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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Fungsi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembangunan menurut UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang
dimuat dalam dokumen kebijakan pembangunan sebagai hasil dari kristalisasi aspirasi
masyarakat. Esensi Pembangunan adalah aktivitas yang berjalan secara simultan, meliputi
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan seluruh aktivitas tersebut didukung oleh
kebijakan

pembangunan,

sehingga

menjadi

pedoman

yang

representatif

dalam

meningkatkan nilai tambah pembangunan. Secara hakiki, kebijakan pembangunan
Kabupaten OKU TIMUR telah dirancang berdasarkan periodisasi, yang meliputi; Jangka
Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek (Tahunan). Berkaitan dengan kebijakan
pembangunan daerah, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat
maupun daerah. Seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas
musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan dokumen kebijakan
pembangunan seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Strategis (RENSTRA);
serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pengelolaan dan pemanfaatan keuangan sebagai salah satu sumber daya
pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang
menjadi landasan konstitusional sebagai pedoman dalam penyusunan rencana dan
implementasi pembanunan. Undang-undang tersebut pada prinsipnya mempunyai misi
utama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah,
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Agenda
pembangunan daerah Kabupaten OKU TIMUR merupakan satu kesatuan dalam mendukung
agenda pembangunan nasional dan Propinsi. Oleh karena itu, sinergitas dan konsistensi
kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap
tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan Pembangunan Kabupaten
OKU TIMUR tahun 2019 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

1

Kebijakan Umum Anggaran
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

2019

Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam dokumen tersebut,
telah ditetapkan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode satu
tahun. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama
periode satu tahun, maka perlu dukungan penganggarannya. Kebijakan pembangunan
tahunan yang didukung dengan penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) APBD, dimana kebijakan umum anggaran tersebut merupakan implementasi dari
RKPD bersumber dari dana APBD Kabupaten OKU TIMUR sebagai acuan dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun
Anggaran 2019.
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAAPBD) tahun 2019, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan terakhir melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005, KU-APBD merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Sebagai

operasionalnya, didalam pasal 85 Permendagri Nomor 59 tahun 2007, rancangan KUAAPBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan
pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi
pencapaiannya.Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tersebut bahwa sebagai tindak lanjut dari RKPD, maka disusun Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD). KU-APBD sebagai kerangka umum kebijakan
pembangunan tahunan daerah dan yang mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta
merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD. Oleh karena itu Kebijakan Umum
APBD disusun untuk mensinkronisasikan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD. Penyusunan KUA-APBD Tahun
2019 di lingkungan Kabupaten OKU TIMUR, didasarkan pada RKPD Tahun 2019 dan
RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016 – 2021.
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2019 bertujuan untuk :
1. Sebagai instrumen untuk melaksanakan sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi Kebijakan
Pembangunan Pemerintah Pusat, Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.
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2. Sebagai dasar dalam rangka penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dan Rancangan Penyusunan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun Anggaran 2019.
3. Sebagai dasar untuk menjabarkan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sumber dana dari Anggaran Daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran.
Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Tahun Anggaran 2019 adalah

sebagai

berikut :
1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);
2.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347 );

3.

Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.

Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah
Tahun 2012 Nomor 2).
16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Nomor 38 Tahun
2011)
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019
(Berita Daerah Nomor 37 Tahun 2018)
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1.4. Sistematika.
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019 disusun secara sistimatis dalam 5 (lima) Bab
disertai beberapa lampiran. Uraian singkat mengenai materi yang tercantum dalam Kebijakan
Umum Anggaran ini adalah sebagai berikut :
Bab I

PENDAHULUAN.
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
1.2. Tujuan penyusunan KUA
1.3. Dasar hukum penyusunan KUA.
1.4. Sistematika.

Bab II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.
2.1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya.
2.2. Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan.
Bab III ASUMSI-ASUMSI

DASAR

DALAM

PENYUSUNAN

RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD).
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.
3.2. Laju inflasi.
3.3. Pertumbuhan PDRB
3.4. Lain-lain asumsi.
Bab IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH.
4.1. Pendapatan Daerah.
4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan
pada tahun anggaran berkenaan.
4.1.2. Target pendapatan daerah.
4.1.3. Upaya-upaya dalam pencapaian target.
4.2. Belanja Daerah.
4.2.1. Kebijakan belanja daerah
4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,
belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala, strategi dan prioritas
4.2.4. Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah

dan

Organisasi Perangkat Daerah.
4.3. Pembiayaan Daerah.
4.3.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan.
4.3.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan.
Bab V PENUTUP.
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KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAERAH

2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN
SEBELUMNYA
2.1.1. PENDAHULUAN.
Kondisi ekonomi Sumatera Selatan pada dasarnya merupakan representasi
perekonomian seluruh kabupaten/kota yang ada, termasuk Kabupaten OKU TIMUR.
Meskipun demikian, kinerja perekonomian Kabupaten OKU TIMUR

lebih tangguh

dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dimana pada tahun 2013 perekonomian
OKU TIMUR dapat tumbuh 6,96 persen dan melambat pada tahun 2014 menjadi
sebesar5,19 %. Kinerja perekonomian makro Kabupaten OKU TIMUR selama tahun 20102016 secara umum di sajikan pada gambar berikut ini

Gambar
Pertumbunan Ekonomi Kab. OKU Timur Tahun 2010-2016
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2.1.2. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI.
Laju pertumbuhan ekonomi suatu daearah merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja
pembangunan daerah khususnya di bidang ekonomi serta dapat menunjukkan arah
kebijakan pembangunan suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini
dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, yaitu dengan menghilangkan
faktor perubahan harga (inflasi) dan menggunakan factor pengali harga konstan (at constant
price inflation factor), yaitu harga konstan tahun 2000. Metode ini menghasilkan data yang
dapat menggambarkan peningkatan produks barang/jasa riil
6

Kebijakan Umum Anggaran
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

2019

Perekonomian Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2014 mengalami perlambatan
dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Ogan Komering Ulu
Timur tahun 2014 hanya mencapai 5,19 persen, namun di Tahun berikutnya telah dapat
meningkat kembali dengan perlahan yaitu tahun 2015 naik sebesar 6,05 persen dan Tahun
2016 meningkat sebesar 6,15 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori
Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,61 persen. Sedangkan seluruh kategori ekonomi
PDRB yang lain pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan yang positif.
Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di
antaranya kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan sebesar 10,49 persen,
kategori Jasa Konstruksi sebesar 10,07 persen, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum sebesar 10,05 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar 9,21 persen, kategori
Informasi dan Komunikasi sebesar 8,68 persen, kategori Pengadaan Air, Pengolahan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 8,67 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar
7,90 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 7,50 persen, kategori Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,29 persen, Kategori Real Estate sebesar 7,10
persen, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,76 persen, kategori Jasa
Keuangan dan Asuransi sebesar 4,58, kategori Jasa Perusahaan sebesar 4,41 persen,
kategori Jasa Lainnya sebesar 4,05 persen, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar
0,58 persen, dan kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,34 persen.
2.1.3. STRUKTUR EKONOMI.
Struktur perekonomian suatu wilayah pada dasarnya menunjukkan kontribusi masingmasing sector ekonomi terhadap perekonomian suatu daerah. Indikator ini dapat menjadi
petunjuk potensi ekonomi kewilayahan. Dalam perencanaan pembangunan, kontribusi
sektoral juga dapat dijadikan acuan pemerintah daerah dalam merumuskan dan
memprioritaskan pembangunan ekonominya. Hal ini dikarenakan besarnya kontribusi
sektoral dapat menunjukkan kemampuan sekaligus daya saing ekonomi yang dimiliki suatu
daerah. Diyakini bahwa salah satu kunci keberhasilan pembangunan bila pelaksanaanya
berbasis pada potensi kewilayahan yang dimilikinya. Hal ini terkait dengan endowment factor
dan adanya local wisdom yang tumbuh dan berkembang secara spesifik di daerah tersebut.
Dengan memperhatikan struktur perekonomian

maka kekuatan suatu sector dalam

mendukung keberhasilan pembanguan di bidang ekonomi dapat dielaborasi dengan baik.
Struktur perekonomian sebagian masyarakat Ogan Komering Ulu Timur mulai
bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke kategori ekonomi lainnya
yang terlihat dari besarnya peranan kategori ini yang semakin menurun terhadap
pembentukan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sumbangan terbesar pada
tahun 2017 masih dihasilkan oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian kategori
Konstruksi, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, kategori
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Industri Pengolahan, dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen.
2.1.4. PERTUMBUHAN PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting
untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas
dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan
jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu,
atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit
ekonomi pada suatu daerah.
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada tahun 2016 menunjukkan
sebesar 8,805 triliun rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 6,15%
atau meningkat sebesar 510,18 miliar rupiah dimana pada tahun 2015 PDRB ADHK sebesar
8,294 triliun rupiah. Selama rentang tahun 2013-2016, PDRB Kabupaten OKU Timur secara
konsisten menunjukkan peningkatan positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,8%
dengan persentase pertumbuhan PDRB selama kurun waktu tersebut terus mengalami
peningkatan.PDRB Kabupaten OKU Timur masih sangat bergantung pada sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan. Sedangkan sektor lain yang berpeluang untuk terus berkembang
adalah sektor kontruksi dan sektor perdagangan.

Tabel. II. 6
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2016
Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)
Lapangan Usaha
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Pertanian,
Kehutanan
Pertambangan
dan penggalian
Industri
Pengolahan
Pengadaan
Listrik dan Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan
Sampah,
Limbah dan
Daur Ulang
Konstruksi
Perdagangan
Besar dan
Eceran;
Reparasi Mobil
dan Sepeda
motor
Pergudangan
/Transportasi
Penyediaan
Akomodasi

2013

2014

2015

2016

Nilai

%

Nilai

%

Nilai

%

Nilai

%

3.386.315

45,54

3.422.161

43,75

3.582.518

43,19

3.754.277

42,64

200.032

2,69

212.151

2,71

212.871

2,57

213.156

2,42

503.670

6,77

546.317

6,98

576.507

6,95

620.434

7,05

3.618

0,05

3.898

0,05

3.971

0,05

4.089

0,05

988

0,01

1.067

0,01

1.159

0,01

1.261

0,01

1.113.994

14,98

1.196.811

15,30

1.283.704

15,48

1.398.692

15,89

945.932

12,72

1.046.413

13,38

1.120.906

13,51

1.193.641

13,56

81.447

1,10

87.376

1,12

96.642

1,17

102.123

1,16

72.739

0,98

79.949

1,02

87.988

1,06

98.390

1,12
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Lapangan Usaha
dan Makan
Minum
10. Informasi dan
Komunikasi
11. Jasa keuangan
dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa
Perusahaan
14. Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan
dan Jaminan
Sosial Wajib
15. Jasa
Pendidikan
16. Jasa Kesehatan
dan Kegiatan
Sosial
17. Jasa lainnya
PDRB Atas Dasar
Harga Konstan

2013
Nilai

2014
%

2015

Nilai

%

Nilai

2019

2016
%

Nilai

%

75.927

1,02

88.446

1,13

96.125

1,16

101.659

1,15

72.194

0,97

77.311

0,99

80.853

0,97

84.141

0,96

206.468

2,78

218.180

2,79

233.665

2,82

243.275

2,76

3.180

0,04

3.396

0,04

3.546

0,04

3.657

0,04

466.756

6,28

505.353

6,46

558.346

6,73

621.961

7,06

153.829

2,07

174.823

2,24

188.635

2,27

193.902

2,20

78.968

1,06

86.881

1,11

93.216

1,12

94.376

1,07

69.394

0,93

71.326

0,91

74.216

0,89

76.015

0,86

7.435.450

7.821.860

8.294.869

8.805.049

Berdasarkan PDRB ADHK, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan
sektor yang mempunyai kontribusi terbesar dengan kontribusi pada tahun 2016 sebesar
42,64%. Meskipun nilai PDRB sektor ini terus mengalami peningkatan, namun kontribusi
sektor ini tiap tahunnya mengalami perlambatan. Sedangkan konstruksi merupakan sektor
yang mempunyai kontribusi terbesar kedua, yakni sebesar 15,89%, di posisi selanjutnya
adalah sektor perdagangan yang mempunyai kontribusi sebesar 13,56%. Berbeda dengan
sektor pertanian yang kontribusi tiap tahunnya mengalami perlambatan, sektor konstruksi
dan sektor perdagangan tiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari segi nilai maupun
konstribusi.

