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BAB III 

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam menjalankan roda pemerintahan, oleh karena itu 

pengelolaan keuangan daerah selalu berkembang sesuai dengan tuntutan 

publik yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang makin 

transparan dan akuntabel, untuk itu pengelolaan keuangan disesuaikan 

dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah 

ditetapkan menjadi Prioritas dalam Pembangunan Daerah. Disamping itu 

Pengelolaan keuangan daerah  selalu disesuaikan dengan Arah Kebijakan 

Umum maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten 

Karanganyar yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk 

menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan 

daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, 

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.  

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan  tersebut diperlukan 

adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD)  dengan tetap memperhatikan tugas pokok, 

dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) serta adanya keterpaduan program dan kegiatan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kegiatan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karanganyar sehingga dapat sinergi untuk melaksanakan 

program dan kegiatan pembangunan daerah.  

Untuk merealisasikan program dan kegiatan masing-masing SKPD 

maka disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah melalui 
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penyusunan rencana strategis daerah (Renstra) sebagai langkah awal 

dalam usaha mewujudkan kinerja aparatur pemerintah  dalam 

pembangunan melalui program peningkatan pengelolaan keuangan dan 

kekayaan daerah, intensifikasi dan sinkronisasi antar kegiatan 

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, program 

peningkatan pengawasan, program peningkatan investasi, program 

penataan perundangan-undangan, program peningkatan kapasitas 

sumber daya aparatur serta program pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan.  

Untuk itu  disusun Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah guna memberikan petunjuk dan ketentuan-ketentuan 

umum yang telah disepakati bersama sebagai pedoman dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta 

merupakan instrument dalam penyusunan perencanaan anggaran serta 

sebagai dasar penilaian kinerja keuangan daerah.   

Pengelolaan Pendapatan Daerah yang perlu diperhatikan dalam 

penganggaran pendapatan daerah adalah : 

1. Perencanaan target pendapatan asli daerah supaya 

memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun 

sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dan 

realisasi pendapatan asli daerah tahun sebelumnya. 

2. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. 

3. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan 

dunia usaha dan masyarakat. 

4. Dalam menganggarkan rencana pendapatan daerah dari hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya 

rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang 

dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, 

dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, 
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baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan 

modal.  

Maka strategi yang ditempuh untuk mencapai target 

pendapatan daerah yang optimal antara lain adalah sebagai 

berikut : 

a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 

pendapatan daerah; 

b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi 

pemungutan pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan 

penyuluhan untuk ketaatan wajib pajak dan pembayar 

retribusi daerah supaya tidak memberatkan dunia usaha 

dan masyarakat; 

c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas 

pemungutan PAD; 

d. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan 

modal atau investasi; 

e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka 

meningkatkan daya dukung  pembiayaan daerah dan 

pertumbuhan ekonomi.   

Maka secara garis besar Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah terdiri dari : 

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2013 dianggarkan 

Rp.1.291.967.390.000,- realisasi Rp.1.369.049.579.396,- naik 

sejumlah Rp  77.082.189.396,-  atau 105,97% yang terdiri dari : 

1. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 dianggarkan sejumlah 

Rp.127.674.671.000,- realisasi sejumlah 

Rp.161.713.682.349,- atau naik sejumlah  

Rp 34.039.011.349,-atau 126,66% dengan rincian sebagai 

berikut : 
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a. Pajak Daerah dianggarkan Rp 51.528.299.000,00 realisasi 

Rp.77.015.249.349,- atau naik sejumlah  

Rp 25.486.950.349,- atau 149,46% 

b. Retribusi Daerah dianggarkan Rp 21.637.707.000,00 

realisasi Rp.20.874.824.214,- berkurang Rp.762.882.786,- 

atau 96,47% 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

dianggarkan Rp.8.229.125.000,- realisasi Rp 

7.603.188.065,00 berkurang Rp 625.936.935,- atau 

92,39% 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dianggarkan 

Rp 46.279.540.000,00 realisasi  Rp 56.220.420.721,-atau 

naik sejumlah Rp 9.940.880.721,00 atau 121,48%. 

