika dibandingkan dengan alokasi

Dana Otsus pada tahun 2010 sebesar 0,0 triliun rupiah.

Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu

daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan. Dana penyesuaian terdiri dari Dana

Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD,

Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, dan Dana

Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.

Alokasi Dana Penyesuaian pada tahun 2014 sebesar 87,9 triliun

rupiah atau naik sebesar 465,08% jika dibandingkan dengan alokasi Dana

Otsus pada tahun 2010 sebesar 18,9 triliun rupiah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam rangka mendukung pemenuhan sumber-sumber pendapatan

daerah, Pemda diberikan kewenangan untuk penggalian potensi pungutan

pajak dan retribusi (local taxing power) berdasarkan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 (UU 28/2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(PDRD). Untuk mendukung pelaksanaan UU 28/2009 telah diterbitkan

peraturan yang memberikan arahan secara operasional mulai dari

Peraturan Pemerintah (PP), Perpres, Peraturan Menteri Keuangan

(Permenkeu), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan

Peraturan Bersama (Perber) antara Menkeu dan Mendagri.



Renstra DJPK 2015-2019
9

Tabel Hasil Evaluasi Pemerintah Pusat terhadap Raperda dan Perda PDRD

Tahun 2010-2014

No Tahun Raperda
Perda dan Hasil Evaluasinya

Total Sesuai % Tidak Sesuai %

1 2010 687 31 31 100 - 0
2 2011 3.297 1.501 1.471 98 30 2
3 2012 1.220 1.503 1.436 96 67 4
4 2013 675 1.271 974 77 22 2
5 2014 470 465 99 5 1

Sumber : DJPK, Kemenkeu

Sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah Pusat atas PDRD,

penerbitan peraturan pelaksanaan mendorong Pemda untuk semakin

bersemangat untuk menggali potensi pemungutan PDRD. Hal ini mengingat

bahwa pungutan kepada masyarakat tidak boleh dilakukan sebelum ada

penetapan Perda pungutan maka diperlukan langkah-langkah atas

masukan yang bersifat bottom up agar tidak terjadi potential loss yang akan

dihadapi oleh Pemda akibat dari kekosongan peraturan pungutan PDRD.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan langkah-langkah implementasi

kebijakan yang dijalankan Pemerintah Pusat.

Pertama, percepatan kesiapan pemungutan dan penguatan

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

di mana tahun 2013 merupakan tahun terakhir untuk melakukan berbagai

persiapan pemungutan pajak tersebut. Apabila daerah dalam tahun 2014

belum memungut PBB-P2 tersebut, maka Pemda tidak lagi mendapatkan

bagi hasil PBB-P2 seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Pusat

sejak tahun 2014 tidak lagi berhak untuk memungutnya.
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Tabel Kesiapan Daerah dalam Memungut PBB-P2

Sumber : DJPK, Kemenkeu

Kedua, penguatan pemungutan Pajak Rokok yang berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.07/2013 akan mulai

berlaku 1 Januari 2014. Hal ini memerlukan sinergi yang baik antara

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kantor Bea dan Cukai bersama dengan

Pemda terkait pemungutan Pajak Rokok.

Ketiga, percepatan pemungutan Retribusi Perpajakan Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 (PP 97/2012).

Keempat, percepatan atau optimalisasi pemungutan PDRD lainnya

yaitu: a). PDRD lainnya yang menjadi andalan PAD sebagian besar daerah;

dan b). Tambahan retribusi daerah dari PNBP yang dapat dialihkan

menjadi retribusi daerah sesuai dengan kewenangan Pemda dan potensi

daerah.

Kebijakan Hibah Daerah

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu

dari Pemerintah Pusat atau pihak lain kepada Pemda atau sebaliknya yang

No Kesiapan Daerah

Jumlah Prosentase (%)

Daerah
Potensi Berdasarkan

Penerimaan Tahun 2011

(Rp)
Daerah

Potensi
Berdasarkan

Penerimaan Tahun
2011

1. Perda yang telah siap: 405 8.154.534.488.521 82,32 98,72

a. Memungut tahun 2011 1 498.640.108.488 0,20 6,04

b. Memungut tahun 2012 17 1.074.236.906.348 3,46 13,01

c. Memungut tahun 2013 105 4.905.980.775.043 21,34 59,39

d. Memungut tahun 2014 264 1.645.474.664.781 53,65 19,92

2. Proses menyusun Perda 60 90.515.508.056 12.20 1,10

3. Belum menyusun Raperda 27 15.053.012.135 5,49 0,18
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secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui

perjanjian. Kebijakan hibah daerah merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari penyelenggaraan asas desentralisasi dan otonomi daerah.

Pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda atau sebaliknya

merupakan wujud pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemda.

Sebagai upaya perbaikan dalam peningkatan akuntabilitas dan

transparansi pelaksanaan hibah daerah, pada tahun 2012 telah diterbitkan

PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah sebagai pengganti PP

Nomor 57 Tahun 2005. Sebagai peraturan pelaksanaannya telah

ditetapkan PMK Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pada APBN 2010, sempat tercantum alokasi hibah yang bersumber

dari penerimaan dalam negeri. Seiring dengan proses politik anggaran,

dana hibah ini direalokasi menjadi salah satu instrumen dalam mekanisme

Transfer Ke Daerah pada APBN-P 2010. Namun dalam APBN-P 2010

tersebut muncul tambahan alokasi dan program hibah selain L-BEC, yaitu

Mass Rapid Transit (MRT), Hibah Air Minum, Hibah Air Limbah, dan Water

and Sanitation Program D (WASAP-D). Pendanaan Hibah MRT ini

bersumber dari pinjaman luar negeri yang berasal dari Japan International

Cooperation Agency (JICA). Program ini merupakan program yang

bertujuan untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta yang

menjadi prioritas pembangunan nasional dan telah tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah merupakan penerusan hibah

yang bersumber dari hibah Pemerintah Australia. Hibah Air Minum

bertujuan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum bagi

masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan

secara berkesinambungan dalam upaya mencapai target Millenium
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Development Goals (MDGs) di 35 daerah. Sedangkan Hibah Air Limbah

bertujuan untuk meningkatkan akses sistem air limbah perpipaan bagi

masyarakat khusus untuk kota-kota yang sudah memiliki sistem

pengelolaan air limbah terpusat di 5 (lima) daerah.

APBN 2011 mencatat 7 (tujuh) program hibah yang sebagian besar

merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya. Program baru

yang muncul dalam tahun ini adalah Infrastructure Enhancement Grant

(IEG) Sanitasi dan Infrastructure Enhancement Grant (IEG) Transportasi.

Kedua program ini merupakan hibah dari Pemerintah Australia untuk

mempercepat pembangunan infrastruktur di sektor sanitasi dan

transportasi. IEG Sanitasi diberikan kepada 22 (dua puluh dua) daerah

yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam pembangunan sanitasi

sedangkan IEG Transportasi diberikan kepada 2 (dua) daerah yang telah

memenuhi syarat tertentu dan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L)

terkait.

Tercatat 3 (tiga) program hibah baru dalam APBN 2012 mendampingi

2 (dua) program lama (L-BEC dan MRT). Ketiganya adalah Simeulue

Physical Infrastructure Project II (SPIP II), Exploration of Seulawah Agam

Geothermal Working Area Project (Seulawah Geothermal), dan Water

Resources and Irrigation Sector Management Program Phase 2 (WISMP-2).

SPIP II merupakan penerusan hibah yang bersumber dari pinjaman Islamic

Development Bank (IDB) kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami dan dalam

kelanjutannya, program tersebut tidak dilaksanakan melalui mekanisme

hibah daerah. Adapun Program Seulawah Geothermal merupakan hibah

dari Kreditanstalt fur Wiedeaufbau (KfW) Jerman kepada Pemerintah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk eksplorasi energi panas bumi.

Sedangkan WISMP-2, merupakan kegiatan peningkatan pengelolaan irigasi

partisipatif di 115 daerah yang telah berkinerja baik pada WISMP-1 dan

memenuhi syarat yang ditentukan oleh K/L terkait.
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Selanjutnya pada APBN 2013, program hibah yang dianggarkan

sebanyak 6 (enam) program meliputi: MRT, WISMP-2, dan Seulawah

Geothermal yang merupakan kelanjutan dari program tahun anggaran

sebelumnya, hibah air minum dan hibah air limbah yang merupakan

program lanjutan dari tahap pertama yang telah sukses dilaksanakan pada

tahun 2012 serta Hibah Australia-Indonesia Infrastructure Initiative (sAIIG)

yang merupakan program hibah baru. Program Hibah sAIIG merupakan

bantuan dari Pemerintah Australia Pengaturan HKPD Saat Ini yang akan

dilaksanakan sampai dengan tahun 2015 untuk mempercepat pencapaian

pembangunan bidang air limbah dan persampahan.

Sementara pada APBN 2014 ini telah dianggarkan belanja hibah

kepada daerah sebesar Rp3,54 Triliun untuk 8 (delapan) program hibah,

yang satu diantaranya adalah program hibah baru yaitu program Provincial

Road Improvement and Maintanance (PRIM) kepada Provinsi Nusa Tenggara

Barat. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah

Provinsi dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan serta untuk mendorong

Pemerintah Provinsi agar meningkatkan alokasi dana pemeliharaan jalan.

Pembiayaan Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan

pinjaman daerah serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan

dalam rangka pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah, dilakukan revisi PP Nomor 54 Tahun 2005

tentang Pinjaman Daerah menjadi PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah. Revisi PP ini dilakukan sejalan dengan dilakukannya

revisi PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman

dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah

Luar Negeri menjadi PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
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Dalam rangka pengendalian batas maksimal defisit dan pinjaman

Pemda, Menkeu setiap bulan Agustus menetapkan PMK mengenai batas

maksimal defisit APBD dan batas maksimal pinjaman daerah.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman daerah:

Proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)/ Jakarta Urgent
Flood Mitigation Project (JUMFP)

JUMFP/JEDI bertujuan untuk mendukung peningkatan operasional dan

pemeliharaan sistem pengendalian banjir di wilayah DKI Jakarta melalui:

i. Pengerukan sungai/kanal dan waduk

ii. Rehabilitasi dan konstruksi tanggul

iii. Peningkatan kapasitas intansi yang bertanggung jawab dalam

meningkatkan operasional, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem

pengendalian banjir.