Tabel. 2.7
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2016
Atas Dasar Harga Konstan
Lapangan Usaha

2013

2014

2015

2016

Rata-Rata
Pertumbuhan
Per Tahun (%)

Pertumbuhan PDRB (%)

1.

Pertanian, Kehutanan

5,34

1,06

4,69

4,79

3,97

2.

Pertambangan dan penggalian

5,93

6,06

0,34

0,13

3,11

3.

Industri Pengolahan

8,41

8,47

5,53

7,62

7,50

4.
5.

6,69

7,74

1,87

2,97

4,82

8,93

8,00

8,62

8,80

8,59

9,38

7,43

7,26

8,96

8,26

6,74

10,62

7,12

6,49

7,74

8.

Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
Konstruksi
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda motor
Pergudangan /Transportasi

7,11

7,28

10,60

5,67

7,67

9.

Penyediaan Akomodasi dan

9,87

9,91

10,06

11,82

10,42

6.
7.

9
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2013

2014

2015

2016

Rata-Rata
Pertumbuhan
Per Tahun (%)

10. Informasi dan Komunikasi

16,03

16,49

8,68

5,76

11,74

11. Jasa keuangan dan Asuransi

7,40

7,09

4,58

4,07

5,78

12. Real Estate

9,03

5,67

7,10

4,11

6,48

13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib

10,38

6,79

4,42

3,13

6,18

9,54

8,27

10,49

11,39

9,92

15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial
17. Jasa lainnya

8,16

13,65

7,90

2,79

8,13

10,38

10,02

7,29

1,24

7,23

Pertumbuhan PDRB (%)

Lapangan Usaha
Makan Minum

2,39

2,78

4,05

2,42

2,91

PDRB OKU Timur

6,96

5,20

6,05

6,15

6,09

PDRB Sumatera Selatan

5,31

4,79

4,42

5,03

4,89

Berdasarkan pertumbuhan sektoral PDRB ADHK, sektor dengan pertumbuhan
tertinggi pada tahun 2016 adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan
pertumbuhan 11,82% dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 10,74%.
Sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 2016 adalah sektor pertambangan dan
penggalian yakni sebesar 0,13%. Sedangkan sektor pertanian yang berkontribusi terbesar
pada PDRB Kabupaten OKU Timur pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar
4,79%, meskipun mempunyai kontribusi yang besar terhadap PDRB, tetapi rata-rata
pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,97% tergolong rendah dibanding sektor lain.
Secara keseluruhan pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten

OKU Timur dari

tahun 2013-2016 mengalami perubahan yang fluktuatif. Jika dibandingkan dengan Provinsi
Sumatera Selatan, pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten OKU Timur masih lebih baik,
dimana pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 sebesar 5,03%.

Gambar 2. 2
Grafik Nilai dan Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2013-2016
Kabupaten OKU Timur
9,000,000

8.00
6.96
6.05

8,500,000

6.15
6.00

5.20
8,000,000

4.00
7,500,000
2.00
7,000,000

6,500,000
PDRB ADHK (Juta Rp.)
Pertumbuhan
PDRB ADHK (%)

2013
7,435,450

2014
7,821,860

2015
8,294,869

2016
8,805,049

6.96

5.20

6.05

6.15

-
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2.1.5. PDRB Per Kapita
PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui
pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga representatif dalam
menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. PDRB per kapita ADHK Kabupaten OKU
Timur selama rentang tahun 2012-2016 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 0,05% per tahun. Pada tahun 2012, PDRB per kapita ADHK Kabupaten OKU Timur
yaitu sebesar 11,06 juta rupiah dan meningkat menjadi 11,71 juta rupiah di tahun 2013
kemudian meningkat menjadi 13,41 juta rupiah di tahun 2016.

14.00

13.00

12.00

11.00

10.00

PDRB Per Kapita ADHK
(Juta Rp.)

2012

2013

2014

2015

2016

11.06

11.71

12.18

12.77

13.41

Gambar 2. 3
PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten OKU Timur
Tahun 2012 – 2016
2.1.6. PERKEMBANGAN HARGA (TINGKAT INFLASI).
Secara umum tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara agregat lebih dikenal
dengan istilah inflasi, sedangkan tingkat penurunan harga dikenal dengan istilah deflasi.
Inflasi pada tingkat wajar dapat menjadi stimulus bagi bertumbuhnya kegiatan ekonomi di
sector produksi atau sector riil. Namun, inflasi harus dapat dikendalikan agar daya beli
masyarakat dapat terjaga dan dipertahankan. Sebaliknya, inflasi yang tidak terkendali dapat
mengurangi makna pertumbuhan ekonomi yang tercipta. Inflasi sektoral merupakan inflasi
yang terjadi pada tingkat produsen. Untuk mengendalikan tingkat inflasi, selain ditentukan
oleh kebijakan moneter, maka perlu juga diperhatikan kondisi supply barang dan jasa
dengan demand yang berkembang di pasar. Agar ketersediaanya dapat berimbang. Peran
pemerintah sebagai regulator dalam menjamin keseimbangan supply dan demand harus
dapat dilakukan secara efektif. Baik produsen maupun konsumen harus dapat memainkan
perannya masing masing dengan penuh tanggung jawab. Secara umum, supply barang dan
jasa yang berlebih dapat mengakibatkan penurunan harga (deflasi) dan supply yang kurang
sementara demand tetap atau meningkat dapat mengakibatkan terjadinya inflasi.
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Tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara agregat lebih dikenal dengan istilah
inflasi, sedangkan tingkat penurunan harga dikenal dengan istilah deflasi.Inflasi pada tingkat
wajar dapat menjadi stimulus bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi di sector produksi dan
sector riil.Namun inflasi harus dikendalikan agar daya beli masyarakat dapat terjaga dan
dipertahankan. Sebaliknya inflasi yang tidak terkendali dapat mengurangi makna
pertumbuhan ekonomi yang tercipta.
inflasi di Kabupaten OKU Timur pada Tahun 2014 dan 2015 sudah mulai relative
stabil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikisaran 5,67 persen di Tahun
214 dan 5,72 persen di Tahun 2017. Tingginya inflasi di tahun –tahun tersebut disebabkan
oleh kenaikan harga BBM dan menurunnya daya beli masyarakat akibat dari rendahnya
harga jual dari hasil bumi petani, selain itu juga disebabkan kenaikan inflasi hampir di semua
sektor. Perkembangan inflasi di Kab.OKU Timur selama Tahun 2010-2015 dapat dilihat
Gambar Grafik berikut.

Gambar
Perkembangan Inflasi Kab. OKU Timur
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2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN PERENCANAAN.
2.1.1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 yang diukur berdasarkan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 332,73
triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 41,32 juta.Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2015 tumbuh 4,50 persen melambat dibanding tahun 2014 sebesar 4,70 persen. Dari
sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,49 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan
tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 4,50 persen.
Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan IV-2015 bila dibandingkan triwulan IV-2014
tumbuh sebesar 3,94 persen lebih lambat bila dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar 5,98 persen. Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan IV-2015
mengalami kontraksi -3,55 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi,
12
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hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan yang tumbuh minus 25,04 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh
melambatnya pertumbuhan Ekspor Neto terutama karena penurunan Ekspor Minyak dan
Gas (Migas) yang terkontraksi sebesar 19,45 persen.
Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 tumbuh sebesar 4,50 persen.
Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Administrasi Pemerintahan merupakan
lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,49 persen, diikuti oleh
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 9,87 persen serta
Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,77 persen. Struktur PDRB Provinsi Sumatera
Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 tidak
menunjukkan perubahan yang berarti. Pertambangan dan Penggalian; IndustriPengolahan;
dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi PDRB Provinsi Sumatera
Selatan.Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun
2015, Industri Pengolahan memberikan kontribusi tertinggi yaitu 0,99 persen diikuti
Pertambangan dan penggalian sebesar 0,96 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
sebesar 0,67; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 0,35 persen; Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,33 persen; dan lainnya
sebesar 1,19 persen.
Berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2013-2018, Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada 2018 ditargetkan
tumbuh sebesar 6,50%. Kabupaten OKU TIMUR merupakan Lumbung Pangan di Provinsi
Sumatera Selatan sehingga memberikan pengaruh tersendiri pada karakteristik ekonomi
wilayah ini. Berdasarkan kontribusi masing-masing sektor (lapangan usaha) dalam PDRB,
tampak bahwa perekonomian daerah Kabupaten OKU TIMUR masih didominasi oleh sektor
primer, dimana sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan atau “leading sector”
sebagai penyumbang utama PDRB Kabupaten OKU TIMUR.Perkembangan pertumbuhan
ekonomi Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2014 sebesar 2,92% meningkat menjadi
4,082% pada tahun 2016.
2.1.2

PENDAPATAN PERKAPITA.
Indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat

kesejahteraan atau kemakmuran penduduk adalah angka pendapatan per kapita penduduk.
Angka ini diturunkan dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Sesuai dengan sifatnya angka pendapatan per kapita penduduk hanya dapat mengukur
tingkat pendapatan penduduk secara umum. Tingkat kesenjangan pendapatan antara
penduduk kaya dan miskin tidak dapat diketahui secara langsung dari indikator ini. Meskipun
demikian, untuk kepentingan analisis komparatif antar daerah maupun antar waktu, angka
pendapatan per kapita penduduk dapat digunakan sebagai acuan pemerintah dalam
mengukur keberhasilan pembangunan ekonominya.
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Pendapatan regional per kapita Kabupaten OKU TIMUR selalu mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Ini berarti pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten ini masih lebih
tinggi dari pertumbuhan penduduknya. Untuk menjamin proses pembangunan ekonomi
berjalan secara berkualitas dan berkesinambungan, maka pengendalian laju pertumbuhan
penduduk harus tetap diperhatikan, agar distribusi pendapatan dapat tersebar secara
berimbang.
Selanjutnya Income per capita atau pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten
OKU Timurjuga memperlihatkan kenaikan yang sangat signifikan. Kalau pada tahun 2012
pendapatan perkapita Kabupaten OKU Timur (atas dasar harga konstan) sebesar Rp.7,41
juta meningkat menjadi Rp.8,54 juta Tahun 2016 atau meningkat sebesar 15,27 %.
Sedangkan berdasarkan harga berlaku pada periode yang sama peningkatannya sebesar
42,43 % yakni dari Rp.8,598 juta menjadi Rp.12,237 juta. Gambar di bawah ini menjelaskan
perkembangan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten OKU Timur Tahun 2012 – 2016.