2. Dana Perimbangan  

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013 dianggarkan  

Rp.878.571.681.000,00 realisasi Rp.900.707.521.585,- naik 

sejumlah Rp.22.135.840.585,- atau 102,52%. yang terdiri 

dari :  

a. Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan Rp.6.300.000.000,- 

realisasi Rp 27.059.174.948,00 naik sejumlah  

Rp 20.759.174.948,00 atau 429,51% 

b. Dana bagi Hasil Bukan Pajak dianggarkan Rp 

6.852.039.000,- realisasi Rp 8.228.704.637,00 naik 

sejumlah Rp 1.376.665.637,- atau 120,09% 

c. Dana Alokasi Umum dianggarkan Rp.810.216.582.000,00 

realisasi Rp 810.216.582.000,- atau 100% 

d. Dana Alokasi Khusus dianggarkan Rp.55.203.060.000,00 

realisasi Rp 55.203.060.000,- atau 100% 

3. Lain-lain  Pendapatan yang sah tahun 2013 dianggarkan  

Rp.285.721.038.000,- realisasi Rp.306.628.375.462,- naik 
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sejumlah Rp 20.907.337.462,00 atau 107,32% dengan 

rincian sebagai berikut :  

a. Pendapatan Hibah dianggarkan Rp.1.344.900.000,00 

realisasi Rp.309.331.750,00 atau berkurang  

Rp.1.035.568.250,- atau 23%   

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya dianggarkan Rp.44.728.194.000,- 

realisasi Rp.70.973.627.130,- atau naik sejumlah  

Rp 26.245.433.130,- atau 158,68% 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus dianggarkan     

Rp.219.909.372.000,00 realisasi Rp.215.823.145.000,- 

berkurang sejumlah Rp.4.086.227.000,- atau 98,14% 

d. Bantuan Keuangan dari Provisi atau Pemerintah Daerah 

Lainnya dianggarkan Rp.19.738.572.000,00 realisasi  

Rp.19.522.271.582,00 atau berkurang sejumlah  

Rp.216.300.418,-  atau 98,90% 
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Pendapatan Asli Daerah setiap tahun selalu naik namun 

kenyataannya sampai sekarang belum mampu untuk membiayai 

pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Hal ini 

masih menjadi tugas kita bersama dalam meningkatkan pendapatan 

daerah dan menggali sumber pendapatan daerah yang baru.  

B. Pengelolaan Belanja Daerah. 

Kebijakan umum pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk 

menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing 

satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan 

anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Maka penyusunan 

anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013 disusun dengan 
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pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil 

dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam menetapkan 

target capaian pada kegiatan-kegiatan sejalan dengan urusan yang 

menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.  

Penyusunan belanja daerah hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 

1. Penganggaran belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan 

PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai 

dengan  belanja pegawai dalam perhitungan DAU dengan 

memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan 

pemberian gaji bulan ketiga belas, sedangkan untuk kebutuhan 

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan 

mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 

maksimum 2,5% dari gaji pokok dan tunjangan;  

2. Belanja bunga dianggarkan untuk memenuhi kewajiban 

pembayaran bunga pinjaman baik jangka  pendek, jangka 

menengah  maupun jangka panjang pada tahun anggaran 2013; 

3.  Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah kepada 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, 

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik 

telah ditetapkan peruntukkannya dan diberikan secara selektif, 

rasionalitas serta  bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak 

secara terus menerus dengan mempertimbangkan kemampuan 

keuangan daerah dan menunjang penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah; 

4. Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan 

kepada kelompok/anggota masyarakat dalam rangka menjalankan 

dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang 

kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, harus dibatasi 

jumlahnya, selektif, tidak terus menerus dan tidak mengikat serta 

memiliki kejelasan penggunaannya dengan mempertimbangkan 

kemampuan keuangan daerah; 
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5.  Belanja bagi hasil dianggarkan bersumber dari pendapatan 

Kabupaten kepada Pemerintah Desa dengan memperhitungkan 

rencana pendapatan tahun anggaran 2012, sedangkan 

pelampauan targetnya ditampung dan Perubahan APBD tahun 

anggaran 2013;  

6. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan oleh Pemerintah 

Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang didasarkan pada 

pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiscal, membantu 

pelaksanaan urusan Pemerintah Desa dengan menggunakan 

formula anatara lain variable: pendapatan desa, jumlah penduduk, 

jumlah penduduk miskin dan luas wilayah; 

