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Ringkasan 
Eksekutif   

Pembangunan berkelanjutan sejatinya adalah proses 
keseimbangan kebijakan (ekonomi tangguh, lingkungan lestari, 
inklusivitas sosial, dan tata kelola yang baik) yang berorientasi 
jauh ke masa depan. Penerapan paradigma baru ini harus 
diintegrasikan ke dalam dokumen pembangunan di setiap 
negara. Indonesia, di tingkat nasional maupun lokal, melakukan 
upaya ini melalui integrasi berbagai isi Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen pemerintahan. Pada siklus 
penganggaran di daerah, upaya integrasi TPB dapat terlaksana bila 
ada dukungan anggaran memadai di tingkat pemerintahan daerah. 
Idealnya, penganggaran itu berbasis perencanaan, dan program 
yang dilaksanakan mendapat biaya yang cukup. 

Ada tiga fokus utama penyesuaian program pemerintah dalam 
masa pandemi ini: layanan kesehatan, jaring pengaman sosial, 
dan penanggulangan dampak ekonomi. Jika pemerintah daerah 
konsisten menerapkan tiga fokus utama yang diinstruksikan 
pemerintah pusat, ini sama artinya dengan menjalankan esensi 
pembangunan berkelanjutan dalam kerangka TPB.

Sayangnya, kondisi empirisnya saat ini, pembelanjaan anggaran 
tersendat karena problem institusional dan situasional 
terkait pandemi COVID-19. Tantangan awalnya adalah desain 
penanganan pandemi yang memakai model campuran 
collaborative-governance dengan asas pemerintahan otonomi, 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Lalu, ada masalah 
ketepatan penyesuaian program dari kemampuan penyerapan 
(realisasi). Hal ini menghambat program pemulihan ekonomi 
nasional. Tekanan fiskal di sisi penerimaan membuat belanja 
investasi dan pelaksanaan proyek infrastruktur terhenti. Masalah 
bertambah rumit ketika mesin birokrasi tak bergerak dalam 
kekuatan penuh, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) tidak bisa berfungsi optimal. Ini mengakibatkan 
neraca keuangan banyak daerah terjebak di zona negatif, bahkan 
mengalami resesi.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas penyerapan 
anggaran di daerah dalam penanggulangan COVID-19 pasca 
kebijakan realokasi anggaran dan penyesuaian program; 
mengidentifikasi elemen pendukung dan penghambat dalam 
penyerapan anggaran di masa pandemi pada tingkat daerah 
maupun pusat; dan memberikan rekomendasi penyusunan 
program sebagai realisasi belanja yang efektif untuk masa transisi 
dan beradaptasi dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam 
kerangka pembangunan berkelanjutan.  Penelitian ini hendak 
menjawab berbagai tantangan di lapangan dan merumuskan 
respons pemerintah daerah di masa pandemi COVID-19 ini, dengan 
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cara mengalokasikan APBD bagi pembangunan berkelanjutan. 

Untuk alternatif pembiayaan di masa pandemi, ada beberapa cara yang 
bisa dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak bisa terlalu 
mengandalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) karena 
banyak perusahaan mengalami kesulitan finansial. Alternatifnya adalah 
kemitraan antara publik dan swasta dengan skema urun dana. Zakat 
adalah salah satu contoh sumber pembiayaan yang realistis. Potensi 
yang sama bisa dilihat di agama lain, seperti dana punia bagi umat 
Hindu dan dana pengembangan sosial ekonomi bagi umat katolik. 
Pemerintah daerah bisa menerapkan kebijakan fiskal untuk membatasi 
kegiatan yang tak selaras dengan rencana tata ruang, yang dikenal 
dengan istilah disinsentif pemanfaatan ruang. Selain itu, pemerintah 
daerah juga bisa bekerjasama dengan badan usaha atau memakai 
pinjaman daerah.

Penelitian ini juga menyiapkan rekomendasi kebijakan yang bisa 
membantu pemerintah daerah beradaptasi dengan AKB untuk 
memulihkan ekonomi nasional. Dalam kerangka pembangunan 
berkelanjutan, rekomendasi kebijakan dalam penelitian ini diharapkan 
bisa menunjang TPB di masa pandemi COVID-19 tanpa harus 
mempertentangkan strategi fokus (realokasi anggaran dan sasaran 
prioritas dalam penyesuaian program) yang tetap menjadi arah setahun 
ke depan. 