14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
-

2012
2013
2014
2015
2016
PDRB perKapita
8,598,543 9,771,271 10,576,58 11,254,69 12,237,45
ADHB (Rp.)
PDRB perKapita
7,410,057 7,745,426 7,971,828 8,206,820 8,541,480
ADHK (Rp.)

Gambaran ini menunjukan bahwa kinerja perekonomian kabupaten OKU TIMUR berjalan
dengan baik. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan berdampak meningkatkan
pendapatan penduduk secara konsisten. Peningkatan pendapatan tersebut menjadi indikasi
tercapai peningkatan kesejahteraan penduduk. Selanjutnya untuk dapat meningkatkan
pertumbuhan pendapatan perkapita, pemerintah tetap berupaya melalui Instansi yang terkait
untuk dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk, sehingga diharapkan sampai dengan
tahun 2019 pendapatan per kapita penduduk OKU TIMUR menjadi sebesar Rp 10,500,000,(atas dasar harga konstan) atau sebesar Rp. 15,828,000,-atas dasar harga yang berlaku).

2.1.2. PERKEMBANGAN INFLASI.

Peningkatan kegiatan ekonomi diperkirakan dapat terus diimbangi oleh
meningkatnya kapasitas produksi seiring dengan membaiknya investasi. Dengan terjaganya
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tekanan harga dari sisi permintaan dan penawaran, serta semakin baiknya infrastruktur
dan lancarnya distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat, laju inflasi diharapkan dapat
dikendalikan. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat utama bagi tercapainya
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinam
bungan. Untuk mencapai kondisi tersebut ditengah kuatnya tekanan inflasi yang bersumber
dari berbagai faktor eksternal dan faktor internal, diperlukan kebijakan yang tepat demi
terjaganya stabilitas makro ekonomi dan pengendalian inflasi kedepan. Sebagaimana telah
diuraikan dimuka bahwa laju inflasi di Kabupaten OKU TIMUR mulai tahun 2012 sampai
dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sejalan dengan perkembangan
kondisi ekonomi Kabupaten OKU TIMUR dan perkembangan ekonomi Sumatera Selatan
setiap tahunnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten OKU TIMUR senantiasa berkoordinasi dengan
pihak–pihak terkait termasuk dengan pemerintah Pusat dan Propinsi untuk mengendalikan
laju inflasi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menjamin ketersedian pasokan barang
dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten OKU TIMUR serta mengambil
langkah-langkah kebijakan ekonomi untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi yang
pada akhirnya dapat mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat pada sasaran inflasi yang
telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan laju pertumbuhan inflasi dapat dikendalikan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperkirakan laju inflasi sampai dengan Tahun
2018 dan Tahun 2019 berkisar antara 6,24 % sampai dengan 6,33 %.
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ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM
PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH ( RAPBD )

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018, asumsi
kerangka ekonomi makro ada beberapa asumsi yang cukup penting. Asumsinya
masih berupa range, yakni pertumbuhan ekonomi perkiraannya berkisar antara 5,4-5,8
persen, inflasi 3,5 persen. Karena sifatnya masih range, nilai tukar rupiah diperkirakan antara
Rp13.700-Rp14.000 per USD. Sementara itu, asumsi lain seperti harga minyak berada di
kisaran USD60-USD70 per barel, lifting minyak 722 sampai 805 u bph, lifting gas dari 1.210 1,300 ribu barel setara minyak per hari.Asumsi ekonomi makro dalam APBN 2018 dan
RAPBN 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Asumsi Makro

Kerangka Ekonomi Makro Kerangka Ekonomi
2018
Makro 2019

Pertumbuhan ekonomi

5,4-6,1 persen

5,4 – 5,8 persen

Inflasi

3,5 persen

3,5 ± 1,0 persen

Nilai tukar

Rp 13.500-Rp13.800/dolar Rp 13.700AS
Rp14.000/dolar AS

Tingkat bunga SPN 3
Bulan

4,8-5,6 persen

4,6 - 5,2 persen

Harga Minyak Mentah

45-60 dolar AS/barel

60-70 dolar AS/barel

Lifting Minyak Bumi

771-815 barel per hari

722-805 barel per hari

Lifting Gas Bumi

1.194-1.235 ribu barel
setara minyak per hari

1.210-1.300 ribu barel
setara minyak per hari

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 5,4
persen hingga 5,8 persen, untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit, serta berdampak pada
pengurangan kesenjangan antardaerah maupun ketimpangan antara yang kaya dengan
yang miskin, maka pemerintah akan melakukan langkah – langkah sebagai berikut :
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1. Infrastruktur prioritas
Seluruh program prioritas nasional yang sedang dikerjakan dan dicanangkan harus
diselesaikan pada Tahun 2019 sehingga kita memiliki fondasi yang kuat, bukan saja
untuk meningkatkan daya saing, tapi juga bisa meningkatkan dan mempercepat
pertumbuhan ekonomi
2. Anggaran Pendidikan
Pemerintah akan membentuk dana abadi pendidikan sehingga diharapkan jika dimulaii
dari sekarang maka pada Tahun 2030 pemerintah punya dana abadi pendidikan sekitar
400 triliun
3. Penghematan pada K/L.
Realisasi belanja barang pada K/L Tahun 2017 merupakan nilai maksimal belanja
barang untuk K/L pada tahun – tahun berikutnya
4. Subsidi tepat sasaran dan efisien
Subsidi pemerintah hanya diperuntukkan bagi 40 persen masyarkat ekonomi terbawah
5. Pengentasan kemiskinan
Mengawal Program keluarga Harapan (PKH), meningkatkan sasaran keluarga PKH dari
6 juta menjadi 10 juta
6. Belanja pertanian
Belanja

pertanian

diarahkan

untuk

pengembangan

tanaman

hortikultura

dan

pembangunan sarana irigasi
7. Dana Alokasi Umum
Besaran DAU tiap daerah ditentukan berdasarkan formula dinamis sesuai dengan
jumlah pendapatan
8. Dana Alokasi Khusus
Singkronisasi program antar daerah dan antar sumber pendanaan
9. Dana desa
Pemantauan dana desa untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaannya
terutama prioritas untuk meningkatkan produktivitas
10. Kawal Nawa - Cita
Pokok-pokok kebijakan fiskal pada tahun 2019 yang merupakan tahun keempat
pelaksanaan

RPJMN

2015-2019

sudah

ditetapkan

dengan

mempertimbangkan

kompleksitas. Akan tetapi, pengelolaan fiskal dihadapi beberapa tantangan, seperti
terbatasnya ruang fiskal yang menopang belanja, penyerapan belanja belum optimal, subsidi
tepat sasaran, belanja bersifat mengikat, pengendalian keseimbangan primer.Oleh karena
itu, tema fiskal 2019 pemantapan peluang fiskal untuk daya saing dan akselerasi
pertumbuhan ekonomi ini memiliki beberapa strategi, yakni meningkatkan kualitas stimulus
fiskal, memanfaatkan daya tahan fiskal melalui penyediaan bantalan fiskal dan fleksibilitas,
menjaga keseimbangan fiskal melalui jaga defisit rasio utang dan keseimbangan primer.
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Dalam rangka menjaga kebijakan fiskal periode 2015-2019, pemerintah terfokus
pada memberi tekanan pada kualitas belanja produktif dan berkualitas, antara lain
mendorong belanja infrastruktur, memperlebar ruang fiskal melalui optimalisasi pajak dan
efisiensi subsidi dan efisiensi belanja operasional dan nonprioritas, dan pengendalian defisit
dan rasio utang pada batas managable. Selain itu, Pemerintah juga mengoptimalkan PNBP
sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
3.2. LAJU INFLASI.
Pemerintah telah menetapkan sasaran inflasi untuk periode tahun 2016, 2017 dan
2018 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93.PMK.011/2014
tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018.Jenis sasaran inflasi
yang ditetapkan dalam peraturan ini adalah inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahunan
(year on year). Untuk tahun 2016, sasaran inflasi ditetapkan pada tingkat 4,0 persen. Untuk
tahun 2017 sebesar 4,0 persen, dan tahun 2018 sebesar 3,5 persen dan tahun 2019 inflasi
secara

nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen. Seperti diketahui, dalam rangka

membentuk dan mengarahkan harapan masyarakat mengenai tingkat inflasi pada masa
mendatang (ekspektasi inflasi) dan memberikan pedoman kepada pembuat kebijakan dan
pelaku pasar, Pemerintah dan Bank Indonesia berkoordinasi untuk mencapai dan
mengendalikan inflasi pada tingkat yang semakin rendah dan stabil. Hal ini dimaksudkan
untuk

mewujudkan

situasi

yang

kondusif

bagi

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkesinambungan.
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa inflasi untuk tingkat nasional pada
tahun 2019 ditargetkan pada kisaran 2,5 - 3,5 persen. Sementara laju inflasi Sumatera
Selatan pada periode yang sama ditargetkan sebesar 4,00 persen, sedangkan laju inflasi
Kabupaten OKU Timur pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 4,5 sampai 5,5 persen.
Berbagai kiat, strategi dan kebijakan tentunya akan diupayakan guna menekan laju inflasi
agar tidak terlalu

tinggi,

yang

tentunya

diharapkan

akan

menjaga

tunbuh dan

berkembangnya perekonomian masyarakat dan daerah.
3.3. PERTUMBUHAN PDRB.
Pemerintah melihat kondisi ekonomi tahun 2019 jauh cenderung sama dengan
tahun 2018. Ini terlihat dari indikator makro ekonomi yang ditargetkan untuk tahun
depan. Pertumbuhan Ekonomi 2019 ditargetkan di level 5,4% - 5,8 %. Asumsi itu dinilai
sejalan dengan pemulihan ekonomi global. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur
domestik diharapkan jadi motor pendorong perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah
masih akan fokus mengalokasikan dana untuk anggaran infrastruktur, sehingga diharapkan
mendorong investasi dan daya beli masyarakat.Khusus untuk pertumbuhan investasi,
pemerintah yakin bisa mencapai dengan cara pengembangan kapasitas produksi dan daya
saing. Sedangkan daya beli akan diperkuat dengan memperkuat konektivitas nasional.Faktor
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pendukung lainnya adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh
sebesar 5,1%-5,2%. Sedangkan, untuk konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 6,5%.Bila
dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I-2015,maka
Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen dengan sumber
pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 3,41 persen, diikuti komponen Ekspor Barang dan
Jasa sebesar 2,84 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan IV-2014
meningkat sebesar 0,56 persen. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan Ekspor Barang dan
Jasa sebesar 1,02 persen dan menurunnya Impor Barang dan Jasa sebesar -1,61 persen.
Pertumbunan ekonomi Kabupaten OKU Timur secara gradual selama periode tahun
2012 sampai tahun 2016 mengalami fluktuasi yakni dari 5,46 tahun 2012 menjadi 4,53
tahun 2013 dan turun lagi menjadi 2,2 tahun 2014. Namun dari tahun 2014 sampai tahun
2016 mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi yakni 4,08 pada tahun 2016, hal ini
disebabkan krisis keuangan dan ktisis ekonomi global yang terjadi, serta turunnya harga
komoditi andalan daerah seperti karet dan kelapa sawit.
Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di
antaranya kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan sebesar 10,49 persen,
kategori Jasa Konstruksi sebesar 10,07 persen, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum sebesar 10,05 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar 9,21 persen, kategori
Informasi dan Komunikasi sebesar 8,68 persen, kategori Pengadaan Air, Pengolahan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 8,67 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar
7,90 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 7,50 persen, kategori Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,29 persen, Kategori Real Estate sebesar 7,10
persen, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,76 persen, kategori Jasa
Keuangan dan Asuransi sebesar 4,58, kategori Jasa Perusahaan sebesar 4,41 persen,
kategori Jasa Lainnya sebesar 4,05 persen, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar
0,58 persen, dan kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,34 persen.
Secara umum perkembangan perekonomian daerah tidak terlepas dari situai dan
kondisi

perekonomian

nasional.