7. Belanja tidak terduga dianggarkan dengan rasional dengan 

mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan 

adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi 

sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah 

seperti untuk kebutuhan tanggap darurat,  bencana alam dan 

bencana sosial serta pengembalian atas kelebihan penerimaan 

daerah tahun-tahun sebelumnya; 

8. Belanja Langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaan 

urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan 

urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk 

program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan public dan keberpihakan pemerintah daerah 

kepada kepentingan public. Penyusunan anggaran belanja pada 

setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan 

Minimal (SPM), Analisa Standar Belanja (ASB) dan standar satuan 

harga. 

9. Belanja Pegawai dalam belanja langsung harus memperhatikan 

asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian 

sasaran program dan kegiatan, sedangkan belanja barang dan jasa  
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disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi SKPD, serta mengutamakan produksi dalam negeri dan 

melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi. Untuk 

pengadaan barang (termasuk aset tetap) yang akan diserahkan 

atau dijual kepada fihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran 

Belanja Modal diharapkan jumlahnya lebih besar dari belanja 

pegawai maupun belanja barang dan jasa dalam alokasi belanja 

langsung.   

Oleh karena itu belanja daerah disusun menjadi 2 (dua)) 

kelompok belanja yaitu :Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang 

dianggarkan tidak  terkait secara langsung dengan pelaksanaan 

program, kegiatan yang terdiri dari : Belanja pegawa/gajii, belanja 

bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, 

belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah 

Desa,  belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 

dan Pemerintah Desa, belanja tidak terduga.  

 Adapun secara garis besar untuk Belanja Tidak  

Langsung  dianggarkan Rp.1.089.219.318.000,- realisasi 

Rp.951.048.966.391,- berkurang sejumlah Rp.138.170.351.609,-

atau 87,31%. Yang terdiri dari : 

1. Belanja pegawai dianggarkan Rp.928.460.537.000,- realisasi 

Rp.807.862.148 .695,-berkurang sejumlah Rp.120.598.388.305,- 

atau 87,01%. 

2. Belanja bunga dianggarkan Rp.70 000.000,- realisasi  

Rp.20.165.398,- berkurang  sejumlah Rp.49.834.602,- atau 

28,81%. 

3. Belanja hibah dianggarkan Rp.97.816.769.000,- realisasi  

Rp.89.275.434.563,- berkurang  sejumlah Rp.8.541.334.437,- 

atau 91,27%. 
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4. Belanja bantuan sosial dianggarkan Rp.8.195.700.000,- realisasi 

Rp.7.755.700.000,- berkurang sejumlah Rp.440.000.000,- atau 

94,63%. 

5. Belanja Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/ Kab/ Kota dan 

Pemerintah Desa dianggarkan Rp.2.000.000.000,- realisasi  

Rp.1.999.932.000,- berkurang  sejumlah Rp. 3.045.911.616,- 

atau 93,54%. 

6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan 

Pemerintahan desa dianggarkan Rp.47.176.312.000,- realisasi  

Rp. 44.130.400.384,- berkurang Rp.3.045.911.616,- atau 

93,54%. 

7. Belanja tak terduga desa dianggarkan Rp.47.176.312.000,- 

realisasi Rp.5.185.351,- berkurang Rp. 44 130 400 384.,- atau 

0,09%. 

8. Belanja Langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait 

langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Input belanja 

yang digunakan untuk menganggarkan belanja dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari jenis belanja 

pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang 

dan jasa serta belanja modal. 