Pengembangan Obligasi Daerah

Obligasi Daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan investasi

sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat

bagi masyarakat. Pemda dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang

memenuhi persyaratan Pinjaman Daerah. Obligasi Daerah merupakan efek

yang diterbitkan oleh Pemda dan tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat.

Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan

Pelayanan Publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang

diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana

tersebut.

Dalam rangka mengembangkan Obligasi Daerah sebagai salah satu

alternatif pembiayaan untuk percepatan infrastruktur di daerah, telah
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dilakukan pendampingan kepada pemerintah daerah guna memberikan

pemahaman yang komprehensif  kepada daerah terkait konsep, mekanisme

dan tatacara penerbitan Obligasi Daerah.

Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pusat
Investasi Pemerintah (PIP)

Salah satu sumber pinjaman dari Pemerintah Pusat yaitu Dana

Investasi Pemerintah, termasuk di dalamnya dana yang dikelola oleh PIP.

PIP merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia dan menjadi

operator investasi Pemerintah Pusat. Adapun cakupan sektor investasi PIP

meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya yang ditetapkan oleh

Menkeu. Investasi di bidang pembangunan infrastruktur sebagai salah satu

fokus dari investasi PIP didasarkan pada alasan filosofis bahwa

pembangunan infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak

pertumbuhan ekonomi dan dipandang sebagai lokomotif pembangunan

nasional dan daerah. Salah satu bentuk investasi langsung PIP adalah

pemberian pinjaman kepada Pemda. Pinjaman yang diberikan PIP kepada

Pemda dibatasi hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar, antara lain

mencakup: ketenagalistrikan, jalan/jembatan, transportasi, pasar, rumah

sakit, terminal, dan air bersih.

Implementasi Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)
Sebagai Alternatif Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Daerah

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di

daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan alternatif pembiayaan melalui

pinjaman daerah. Namun mengingat rendahnya minat daerah dalam

melakukan pinjaman, diperlukan suatu skema alternatif pinjaman yang

dapat memenuhi kebutuhan Pemda akan sumber pembiayaan infrastuktur
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yang terbuka, berkesinambungan, berbasis demand-driven, dan atraktif

bagi Pemda melalui suatu lembaga financial intermediary.

Regional Infrastructure Development Fund (RIDF) merupakan suatu

lembaga perantara pembiayaan yang dikhususkan kepada pembiayaan

infrastruktur bagi Pemda. RIDF dapat memberikan pinjaman langsung,

pinjaman tidak langsung, menerbitkan surat hutang, maupun meneruskan

hibah.

Peningkatan Kualitas Aparatur Daerah

Penyelenggaraan program capacity building bagi aparatur pengelola

keuangan daerah telah dirintis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

sejak Tahun 1981/1982. Dalam bentuk short course serta pendidikan

program master (strata 2) dan program doktoral (Strata 3), program

peningkatan kualitas pengelola keuangan daerah dilaksanakan bekerja

sama dengan Universitas Birmingham Inggris dengan bantuan pendanaan

dari pemerintah Kerajaan Inggris dan dengan peserta yang berasal dari

para pengajar di perguruan tinggi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah

Pusat serta PNS daerah. Sedangkan dalam bentuk kursus atau pelatihan

singkat di dalam negeri program dilaksanakan bekerjasama dengan

Universitas Indonesia dengan nama Latihan Keuangan Daerah (LKD) bagi

pejabat pemegang kebijakan strategis dan Kursus Keuangan Daerah (KKD)

bagi pelaksana/staf pengelola keuangan daerah.

Program LKD dikerjasamakan dengan center Universitas Indonesia (UI)

mulai 1981 dan center Universitas Gadjah Mada (UGM) mulai tahun 1995,

Program KKD dikerjasamakan dengan center UI sejak tahun 1981, UGM

mulai tahun 1991, Universitas Hasanuddin (Unhas) mulai tahun 1994,

Universitas Andalas (Unand) mulai tahun 1996, Universitas Brawijaya

(Unibraw) mulai tahun 2007, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) mulai

tahun 2007, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) mulai tahun
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2013. Program KKDK dikerjasamakan dengan 6 center penyelenggara,

kemudian pada tahun 2009 center STAN bergabung sebagai center

penyelenggara KKDK. ketiga jenis kursus tersebut telah meluluskan

sebanyak 15.162 peserta dengan rincian perkembangan jumlah peserta

sebagai berikut.

Tabel Perkembangan Jumlah Peserta Kegiatan LKD, KKD, dan KKDK

No Tahun Jumlah Peserta
LKD KKD KKDK Jumlah

1. 2010 147 420 634 1.174
2. 2011 - 418 563 981
3. 2012 - 360 528 888
4. 2013 - 1.725 834 2.559
5. 2014 - 1.629 1.173 2,802

Sumber: DJPK, data diolah

Sistem Informasi Keuangan Daerah

Ketersediaan data dan informasi yang memenuhi prinsip TRUST

(CompleTe, Reliable, Up-to-date, Secure, accuraTe) menjadi salah satu hal

terpenting, tidak saja dalam proses penyusunan/perumusan kebijakan tapi

juga untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang sejalan

dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu,

perwujudan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana diatur

dalam UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan dijabarkan lebih lanjut melalui PP

56/2005 sebagaimana direvisi dengan PP 65/2010 menjadi sangat penting

dan mutlak untuk dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah Pusat

dengan Pemda sesuai dengan lingkup masing-masing.

Dalam PP tersebut diamanatkan bahwa penyelenggara SIKD secara

nasional adalah Menkeu, sedangkan Pemda menyelenggarakan SIKD di

daerahnya masing-masing dengan menggunakan sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah. SIKD Nasional yang diselenggarakan oleh

Kemenkeu c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selama
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ini dilakukan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemda dalam

bentuk hardcopy. Kewajiban daerah menyampaikan informasi tersebut dan

tatacara penyampaian telah diatur dalam PMK Nomor 46/PMK.02/2006

sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata

Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Salah satu perubahan

yang mendasar baik di tataran PP maupun PMK adalah mengenai concern

lebih Pemerintah Pusat agar Pemda dapat menetapkan dan menyampaikan

data keuangan daerah secara lebih cepat. Hal tersebut menunjukan arti

pentingnya ketersediaan data dan informasi sekaligus juga bertujuan

untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan,

akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel Penyampaian APBD 2010-2014

Tahun

Penetapan Penyampaian
Daerah yang
Dikenakan

Sanksi
s.d. 31

Des Tahun
Sebelum

Setelah 1
Januari Jumlah s.d. 31

Jan
Setelah 31

Januari Jumlah

2010 214 310 524 221 303 524 2

2011 211 313 524 224 300 524 19

2012 274 250 524 267 257 524 16

2013 327 197 524 349 175 524 17

2014 354 185 539 325 214 539 23

Sumber: DJPK, Kemenkeu, data diolah

Pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di 539

daerah menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan yang sangat beragam.

Sebagian besar diantaranya menggunakan Sistem Informasi Manajemen

Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Di luar SIMDA dan SIPKD, Pemda menggunakan aplikasi pengelolaan

keuangan daerah yang berbeda-beda tergantung pada kebijakan di daerah

masing-masing. Beragamnya sistem informasi pengelolaan keuangan
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daerah yang ada tentunya berpengaruh terhadap proses kompilasi dan

konsolidasi data keuangan Pusat dan Daerah. Untuk mempermudah hal

ini, Pemerintah Pusat berencana untuk menstandarkan elemen data yang

ada sehingga proses kompilasi dan konsolidasi data nantinya dapat

dilakukan secara lebih mudah.

Kajian, Pemantauan dan Evaluasi Pendanaaan Desentralisasi

Pelaksanaan evaluasi dana desentralisasi dan perekonomian

daerah meliputi evaluasi terhadap pendapatan daerah, belanja daerah,

pembiayaan daerah dan defisit anggaran daerah, serta perekonomian

daerah. Evaluasi pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan

daerah yang bersumber dari dana Transfer ke Daerah dan Pendapatan

Asli Daerah. Evaluasi belanja daerah mencakup realisasi belanja daerah

yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang penyerapan anggaran

daerah per triwulan. Evaluasi pembiayaan daerah dilakukan untuk

mengetahui kemampuan daerah dalam menutup defisit anggaran melalui

penggunaan SiLPA dan sumber pembiayaan lainnya misalnya pinjaman

daerah. Beberapa kajian juga dilakukan seperti kajian anggaran yang

meliputi Deskripsi dan Analisis APBD serta Analisis Realisasi APBD,

kajian terkait penyempurnaan kebijakan dana insentif daerah (DID),

kajian pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), kajian

dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian.

Guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih bersifat

strategis terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam hubungan

keuangan pusat dan daerah, Direktorat EPIKD memfasilitasi kajian/

penelitian yang dilakukan oleh Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal (TADF),

yang beranggotakan akademisi dari beberapa universitas di Indonesia.

Rumusan Hasil kajian tersebut dijadikan sebagai bahan

rekomendasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah

yang lebih baik melalui perubahan pengaturan di dalam penyempurnaan
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UU mengenai perimbangan keuangan maupun UU mengenai pajak

daerah dan retribusi daerah. Disamping itu dalam rangka mendukung

perumusan kebijakan pendanaan desentralisasi fiskal yang berkualitas,

Direktorat EPIKD saat ini menyusun rancangan pedoman umum

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dana transfer spesifik yang

penggunaannya telah ditentukan, sebagai amanat Pasal 132 PP Nomor

45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara serta penyusunan rancangan sistem penilaian

kesehatan pengelolaan keuangan daerah melalui pemeringkatan daerah.

Capaian Kinerja DJPK

Capaian kinerja DJPK sebagaimana dituangkan dalam target Renstra DJPK

2010-2014 yang tercermin dalam capaian IKU adalah sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja DJPK

INDIKATOR
CAPAIAN

2010 2011 2012 2013 2014

Rasio realisasi dari janji pelayanan pengalokasian
dana transfer ke daerah ke pihak eksternal 100% 100% 86,5% 100% 100%

Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda
PDRD ke pihak eksternal

15 hari
(100%)

14 hari
(84%)

14 hari
(117%)

14 hari
(116%)

- *)

Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana
transfer ke daerah 100% 100,18% 100,12% 99,26% 99,79%

Ketepatan  waktu penyelesaian dokumen
pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah

4 Hari
(100%)

4 Hari
(100%)

3 Hari
(120%)

3 Hari
(120%)

- *)

Indeks kepuasan Pemda terhadap norma,
standar, dan pengelolaan belanja transfer ke
daerah ke pihak eksternal

3,95 4 4,08 4,22 4,37

Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/
peraturan

100% 96,29% 107% 105,38% 105,32%

Catatan :

*) IKU pada tahun bersangkutan tidak ada
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Pada tahun 2011 Ditjen Perimbangan Keuangan telah melakukan

evaluasi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan terhadap

1.531 Raperda PDRD (hasil koordinasi). Dari jumlah tersebut telah

diterbitkan 1.501 Perda PDRD yang sesuai dengan hasil evaluasinya dan

sisanya 30 Perda PDRD tidak sesuai. Target kesesuaian adalah 70%,

sedangkan pencapaian setiap kuartal tercapai 98.61% (Q1), 98.80% (Q2),

96.33% (Q3), dan 91.44% (Q4), sehingga secara rata2 IKU ini tercapai

96.29%.