Setiap pemerintah daerah memiliki variasi dan karakter persoalan 
sendiri. Meski begitu, dengan mempertimbangkan tipologi masalah 
secara umum, KPPOD bisa memberikan rekomendasi sebagai berikut:

A. Rekomendasi Umum (bagi Pemerintah Pusat dan 
     Pemerintah Daerah)

Jangka Pendek (1-3 Bulan)

	• Desentralisasi manajemen penanganan COVID-19. Asas 
penanganan bencana nasional non-alam di Indonesia 
menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang komando, 
dan pemerintah daerah mendapatkan delegasi kewenangan. 
Namun, mengingat pola respons pandemi di basis lokal, 
hendaknya ruang bagi diskresi pemerintah daerah tetap dibuka 
lebar dengan pengendalian kuat oleh pemerintah pusat. 

Jangka Menengah (3-6 bulan)

	• Integrasi protokol pengawasan. Untuk mencipatakan 
situasi kondusif bagi pemerintah daerah, berbagai pranata 
pengawasan yang berjalan terpisah harus merumuskan 
protokol pengawasan dengan standar yang lugas. 

Jangka Panjang (>6 bulan)

	• Penanggulangan pandemi adalah prasyarat pemulihan 
ekonomi. Kesehatan harus menjadi prioritas, mengingat 
eskalasi pandemi dan derajat ancamannya di satu sisi, serta 
belum ditemukannya vaksin di sisi lain. 
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B. Pemerintah Pusat

Jangka Pendek (1-3 Bulan)

	• Sanksi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai terapi 
kejut bagi pemerintah daerah. Pesan yang jauh lebih penting 
untuk didorong ke depan adalah memastikan komitmen dan 
kapasitas untuk menanggulangi dampak pandemi.

Jangka Menengah (3-6 bulan)

	• Perubahan paradigma sanksi dalam masa pandemi. Paradigma 
ini perlu diubah, terkait dengan sanksi penundaan DAU kepada 
daerah yang tidak segera melakukan realisasi anggaran dalam 
jangka waktu tertentu.

Jangka Panjang (>6 bulan)

	• Kerangka asistensi dan pengendalian dari pusat. Asistensi 
dan pengendalian dilakukan kepada daerah berdasarkan 
aglomerasi karakteristik persoalan di daerah. Diharapkan ada 
pengelompokan pada daerah-daerah di Indonesia dengan 
mempertimbangkan kemiripan tantangan yang dihadapi. 
Dengan begitu, realokasi anggaran dan penyesuaian program 
bisa dilakukan dengan lebih efektif. 

C. Pemerintah Daerah

Jangka Pendek (1-3 Bulan)

	• Sinkronisasi dan pembaruan data. Harus ada penyamaan 
untuk berbagai hal, mulai dari regulasi hingga basis data, dari 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini penting untuk 
memastikan program layanan kesehatan, perlindungan sosial, 
dan penanggulangan dampak ekonomi diterima secara efektif 
oleh kelompok masyarakat terdampak. Usulan ini akan berjalan 
dengan baik jika didukung oleh kesadaran masyarakat untuk 
mendukung sinkronisasi ini.

	• Menjaga kondisi dunia usaha. Hal ini dilakukan dengan 
mengakselerasi program insentif sesuai kelompok skala usaha, 
untuk mencegah kebangkrutan. Perbedaan perlakuan insentif 
menjadi langkah penyelamatan dunia usaha secara holistik. 
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Jangka Menengah (3-6 bulan)

	• Optimalisasi fiskal di sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Pemerintah daerah harus memperkuat reformasi sistem 
administrasi perpajakai melalui digitalisasi pelayanan pajak/
restribusi dan mendekatkan titik-titik layanan ke pusat hunian/
perkantoran. Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk 
membayar pajak tanpa menciptakan kerumunan. 