Adapun secara garis besar untuk Belanja Langsung dianggarkan 

Rp.377.285.817.000,- realisasi Rp.336.114.797.513,- berkurang 

sejumlah Rp.41.171.019.487,- atau 89,09% terdiri dari Belanja 

Pegawai, Belanja  barang dan Jasa dan Belanja Modal. Belanja 

Pegawai dianggarkan Rp.53.506.262. 892,- realisasi 

Rp.49.599.901.302,- berkurang Rp.3.906 361.590,- atau 92,70% , 

sedangkan Belanja barang dan Jasa dianggarkan 

Rp.155.143320.923,- realisasi Rp.138.036.152.185,- berkurang 

Rp.17.107.168.738,- atau 88,97% dan Belanja Modal dianggarkan 

Rp.168.636.233.185,- realisasi Rp.148.478.744.026,- berkurang 

Rp.20. 157.489.159,- atau 88,05%. 
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Grafik 3.2: Belanja Anggaran Kabupaten Karanganyar  

 Tahun 2009-2013 

 

 

Grafik 3.3 

Belanja Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013 

 

3. Permasalahan dalam belanja daerah tahun 2013 antara lain: 

a. Angka pengangguran masih tinggi. 

b. Pelayanan kepada masyarakat masih perlu dioptimalkan. 
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c. Pengelolaan dan penggalian sumber-sumber PAD masih perlu 

ditingkatkan dan kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan 

dalam membayar pajak dan retribusi. 

d. Kondisi fisik infrastruktur publik belum memadai. 

Disamping permasalahan belanja tersebut diatas sebagai 

permasalahan utama belanja daerah yaitu terbatasnya anggaran 

pendapatan dan membengkaknya jumlah belanja yang harus 

dibiayai 

Dalam rangka mencapai kinerja proyeksi belanja daerah dan 

untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, kebijakan pengelolaan 

belanja daerah antara lain : 

1. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama 

bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur; 

2. Mengutamakan program-program penanggulangan kemiskinan 

serta  pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan; 

3. Memfasilitasi dan memberikan stimulant pada sector riil melalui 

bantuan modal, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM; 

4. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan 

mempunyai manfaat luas bagi masyarakat; 

5. Memonitor pengelolaan dan pelaksanaan pengalokasian program-

program yang dibiayai dari pusat melalui program tiga cluster, 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alokasi 

anggaran, dengan demikian efisiensi dan efektivitas belanja dapat 

terkontrol. 

Disamping itu untuk menunjang upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat prinsip-prinsip yang dilaksanakan adalah : 

1. Meningkatkan pembangunan fisik dan infrastruktur secara merata 

dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah dan 

pemanfaatan ruang dengan memperhatikan dinamika masyarakat; 

2. Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dan potensi ekonomi 

wilayah dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing 
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dengan memprioritaskan sector industry, pertanian dan pariwisata 

dalam arti luas; 

3. Pengarusutamaan partisifasi masyarakat, pelaksanaan berbagai 

kegiatan pembangunan akan diupayakan mengakomodasikan 

partisipasi masyarakat dengan demikian akan tumbuh rasa saling 

memiliki yang pada gilirannya akan mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi secara aktif; 

4. Tata pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) 

meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi yang 

mempengaruhi kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat, 

khususnya kelompok usaha, sehingga pemerintah dan perusahaan 

akan berjalan secara efektip yang akan melandasi pelaksanaan 

berbagai kegiatan pembangunan. 

Selanjutnya dalam rangka untuk mencapai hal tersebut maka 

kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk : 

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah dengan 

menitik beratkan pada alokasi belanja program dan kegiatan 

yang produktif dalam rangka mengembangkan perekonomian 

yang maju dan mandiri khususnya dan kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya; 

2. Peningkatan dan pengembangan kemampuan keuangan 

daerah yang bertumpu pada kemandirian daerah dengan 

intensifikasi, ekstensifikasi dan deversifikasi potensi sumber 

pendapatan daerah dan tetap menjaga iklim investasi yang 

kondusif bagi dunia usaha; 

3. Pemanfaatan sumber-sumber penerimaan maupun pengeluaran 

pembiayaan untuk menutup deficit anggaran atau memperkuat 

surplus anggaran daerah; 

4. Pemanfaatan pembiayaan daerah untuk menampung semua 

jenis penerimaan daerah yang tidak dapat dikategorikan 
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sebagai pendapatan daerah dan semua jenis pengeluaran 

daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai belanja daerah; 

5. Pengembangan pola kemitraan daerah dalam rangka 

membiayai program dan kegiatan pemerintah yang berorientasi 

pada upaya pelayanan prima kepada masyarakat; 

6. Peningkatan optimalisasi penerapan system anggaran berbasis 

kinerja pada seluruh jajaran SKPD dengan menjaga prinsip 

anggaran yang sehat, dinamis dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target 

pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka 

mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah 

diselenggarakan secara professional, partisipatif, transparan dan 

akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan 

yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan 

keuangan daerah telah ditetapkan Arah dan Kebijakan Umum 

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah dalam 

rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja 

perangkat daerah termasuk pelaksanaan BLUD pada RSUD 

Karanganyar dalam pengelolaan keuangan dengan sistem dan 

mekanisme pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam 

Permendagri Nomor 61 Tahun 2007. 

