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PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

BELUM MENJADI PRIORITAS PEMDA SE-MALUKU

http://plannersweb.com

Pemerintah Provinsi Maluku dinilai belum mandiri dalam membiayai belanjanya, dengan

rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah selama lima tahun terakhir sebesar

7,7 %. Belanja cenderung mengalami kenaikan, namun rasio belanja modal terhadap belanja masih

dibawah 30%. Hal ini menyiratkan bahwa pembangunan infrastruktur belum menjadi prioritas

Pemerintah Daerah (Pemda) se-Maluku. Jika dilihat dari tren rasio belanja modal terhadap total

belanja, rata-rata 27,08% pada Tahun Anggaran 2016, sementara kenaikan rata-rata rasio belanja

modal Pemda sejak 2012-2016 hanya 7,68%.

Kendati demikian, dari data yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan

Provinsi Maluku menunjukan bahwa dari 12 Pemda, empat Kabupaten berani menurunkan belanja

modal yakni Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Maluku Tenggara Barat (MTB), Seram Bagian

Barat (SBB), dan Seram Bagian Timur (SBT).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Ade Iwan Ruswana menyebutkan, rasio belanja

sejak Tahun 2012 cenderung turun 16,5%, namun untuk Kota Ambon Tahun 2016, rasio belanja

pegawai masih di level 57,28% dari tren rasio belanja pegawai terhadap total belanja rata-rata 32,40%

pada Tahun Anggaran 2016.

Tren Belanja Pegawai Provinsi Maluku Tahun 2015 dari 20,64% turun diangka 18,66%, Kota

Ambon 61,10% ke angka 57,28%, Kota Tual 26,42% turun menjadi 24,22%, selanjutnya Buru

38,04% ke 33,22%, Buru Selatan 22,59% turun menjadi 20,46%. Malteng 53,44% turun di level

47,18%, Maluku Barat Daya dari 30,10% menjadi 27,56%, Kepulauan Aru 37,00% menjadi 23,42%,

sementara Maluku Tenggara dari 40,91% menjadi 35,08 %. Demikian halnya dengan Kabupaten

MTB dari 35,80% menjadi 34,74%, SBB 42,31% turun menjadi 39,35%, dan SBT dari 34,63%

menjadi 27,66%.

Sumber Berita :

www.radiodms.com, Pembangunan Infrastruktur Belum Menjadi Prioritas Pemda Se-Maluku, 29

Juli 2017

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Pasal 1 angka 18, mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pendapatan yang
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diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih.

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam

Permendagri 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja

tidak langsung dan belanja langsung.

4. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan

belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya.

5. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

a. belanja pegawai;

b. belanja bunga;

c. belanja subsidi;

d. belanja hibah;

e. belanja bantuan sosial;

f. belanja bagi basil;

g. bantuan keuangan; dan

h. belanja tidak terduga.

6. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa; dan

c. belanja modal.

7. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara,

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang

berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan,

honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

8. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat

dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset

lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

9. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset

pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 14 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan

ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah,

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.

10. Belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

 pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang

dengan demikian menambah aset pemerintah;
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 pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang

telah ditetapkan oleh pemerintah;

 perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.