Adanya

perubahan

terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daereh, yang
juga berimplikasi terhadap situasi dan kondisi perekonomian daerah, terutama terkait
dengan perubahan regulasi pada perekonomian daerah.
Berdasarkan kondisi, potensi dan kinerja selama ini serta sesuai dengan target dan
sasaran yang ingin dicapai, maka prospek perekonomian pada tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
1) Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 diperkirakan tumbuh sebesar 6,5%.
2) Tingkat Kemiskinan akan turun hingga mencapai 9,5 %.
3) Pengangguran terbuka akan turun menjadi sebesar 2,2%.
4) Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 75,50.
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Jika dilihat perbandingan target pertumbuhan ekonomi nasional dengan
pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dan Kabupaten OKU Timur pada tahun 2019,
masing-masing merencanakan laju pertumbhan ekonominya sebesar 5,4-5,8 persen untuk
nasional, 6,50 persen untuk Sumatera Selatan, serta 6,50 persen untuk Kabupaten OKU
Timur.

3.4. LAIN-LAIN ASUMSI.
3.4.1. Agenda Pemerintahah Baru Kabinet Kerja.
Tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi pelaksanaan visi, misi, dan agenda
prioritas Presiden baru. Pemerintahan baru telah menyusun Kabinet Kerja dan menyusun
sasaran serta prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti.
Trisakti merupakan visi Presiden yang meliputi: (1) berdaulat secara politik; (2) mandiri
dalam ekonomi; dan (3) berkepribadian dalam budaya. Sementara itu, Nawacita merupakan
agenda prioritas dalam mewujudkan visi Presiden. Sembilan agenda prioritas dalam
Nawacita dijabarkan dalam tahun 2015 merupakan momentum yang sangat penting bagi
Pemerintah baru untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam kebijakan fiskal guna
mendukung APBN yang lebih sehat. Adapun NAWACITA sebagaimana yang dimaksud
tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.

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.

Melakukan reformasi sistem 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 menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.

Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Selanjutnya dalam menyusun APBD Kabupaten OKU TIMUR Tahun Anggaran 2019

harus mendukung dan bersinergi dengan program dan kegiatan Pemerintah sebagaimana
disebut dalam Nawacita sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten OKU TIMUR serta
bersinergi dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemeritah Propinsi
Sumatera Selatan. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten OKU TIMUR tahun anggaran 2019 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Prioritas
Plafon Anggaran Sementara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2018.
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3.4.2. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2019
Sesuai dengan tema RKP tahun 2019 ( RPJMN 2015-2019) : “ Pemerataan
Pembangunan untuk Petumbuhan Berkualitas “, maka sasaran dan target yang harus
dicapai pada akhir tahun 2019 ,antara lain :
1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4 -5,8 persen inflasi secara nasional berkisar
2,5 – 4,5 perssen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio
pada kisaran 0,38 -0,39; dan tingkat penganguran terbuka 4,8 – 5,2 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah; kontribusi wilayah terhadap
pembangunan nasional; sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09
persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen,
Papua 2,01 persen.
Sasaran dan prioritas RAPBD tahun 2019 agar diselaraskan untuk mendukung
pencapaian 5 ( lima ) prioritas pembangunan sebagai berikut :
1. Pembangunan

manusia

melalui

pengurangan

kemiskinan

dan

peningkatan

pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektvitas dan
kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian
lingkungan.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

3.5. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH.
Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16
Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terjadi beberapa perubahan mendasar terkait
dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 pasal 404 menyatakan bahwa serah terima personil, pendanaan, sarana dan
prasarana serta dokumen (P3D) sebagai akibat urusan pemerintahan antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini,
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun serhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Urusan
Pemerintahan Daerah yang akan diserahkan kepada Propinsi (Urusan Pemerintahan
Konkuren) antara lain meliputi :
1.

Pengelolaan pendidikan menengah

2.

Pengelolaan terminal penumpang type A dan type B.

3.

Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutang Negara.

4.

Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.

5.

Pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan.
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Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi.

7.

Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan .

8.

Pengelolaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)

9.

Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan.

2019

10. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional.
11. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana
penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Selanjutnya dalam Tahun Anggaran 2019, seluruh urusan pemerintahan konkuren
telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR kepada Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dan tidak lagi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Timur.
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KEBIJAKAN PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DAERAH

4.1. PENDAPATAN DAERAH.
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun
Anggaran Berkenaan
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah,
yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan daerah. Meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya dapat
membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total
penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu
pemerintahan daerah.Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR senantiasa menggali potensipotensi keunggulan daerah agar Pendapatan Asli Daerah tersebut terus meningkat, yang
bertujuan dapat membiayai penyelenggaraan pembangunan pemerintahan secara mandiri.
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut pada dasarnya ditempuh
melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
merupakan serangkaian tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan
dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti yang telah disesuaikan
dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan
untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, untuk itu diperlukan intensifikasi dan
ekstensifikasi subyek dan obyek penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Faktor yang dapat
mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan
pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, karena pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan komponen utama penyumbang terbesar penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten OKU
TIMUR dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan cara mengelola
peluang

potensi

penerimaan

Pendapatan

Asli

Daerah

secara

maksimal

dengan

menyesuaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada perubahan kebijakan regulasi
nasional

yang tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Selanjutnya melalui upaya optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dapat dilakukan peningkatan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah dengan cara-cara sebagai berikut :
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Meningkatkan upaya intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
yang berbasis teknologi.
Hal ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah dengan cara memperbaiki basis data objek pajak daerah dan retribusi daerah
atau pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi, sehingga
pemungutan pajak daerah dan retribusi lebih optimal dan akuntabel.

2)

Meningkatkan upaya ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
Hal ini dilakukan dengan cara memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh
daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, yang dalam perhitungan
ekonomi dianggap potensial, sehingga akan mendapatkan objek dan wajib

pajak

daerah dan retribusi daerah yang baru.
3)

Memperkuat SDM pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Upaya yang dilakukan adalah dengan cara menjaring SDM pengelola pajak daerah dan
retribusi daerah secara selektif yaitu SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan yang
baik, jujur, berdedikasi tinggi, beriman dan memiliki komitmen yang baik, serta
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM pengelola pajak daerah dan retribusi
daerah dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang pajak daerah dan
retribusi daerah, sehingga dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
didapatkan SDM yang berkualitas, jujur dan bertanggung jawab.

4)

Meningkatkan pengawasan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah
serta wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara
dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap
pengelola pajak daerah dan retribusi daerah serta wajib pajak daerah dan retribusi
daerah.

5)

Meningkatkan upaya pelayanan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak daerah dan
retribusi daerah dengan cara menerapkan pelayanan yang ramah, nyaman, aman,
transparan dan akuntabel sehingga wajib pajak daerah dan retribusi daerah dalam
rangka membayar pajak daerah dan retribusi daerah merasa aman, nyaman dan tidak
merasa dibohongi oleh petugas pengelola pajak daerah dan retribusi daerah.

6)

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah dan retribusi
daerah.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi secara terus menerus
kepada masyarakat baik melalui media elektronik maupun media cetak atau dengan
melakukan penyuluhan tentang prosedur pemungutan maupun kegunaan pajak daerah
dan retribusi daerah, sehingga masyarakat lebih percaya dan memahami kegunaan
pajak daerah dan retribusi daerah, selanjutnya dapat merubah paradigma negatif yang
berkembang di masyarakat tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
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Melakukan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah secara transparan dan
akuntabel.
Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan dan informasi secara jelas serta
transparan kepada yang membutuhkan dengan cara yang mudah mulai dari proses
pemungutan sampai dengan penggunaan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga
wajib pajak daerah dan retribusi daerah tidak merasa terbebani dalam melaksanakan
kewajibannya melainkan merasa ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui
pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah

adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, maka daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain
berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan
pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan
retribusi daerah, dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional
yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan
daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber
pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah
menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”.Sejalan dengan proses dan mekanisme
perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan tahunan, jangka menengah maupun
jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan
pokok dalam perencanaan. Hal ini berkaitan erat dengan penetapan rencana program dan
kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun
anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap
probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah menjadi
tolok ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah.
Arah

kebijakan

pengelolaan

pendapatan

lebih

ditekankan

dalam

rangka

peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi pendapatan
asli daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan
tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan
kepada masyarakat, dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu
dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan
kepatutan serta manfaat untuk masyarakat. Beberapa faktor-faktor yang dapat meningkatkan
kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah (potensi penerimaan daerah) adalah kondisi
awal suatu daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan,
penyuluhan kepada masyarakat, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan
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penduduk, tingkat inflasi, pembangunan baru, sumber pendapatan baru dan perubahan
peraturan. Seiring dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kemandirian
keuangan daerah maka sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah antara lain diamanatkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan
sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah. Selanjutnya di Kabupaten OKU
Timur terhitung mulai 1 Januari 2014 PBB-P2 menjadi Pajak Daerah, maka dengan demikian
pemerintah daerah wajib menyiapkan sarana dan prasarana pendukung termasuk
peningkatan suber daya manusia agar proses pengalihan dan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dapat dipungut sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan uaraian di atas, maka

arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah

dilakukan dengan berpedoman pada :
1.

Sumber penerimaan daerah khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah,
diupayakan optimal dari segi hasil (yield) berdasarkan

azas keadilan (equity),

memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (ability to implement) dan
kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as local revenue sourse).
Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya pajak
(tax effort) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan
membayar pajak (PDRB), hasil guna (efficiency) yaitu mengukur hubungan antara hasil
pungut suatu pajak dengan potensi pajak.
2.

Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu menentukan
wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan system pajak
dan membukukan penerimaan pajak. Dalam usaha mencapai efisiensi ini, ada 3 (tiga)
factor yang menjadi kendala yang patut diperhatikan adalah : 1) penghindaran pajak
oleh wajib pajak, 2) kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan 3) penipuan
oleh petugas pajak. 4) Daya guna yaitu mengukur bagian dari hasil pajak yang
digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan.

3.

Penyusunan kebijakan pendapatan daerah antara lain memperhatikan factor yang
mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu, kondisi awal daerah,
peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan
PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat infalsi, penyesuaian tarip,
pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan
per undang-undangan.

4.