C. Pembiayaan Daerah. 

1. Kebijakan Umum Pembiayaan. 
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Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun 

anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan netto yang merupakan  

selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran 

pembiayaan merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk 

menutup selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran 

belanja daerah. 

Penerimaan pembiayaan tahun 2013 yang terdiri dari Sisa 

lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan 

Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Arah dan Kebijakan 

Umum pembiayaan daerah tahun 2013 diharapkan untuk bisa 

surplus, apabila terjadi surplus anggaran maka diharapkan 

penyertaan modal daerah dapat ditingkatkan disamping itu posisi 

kas daerah akan terjamin atau  likuid.  

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah. 

 

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah 

No Uraian Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % 
1 2 3 4 5 

1. Penerimaan Pembiayaan 
Daerah 

175.166.745.000,- 176.019.439.339,- 100,49 

a. Sisa lebih perhitungan tahun 
anggaran sebelumnya 

 
175.166.745.000,- 

 
175.166.745.762,- 100 

b. Penerimaan Piutang Daerah 0,- 5.000.000,- 0 

C Penerimaan Kembali 
Investasi Pemerintah daerah 

0,- 847.693.577,- 100 

2. Pengeluaran Pembiayaan 
Daerah 

629.000.000,-      388.136.134,- 61,71 

a. Penyertaan Modal 
(Investasi) Pemda. 

0,- 
 

0,- 
 

0,- 

b. Pembayaran Pokok Utang 355.000.000,- 328.136.134,- 92,43 

c. Pemberian pinjaman bergulir 
dana tunda jual 

214.000.000,- 
 

0,- 
 

0,- 
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1 2 3 4 5 

D 
Pembayaran hutang 
talangan LUEP kepada 
Provinsi 

60.000.000,- 60.000.000,- 100 

 Pembiayaan Netto 174.537.745.000,- 175.631.303.205,- 100,63 

S 
Sisa Lebih / Kurang 
Pembiayaan Tahun 
Berkenaan 

0,- 257.517.118.697,- 100 

 

 

Grafik 3.4 
Kondisi pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013 
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Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar pada 

setiap tahun terus mengalami kenaikan, baik dari pendapatan asli 

daerah maupun penerimaan dana dari Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi, hal ini juga seiring dengan perkembangan 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

sedangkan pendapatan asli daerah belum dapat diandalkan dalam 

pembiayaan pembangunan daerah.  

 Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meskipun tiap 

tahun ada kenaikan, namun belum dapat memenuhi kebutuhan 

daerah yang semakin meningkat sedangkan belanja terus 

bertambah tidak sebanding dengan penerimaan pendapatan asli 

daerah tersebut, namun demikian kita juga wajib bersyukur 

meskipun beban kita berat tetapi kita sudah dapat melunasi 

pinjaman daerah. Maka dari itu kita harus lebih semangat untuk 

berusaha dan berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan 

dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang dapat 

menghasilkan penerimaan pendapatan daerah, disamping itu kita 

juga mengevaluasi terhadap penerimaan retribusi yang belum 

mencapai target sedangkan penerimaan daerah dari Dana Alokasi 

Umum (DAU) meskipun dalam setiap tahun selalu naik, namun 

arah penggunaannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat 

utamanya untuk pembayaran gaji pegawai disamping itu juga 

adanya dana pendampingan apabila kegiatan tersebut sumber 

dananya dari bantuan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. 