Kemudian sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 telah tercapai

sebesar 84% evaluasi Raperda PDRD yang tepat waktu (15 Hari) atau

dibawah target yang mengharuskan 100% tepat waktu. Hal ini

dikarenakan banyaknya daerah yang menyampaikan Perda secara

bersamaan dengan jumlah yang besar. Jumlah raperda yang telah

dievaluasi sebanyak 3.297 raperda, di mana pada tahun 2010 hanya

sebanyak 687 raperda.

Pada tahun 2012, sampai dengan tanggal 31 Desember 2012

jumlah kebijakan terkait pengalokasian dana transfer ke daerah yang

ditergetkan sebanyak 52, namun kebijakan yang telah direlisasikan oleh

Ditjen Perimbangan Keuangan sebanyak 45 Kebijakan, sehingga terdapat

7 kebijakan yang belum dapat direalisasikan sampai dengan triwulan IV.

Pada tahun 2013, Ditjen Perimbangan Keuangan tidak dapat

mencapai target persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer

ke daerah. Hal ini berarti transfer belum disalurkan ke daerah secara

tepat. Hal tersebut disebabkan oleh:

Terlambatnya Penyaluran DAK disebabkan sejumlah daerah tidak

menyampaikan laporan realisasi penyerapan tahap sebelumnya (tahap

I/II) termasuk DAK tambahan sampai dengan batas waktu yang telah

ditentukan. Sehingga terdapat sisa DAK yang tidak tersalurkan;
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Penyaluran DBH PBB secara keseluruhan hanya tercapai 97,85%

dikarenakan penyaluran DBH PBB Bagian Daerah (Perdesaan,

Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan non migas) yang

penyalurannya dilakukan oleh KPPN (melalui BO III) yang tersebar

diseluruh Indonesia, hanya terealisasi sebesar Rp. 3,7 Triliun,- atau

sebesar 87,22% dari pagu alokasi dalam PMK sebesar Rp. 4,25 Triliun;

Penyaluran BOS TA 2013 termasuk penyaluran BOS Buffer Tahun

2013 yakni sebesar Rp 110,76 milyar dari total alokasi BOS buffer

sebesar Rp 1,01 Triliun sehingga pada dasarnya penyaluran BOS 2013

telah mencapai 100% jika dibandingkan dengan alokasi BOS murni

2013;

DBH SDA hanya tersalurkan sebesar Rp. 42,46 Trilyun atau

sebesar 97,15% dari pagu PMK alokasi sebesar Rp. 43,70 Triliun. Tidak

tercapainya realisasi penyaluran DBH SDA tersebut disebabkan

perubahan PMK alokasi yang ditetapkan sebelum dilakukan rekonsiliasi

penerimaan SDA sedangkan penyaluran DBH SDA triwulan IV dilakukan

berdasarkan hasil rekonsiliasi (terdapat perbedaan pagu PMK Alokasi

dengan hasil rekonsiliasi), sehingga terdapat sisa dana yang tidak

tersalurkan;

Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dari pagu sebesar Rp. 43,06

Milyar telah disalurkan sebesar Rp. 43,05 Milyar (99,98%). Sampai

dengan 31 Desember 2013, terdapat 4 daerah yang tidak disalurkan TPG

PNSD untuk Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun Anggaran

2013 karena daerah yang bersangkutan tidak menyampaikan Laporan

Pengunaan TPG Semester II tahun anggaran 2012;

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2013

yang dialokasikan sebesar Rp. 2.41 Triliun telah disalurkan sebesar Rp.

2.39 Triliun (99,26%). Sampai dengan 31 Desember 2013 terdapat 19

daerah yang tidak menyampaikan Laporan Pengunaan Tamsil Guru
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Semester II tahun anggaran 2012, sehingga kepada daerah yang

bersangkutan  Dana Tamsil PNSD untuk Triwulan II, Triwulan III, dan

Triwulan IV Tahun Anggaran 2013 tidak dapat disalurkan.

Pada tahun 2014, dari target ketepatan jumlah transfer ke daerah

sebesar 99% yang telah ditetapkan, dengan realisasi sebesar 98,79%, ini

berarti capaian atas target IKU ketepatan jumlah transfer ke daerah

tidak tercapai atau dengan kata lain nilai capaiannya sebesar 99,79%.

Tidak tercapainya target atas IKU persentase ketepatan jumlah

penyaluran dana transfer ke daerah tersebut disebabkan antara lain:

a. Terlambatnya Penyaluran DAK disebabkan terdapat sejumlah daerah

yang tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan tahap

sebelumnya termasuk DAK tambahan sampai dengan batas waktu

yang telah ditentukan. Sehingga DAK tersalur sebesar 96,64% dari

alokasi anggaran;

b. Penyaluran DBH PBB secara keseluruhan hanya tercapai 91,64%

dikarenakan rendahnya realisasi penerimaan DBH PBB bagian daerah

yang disalurkan melalui BO III / KPPN di seluruh Indonesia;

c. Penyaluran BOS TA 2014 yakni sebesar Rp 23,35 milyar dari total

alokasi BOS sebesar Rp 24,074 milyar atau sebesar 97,01%;

d. Terkait Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya

terserap sebesar 79,99% dari pagu yang dialokasikan, dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Sesuai dengan PMK No. 36/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum

dan Alokasi  Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2014, Dana

Keistimewaan DIY TA 2014 sebesar Rp523,874 miliar disalurkan

dalam dua tahap, masing-masing sebesar 50% dari pagu. Namun

demikian, penyaluran tahap pertama Dana Keistimewaan DIY sebesar

50% dari pagu atau sebesar Rp261.937 miliar baru dilaksanakan pada

14 April 2014 sedangkan penyaluran Dana Keistimewaan DIY Tahap II

sempat terkendala dengan adanya beberapa kali perbaikan berkas

sebagai syarat penarikan tahap ke-2 yang harus dipenuhi oleh
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pemerintah daerah, sehingga penyaluran tahap II baru dapat

dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2014.

e. Realisasi penyaluran DBH Pajak tidak tercapai 100% karena adanya

pemotongan untuk Lebih Bayar DBH Pajak Tahun 2013 dan

penyaluran TW IV di hold 20% untuk kepentingan ALM.

f. TPG untuk beberapa daerah tidak disalurkan atau dihentikan

penyalurannya sesuai dengan Surat Bersama Dirjen PAUDNI, Dirjen

Pendidikan Dasar, dan Dirjen Pendidikan Menengah, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang penghentian

transfer dana tunjangan profesi guru PNSD bagi Kabupaten/Kota yang

mempunyai Sisa Dana Lebih.

I.2. ASPIRASI MASYARAKAT

Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  mempunyai

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis

di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, salah satu

peran DJPK  adalah mengatur keseimbangan keuangan, baik secara vertikal

yaitu antara pemerintah pusat dengan daerah, maupun secara horizontal

yaitu antar pemerintah pusat atau lembaga pemerintah di tingkat pusat.

Untuk mencapai keseimbangan keuangan melalui transfer keuangan.

Pelayanan transfer keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah merupakan pelayanan utama dalam lingkup DJPK. Pihak yang

dilayani (pelanggan) dalam pelayanan transfer keuangan di daerah adalah

dinas/kantor yang menangani masalah pendapatan, aset dan keuangan

daerah.

Pada tahun 2014, layanan unggulan DJPK yang terkait dengan

pelaksanaan transfer keuangan pusat ke daerah dan menjadi fokus analisis

adalah (1) pelayanan penghitungan Alokasi Dana Umum (DAU), (2)
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pelayanan penghitungan Alokasi Dana Khusus (DAK), (3) pelayanan

penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, (4)

pelayanan penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, (5) pelayanan

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Pada tahun 2014 layanan unggulan yang banyak diakses pengguna

jasa DJPK  adalah  pelayanan  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (775) dan pelayanan

penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) (771) yaitu sebesar 20.9 persen,

disusul kemudian pelayanan perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) (772)

sebesar 17.6 persen.

Importance Performance Analysis  (IPA) DJPK
Selanjutnya untuk menganalisis lebih dalam mengenai kesenjangan

kinerja dan  tingkat  kepentingan  unsur  layanan  digunakan  analisis  IPA

seperti  yang disajikan pada Gambar dibawah dan dibagi menjadi empat

kuadran, Kondisi ideal kinerja layanan berada pada Kuadran II dimana

kinerja sudah relatif baik dan sesuai dengan harapan pengguna yang

ditunjukkan dengan tingkat kepentingan unsur layanan tersebut. Unsur

layanan yang relatif dinilai baik kinerjanya dan juga merupakan unsur

layanan yang penting pada Ditjen Perimbangan Keuangan, terdapat dua

unsur layanan yaitu " keterbukaan informasi dan prosedur", "kesesuaian

pembayaran" dan " waktu penyelesaian layanan".

Prioritas pengembangan perlu dilakukan untuk unsur layanan yang

dinilai penting oleh pengguna namun kinerjanya masih relatif lebih rendah

dari harapan pengguna   yaitu   berada   pada   Kuadran   I.   Unsur

layanan   tersebut   adalah "keterampilan petugas", "kesesuaian prosedur",

dan "informasi persyaratan". Upaya pengembangan/ penyempurnaan

terhadap aspek ini diharapkan dapat mendorong unsur ini beralih ke

kuadran II sebagai kondisi ideal kinerja layanan unggulan Ditjen

Perimbangan Keuangan.
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GAMBAR
MATRIKS  IMPORTANCE  PERFORMANCE  ANALYSIS  (IPA)  MENURUT  UNSUR
LAYANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2014

Jika diperbandingkan kinerja dan tingkat kepentingan unsur layanan

pada tahun  2014  terdapat  perbedaan  yang  cukup  signifikan

dibandingkan  dengan  kinerja pada tahun 2013. Hal ini terlihat dari

banyaknya jumlah unsur layanan yang dianggap penting dan memiliki

kinerja yang tinggi di tahun 2014 dibanding tahun 2013.  Selain unsur

sikap petugas (X4) dan keterampilan petugas (X5), hampir semua unsur

layanan lainnya yang dianggap penting telah memiliki kinerja tinggi.