Rencana

tindak

peningkatan

pendapatan

daerah

(local

government

revenue

improvement action plant) adalah program terencana dan terpadu untuk a) Mencapai
sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada, dan b)
Mengidentifikasikan

tindakan-tindakan

yang

diperlukan

dalam

mengantisipasi

perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber-sumber penerimaan daerah. Dari
kedua tujuan diatas, jelas bahwa rencana peningkatan pendapatan daerah ini
merupakan progam yang bersifat self-corrected. Hal ini berarti, selain untuk pencapai
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sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada (yang realistis),
program terpadu ini juga ditujukan untuk merekomendasikan revisi pada peraturan
daerah untuk mengantisipasi perubahan-perubahan.
5.

Seiring pengalihan wewenang pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada
Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR mulai tahun 2014, perlu dievaluasi secara matang,
baik yang menyakut masalah SDM, sarana dan prasarana maupun basis datanya,
sehingga proses pemungutan ini dapat berjalan dengan baik dan lancer. Dalam
menyikapi penerimaan pengalihan pajak dari Kantor Pajak Pratama Baturaja khususnya
terhadap piutang pajak, beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain :
1)

Inventarisasi Piutang Pajak.
Dalam melakukan Inventarisasi piutang pajak yang berasal dari KPP Baturaja, perlu
diambil langkah-langkah sebagai berikut :
a.

Menganalisa dan mengidentifikasi jumlah piutang baik dari segi administrasi
wajib pajak, alamat maupun jumlah piutang pajak.

b.

Menyiapkan dokumen dalam rangka inventarisasi piutang pajak.

c.

Melakukan inventarisasi piutang pajak dengan melibatkan petugas Kecamatan,
Kelurahan dan Desa serta pihak-pihak lain yang terkait dengan.

2)

Pencatatan Piutang Pajak.
Dari hasil invenatisasi terhadap piutang pajak lebih lanjut dilakukan dokumentasi
terhadap putang pajak secara menyeluruh termasuk permasalahan-permasalahan
yang menyebakan terjadinya piutang pajak untuk segera ditindak lanjuti sesuai
ketentuan yang berlaku.Terhadap piutang pajak yang dapat diselesaikan/ditagih,
agar segera diselesaikan / ditagih dan yang tidak dapat ditagih segera dilaporkan
kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang sesuai Surat
Nomor S-822/KWN.04/KNL.02/2015. untuk ditindaklanuti sesuai ketentuan yang
berlaku.

6.

Penyuluhan kepada masyarakat dan disertai dengan tertib administrasi pungutan sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan kepada
public dilaksanakan secara frofesional melalui peningkatan kopetensi aparatur daerah,
kualitas kinerja lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan
daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan public.

7.

Meningkatkan kinerja dan efektifitas SKPD yang bertanggungjawab menangani
penerimaan daerah melalui pelayanan birokrasi secara profesional dan transparan,
menertibkan administrasi penerimaan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi
kegiatan usaha dan investasi. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah,
pemerintah daerah dilarang menetapkan perda tentang pendapatan yang menyebabkan
ekonomi biaya tinggi dan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan
jasa antar daerah.
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Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan Dana
Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dengan peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) sector Perkebunan,Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan, dan
mengoptimal potensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29,
sehingga akan diperoleh secara maksimal sesuai dengan potensi daerah. Secara
maksimal memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan mempertimbangkan
kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis yang sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah dan standar kualitas dan kuantitas konstruksi yang dibutuhkan
daerah.

9.

Dalam

rangka pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 3 TAHUN 2012

tentang

Pengaturan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara,
Pemerintah Daerah Kabupaten OKU TIMUR sejak tahun 2013 telah membetuk TIM
SATGAS untuk mengawasi/monitor

lalu lintas pengangkutan batubara yang melalui

jalan Kabupaten. Bilamana terdapat angkatan batubara yang melebihi tonase, maka
dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Penerimaan dari proses denda
pelanggaran lalu lintas angkutan batubara, tidak dapat direncanakan karena penerimaan
denda tersebut tidak dapat diukur sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 17 ayat 2.
10. Pendapatan yang berasal dari dana Kapitasi, Non Kapitasi, Jamsoskes, Dana Alokasi
Khusus, bantuan keuangan dari propinsi dan

Dana Penyesuaian, hanya dapat

digunakan untuk Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
4.1.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti
dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, struktur
pendapatan daerah Kabupaten OKU TIMUR terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2) Dana Perimbangan, serta 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Realisasi
Pendapatan tahun anggaran 2016 atau sejak dimulainya RPJMD periode 2016-2021 adalah
sebesar Rp. 1.521.770.289.548,64 kemudian meningkat pada tahun anggran 2017 menjadi
Rp. 1.599.418.326.412,06. Peningkatan pendapatan tersebut diperoleh dari bertambahnya
Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan lain-lain yang Sah seperti dapat dilihat dalam
tabel berikut :
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Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR
Tahun Anggaran 2016 dan 2017

Tahun Anggaran 2016
( Rp )
1.521.770.289.548,64

Tahun Anggaran 2017
( Rp )
1.599.418.326.412,06

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah

69.357.438.646,73
21.195.826.198,00
5.001.555.002,00
1.475.543.862,12

77.706.784.295,93
28.519.990.236,50
5.677.378.110,00
1.672.932.527,95

41.684.513.584,61

41.836.483.421,48

2. DANA PERIMBANGAN
- Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus

1.183.323.558.041,00
97.552.077.537,00
760.211.691.000,00
325.559.789.504,00

1.109.643.390.143,00
123.210.588.252,00
755.658.062.000,00
230.774.739.891,00

3. LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH
YANG SAH
- Pendapatan Hibah
- Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan
Pemerintah lainnya
- Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus
- Bantuan Keuanan Dari Pemerintah
Provinsi atau Pemerintah Daerah
lainnya
- Dana Desa

269.089.292.860,91

412.068.151.973,13

1.459.578.300,00
42.780.274.600,91

84.580.108.295,00
79.499.679.656,43

5.000.000.000,00

7.500.000.000,00

36.625.637.960,00

6.752.709.021,70

183.223.802.000,00

233.735.655.000,00

URAIAN
PENDAPATAN

Sumber: BPAKD Tahun 2018

Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2017 menunjukkan
peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2016 realisasi Pendapatan
Daerah Kabupaten OKU TIMUR sebesar Rp. 1.521.770.289.548,64, pada tahun 2017
Realisasi

Pendapatan

Daerah

Kabupaten

OKU

TIMUR

meningkat

menjadi

Rp.

1.599.418.326.412,06 atau mengalami kenaikan sebesar 5,10 %. Peningkatan Pendapatan
Daerah tersebut terutama diperoleh dari bertambahnya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.
8.349.345.649,20 atau mengalami kenaikan sebesar 12,04 %. dan Peningkatan sumber
Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar
Rp.142.978.859.112,22 atau mengalami kenaikan sebesar 53,13 %, tetapi pendapatan yang
berasal dari Dana Perimbangan turun sebesar Rp.7.680.167.898,00 atau mengalami
penurunan sebesar 6,32 %, sehingga total kenaikan realisasi pendapatan tahun anggaran
2017 dibandingkan tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 77.648.036.863,42 atau mengalami
peningkatan sebesar 5,10 %.
Selama tahun anggaran 2016, dan 2017 Pendapatan Daerah Kabupaten OKU
TIMUR masih bertumpu pada sumber pendanaan yang berasal dari Transfer Pemerintah
Pusat. Kondisi ini terlihat pada besarnya kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
terhadap Pendapatan Daerah sebagaimana terdapat di tabel berikut:
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Tabel 4.2
Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016 dan Tahun 2017

No

Rincian Pendapatan Daerah

2016

Pendapatan Asli Daerah (Rp)
1

69.357.438.646,73

Kontribusi (%)

4,86

1.183.323.558.041,00

Kontribusi (%)

Jumlah

69,38

269.089.292.860,91

Kontribusi (%)

0,3 %

1.109.643.390.143,00

77,76

Lain-lain Pendapatan yg Sah
(Rp)

3

77.706.784.295,93

4,56

Dana Perimbangan (Rp)
2

Kenaikan
(%)

2017

(8,38 %)

412.068.151.973,13

17,68

25,76

8,08 %

1.521.770.289.548,64

1.599.418.326.412,06

Selama tahun 2017 Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR senantiasa tetap berupaya
untuk mencapai kemandirian

keuangan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,

terutama melalui pengembangan perekonomian masyarakat. Dilihat dari Rincian Realisasi
Pendapatan Daerah, sumber pendapatan kontribusi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2016 adalah sebesar
17,68 % dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 25,76 %. Secara nominal,
Realisasi Pendapatan Daerah sumber Lain-Lain Pendapatan Yang Sah juga mengalami
kenaikan sebesar 8,08 %, Dari segi capaian target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten OKU TIMUR mengalami peningkatan sebesar 0,3 % dilihat dari tahun
sebelumnya. sedangkan dilihat dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU
TIMUR mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.349.345.649,20

dimana Realisasi pada

tahun 2016 sebesar Rp 69.357.438.646,73 pada tahun anggaran 2017 meningkat menjadi
Rp. 77.706.784.295,93 Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016 dan
Tahun 2017

No

Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian Target

1

2016

62.105.381.200,00

69.357.438.646,73

111,68%

2

2017

73.655.580.600,00

77.706.784.295,93

112,04 %

Sumber Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2017
mengalami penurunan sebesar 8,38 %, pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.183.323.558.041,00
menurun menjadi Rp. 1.109.643.390.143,00 pada tahun 2017. Dari segi kontribusi Dana
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Perimbangan juga mengalami penurunan, tahun 2016 kontribusinya sebesar 77,76 % dan
tahun 2017 sebesar 69,38 %. Pendapatan Daerah kabupaten OKU TIMUR yang bersumber
dari

Pendapatan

269.089.292.860,91

Lain-lain

Daerah

Yang

Sah

tahun

2016

adalah

sebesar

Rp.

tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 412.068.151.973,13 atau

meningkat 53,13%.
Berdasarkan evaluasi terhadap pendapatan daerah pada beberapa tahun terakhir
dan kondisi terkini serta arah kebijakan dan upaya yang dilaksanakan dan dengan
memperhatikan Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2018, maka proyeksi pendapatan
daerah pada tahun 2019 disajikan pada Tabel berikut.
Tabel 4.6
Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2017,
dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2018

NO
1.

JENIS PENDAPATAN
Pendapatan Asli daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Laba usaha milik daerah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.

3.

Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Perimbangan dari Propinsi
Lain-lain pendapatan Sah
Pendapatan Hibah
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Desa
Jumlah Pendapatan

TAHUN
2018

2019

73.129.728.500,00

80.528.220.350,00

21.578.648.500,00
8.936.080.000,00
1.250.000.000,00
41.365.000.000,00

29.395.363.350,00
7.967.857.000,00
1.800.000.000,00
41.365.000,00

1.197.972.042.743,00
148.964.798.743,00
767.167.031.000,00
281.840.213.000,00
378.247.571.982,00
71.858.000.000,00
88.809.951.982,00

1.162.433.751.000,00
113.426.241.000,00
767.167.031.000,00
281.840.479.000,00
360.772.955.100,00
72.858.000.000,00
95.343.364.160,00

8.000.000.000,00
4.000.000.000,00

8.000.000.000,00
-

205.579.620.000,00

205.579.620.000,00

1.649.349.343.225,00

1.624.889.487.510,00

4.1.3. Upaya – upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target
Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup
penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun
pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka
pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program
dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Arah Pengelolaan
Pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2019

yaitu mobilisasi

sumber-sumber PAD, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Dalam
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pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan diperhatikan upaya untuk peningkatan
pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.
Sejalan dengan uraian tersebut diatas, upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten OKU TIMUR dalam mencapai target pendapatan daerah antara lain berikut :
1)

Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan
pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat.