D. Analisa Laporan Keuangan 

Analisa ratio keuangan adalah usaha untuk mengidentifikasi ciri-

ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia atau 

untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dengan 

menggunakan berbagai macam ukuran yang berbeda untuk 

perencanaan, pengendalian dan pengukuran fungsi manajemen. 
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Analisis ratio APBD pada dasarnya sama dengan analisis ratio 

pada perusahaan yaitu untuk melihat keuangan dimasa lalu, saat 

ini dan kemungkinan dimasa yang akan datang. Namun pada 

penjelasan dibawah ini hanyalah salah satu referensi bagaimana 

kita bisa menginterprestasikan laporan keuangan pemerintah 

daerah, karena dalam analisis laporan keuangan Pemerintah 

Daerah belum ada pijakan atau teori yang mapan dengan nama 

atau kaidah pengukuran yang standar. 

1. Kemandirian  

Ratio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah 

terhadap  sumber dana ekstern. Semakin tinggi ratio kemandirian 

mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan fihak 

ekstern (terutama bantuan pemerintah pusat dan provinsi), semakin 

rendah dan demikian pula sebaliknya. Ratio kemandirian juga 

menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah, semakin tinggi ratio kemandirian, berarti 

semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan 

retribusi daerah. Maka ratio kemandirian dapat dihitung sebagai 

berikut : 

 
 
 

Pendapatan Asli Daerah 
Ratio Kemandirian =    ---------------------------------------------- x 100% 

Bantuan pemerintah pusat/provinsi dan 
pinjaman. 

 
 

  Rp.   161.713.682.349,- 
Ratio Kemandirian =   ----------------------------  x 100%   = 13,39% 

  Rp.1.207.335.897.047,- 

       

Berdasarkan analisis ratio tersebut berarti bahwa Pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah masih sangat 
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tergantung bantuan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Provinsi.     

2. Ratio Efektivitas   

Ratio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.                          

 Realisasi penerimaan PAD 
 Ratio Efektivitas  =   -------------------------------------- x 100% 

      Target Pagu Anggaran 
 

Rp.161.713.682.349,- 
Ratio Efektivitas =    ------------------------------- x 100% = 126,66% 

Rp.127.674.671.000,- 
 

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dapat 

dikategorikan efektif apabila ratio yang ingin dicapai minimal 

sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi ratio efektivitas, 

menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Hal ini 

berarti ratio efektivitas yang kita capai cukup baik. 

3. Ratio Aktivitas. 

Ratio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah 

daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau 

yang sekarang disebut belanja tidak langsung dan belanja 

pembangunan yang berarti belanja langsung atau belanja modal 

secara optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan 

untuk belanja rutin (belanja tidak langsung) berarti prosentase 

belanja investasi (belanja modal) yang digunakan untuk 

menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat 

cenderung semakin kecil. Adapun formulasinya adalah sebagai 

berkut : 

Ratio belanja tdk langsung terhadap APBD =   
 

 Total Belanja Tidak Langsung  x 100% 
 Total APBD 
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Rp.1.089.219.318.000,- 
------------------------------ x 100% = 74,27% 
Rp.1.466.505.135.000,- 
                                                                
Ratio belanja langsung terhadap APBD  =   

Total Belanja Langsung x 100% 

Total APBD 

Rp.   377.285.817.000,- 
------------------------------ x 100% = 25,73 % 
Rp.1.466.505.135.000,- 

 

Ratio belanja pegawai terhadap APBD =   

  Total Belanja Pegawai x 100% 

Total APBD 

Rp.   981.966.799.892,- 
--------------------------------  x 100% = 66,96% 
Rp.1.466.505.135.000,- 

 

Ratio belanja modal terhadap APBD =   

Total Modal x 100% 

Total APBD 

Rp.   168.636.233.185,- 
------------------------------ x 100% = 11,50%  
Rp.1.466.505.135.000,- 
 

4. Ratio Derajat Desentralisasi Fiskal. 

Ratio derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah  

menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai 

pembangunan daerah. Derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

 
                  PAD 
DDF =  ---------------------------------- 
            Total Pendapatan Daerah 
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             Rp.   161.713.682.349,- 
DDF =   ------------------------------- x 100% = 11,81% 
             Rp.1.369.049.579.396,- 

 

Keterangan : DDF     : Derajad Desentralisasi Fiskal 

                PAD     : Total Pendapatan Asli Daerah 

                TPD     : Total Pendapatan Daerah 