Pada gambar Biplot terlihat bahwa pada tahun 2013 dan 2014 unsur

layanan keterampilan petugas (X5) dianggap penting namun tetap dinilai

relatif lebih rendah kinerjanya dibanding unsur lainnya. Responden menilai

hal ini terkait dengan rotasi petugas atau keterbatasan petugas layanan di

kantor layananSecara rinci, perbandingan  matriks IPA yang

menggambarkan tingkat kepentingan dan kinerja unsur-unsur layanan pada

tahun 2013 dan 2014 pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

(DJPK).
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GAMBAR
MATRIKS IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA) DIREKTORAT  JENDERAL

PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2013 DAN 2014

Tingkat kepuasan responden terhadap layanan unggulan DJPK pada

tahun 2014 menurut jenis layanan sangat variatif. Namun demikian secara

keseluruhan, skor kepuasan responden DJPK cukup tinggi yaitu 4.37 dalam

skala 1-5, dan berada diatas rata-rata skor kepuasan seluruh responden

Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan kinerja layanan unggulan

yang diberikan DJPK selama tahun 2014 sangat baik.

Layanan  unggulan DJPK secara umum dinilai tinggi pada tahun 2014

karena sebagian besar responden menganggap bahwa informasi dan

prosedur layanan mudah diperoleh terutama diakses dari website DJPK atau

petugas khusus yang membantu responden dalam penyelesaian layanan.

Selain itu, faktor lainnya adalah DJPK menyediakan ruangan khusus

dimana semua kebutuhan stakeholders dapat dilayani, baik berkaitan

dengan konsultasi, ataupun pengurusan yang berkaitan dengan layanan

DJPK.

Survey kepuasan pelanggan telah dilakukan selama 5 tahun

berturut-turut dengan hasil Indeks kepuasan pengguna layanan DJPK

tahun 2009 senilai 4,09 dan mengalami penurunan pada tahun 2010

dengan nilai 3,94. Sedangkan untuk tahun 2011 terjadi peningkatan dan
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mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 4,00 dan terus meningkat pada

tahun 2012 yaitu mencapai 4,08. Dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan

kembali menjadi 4,22 sedangkan pada tahun 2014 meningkat kembali

menjadi 4,37. Dengan realisai sebesar 4,37 dari target 4,08.

I.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai salah

satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai

tugas untuk merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

desentralisasi fiskal, perimbangan keuangan, dan hubungan keuangan

antara pemerintah pusat dan daerah, memiliki akses dan peranan yang

sangat strategis. yaitu:

1. Mendorong daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah agar

lebih berkualitas,

2. Memperkuat kapasitas fiskal (kemampuan keuangan) daerah, dan

3. Merumuskan kebijakan alokasi transfer ke daerah yang adil, transparan,

dan akuntabel, serta dan meningkatkan kualitas pemanfaatan belanja

daerah agar lebih produktif dan benar-benar berbasis output dan outcome

dalam rangka bagi menyediakan dan pemenuhan pelayanan publik yang

memadai prima.

Melalui pelaksanaan peranan tersebut, diharapkan dapat mendorong

peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya dapat

memberikan dampak dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,

memperluas penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Sementara itu, guna mengoptimalkan implementasi tugas dan

peranan DJPK dimaksud, serta untuk mengakselerasi sasaran dan tujuan

yang hendak dicapai, DJPK telah menyusun Cetak Biru Transformasi
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Kelembagaan DJPK dan telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen

Perimbangan Keuangan tanggal 11 Maret 2014. Dalam Cetak Biru

Transformasi Kelembagaan DJPK tersebut terdapat 4 (empat) pilar utama,

yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Formulasi Kebijakan terkait dengan pembagian

sumber daya yang jelas, pembagian kewenangan yang tegas, alternatif

pembiayaan yang efisien dan penuh kehati-hatian (prudent);

2. Penguatan Peran Monitoring dan Evaluasi yang ditujukan untuk

mengawal guna memastikan pelaksanaan desentralisasi fiskal tetap pada

jalurnya;

3. Penguatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah;

4. Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Terintegrasi.

Arah perbaikan yang diinginkan adalah agar kebijakan desentralisasi

fiskal tidak hanya semata-mata berfokus pada perimbangan keuangan,

namun harus lebih mampu menjawab berbagai tantangan untuk dapat

memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya keseimbangan kapasitas

fiskal, pemerataan layanan publik, belanja daerah yang berkualitas,

transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Selanjutnya, empat pilar utama tersebut akan semakin kokoh jika

terdapat dua pilar landasan pendukung internal, yakni: (1) penataan

organisasi menuju organisasi yang modern dan berteknologi tinggi, serta (2)

pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal. Potensi

dan permasalahan DJPK berdasarkan tema adalah sebagai berikut :

a. Tema Desentralisasi Pendapatan

Potensi DJPK dalam tema pengelolaan desentralisasi pendapatan

adalah:
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1. Mengembangkan pendapatan daerah yang efisien dan efektif.

2. Mengembangkan sistem transfer yang meminimumkan

ketimpangan fiskal horizontal dan vertikal serta memperbaiki

kualitas pelayanan.

Permasalahan yang dihadapi DJPK dalam tema pengelolaan

desentralisasi pendapatan adalah:

1. Jenis pajak dan retribusi banyak tetapi hasilnya relatif kecil.

2. Dana Bagi Hasil (DBH) relatif kecil dan juga untuk pemerataan

3. Formulasi DAU belum dapat mengatasi ketimpangan horizontal

4. DAK relatif kecil dan tidak fokus

5. Dana Transfer lainnya yang bersifat ad-hoc.

b. Tema Kualitas Belanja Daerah

Potensi DJPK dalam tema pengelolaan kualitas belanja daerah adalah:

1. Melakukan kajian dan evaluasi yang ditujukan untuk

meningkatkan Kualitas Belanja Daerah

2. Melakukan penyusunan kebijakan yang dapat mempengaruhi

Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah agar Belanja Daerah

Menjadi Efektif dan Efisien

3. Melakukan penyusunan kebijakan yang dapat mendorong daerah

untuk mengembangkan Keleluasaan Belanja Daerah yang

Bertanggung jawab untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas

Pelayanan Publik Dasar

Permasalahan yang dihadapi DJPK dalam tema pengelolaan kualitas

belanja daerah adalah:

1. Struktur Belanja Daerah Belum Ideal
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2. Penetapan APBD Sering Terlambat

3. Penyerapan APBD Relatif Lambat

4. Dana Pemerintah Daerah di Sektor Perbankan

5. Besaran SILPA Pemda

6. Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Belum Optimal

7. Masih terdapat duplikasi ataupun tarik-menarik kewenangan yang

berdampak pada duplikasi pengeluaran.

c. Tema Pembiayaan Pemerintah Daerah

Potensi DJPK dalam tema pengelolaan pembiayaan pemerintah daerah

adalah:

1. Pinjaman sebagai strategi percepatan pembangunan infrastruktur

daerah dan sebagai bagian dari kebijakan penguatan kapasitas

fiskal daerah; dan

2. Mewujudkan pengelolaan pinjaman yang akuntabel dan hati-hati .

Permasalahan yang dihadapi DJPK dalam tema Tema pembiayaan

pemerintah daerah adalah:

1. Kesenjangan pembiayaan infrastruktur.

2. Pemanfaatan alternatif pembiayaan khususnya melalui pinjaman

maupun penerbitan obligasi daerah masih sangat rendah.

3. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan antara keuangan

negara dan pasar modal dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah.

d. Tema Monitoring dan Evaluasi

Potensi DJPK dalam tema melakukan pengelolaan monitoring dan

evaluasi adalah:

1. DJPK mempunyai basis data dana transfer ke daerah dan data

APBD yang lengkap,
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2. DJPK mempunyai sistem aplikasi dalam pelaksanaan SIKD,

3. DJPK mempunyai kompetensi untuk meningkatkan kualitas

monitoring dan evaluasi guna menghasilkan masukan dan

rekomendasi kebijakan yang lebih baik, bagi pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah.

Permasalahan yang dihadapi DJPK dalam tema pengelolaan

monitoring dan evaluasi adalah:

1. Belum efektifnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer

spesifik yang penggunaannya sudah ditentukan.

2. Belum adanya desain dan metodologi monitoring dan evaluasi yang

memadai,

3. Belum adanya mekanisme penilaian kinerja keuangan daerah yang

komprehensif, dan

4. Penggunaan web sebagai basis monitoring dan evaluasi belum

dipergunakan secara optimal

5. Belum adanya mekanisme penilaian kinerja keuangan daerah yang

komprehensif.

6. Tidak efektifnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi transfer yang

bersifat spesifik.

e. Tema Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Potensi DJPK dalam tema peningkatan kapasitas pengelolaan

keuangan daerah adalah:

1. Terlatihnya aparatur pengelola keuangan daerah pada tingkat

teknis dan tingkat kebijakan di seluruh SKPD.

2. Penajaman substansi peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan

daerah.
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3. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

pada daerah berkapasitas rendah.

Permasalahan DJPK dalam tema peningkatan kapasitas pengelolaan

keuangan daerah adalah:

1. Rendahnya tingkat pembangunan manusia di daerah.

2. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh Pemda.

3. Belum optimalnya pengelolaan PAD.

4. Belum terpenuhinya kualitas pelayanan publik yang sesuai Standar

Pelayanan Minimal (SPM).

5. Belum sesuainya pengalokasian belanja berdasarkan penganggaran

berbasis kinerja.

6. Masih banyak daerah yang belum mencapai WTP.

7. Banyaknya pejabat pemda dan DPRD yang terkena kasus korupsi.

f. Tema Sistem Informasi Keuangan Daerah

Potensi DJPK dalam tema sistem informasi keuangan daerah adalah:

1. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.