2)

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

3)

Melakukan pembenahan dan

pengembangan internal kelembagaan secara terus

menerus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
4)

Memantapkan kerjasama (kolaborasi) antar sektor dalam mengantisipasi akan terjadinya
benturan kepentingan terkait dengan penerapan penegakan aturan (regulatory function)
dan pengelolaan pendapatan (budgetory function).

5)

Peningkatan upaya sosialisasi / penyuluhan pendapatan daerah khususnya pajak
daerah dan retribusi daerah.

6)

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan pelayanan pembayaran
maupun kemudahan untuk memperoleh informasi, serta transparansi dan akuntabilitas
pelayanan

7)

Peningkatan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah

8)

Penertiban sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah

9)

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

10) Melakukan identifikasi dan validasi data Piutang Pajak khususnya yang berasal dari
pelimpahan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja.
11) Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang potensial.
4.2. BELANJA DAERAH
Arah kebijakan belanja daerah di Kabupaten OKU Timur Tahun 2019 akan lebih
dipertajam, sesuai dengan prioritas serta target dan sasaran pembangunan. Anggaran
belanja tidak langsung disusun berdasarkan pada tupoksi OPD, jumlah personil, banyaknya
jumlah sarana prasarana dan jumlah aset yang dimiliki. Sedangkan untuk belanja langsung
lebih diarahkan dan diprioritaskan untuk program dan kegiatan prioritas dalam rangka
mempercepat target pencapaian pembangunan daerah, mendukung kegiatan ekonomi
daerah dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja,
mengurangi kemiskinan, kelancaran penyelenggaraan operasional pemerintahan dan
meningkatkan kualitas fungsi pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga belanja
langsung diarahkan pada upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang
dan jasa, pemeliharaan aset daerah, meningkatkan alokasi belanja modal untuk
mempercepat penyediaan infrastruktur dasar, menyediakan alokasi anggaran untuk
pendidikan, serta meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan
rencana pembangunan daerah.
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Sebagaimana diketahui bahwa belanja daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai
stimulan dalam memacu dan memicu perekonomian daerah. Sehubungan dengan itu, maka
mengalokasikan anggaran benar-benar diarahkan pada kegiatan yang dapat memberikan
multiflier effect yang besar terhadap perekonomian. Pengelolaan belanja daerah ditujukan
pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik dan stimulan untuk
perluasan kesempatan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Kemudian penggunaan
belanja daerah juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar
masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan
masalah sosial, menjaga kelayakan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Selanjutnya, arah
pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan Anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan
Anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan
bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
Disamping itu tetap harus menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam
Penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektif, ekonomis
sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program
strategis.
4.2.1.

Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi total

perkiraan belanja daerah
Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan
Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2019 secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan
permasalahan penting (im portant) dan mendesak (urgent) yang dapat menjadi sektor/bidang
pengungkit (leverage sector) dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (prime
move) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan
serta penciptaan lapangan kerja yang memadai dengan tetap memperhatikan pemenuhan
kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan pemukiman serta
penanggulangan kemiskinan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran
belanja berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan, belanja daerah tahun 2019 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib, dan
urusan penunjang pemerintahan.
Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2019 dijelaskan sebagai berikut :
1)

Belanja

dalam

rangka

penyelenggaraan

urusan

wajib

digunakan

untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
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kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan,

kesehatan,

fasilitas

sosial

dan

fasilitas

umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2)

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (kinerja) yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

3)

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan

untuk

menunjang efektivitas pelaksanaan

tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan
pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014.
4)

Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
a.

Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan
lingkungan pemukiman di perkotaan dan di perdesaan, pembangunan irigasi,
jaringan jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana fisik desa.

b.

Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk
mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan
fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya
standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang – undangan.

c.

Dana alokasi umum

ditujukan

untuk

mendanai

kebutuhan

belanja

pegawai negeri sipil daerah, urusan wajib, kegiatan operasional dan pemeliharaan
serta pembangunan prasarana pelayanan dasar dan pelayanan umum.
d.

Dana alokasi khusus (DAK) ditujukan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana
dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah yang antara meliputi bidang
Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Kehutanan, Kependudukan, sarana dan
prasarana pemerintah, transportasi, lingkungan hidup

sesuai dengan petunjuk

teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan
perundang – undangan.
e.

Dana

Penyesuaian

Otonomi

Khusus

ditujukan untuk mendanai tambahan

penghasilan bagi tenaga pendidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f.

Pemerintah

daerah

menyediakan

dana

pendamping/cost

sharing

pada

program/kegiatan yang sumber dananya berasal dari pusat maupun Provinsi
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja
langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat
diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini
terdiri dari belanja pegawai, belanja dan jasa serta belanja modal. Sementara Belanja tidak
langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang
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dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang
termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Untuk tahun
anggaran 2019, proyeksi anggaran belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 4.7
Anggaran Belanja Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

Uraian

2018

2019

1.652.814.789.825,00

1.622.409.987.510,00

Belanja tidak Langsung

962.221.783.801,00

997.582.987.510,00

Belanja Langsung

690.593.006.024,00

624.827.000.000,00

BELANJA

4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi
hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga
Dalam tahun anggaran 2019, kebijakan belanja tidak langsung dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1) Belanja Pegawai
a) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
mempedomani

ketentuan yang ditetapkan

dalam

Peraturan Pemerintah tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
b) Penganggaran Gaji dan tunjangan, gaji ketiga belas PNSD dan tunjangan jabatan
struktural/fungsional

dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
c) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNSD, khususnya bagi
PNSD yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan

jabatan

fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan
Umum setiap bulan. Besarnya

Tunjangan Umum dimaksud berpedoman pada

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan
Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
d) Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi
2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan
gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah
pegawai akibat adanya mutasi;
e) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah dan
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pegawai tidak tetap diberikan tunjangan beras dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah yang diatur dalam peraturan bupati.
f) Pemberian honorarium bagi PNSD dibatasi dengan mempertimbangkan asas
efisiensi,

kepatutan

dan

kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran

program dan kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas pemberian honorarium
bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan
bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki
peranan dan konstribusi nyata terhadap efektifitas kegiatan yang dimaksud.
Sedangkan besarnya honorarium ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.
2)

Belanja Subsidi
Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar
harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya
terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut
hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat
sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3)

Belanja Hibah
a) Belanja

hibah

digunakan

untuk

menganggarkan

pemberian

hibah kepada

pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan
organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan
diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,
rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
b) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah
daerah

lainnya

dapat

diberikan

dalam

rangka

menunjang peningkatan

penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang
ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
c) Hibah dapat diberikan kepada

perusahaan daerah dalam rangka menunjang

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/
organisasi

swasta

dan/atau

kelompok

masyarakat/perorangan

sepanjang

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
d) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut
tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi dibutuhkan
oleh

pemerintah

atau

pemerintah

daerah

lainnya dan/atau kelompok

masyarakat/perorangan.
4)

Bantuan Sosial
a)

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam
bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/ anggota masyarakat
yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Pemberian

bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun
anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya sebagaimana
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b)

Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal
16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan
sosial

tahun

berfungsi

demi

tahun

sebagai

diupayakan

instrument

semakin berkurang

pemerataan

agar

APBD

dan keadilan dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan

jumlah

bantuan

sosial

bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan
pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh
menciptakan
sumber

lapangan kerja/mengurangi

daya

serta meningkatkan

lapisan

masyarakat,

dan

pemborosan

pengangguran

efisiensi

Dengan demikian dapat dihindari adanya

dan

efektifitas

diskriminasi

perekonomian.

pengalokasian

dana

APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.
5)

Belanja Bantuan Keuangan
a) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan
yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten,
Pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah
kabupaten kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka
pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah dan desa.
b) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan
sepenuhnya

kepada pemerintah

sedangkan bantuan

daerah/pemerintah

keuangan

yang

bersifat

desa

penerima

bantuan,

khusus peruntukan dan

pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah/ pemerintah daerah pemberi
bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan
dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa
penerima bantuan.
c) Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran, dalam APBD

kabupaten,

urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan kabupaten tidak
dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD, namun dapat
dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun
bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan ke kas daerah/desa yang
bersangkutan.
d) Untuk penganggaran bantuan keuangan

kepada

partai

politik

aberpedoman

pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik.

6)

Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas
penyelenggaraan

pemerintahan

demi

terciptanya

keamanan

dan ketertiban di
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2019
alam

dan

pengembalian

atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan
bukti-bukti yang sah.
4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas
pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah
Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi
Sumatera

Selatan,

serta

dalam

rangka

menjamin

sinergitas,

keberlanjutan

dan

kesinambungan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten OKU
Timur harus sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Dalam konteks
ini, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sasaran dan prioritas pada
Pemerintahan saat ini dikenal dengan konsep Nawacita dan Trisakti. Trisakti merupakan visi
yang meliputi: (1) berdaulat secara politik; (2) mandiri dalam ekonomi; dan (3)
berkepribadian dalam budaya.
Selanjutnya berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 Visi
pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah “Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih
Maju dan Berdaya Saing Internasional”.
Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 misi yakni sebagai berikut:
1.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.

Memantapkan stabilitas daerah.

3.

Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan.

4.

Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana.
Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran

pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah:
1.

Mengembangkan pertanian yang unggul dan berdaya saing.

2.

Mengembangkan industry pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian.

3.

Mengembangkan pariwisata.

4.

Mengembangkan pengelolaan pertambangan yang partisipatif dan berkelanjutan.

5.

Mengembangkan perusahaan daerah.

6.

Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

7.

Mengembangkan kerjasama ekonomi dan keterkaitan antar wilayah.

8.

Meningkatkan jangkauan dan mutu infrastruktur wilayah.

9.

Mengembangkan dan mendayagunakan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan
inovasi (Iptekin) secara bersistem.
Selanjutnya dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten OKU Timur, guna

mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi
dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sebagai penjabaran atau
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implementasi dari visi dan misi daerah yang akan dicapai baik kualitatif maupun kuantitatif,
maka Tujuan pembangunan Kabupaten OKU Timur dirumuskan sebagai berikut:
1)

Meningkatkan kualitas dan kualitas jalan dan transportasi.

2)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air

3)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemerintah dan fasilitas umum

4)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana komunikasi dan informasi

5)

Meningkatkan stabilitas sosial masyarakat

6)

Menciptakan keamanan dan ketertiban

7)

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis

8)

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah

9)

Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pegawai dan masyarakat

10) Meningkatkan kapasitas Administrasi pemerintah daerah
11) Meningkatkan pengelolaann arsip daerah
12) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
13) Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan
14) Meningkatkan peran-serta pemuda dalam pembangunan
15) Meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja
16) Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan
17) Meningkatkan pengawasan pembangunan
18) Mengembangkan dan mendayagunakan IPTEK
19) Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah
20) Meningkatkan peran masyarakat desa dalam pembangunan
21) Meningkatkan upaya penyelenggaraan penataan ruang
22) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
23) Meningkatkan pengelolaan mitigasi bencana
24) Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
25) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
26) Meningkatkan minat baca masyarakat
27) Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
28) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
29) Meningkatkan usaha pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
30) Mengembangkan pembangunan pertanian berkelanjutan
31) Mengembangkan sektor pariwisata
32) Meningkatkan stabilitas pangan
33) Mengembangkan perusahaan daerah
34) Meningkatkan produktivitas nilai tambah dan pendapatan sektor koperasi
35) Meningkatkan investasi di daerah
36) Mengembangkan sektor perindustrian dan perdagangan
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Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, ada 9
program utama dalam prioritas pembangunan Kabupaten OKU Timur yaitu:
1)

Program Pembangunan Infrastruktur.

2)

Program Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

3)

Program Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

4)

Program Pembangunan Daerah dan Pengembangan Wilayah.

5)

Program Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan

6)

Program Pendidikan dan Kesehatan.

7)

Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

8)

Program Pembangunan Pertanian Berkelanjutan.

4.2.3.1 Permasalahan Yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur.
Guna memfokuskan strategi Pemerintah Kabupaten OKU Timur, dalam
rangka pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien sebagaimana tersebut
diatas, maka perlu memperhatikan dan mempertimbangkan permasalahan yang
merupakan issue strategis yang dihadapi. Permasalahan yang merupakan issue
strategis tersebut dapat diidentifikasikan antara lain sebagai berikut:
1)

Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah.
Adapun permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah antara lain:
a) Ada beberapa sasaran indikator makro yang tidak mencapai target yang
telah ditetapkan. Salah satu indikator makro yang tidak tercapai adalah
pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan RPJMD Kabupaten OKU Timur Tahun
2016-2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU Timur pada tahun 2016
ditargetkan

sebesar

6,74;

sedangkan

berdasarkan

angka

statistik

pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU Timur pada tahun 2016 sebesar
4,08%. Hal ini disebabkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis keuangan
serta penurunan harga komoditi andalan rakyat yakni karet dan kelapa
sawit. Oleh sebab itu geliat perekonomian daerah ini perlu dipacu lebih giat
lagi, sehingga pertumbuhannya dapat memberikan dampak terhadap
perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
b) Tingkat kemiskinan mengalami sedikit peningkatan pada periode 20142015 yakni dari 10,13 tahun 2012 menjadi 11,24 tahun 2013, kemudian
10,90 di Tahun 2014, 11,24 di Tahun 2015 serta 11,29 di Tahun 2016
2) Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah.
a) Permasalahan dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
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Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan
wajib pelayanan

dasar di

Kabupaten OKU TIMUR adalah sebagai

berikut :
1. Dalam pelaksanaan bidang pendidikan, permasalahan yang dihadapi
antara lain:
a.

Tidak adanya dana yang cukup untuk pengadaan dan perbaikan
ruang kelas, ruang belajar, sanitasi, meubelair dan pagar sekolah

b.

Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah

c.

Distribusi guru yang tidak merata

2. Permasalahan dalam pelaksanaan Bidang Kesehatan diantaranya:
a.

Ibu

rumah

tangga

belum

menerapkan

CPPB-IRT

(Cara

Pengolahan Pangan yang Baik-Ibu Rumah Tangga)
b.

Kurangnya SDM handal yang di butuhkan di RSUD Martapura,
baik medis maupun kegiatan administratif dan keuangan.

c.

Masih kurangnya prasarana dan sarana Rumah Sakit.

3. Dalam pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
ditemui permasalahan;
a.

Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat menyerap dana
sepenuhnya,

dikarenakan

adanya

keterlambatan

proses

administrasi
b.

Masih banyaknya kondisi jalan yang rusak, baik jalan kabupaten,
ataupun jalan provinsi maupun jalan dengan status lainnya.

c.

Masih kurangnya prasarana dan prasarana perumahan dan
permukiman, termasuk air bersih.

d.

Peta RDTR belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Badan
Informasi Geo Spasial (BIG).

e.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata ruang.

4. Permasalahan urusan wajib sosial; antara lain:
a.

Alokasi dana untuk Dinas Kesejahteraan Sosial terbatas (BUD
selalu menekankan pada asas efisiensi)

b.

Berkurangnya sumber daya manusia yang tersedia, baik kuantitas
maupun

kualitasnya,

sedangkan

beban

kerja

yang

harus

diselesaikan cukup banyak.
5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menghadapi
masalah:
a.

Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia

b.

Masoh kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

c.

Masih dibutuhkannhya penyuluhan mengenai penyalahgunaan
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narkoba melapor untuk direhabilitasi.
d.

Belum adanya gudang untuk menampung semua logistik bantuan
untuk korban bencana.

e.

Kurangnya personil yang terlatih dalam bidang penanggulangan
bencana

f.

Kurangnya

peralatan

yang

menunjang

dalam

pelaksanaan

pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
b) Permasalahan dalam Pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan
Dasar
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan
wajib bukan pelayanan

dasar di

Kabupaten OKU TIMUR adalah

sebagai berikut :
1. Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Perhubungan, yaitu:
a.

Masih kurangnya Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun
kualitasnya.

b.

Terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan.

2. Urusan Lingkungan Hidup menhadapi permasalahan seperti:
a.

Masih kurang kesadaran masyarakat untuk tidak membuang
sampah sembarangan.

b.

Kurang adanya partisipasi masyarakat untuk menjaga dan
menggunakan fasilitas taman dengan sebaik-baiknya.

3. Permasalahan urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil; sebagai
berikut:
a.

Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang bertanggung jawab khusus menangani masalah
kependudukan dan pencatatan sipil, terutama yang memiliki
kemampuan

mengoprasikan

server

pengolahan

data

kependudukan dan pencatatan sipil.
b.

Masih kurangnya Sarana dan prasarana, terutama dalam kaitan
dengan perekaman dan blanko KTP-el.

4. Dalam

pelaksanaan

urusan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak, permasalahan yang dijumpai adalah masih
kurangnya kesadaran semua pihak dalam memahami bahwa GSI
bukanlah kewajiban ibu-ibu semata tapi semua pihak dalam hal
menjaga kematian bayi dan kematian.
5. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menghadapi
permasalahan sebagai berikut:
a.

Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mengerti
mengenai ber KB.
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b.

Masih kurangnya kemampuan mitra kerja/kader KB

c.

Sebagian masyarakat belum mengetahui manfaat dari kegiatan
Tribina dan UPPKS.

d.

Kurangnya tenaga penyuluh PLKB khususnya yang berstatus
PNS.

6. Dalam urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, permasalahan
yang dihadapi adalah masih kurangnya SDM baik kualitas maupun
kuantitas.
7. Permasalahan dalam urusan Penanaman Modal yaitu:
a.

Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia masih kurang.

b.

Masih

kurangnya

sarana

fasilitas

pendukung

kelancaran

pelaksanaan tugas.
8. Permasalahan Urusan Pemuda dan Olahraga adalah masih kurangnya
kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta sarana peralatan
dan fasilitas.
9. Permasalahan Urusan Wajib Kearsipan adalah keterbatasan sarana
dan prasarana untuk penyimpanan arsip
10.Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
a.

Masih kurangnya SDM yang berpengalaman pada beberapa
bidang.

b.

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

c) Permasalahan dalam Pelaksanaan Urusan Plihan
1. Dalam pelaksanaan urusan pilihan pertanian, permasalahan yang
dijumpai yaitu:
a.

Masih lemahnya koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan
stakeholder dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD,
sehingga ada beberapa kegiatan yang tingkat penyerapan
anggarannya dibawah 60% dari pagu;

b.

Kurangnya

jumlah

tenaga

pengawas

dalam

pelaksanaan

pekerjaan konstruksi di lapangan, sehingga mengakibatkan
kualitas pekerjaan relatif belum maksimal;
c.

Kurangnya jumlah tenaga penyuluh PNS, sehingga antara jumlah
desa di Kabupaten OKU Timur dengan jumlah penyuluh PNS tidak
sebanding dan mengakibatkan pembinaan/penyuluhan belum
efektif;

d.

Terjadinya

kekeringan

karena

musim

kemarau

sehingga

menyebabkan panen yang tidak maksimal (panen muda) dan
puso.
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Masih kurangnya SDM baik kuantitas maupun kualitasnya.

2. Urusan Pilihan Perikanan dan Peternakan menghadapi permasalahan:
a.

Kabupaten OKU Timur belum dapat ber-swasembada benih
dimana Balai Benih Ikan (BBI) dan UPR/Pokdakan baru dapat
memenuhi 50% kebutuhan benih di OKU TIMUR, sehingga benih
sebagian besar masih didatangkan dari luar Kabupaten yang tidak
diketahui asal dan mutu indukannya.

b.

Kurangnya sarana dan prasarana perikanan baik pada Balai Benih
Ikan (BBI), Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pokdakan

c.

Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan produk hasil
perikanan.

d.

Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama di UPTD

e.

Masih adanya UPR dan Pokdakan yang belum tersertifikasi CPIB
(Calon Pembenihan Ikan yang Baik) dan CBIB (Cara Budidaya
Ikan Yang Baik).

d) Permasalahan dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang
1. Permasalahan yang dihadapai dalam pelaksanaan urusan
Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan

Otonomi
Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian antara lain:
a.

Masih kurangnya SDM yang berpengalaman.

b.

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

c.

Kurangnya koordinasi diantara SKPD

d.

Terbatasnya anggaran dana yang tersedia dan tidak seimbang
dengan kebutuhan.

e.

Terkait dengan proses kenaikan pangkat secara online melalui
Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) berjalan
lambat, disebabkan bersamaan dengan pendataan ulang PNS
seluruh Indonesia melalui e-PUPNS.

f.

Masih banyaknya PNS yang belum menyampaikan LHKPN

g.

Masih kurangnya kesempatan untuk mengikuti diklat bagi aparat
pengawas

2. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Perencanaan
Pembangunan:
a.

Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman SKPD mengenai
pentingnya dokumen perencanaan termasuk data dan laporan.

b.

Terkait dengan Urusan bidang Peternakan dan Perikanan, masih
belum dimilikinya RPIJM dan Masterplan kawasan minapolitan
sebagai salah satu syarat dalam penetapan Dana Alokasi Khusus
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(DAK) bidang kelautan dan perikanan.
c.

Masih kurangnya koordinasi antara anggota pokja minapolitan dan
SKPD terkait dalam hal implementasi dokumen RPIJM dan
Masterplan yang sudah disusun.

4.2.3.2. Strategi dan Prioritas Pembangunan.
Strategi merupakan cara yang di tempuh untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran
secara konseptual, analitis, realistis,rasional dan komperehensif tentang berbagai
langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah di tetapkan. Strategi meliputi penetapan kebijakan dan program yang
menunjukan Konsekwensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional dari aktifitas
organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan
misi. Kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati pihak-pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR dan
ditetapkan oleh pimpinan untuk di jadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi
setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai
sasaran, tujuan, visi dan misi. Kebijakan merupakan komitmen yang telah disepakati
bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk dilaksanakan
secara terpadu dan konsisten dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi
organisasi dapat berupa ketetapan keputusan tertulis atau tidak tertulis yang tidak
disepakati bersama untuk dijadikan pedoman dan tuntunan dalam pelaksanaan
setiap kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR. Guna
memperoleh hasil pembangunan yang optimal, maka strategi pembangunan yang di
tempuh oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah :
1.