2. Satu pintu SIKD.

3. Pengintergrasian informasi keuangan pemerintah daerah-pusat.

4. Penyajian informasi  yang mudah dipahami.

5. Keseragaman sistem pengelolaan keuangan daerah.

6. Satu pintu SIKD.

7. Integrasi pemerintah daerah-pusat.

8. Penyajian informasi yang mudah dipahami dengan teknologi yang

dapat diklik, ditarik, dan dilepas (clickable, drag and drop).

Permasalahan DJPK dalam tema sistem informasi keuangan daerah

adalah:
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1. Aplikasi yang digunakan oleh Pemda dalam mengelola keuangan

daerah sangat beragam.

2. Rentang waktu penyajian IKD saat ini masih terlalu jauh.

3. Belum harmonisnya peraturan pengelolaan keuangan daerah yang

diterbitkan Kemendagri dengan pengelolaan keuangan yang

diterbitkan oleh Kemenkeu.

4. Penyajian kompilasi informasi keuangan daerah secara nasional

belum dapat dilakukan.

g. Tema Penataan Organisasi

Potensi DJPK dalam tema penataan organisasi adalah:

1. Orientasi strategis: penajaman visi dan misi organisasi.

2. Mewujudkan struktur organisasi yang mendukung penguatan

fungsi-fungsi HKPD.

3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi proses kerja sesuai dengan

dinamika lingkungan dan kebutuhan pemangku kepentingan

Permasalahan DJPK dalam tema penataan organisasi adalah:

1. Eksternal:

a. Tantangan kebijakan.

b. Kebijakan transfer dan masalah kesejahteraan.

c. Tantangan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic

Community) dan masalah kinerja keuangan daerah.

2. Internal:

a. Beban kerja yang belum merata.

b. Organisasi yang belum mendukung fungsi kepemimpinan.
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h. Tema Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Potensi DJPK dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah:

1. Mengembangkan strategi pengelolaan SDM DJPK yang mendukung

pencapaian visi dan misi DJPK.

2. Alternatif pengembangan karier pegawai berdasarkan kompetensi

dan potensi individu.

3. Pembinaan SDM potensial untuk mempersiapkan calon pemimpin

masa depan.

4. Penyempurnaan infrastruktur pengelolaan SDM DJPK untuk

mendukung peningkatan kualitas SDM.

Permasalahan DJPK dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah:

1. Pengelolaan SDM belum terpola dengan jelas.

2. Pola mutasi yang ada sekarang belum memiliki kriteria yang

komprehensif, cenderung bersifat acak dan berorientasi jangka

pendek.

3. Pengembangan karier masih terfokus pada jabatan struktural.

Capaian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas arah

kebijakan dan srategi dalam Renstra Tahun 2010-2014, menunjukkan hasil

yang baik. Namun demikian, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

memiliki beberapa potensi yang dapat digunakan dalam rangka mendorong

peningkatan pelayanan kepada stakeholder dan perumusan kebijakan

hubungan keuangan pusat dan daerah, serta memiliki beberapa

masalah/tantangan yang harus diwaspadai, agar tidak mengganggu

pelayanan kepada stakeholder. Melihat hasil pencapaian Renstra Tahun

2010-2014, dan memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merumuskan visi, misi, tujuan,

serta sasaran strategis untuk Tahun 2015-2019. Visi, misi, tujuan, serta

sasaran strategis untuk Tahun 2015-2019 akan disajikan pada bab II.
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BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN

II.1 VISI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah: “Menjadi

Pengelola Hubungan Fiskal Pusat Dan Daerah Berkelas Dunia Yang Adil Dan

Transparan”.

Aspek strategis dari visi baru DJPK tercermin pada perubahan frase

“perimbangan keuangan” menjadi “hubungan fiskal pusat dan daerah”.

Perubahan frase tersebut mempunyai makna yang lebih luas, terutama

mengingat “perimbangan keuangan” pada dasarnya hanyalah merupakan salah

satu elemen atau instrumen didalam “hubungan keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah”.

Dengan demikian, perubahan ini memberikan perluasan makna,

lingkup, serta arah kebijakan desentralisasi fiskal ke depan menuju hubungan

keuangan pusat dan daerah yang lebih baik. Melalui mekanisme hubungan

keuangan yang lebih baik tersebut diharapkan akan tercipta kemudahan-

kemudahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah,

terutama dalam “penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik” yang prima

dan atau lebih berkualitas, yang pada gilirannya akan berimbas kepada

kondisi perekonomian yang lebih baik, dengan tujuan akhir “meningkatkan

kesejahteraan masyarakat”.

Dengan visi yang tersebut, DJPK sebagai unit pengelola dan pelaksana

kebijakan desentralisasi fiskal bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan

pengelolaan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagai praktik pengelolaan

hubungan fiskal pusat dan daerah yang “berkelas dunia” yang akan menjadi

contoh atau “role model” bagi negara-negara lain dalam penerapan kebijakan

desentralisasi fiskal. Cita-cita ini diharapkan akan menjadi fokus tujuan

perubahan dan menginspirasi semua pihak untuk mendukung transformasi

yang diharapkan.
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Integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan

kebijakan juga harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan

menekankan pada pengelolaan kebijakan yang adil dan transparan. Visi dan

misi yang baru tersebut akan menjadi arah dan mewarnai tema dan agenda

transformasi kelembagaan dalam bahasan selanjutnya.

II. 2 MISI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

1. Mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah

yang transparan dan akuntabel.

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan

pusat  dan daerah yang efektif.

3. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat,

transparan, dan tepat waktu.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

II. 3 TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah;

2. Peningkatan kualitas evaluasi hubungan keuangan pusat dan daerah serta

Peningkatan kualitas informasi keuangan daerah yang lengkap dan akurat.

3. Peningkatan kualitas kebijakan dibidang pendapatan daerah yang dapat

mengakomodir keberagaman dan karakteristik daerah;

4. Peningkatan kualitas pembiayaan daerah serta kapasitas pengelola

keuangan daerah;

5. Peningkatan kualitas dukungan manajeman, pengelolaan organisasi,

sumber daya manusia, dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan.
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II. 4 SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pencapaian 5 (lima) tujuan, Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis

yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada

tahun 2019, kelima sasaran strategis tersebut adalah :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan mengurangi kesenjangan

fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah adalah pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang berkualitas dan optimal.

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas

evaluasi hubungan keuangan pusat dan daerah seta peningkatan kualitas

informasi keuangan daerah yang lengkap dan akurat adalah monitoring

dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang

efektif serta penyediaan informasi keuangan daerah yang transparan,

akurat, relevan, tepat waktu, dan akuntabel.

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kualitas

pendapatan daerah yang dapat mengakomodir keberagaman dan

karakteristik daerah adalah penciptaan kemandirian ekonomi daerah

melalui tata kelola Pajak dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan

karakteristik masing-masing daerah;

4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas

pendapatan daerah dan kapasitas pengelola keuangan daerah adalah

pendapatan daerah yang optimal dan pengelola keuangan daerah yang

handal.

5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kualitas

dukungan manajeman, pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan

dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

adalah penyerapan anggaran sesuai target, pengelolaan SDM DJPK,

penataan prosedur kerja yang efektif dan efisien.
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BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KEUANGAN

Untuk kurun waktu 2015-2019, kebijakan fiskal diarahkan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta

mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap

mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi

penerimaan Negara dan peningkatan kualitas belanja Negara, optimalisasi

pengelolaan risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan

kekayaan Negara. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan 2015-

2019 adalah dalam rangka mendukung Sembilan agenda prioritas

pembangunan nasional (Nawa Cita) yang terdiri dari :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan

terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sector-sektor

strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
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Nawa Citra yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK selaku leading sector)

Nawa Cita ke-3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan tujuan :

a. Pembangunan desa dan kawasan pedesaan;

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah mengurangi jumlah desa tertinggal

sampai 5.000 desa atau meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan pedesaan

adalah pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan

berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan

dengan strategi: (a) memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan

UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk

penyusunan PP Sistem Keuangan Desa; (b) memastikan distribusi Dana

Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan

bertahap.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud, akan dilaksanakan

melalui Kegiatan Prioritas yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pembinaan,

dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Dana

Perimbangan, DJPK.

b. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas

pemerintah daerah.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kemampuan fiskal

dan kinerja keuangan daerah.

Arah kebijakan Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan

Daerah dilakukan melalui strategi:

1) Meningkatkan kemampuan fiskal daerah;

2) Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

pemerintah daerah; dan

3) Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.
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Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud, akan dilaksanakan

melalui Kegiatan Prioritas yaitu: (1) Kegiatan Perumusan Kebijakan,

Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada

Direktorat Dana Perimbangan, DJPK; (2) Kegiatan Perumusan Kebijakan,

Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi

Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta

Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Evaluasi

Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, DJPK; dan (3) Kegiatan

Perumusan Kebijakan, dan Pembinaan Di Bidang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah pada Direktorat Pajak Daerah dan Restribusi Daerah,

DJPK.

Nawa Cita ke-7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan tujuan Penguatan Kapasitas

Fiskal Negara:

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kapasitas fiskal

negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka

transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal

melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas

belanja Negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang.

Secara umum, arah kebijakan dan strategi kebijakan fiskal dalam lima

tahun mendatang yang terkait dengan DJPK yaitu pengelolaan desentralisasi

fiskal dan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Terkait dengan pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah,

kebijakan yang akan dilakukan antara lain adalah: (i) percepatan

penyelesaian RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah (HKPD) yang merupakan revisi dari UU 33/2004; (ii)
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mempercepat pelayanan evaluasi Perda/Raperda tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (PDRD), peningkatan kualitas evaluasi Perda PDRD serta

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD; (iii)

percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-

fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap

dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus

(DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi di atas, DJPK

berfokus pada:

1) Pemberian insentif bagi daerah yang memiliki penyerapan anggaran yang

tinggi dalam mendukung prioritas pembangunan dan kebocorannya

rendah;

2) Mengembangkan sistem transfer yang meminimumkan ketimpangan fiskal

horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan.

Hal tersebut di atas akan dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas yaitu: (1)

Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan

Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke

Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, DJPK; dan

(2) Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer Ke Daerah

dan Dana Desa pada Direktorat Dana Perimbangan, DJPK.

III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

Pertumbuhan perekonomian nasional yang inklusif sesungguhnya

bertumpu pada pertumbuhan perekonomian daerah, yang pelaksanaannya

akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi fiskal serta

pengembangan organisasi dan sumber daya manusia pengelola kebijakan ini.
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Arah perbaikan yang diinginkan adalah agar kebijakan desentralisasi fiskal

tidak hanya semata-mata berfokus pada perimbangan keuangan, namun harus

lebih mampu menjawab berbagai tantangan untuk dapat memberikan

kontribusi yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui terciptanya keseimbangan kapasitas fiskal, pemerataan

layanan publik, belanja daerah yang berkualitas, transparansi dan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk mencapai hal tersebut dan mendukung pencapacaian Nawa Cita

terutama pada Nawa Cita-3 dan Nawa Cita ke-7, Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan pada tahun 2015-2019 mempunyai program

“Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah”, dengan

kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa.

Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

a. Mengembangkan sistem transfer yang meminimumkan ketimpangan fiskal

horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan.

b. Meningkatkan kualitas belanja daerah.

c. Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah agat Belanja Daerah Menjadi

Efektif dan Efisien.

d. Mengembangkan Keleluasaan Belanja Daerah yang Bertanggung jawab

untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dasar.

Implementasikan arah kebijakan tersebut adalah:

a. Menyelesaikan RUU tentang HKPD sebagai revisi UU No. 33 tahun 2004.

b. Merumuskan kembali DBH dengan fokus mengurangi ketimpangan fiskal

vertikal.

c. Merumuskan kembali DAU dengan fokus mengurangi ketimpangan fiskal

horizontal.
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d. Merumuskan kembali DAK dengan fokus mendanai urusan daerah yang

menjadi prioritas nasional dalam rangka mendorong pencapaian

pelayanan dasar sesuai dengan standar nasional.

e. Merumuskan kembali DID sebagai instrument bagi daerah dalam rangka

meningkatkan kualitas pembangunan di daerah.

f. Pengalihan secara bertahap kegiatan yang sudah menjadi kewenangan

daerah dari K/L yang berasal dari kegiatan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus

g. Menyusun pedoman pengelolaan dana transfer.

h. Mempercepat penyampaian informasi alokasi dana transfer.

i. Memperbaiki pertimbangan dalam penentuan alokasi dana desa yang

bersumber dari APBN.

j. Menentukan indikator layanan publik dasar yang dapat digunakan dalam

pengalokasian DAK.

k. Menerapkan MTEF dalam Alokasi Belanja.

l. Dana penyesuaian existing/transfer lainnya.

m. Akuntansi dan pelaporan transfer ke daerah.

2. Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi di Bidang Pendanaan

Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke

Daerah serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Kegiatan ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi guna menghasilkan

masukan dan rekomendasi kebijakan yang lebih baik, bagi pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah, melalui : penerapan sanksi pada K/L

dan daerah yang mendanai kegiatan yang bukan urusannya.

b. Mewujudkan SIKD Nasional yang mampu menyajikan IKD yang dalam

jaringan-waktu riil (online-real time) dan terintegrasi dengan Sistem

Informasi Keuangan Pusat, melalui:

 Satu pintu SIKD.

 Penyajian IKD secara cepat dan komprehensif.
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 Pengintegrasian IKD dengan IKP (SPAN dan GFS).

 Perluasan Kegunaan.

Implementasikan arah kebijakan tersebut adalah:

a. Menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk penilaian kinerja

keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian

insentif.

b. Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi dana transfer yang

bersifat spesifik.

c. Menyiapkan sistem yang dapat menerima keragaman sistem

pengelolaan informasi keuangan di daerah.

d. Mempersiapkan program pengembangan aparatur pengelola dana desa

untuk mendukung efektifitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program dana desa.

e. Peningkatan Pemanfaatan SIKD.

3. Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Kegiatan ini memiliki arah kebijakan :

a. Mengoptimalkan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan

keuangan daerah.

Implementasi arah kebijakan yang telah ditetapkan akan dicapai melalui

strategi yang yang meliputi:

1. Perumusan kebijakan yang melibatkan para stakeholder, terutama
pemerintah daerah, dan dapat mengakomodasi keberagaman karakteristik
daerah-daerah di Indonesia. Kebijakan yang dirumuskan dengan
melibatkan daerah akan membuat kebijakan tersebut berpihak bagi
tergalinya potensi daerah secara optimal sesuai karakteristik masing-
masing sehingga penguatan daerah akan lebih mudah diwujudkan.
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Perbaikan perumusan diperlukan mengingat Rasio Pajak Daerah terutama
pada kabupaten/kota yang masih kecil dari Rasio Pajak Pusat perlu
dioptimalkan melalui :

a. Pengembangan pendapatan daerah yang efektif dan efisien.

b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk melakukan pembayaran.

b. Meningkatkan administrasi PDRD yang modern, cepat dan mudah.

c. Peningkatan kualitas pelayanan evaluasi Perda PDRD.

d. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD.

2. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah sehingga diharapkan
dapat melahirkan sumber daya manusia yang mampu mengelola
keuangan daerah dengan baik sehingga dapat mendorong terwujudnya
kemandirian ekonomi.
Adapun strategi DJPK dalam mengimplementasikan arah kebijakan

tersebut adalah:

a. Mengharmonisasikan Pajak Pusat dan Daerah.

b. Mengoptimalkan local taxing power.

4. Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas

Daerah.

Kegiatan ini memiliki arah kebijakan:

a. Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja daerah

menjadi efektif dan efisien.

b. Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan keleluasaan

belanja daerah yang bertanggungjawabuntuk meningkatkan kuantitas

dan kualitas pelayanan public dasar.

c. Menyediakan akses yang sangat luas terhadap sumber pembiayaan

pinjaman yang menarik bagi pemerintah daerah untuk mendorong

percepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik.

d. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas yang menyentuh seluruh

tingkat pengelola keuangan daerah, yaitu mulai dari tingkat teknis sampai

dengan tingkat pengambil kebijakan strategis.
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e. Melakukan penajaman substansi dalam penyelenggaraan kegiatan

peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

f. Melakukan pembinaan intensif bagi daerah berkapasitas rendah untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

g. Melakukan penajaman indikator pemberian hibah berbasis output.

Adapun strategi DJPK dalam mengimplementasikan arah kebijakan tersebut

adalah:

a. Mengembangkan Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (Regional

Infrastructure Development Fund (RIDF));

b. Mengembangkan Obligasi Daerah (Municipal Bond);

c. Mengembangkan instrumen pembiayaan daerah lainnya;

d. Melakukan penguatan kelembagaan yang bersinergi;

e. Mengembangkan hibah berbasis output;

f. Melakukan penguatan database pengajar yang memiliki sertifikat

pelatihan pengelolaan keuangan daerah;

g. Melaksanakan pelatihan yang bersinergi dengan donor dan badan diklat

pemda;

h. Mendorong pelaksanaan cost sharing APBN-APBD secara bertahap untuk

melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan daerah bagi aparat

pemerintah daerah;

i. Menciptakan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan peningkatan

kapasitas pengelola keuangan daerah;

j. Melakukan penajaman kurikulum, SAP, dan modul yang sesuai

kebutuhan;

k. Memberikan penguatan peran Tim Kendali Mutu (QualityAssurance/QA)

dalam pelaksanaan pelatihan pengelola keuangan daerah;
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l. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola

keuangan daerah yang baru (new reform capacity building);

m.Melakukan penajaman esensi pelaksanaan peningkatan kapasitas

pengelola keuangan daerah dalam peningkatan karier;

n. Mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan daerah;

o. Mendorong peningkatan kualitas belanja APBD;

p. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan publik bagi

daerah dengan struktur demografi serta IPM rendah;

q. Melakukan penajaman bagi cluster daerah miskin;

r. Pengendalian Silpa di Daerah.

s. Dana otsus dan dana keistimewaan DIY.

r. Mengembangkan hibah berbasis output.

s. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan

Training of Trainers Pengelolaan Keuangan

5. Dukungan manajemen, pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan

dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kegiatan ini memiliki arah kebijakan:

a. Melakukan penajaman visi dan misi organisasi;

b. Mewujudkan struktur organisasi yang mendukung penguatan fungsi-

fungsi HKPD;

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja sesuai dengan

dinamika lingkungan dan kebutuhan pemangku kepentingan;

d. Mengembangkan strategi pengelolaan SDM DJPK yang mendukung

pencapaian visi dan misi DJPK;

e. Menyusun alternatif pengembangan karier pegawai berdasarkan

kompetensi dan potensi individu;
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f. Melakukan pembinaan SDM potensial untuk mempersiapkan calon

pemimpin masa depan; dan

g. Melakukan penyempurnaan infrastruktur pengelolaan SDM DJPK untuk

mendukung peningkatan kualitas SDM.

Adapun strategi DJPK dalam mengimplementasikan arah kebijakan tersebut

adalah:

a. Menyusun visi dan misi DJPK baru yang lebih sesuai dengan karakteristik

tugas dan fungsi organisasi serta kondisi ideal yang akan dicapai di masa

mendatang;

b. Menyusun struktur organisasi yang mendukung siklus perubahan

kebijakan yang terkait dengan HKPD dan perubahan beban kerja;

c. Melakukan penyesuaian beban kerja organisasi yang baru;

d. Pemenuhan standar kompetensi jabatan;

e. Memperkuat posisi dan peran DJPK;

f. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pemangku kepentingan;

g. Mendukung implementasi kebijakan HKPD;

h. Memperkuat interaksi dengan para pemangku kepentingan eksternal;

i. Mewujudkan organisasi modern yang berteknologi tinggi;

j. Menyusun visi pengelolaan SDM;

k. Menyusun rencana strategis pengelolaan SDM;

l. Memetakan kompetensi dan potensi pegawai;

m. Menyusun kamus kompetensi teknis dan SKJ;

n. Membuat analisis kesenjangan kompetensi;

o. Menyusun pola pengembangan pegawai;

p. Menyusun pola karier pegawai;

q. Membentuk manajemen talenta di DJPK;

r. Mengintegrasikan pola karier dan diklat dengan sistem manajemen SDM

yang lain; dan

s. Menyempurnakan SIMPEG.



Renstra DJPK 2015-2019
50

III.3 KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan, terdapat beberapa usulan regulasi yang

harus diterbitkan, baik dalam rangka revisi peraturan yang sudah ada

maupun regulasi baru. Regulasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan untuk tingkat rancangan undang-undang (UU).

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa penanganan kerangka

regulasi harus sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses

perencanaannya. Sedangkan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa perencanaan

Undang-Undang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-

Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan

sangat dibutuhkan karena kerangka regulasi bertujuan untuk:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-

undangan sesuai kebutuhan pembangunan;

2. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka

mendukung pencapaian prioritas pembangunan;

3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan

pembentukan peraturan perundang-undangan.