Meningkatkan Kemampuan SDM dalam menghadapi daya saing global

2.

Peningkatan Aksebilitas Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan
Transportasi

3.

Menekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

4.

Mengoptimalkan Sektor-Sektor Unggulan dalam mendukung Sumsel sebagi
Lumbung Pangan dan Lumbung Energi Nasional

5.

Membentuk Jaringan Kerjasama Antar Budaya untuk Menciptakan Aman dan
Damai

6.

Membuka Daerah Terisolir dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan

7.

Memperkuat Kebersamaan antara Masyarakat dan Aparat Keamanan dengan
Pendekatan Keamanan Swakarsa

8.

Membentuk

BUMD

dalam

Rangka

Pemberdayaan

Lembaga

Ekonomi

Masyarakat
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Prioritas

pembangunan

yang

akan

dilaksanakan

oleh

Pemerintah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur antara lain :
1.

Pengurangan Kemiskinan

2.

Pembangunan INfrastruktur dan Stabilitas Keamanan

3.

Pengembangan teknologi dan sumber daya manusia

4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD
4.2.4.2. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah.
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja,
belanja daerah tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Daerah
tahun 2019 akan di pergunakan untuk menandai pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan
dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat
dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah
Kabupaten.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah dan diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan
sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan
melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan pilihan diprioritaskan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat khususnya bidang
pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan dalam bentuk meningkatan
sarana dan prasarana pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
4.2.4.2.1 Kebijakan Belanja Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kebijakan belanja untuk masing-masing satuan kerja tidak terlepas dari
kebijakan belanja secara keseluruhan sebagaimana dijelaskan dimuka.
Adapun kebijakan belanja untuk

masing-masing Satuan Kerja dapat

dijelaskan sebagai berikut :
1. Bidang Pendidikan.
Kebijakan

belanja

dalam

bidang

pendidikan

diarahkan

untuk

meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui pendidikan dasar yang
berkualitas baik formal maupun non formal.
2. Bidang Kesehatan
Kebijakan belanja pada bidang kesehatan diarahkan untuk :
a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
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b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kebijakan belanja dibidang pekerjaan umum diarahkan untuk :
a. Meningkatkan dan mengembangkan kemantapan fisik jalan dan
jembatan serta meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan
jembatan.
b. Meningkatkan daya dukung sumber air dalam rangka memenuhi
kebutuhan air
c. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana gedung dan bangunan
pemerintah serta bangunan pelayanan umum.
d. Kebijakan belanja dibidang tata ruang diarahkan untuk mengatur dan
merencanakan pemanfaatan ruang kota sebagai acuan dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
4. Bidang Perhubungan.
Kebijakan belanja dibidang perhubungan diarahkan untuk :
a. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan.
b. Meningkatkan

pengelolaan

sistem

perhubungan/trasnportasi

termasuk lalu lintas, pengaturan terminal, parkir dan angkutan umum.
5. Bidang Lingkungan Hidup
Kebijakan belanja dibidang lingkungan hidup diarahkan untuk :
a. Meningkatkan

kualitas lingkungan

hidup

perkotaan/perdesaaan

menjadi lebih sehat dan nyaman.
b. Meningkatkan kebersihan, keindahan dan kesejukan kota sekaligus
mendukung pelestarian keindahan kota/wilayah.
6. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Kebijakan Belanja dalam bidang kependudukan dan catatan sipil
diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayan yang kependudukan
bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau dan proses pelayanan
cepat, mudah dan profesional.
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan.
Kebijakan belanja dibidang pemberdayaan perempuan diarahkan untuk
untuk meningkatan kualitas hidup dan perlindungan kepada perempuan
dan anak.
8. Bidang Keluarga Berencana.
Kebijakan belanja dibidang keluarga berencana diarahkan untuk :
a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi.
b. Meningkatkan

akses

dan

mutu

pelayanan

kesehatan

serta

memberdayakan masyarakat dibidang kesehatan.
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9. Bidang Sosial
Kebijakan belanja dibidang sosial diarahkan untuk :
a. Meningkatkan

kualitas

dan

profesionalisme

pelayanan

bagi

masyarakat penyandang masalah kesejahteraan social.
b. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan bagi masyarakat
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
c. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan meringankan beban
keluarga miskin.
10. Bidang Ketenagakerjaan
Kebijakan belanja dibidang ketenagakerjaan diarahkan untuk :
a. Meningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga
kerja.
b. Meningkatkan keterampilan pencari / angkatan kerja.
11. Bidang Koperasi UKM dan PM
Kebijakan belanja dibidang koperasi UKM dan PM diarahkan untuk :
a. Meningkatkan investasi, kemandirian UKM dan Koperasi.
b. Meningkatkan keterampilan pegelola koperasi.
c. Meningkatkan akses informasi pasar
12. Bidang Pariwisata dan Budaya
Kebijakan belanja dibidang pariwisata dan budaya diarahkan untuk
meningkatkan apresiasi kecintaan masyarakat terhadap seni dan
budaya lokal.
13. Bidang Pemuda dan Olahraga
Kebijakan belanja dibidang pemuda dan olah raga diarahkan untuk
meningkatkan kualitas dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang
kepemudaan dan olahraga.
14. Bidang Politik dan Keamanan.
Kebijakan belanja dibidang politik dan keamanan diarahkan untuk :
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya hakhak syah rakyat dalam kehidupan politik.
b. Menciptakan suasana atau rasa aman dan damai dalam kehidupan
kemasyarakatan.
c. Memantapkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator
yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan,
perdamaian dan harmoni dalam masyarakat
15. Bidang Pemerintahan Umum
Kebijakan belanja dibidang pemerintahan umum diarahkan untuk :
a. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
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b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas apratur pemerintah.
c. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan.
d. Menciptakan keserasian hubungan antar budaya

dan umat

beragama.
e. Meningkatkan tata kelola keluangan daerah.
16. Bidang Legislatif.
Kebijakan

Belanja

dalam

bidang

legislatif

diarahkan

untuk

meningkatkan kinerja dan akuntabilitas legislatif dalam rangka
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
17. Bidang Pengawasan.
Kebijakan belanja dalam bidang pengawasan diarahkan untuk
meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah serta untuk
mendorong

terwujudnya

pemerintahan

yang

baik,

bersih

dan

berwibawa.
18. Bidang Pendayagunaan Aparatur
Kebijakan Belanja dalam bidang Pendayagunaan Aparatur diarahkan
untuk meningkatkan kualitas dan capabilitas aparatur pemerintah
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
19. Bidang Ketahanan Pangan.
Kebijakan belanja dibidang ketahanan pangan diarahkan untuk :
a. Meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka swasembada
beras.
b. Meningkatkan fungsi dan kualitas tenaga penyuluh pertanian.
c. Meningkatkan akses masyarakat petani terhadap pasar komoditi
hasi-hasil pertanian.
20. Bidang Pemberdayaan masyarakat desa.
Kebijakan belanja dibidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan
untuk :
a. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.
b. Meningkatkan peran serta lembaga ekonomi pedesaan dalam
pembangunan.
21. Bidang Arsip dan Perpustakaan.
Kebijakan belanja dibidang arsip dan perpustakaan diarahkan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan / gemar
membaca.
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22. Bidang Komunikasi dan Informasi.
Kebijakan belanja dibidang komunikasi dan informasi diarahkan untuk
memberikan kemudahan kepada masyarakat memperoleh informasi
bagi kepentingan pelayanan publik.
23. Bidang Peranian, perikanan, perkebunan
Kebijakan belanja di bidang pertanian, perikanan diarahkan untuk :
a. Mengembangkan

produk

unggulan

daerah

dan

mendorong

terwujudnya peluang usaha dan investasi.
b. Memperkuat

lembaga

pertanian

dan

perdesaan

untuk

meningkatkan akses petani terhadap sarana produktif.
c. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan hasil pertanian,
perkebunan

dan

kehutanan

dengan

cara

mengoptimalkan

pengelolaan hasil-hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan
kehutanan.
24. Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
Kebijakan belanja dibidang perdagangan dan perindustrian diarahkan
untuk:
a. Mengembangkan dan membuka akses wilayah-wilayah terpencil/
tertinggal.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelengkapan sarana dan
prasarana penyelenggaraan perekonomian.
4.3. PEMBIAYAAN DAERAH.
Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten OKU TIMUR terkait dengan
proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SiLPA) serta penerimaan piutang daerah. Penerimaan SILPA
Kabupaten OKU Timur pada Tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp. 65.000.000,- yang
berasal dari jasa giro yang tidak bisa dimanfaatkan sampai dengan akhir tahun.
4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah
dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit
anggaran adalah adanya kebutuhan/tuntutan pembangunan daerah semakin
meningkat. Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBD telah diatur
dalam undang-undang nomor 24 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada bab
keuangan daerah. Berdasarkan pasal 305 apabila APBD diperkirakan surplus maka
penggunaanya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup :
pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi
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daerah); pembentukan Dana Cadangan dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Namun apabila APBD diperkirakan
defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari :
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ; pencairan dana cadangan; hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan penerimaan pinjaman daerah dan
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan penerimaan pembiayaan difokuskan
dari sisa anggaran tahun lalu. Dalam tahun anggaran 2019, diperkirakan penerimaan
pembiayaan sebesar Rp. 65.000.000,4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutupi selisih antara pos pendapatan dengan pos belanja. Pembiayaan terdiri
dari penerimaan pembiayaan

dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan

pembiayaan merupakan alokasi anggaran yang dilakukan untuk menguatkan
struktur pendapatan, sedangkan pembiayaan pengeluaran dilakukan sebagai
konsekuensi kebutuhan yang mendesak. Berkaitan dengan masalah tersebut,
maka kebijakan pengeluaran pembiayaan difokuskan untuk menutup defisit
anggaran dan penyertaan modal. Dalam tahun 2019, pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur merencanakan untuk penyertaan modal (investasi daerah)
sebesar Rp. 2.544.500.000,Dari uraian tersebut diatas, secara keseluruhan Struktur APBD Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019 dapat disajikan sebagaimana
berikut :
URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Laba Usaha Milik Daerah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum (DAU) 2,5%
Dana Alokasi Khusus
Lain-lain Pendapatan Daerah
Pendapatan Hibah
Bagi Hasil Pajak Provinsi
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Prop. dan Pemerintah Lainnya
Bantuan Keuangan dari Pusat

PAGU 2019
1.624.889.487.510
80.528.220.350
29.395.363.350
7.967.857.000
1.800.000.000
41.365.000.000
1.162.433.751.000
113.426.241.000
767.167.031.000
281.840.479.000
381.927.516.160
72.658.000.000
95.343.364.160
8.000.000.000
205.926.152.000
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1.622.409.987.510
997.582.987.510

Belanja Pegawai
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga

666.543.463.231
1.200.000.000
29.309.060.000
1.225.000.000
294.885.479.200
1.000.000.000

Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

624.827.000.000
13.676.862.000
368.541.014.600
242.609.124.400

SURPLUS /DEVISIT

2.479.500.000

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Silva Tahun 2017

65.000.000

Pengeluaran Pembiayaan
Penyertaam Modal Bank Sumsel
PEMBIAYAAN NETO
SILPA TAHUN BERJALAN

2.544.500.000
(2.479.500.000)
-
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