Usulan kerangka regulasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

untuk tahun 2015-2019 berjumlah 2 (dua) RUU yang terdiri dari 1 (satu) RUU

yang merupakan residu dari prolegnas 2010-2014 dan 1 (satu) RUU usulan

baru. Status RUU yang masih merupakan residu dari prolegnas 2010-2014
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saat ini masih dalam tahap pembicaraan di DPR, yaitu RUU tentang Hubungan

Keuangan Pusat dan Daerah. Adapun RUU baru yang diusulkan dalam

Prolegnas tahun 2015-2019 adalah RUU tentang Revisi UU tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Revisi RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah adalah

sejalan dengan prinsip “money follows function” dimana penyempurnaan

terhadap UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah perlu dilakukan dan disesuaikan dengan perkembangan

keadaan setelah diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah, dengan pokok-pokok muatan :

1. Memperbaiki kebijakan formulasi transfer ke Daerah;

2. Mempertegas ketentuan tentang sumber keuangan daerah;

3. Mendukung pelaksanaan mandatory UU, khususnya mengenai

pembiayaan pendidikan (20%) dan kesehatan (5%), dan komitmen

Indonesia dalam menjaga lingkungan dan kehutanan;

4. Mengakomodasi usulan kebutuhan daerah yang sesuai dengan:

a) prioritas nasional,

b) kewenangan urusan pemerintahan,

c) upaya percepatan pembangunan daerah perbatasan, daerah tertinggal,

daerah terpencil,  daerah terluar, dan daerah pesisir/kepulauan, dan

d) Sinkronisasi dengan program/kegiatan dan anggaran K/L.

5. Mendorong percepatan pengalihan anggaran K/L, termasuk dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai

urusan daerah;

6. Menyesuaikan kewajiban penyediaan dana pendamping DAK sesuai

dengan kemampuan fiskal daerah;

7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH-SDA;

8. Penetapan alokasi DBH-SDA secara tepat jumlah sesuai daerah penghasil;
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9. Merumuskan kembali DAU dengan fokus mengurangi ketimpangan

horisontal

Sementara revisi UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah

dalam rangka mewujudkan prinsip pajak daerah dan retribusi daerah yang

efisiensi, kecukupan, keadilan, dan kesederhanaan, serta untuk memberikan

kepastian bagi masyarakat dan tidak mengganggu iklim investasi,

penyempurnaan pengaturan perpajakan daerah tersebut melalui:

a. Menghapus Double Taxation, antar jenis PDRD dan pajak pusat (PPN). Hal

ini berguna untuk menghindari beban ekonomi yang berlebihan dan agar

tidak ada lagi tumpang tindih pungutan.

b. Analisis Tarif dan Objek Pajak secara Mendalam, dari sisi aspek hukumnya,

aspek ekonomis dan aspek sosiologisnya.

c. Membuat Pedoman Penentuan Tarif Retribusi, dimana implementasi di

daerah dikaitkan dengan biaya penyediaan layanan.

d. Mempertegas Sanksi atas Pungutan Ilegal, dengan cara mengatur

mekanisme yang lebih tegas dan pasti agar sanksi tersebut benar-benar

berjalan.

e. Menghapus PDRD yang penerimaannya tidak memadai, dengan memberi

batasan yang jelas PDRD yang dapat dipungut oleh daerah dikaitkan dengan

manfaat ataupun biaya yang timbul dari pemungutan tersebut.

f. Meningkatkan Progresivitas Pajak Daerah, dengan cara menerapkan tarif

progresif agar lebih adil terhadap pajak-pajak yang masih menggunakan tarif

tunggal, serta memberikan pengaturan tentang tax allowance.

g. Regrouping PDRD, dengan cara mempertahankan sifat closed list sehingga

memberikan kepastian bagi masyarakat dan tidak mengganggu iklim

investasi serta dapat menghemat biaya administrasi dan biaya ketaatan.
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h. Penyederhanaan Administrasi Pajak Rokok, dengan menyusun pengaturan

yang memuat mekanisme penagihan dan pengajuan gugatan dengan lebih

sederhana.

Dari permasalahan yang telah dibahas di atas dan solusi yang diambil

melalui perubahan atas UU No.28/2009 tentang PDRD, kebutuhan perubahan

atas peraturan ini juga memiliki urgensi lainnya yaitu:

1. Kebijakan fiskal nasional menjadi landasan dalam menetapkan kebijakan

PDRD.

2. Penyempurnaan ketentuan materiil dan formil UU PDRD.

3. Penegasan peran menteri keuangan sebagai pengelola fiskal nasional.

4. Banyaknya gugatan masyarakat terhadap UU PDRD ke Makhamah

Konstitusi.

5. Pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN terkait pasar tunggal dan basis

produksi;dan

6. Sinkronisasi dengan UU tentang HKPD, UU Perpajakan, dan UU terkait

lainnya.

Jika perubahan UU PDRD ini berjalan efektif maka diharapkan ada 3

(tiga) tujuan utama yang dapat tercapai, yaitu: peningkatan keadilan di

masyarakat, kohesi sosial yang semakin erat, dan penerimaan daerah yang

meningkat untuk membiayai layanan publik. Dari ketiga tujuan tersebut,

dampak yang paling diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan

masyarakat sebagai admpak dari layanan publik yang semakin baik. Hal ini

dapat terwujud jika perubahan UU28/2009 dapat meminimalkan ekonomi

biaya tinggi yang disebabkan pemungutan PDRD. Berkurangnya ekonomi biaya

tinggi akan menarik investasi masuk yang berakibat pada dibukanya lapangan

kerja baru. Lebih lanjut, pengurangan jumlah pengangguran dan

bertambahnya pendapatan masyarakat akan terjadi. Terakhir, dengan makin

murahnya biaya ketaatan maka kepatuhan wajib PDRD akan meningkat.

Akibatnya, penerimaan PDRD diharapkan juga meningkat. Dengan jumlah
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penerimaan yang meningkat, pemerintah daerah memiliki kapasitas lebih

untuk menjalankan pembangunan daerah.

Masih ada usul Revisi PP No. 91/2010 tentang Ketentuan Umum

Pemungutan Pajak Daerah yang ditunggu alasan dan urgensinya perlu direvisi.

III.4 KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

Sebagai proses perubahan, transformasi organisasi DJPK perlu

dilakukan secara bertahap, terarah dan terencana. Ada tiga hal yang menjadi

fokus transformasi kelembagaan DJPK, yaitu (i) penguatan visi dan misi

organisasi, (ii) mewujudkan struktur organisasi yang mendukung penguatan

fungsi-fungsi HKPD, dan (iii) peningkatan efektivitas dan efisiensi proses kerja

sesuai dengan dinamika lingkungan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Setiap tema transformasi dibagi dalam tahap percepatan (quick win) 100 hari

untuk meraih momentum dan memperkuat reformasi utama, jangka pendek

2014-2015, jangka menengah 2016-2019, dan jangka panjang 2020-2025.

Pertama, dalam tema transformasi penguatan visi dan misi, inisiatif

strategis yang akan dicapai dalam 100 hari adalah penyusunan visi dan misi

DJPK baru yang lebih sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi organisasi

serta kondisi ideal yang akan dicapai di masa mendatang. Dalam perumusan

visi dan misi tersebut dilibatkan perwakilan unit-unit eselon II di lingkungan

DJPK untuk membangun rasa memiliki (sense of ownership). Dalam jangka

pendek 2014-2015 dan jangka menengah 2016-2019 rumusan visi dan misi

yang baru tersebut selanjutnya akan diimplementasikan sebagai visi dan misi

dalam rencana strategis DJPK 2014-2019. Pada tahap jangka panjang visi dan

misi DJPK akan ditinjau kembali untuk menyesuaikan diri dengan perubahan

lingkungan dan tantangan baru yang muncul.

Tema kedua adalah mewujudkan struktur organisasi yang mendukung

penguatan fungsi-fungsi HKPD. Tema ini memiliki dua inisiatif strategis,
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pertama adalah menyusun struktur organisasi yang mendukung siklus

perubahan kebijakan yang terkait dengan HKPD dan perubahan beban kerja.

Selanjutnya dalam fase 2 tahun 2014-2015, DJPK akan merumuskan

struktur organisasi yang baru secara utuh melalui penajaman tugas dengan

pengelompokan unit-unit berdasarkan fungsi/gabungan fungsi sebagai

regulator, alokator (pengalokasi), evaluator (pengevaluasi), dan pendukung

sehingga diharapkan akan lebih efektif dalam pelaksanaannya. Perlunya

Tenaga Pengkaji Perimbangan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas

kebijakan desentralisasi fiskal, dan terbentuknya Kelompok Jabatan

Fungsional sebagai alternatif pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan DJPK.

Pada fase 3 tahun 2016-2019, diharapkan DJPK dapat bekerja secara

optimal mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi kebijakan HKPD sesuai dengan

tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan. Untuk menjamin kelancaran fase

implementasi ini, diperlukan penyesuaian penempatan pegawai dengan

kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya dan sarana serta

prasarana kerja yang mendukung.
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BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level

kementerian, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan 4

(empat) tujuan dan telah dilengkapi dengan 5 (lima) sasaran strategis, yang

merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan, dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya

hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui

tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan kegiatan

diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja kegiatan.

No Tujuan/Sasaran
Strategis Indikator Kinerja

Target
2015 2016 2017 2018 2019

1 Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah
Perumusan dan
Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Desa
yang berkualitas
dan Optimal

Indeks Pemerataan
Antar Daerah
(Indeks Williamson) 0,74

(Skala 1)
0,74

(Skala 1)
0,73

(Skala 1)
0,73

(Skala 1)
0,72

(Skala 1)

2 Peningkatan kualitas evaluasi hubungan keuangan pusat dan daerah serta Peningkatan kualitas
informasi keuangan daerah yang lengkap dan akurat
Pematauan dan
Evaluasi HKPD yang
didukung Basis Data
Keuangan Daerah
yang lengkap dan
SIKD yang Akurat,
Transparan dan
Tepat Waktu

Persentase
Pengembangan dan
Implementasi SIKD

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase
Penyelesaian
Kajian di Bidang
Pendanaan
Desentralisasi
secara Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Ketersediaan Data
APBD 100% 100% 100% 100% 100%

3 Peningkatan kualitas kebijakan dibidang hubungan keuangan pusat dan daerah yang dapat
mengakomodir keberagaman dan karakteristik daerah
Peningkatan Pajak
Daerah terhadap
PDRB

Rasio PDRD t-1
terhadap PDRB t-1 1,7 1,75 1,8 1,9 2,0

4 Peningkatan kualitas pendapatan dan pembiayaan daerah serta kapasitas pengelola keuangan
daerah
Peningkatan
Efektifitas dan
Efisiensi
Pengelolaan

Jumlah Peserta
TOT Pengelolaan
Keuangan Daerah
(2015-2016) dan

2.600 1.800 1.500 1.500 1.500
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Pinjaman Daerah,
Hibah Daerah dan
Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Bimbingan Teknis
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(2017-2019)

Persentase
Ketepatan Waktu
pemberian
persetujuan atas
pelampauan defisit
APBD yang dibiayai
dari Pinjaman

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Tingkat
Efektifitas Hibah ke
Daerah

95% 95% 95% 95% 95%

5 Peningkatan kualitas dukungan manajeman, pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan
dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Tingkat Efektifitas
dan Efisiensi yang
Tinggi pada semua
unit Eselon II di
DJPK dalam rangka
Menunjang
Tercapainya
Pencapaian Tujuan
Strategis DJPK

Persentase
Penyerapan
Anggaran dan
Pencapaian Output
Belanja

95% 95% 95% 95% 95%

Persentase pegawai
memenuhi standar
Jamlat

50% 52% 53% 54% 55%

Rasio Penyelesaian
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
sesuai dengan
rencana

100% 100% 100% 100% 100%

IV.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan

dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat

berasal dari aparatur Direktorat Jenderal Perimbangan yang kompeten, sarana

dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan juga tentunya sumber

pendanaan yang cukup.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan

pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:
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Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2015-2019

No Sasaran Strategis
Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Perumusan dan Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan
Desa yang berkualitas dan
Optimal

59.450,9 60.499,5 63.524,5 66.700,7 70.035,7

2 Pematauan dan Evaluasi
HKPD yang didukung Basis
Data Keuangan Daerah yang
lengkap dan SIKD yang
Akurat, Transparan dan
Tepat Waktu

10.955,0 11.559,9 12.137,9 12.744,7 13.382,0

3 Peningkatan Pajak Daerah
terhadap PDRB 3.140,6 4.894,9 5.629,1 6.473,5 7.444,5

4 Peningkatan Efektifitas dan
Efisiensi Prngrlolaan
Pinjaman Daerah, Hibah
Daerah dan Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah

16.260,0 18.633,0 21.009,3 23.687,0 26.706,1

5 Tingkat Efektifitas dan
Efisiensi yang Tinggi pada
semua unit Eselon II di
DJPK dalam rangka
Menunjang Tercapainya
Pencapaian Tujuan Strategis
DJPK

75.356,8 79.128,2 83.084,6 87.238,8 91.600,8

JUMLAH 165.163,3 174.715,4 183.385,3 196.844,8 209.169,0
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sejalan dengan Renstra

Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 serta mendukung agenda

pembangunan nasional (Nawa Cita).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan dalam rangka mewujudkan Program Peningkatan Kualitas

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah selama lima tahun kedepan serta

menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Unit Eselon II dilingkungan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta menjadi pedoman bagi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menyusun Rencana Kerja

(Renja) tahunan.

Keberhasilan dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan dilaksanakan melalui 5 (lima) tujuan, yaitu : (1) Mengurangi

kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah; (2) Peningkatan

kualitas evaluasi hubungan keuangan pusat dan daerah serta Peningkatan

kualitas informasi keuangan daerah yang lengkap dan akurat; (3) Peningkatan

kualitas kebijakan dibidang pendapatan daerah yang dapat mengakomodir

keberagaman dan karakteristik daerah; (4) Peningkatan kualitas pembiayaan

daerah serta kapasitas pengelola keuangan daerah; serta (5) Peningkatan

kualitas dukungan manajeman, pengelolaan organisasi, sumber daya manusia,

dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

dilakukan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan tetap

menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu : Integritas,

Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.
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MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2015-2019
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Kode
Program/
Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator

Target Alokasi (Rp 000.000) Unit
Pelaksana
kegiatan

P/QW/PL
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

15.06.0 Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 165.163,3 174.715,4 185.385,3 196.844,8 209.169,0
Direktorat Jenderal

Perimbangan
Keuangan

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan
Transparan
Indeks pemerataan keuangan antar daerah 0,74 0,74 0,73 0,73 0,72
Rasio PDRD tahun t-1 terhadap PDRB t-1 1,7 1,75 1,8 1,9 2,0

Indeks kepuasan pengguna layanan 4,10
(Skala 5)

4,16
(Skala 5)

4,22
(Skala 5)

4,28
(Skala 5)

4,34
(Skala 5)

1687 Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 59.450,9 60.499,5 63.524,5 66.700,7 70.035,7 P/QW
Dit. Dana

Perimbangan
Perumusan dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa yang Berkualitas dan Optimal

Indeks Pemerataan Antar daerah (Indeks Williamson) 0,74
(Skala 1)

0,74
(Skala 1)

0,73
(Skala 1)

0,73
(Skala 1)

0,72
(Skala 1)

59.450,9 60.499,5 63.524,5 66.700,7 70.035,7

1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuanga 10.955,0 11.559,9 12.137,9 12.744,7 13.382,0 P
Dit. Evaluasi

Pendanaan dan
Informasi Keuangan

Daerah

Pemantauan dan Evaluasi Hubungan Keuangan Pusat
dan Daerah yang didukung basis data keuangan daerah
yang lengkap dan sistem informasi keuangan daerah
yang akurat, transparan, dan tepat waktu
Persentase pengembangan dan implementasi Sistem
In!ormasi Keuangan Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 2.812,0 2.771,9 2.910,5 3.056,0 3.208,8

Persentase penyelesaian Kajian di Bidang Pendanaan
Desentralisasi secara tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 6.116,0 6.697,0 7.031,9 7.383,4 7.752,6

Ketersediaan Data APBD 90% 91% 92% 93% 95% 2.027,0 2.091,0 2.195,6 2.305,3 2.420,6

1689 Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3.140,6 4.894,9 5.629,1 6.473,5 7.444,5 P
Dit. Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah
Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
terhadap PDRB
Rasio PDRD tahun t-l terhadap PDRB t-l 1,7 1,75 1,8 1,9 2,0 3.140,6 4.894,9 5.629,1 6.473,5 7.444,5

1690 Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah 16.260,0 18.633,0 21.009,3 23.687,0 26.706,1
Dit. Pembiayaan dan

Kapasitas Daerah
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan
Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, dan Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
lumlah peserta TOT Pengelolaan Keuangan Daerah 2600 1800 1500 1500 1500 13.377,0 14.000,0 14.813,0 16.701,0 18.829,6

Persentase ketepatan waktu pemberian persetujuan atas
pelampauan de!isit APBD yang dibiayai dari pinjaman 100% 100% 100% 100% 100% 2.852,4 4.593,9 6.145,6 6.928,8 7.812,0

Persentase tingkat e!ektivitas hibah ke daerah 95% 95% 95% 95% 95% 30,7 39,1 50,8 57,2 64,5



Renstra DJPK 2015-2019

1691 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 75.356,8 79.128,2 83.084,6 87.238,8 91.600,8
Sekretariat DJPK Tingkat Efektifitas dan Efisiensi yang Tinggi Pada Semua

Unit Eselon II di Ditjen Perimbangan Keuangan Dalam
Rangka Menunjang Tercapainya Pencapaian Tujuan

Persentase pegawai memenuhi standar jamlat 50% 52% 53% 54% 55% 3.759,1 4.148,1 4.355,5 4.573,2 4.801,9

Rasio Penye/esaian pengadaan sarana dan prasarana
sesuai dengan rencana

100% 100% 100% 100% 100% 53.040,2 56.918,3 59.764,2 62.752,4 65.890,0
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KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2015-2019

No Arah Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan Amanat UU Unit
Penanggung Jawab Unit Terkait Target

Penyelesaian

1 RUU tentang Hubungan Keuangan
Pusat dan Daerah sebagai
pengganti UU No. 33 Tahun 2004

1. Sejalan dengan prinsip ‘money follows function” penyempurnaan
terhadap UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah perlu dilakukan dan disesuaikan dengan
perkembangan keadaan setelah diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah.

2. Memperbaiki kebijakan formulasi transfer ke Daerah.
3. Mempertegas ketentuan tentang sumber keuangan daerah.
4. Mendukung pelaksanaan mandatory UU, khususnya mengenai

pembiayaan pendidikan (20%) dan kesehatan (5%), dan komitmen
Indonesia dalam menjaga lingkungan dan kehutanan.

5. Mengakomodasi usulan kebutuhan daerah yang sesuai dengan:
a. prioritas nasional,
b. kewenangan urusan pemerintahan,
c. upaya percepatan pembangunan daerah perbatasan, daerah

tertinggal, daerah terpencil,  daerah terluar, dan daerah
pesisir/kepulauan, dan

d. Sinkronisasi dengan program/kegiatan dan anggaran K/L.
6. Mendorong percepatan pengalihan anggaran K/L, termasuk dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai
urusan daerah.

7. Menyesuaikan kewajiban penyediaan dana pendamping DAK sesuai
dengan kemampuan fiskal daerah.

8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH-SDA
9. Penetapan alokasi DBH-SDA secara tepat jumlah sesuai daerah

penghasil
10. Merumuskan kembali DAU dengan fokus mengurangi ketimpangan

horisontal

UU No. 33 Tahun 2004 Direktorat Dana
Perimbangan

Setneg

Kemenkumham

2015

2 Revisi UU No. 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

1. Kebijakan Fiskal nasional menjadi landasan dalam menetapkan kebijakan
PDRD.

2. Penyempurnaan ketentuan materiil dan formil UU PDRD.
3. Kebutuhan masyarakat akan kepastian obyek besaran tariff pungutan oleh

pemerintah daerah.
4. Penegasan peran menteri keuangan sebagai pengelola Fiskal nasional.
5. Banyaknya gugatan masyarakat terhadap UU PDRD ke Makhamah

Konstitusi.
6. Pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN terkait pasar tunggal dan basis

produksi;dan
7. Sinkronisasi dengan UU tentang HKPD, UU Perpajakan, dan UU terkait

lainnya.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Direktorat Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Setneg
Kemenkumham
Kemendagri

2017