Jangka Panjang (> 6 bulan)

	• Inklusi keuangan. Hal ini harus dipastikan dapat berjalan 
dengan baik hingga level pedalaman. Inklusi keuangan 
menjadi penting karena terkait dengan penyaluran dana 
jaring pengaman sosial dan insentif investasi. Jangan sampai 
keluarga penerima manfaat dan pengusaha berskala kecil dan 
mikro terhambat menerima bantuan karena kesalahan dari 
pihak pemerintah daerah. 
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Executive 
Summary    

Sustainable Development is essentially a process of balancing 
policies (resilient economy, sustainable environment, social 
inclusiveness, and good governance) based on future projections 
and is focused on the long-term. The application of this new 
paradigm must be integrated into the development plans of 
each country. Indonesia has been making an effort to integrate 
various contents of Sustainable Development Goals (SDGs) into 
its government plans at the national and local levels. Efforts to 
integrate SDGs can be carried out in the regional education and 
budget cycles if adequate support in the budget is provided at 
the local government level. Ideally, education and educational 
programmes are based on plans, with the implemented 
programmes receiving sufficient funds.

There are three main focuses in adjusting government 
programmes during the pandemic: healthcare services, social 
safety nets, and countermeasures against economic impacts. If 
local governments consistently apply these three main focuses as 
instructed by the central government, the essence of Sustainable 
Development must be implemented within the SDGs framework.

Unfortunately, in the current empirical condition, government 
budget expenditure is in a state of stagnation due to the 
institutional and situational problems related to the COVID-19 
pandemic. The initial challenge faced was a pandemic 
management design that applies a collaborative-governance 
mix model with the principles of autonomy, deconcentration 
and assistance tasks. Subsequently, a problem emerged related 
to deviations resulting from the programme adjustments with 
regards to its realisation. This has hindered the National Economic 
Recovery programme. Fiscal pressures on revenue have stalled 
investment spending in the implementation of infrastructure 
projects. This setback becomes more complicated when the 
bureaucratic machine does not operate in full force, which means 
that the Local Government Budget cannot function optimally. This 
has resulted in the balance sheets of many regions being left in the 
negative zone, with some experiencing a recession.

This research objectives are formulated to determine the 
effectiveness of regional budget absorption in response to the 
COVID-19 pandemic after implementing Budget Reallocation 
and Adjustment Programme policies. They also identify the 
supporting and inhibiting elements in the budget absorption 
context during the pandemic at the local and national levels and 
provide recommendations for the formulation of programmes as a 
realisation from effective spending during the transition period and 
adapting to the Adaptation to New Habits (AKB) in the Sustainable 
Development framework. This research intends to responsd to 
various challenges in the field and formulate local governments’ 
responses during the COVID-19 pandemic by allocating the Local 
Government Budget for Sustainable Development.
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There are several alternative financial sources that local governments 
can exercise during the pandemic. It has to be noted that local 
governments cannot rely on Corporate Social Responsibility (CSR) 
funds because many companies are currently experiencing financial 
difficulties. Hence, the alternative is a public-private partnership with 
a crowdfunding scheme. An example of a realistic alternative financial 
source is zakat. The same potential can also be found in other religions, 
such as Hindu’s punia funds and the Catholics’ socio-economic 
development funds. Local governments can implement fiscal policies 
to limit activities that are not in line with spatial planning, a disincentive 
for spatial use. Additionally, local governments can also cooperate with 
business entities or take advantage of regional loans.

This research also provides Policy Recommendations that can help 
local governments adapt to the AKB to help in the recovery of the 
national economy. In the Sustainable Development framework, the 
Policy Recommendations in this study are expected to support SDGs 
during the COVID-19 pandemic without interfering with the focus 
strategy (budget reallocation and priority targets from the program 
adjustments), which will remain the direction for the next year.

Each region would have its unique variety of problems. However, 
the problem typology, in general, is likely to allow the following 
recommendations:

A. General Recommendations (Central Government and Local 
Government)

Short-Term (1-3 months)

	• The decentralization of COVID-19 management. The principles 
of authority implementation and design in handling a non-
natural national disaster in Indonesia places the central 
government in command. Local governments would receive 
a delegation of authority from the President through task 
forces. However, given the pandemic response pattern that is 
increasingly developing on a local scale (even in communities), 
local government discretion is still kept wide open with 
substantial control by the central government.

Medium-Term (3-6 months)

	• Integration of surveillance protocols. To create a conducive 
situation for local governments, various supervisory institutions 
that operate as separate entities must formulate supervisory 
protocols with specific standards. It begins with internal 
government supervisors and financial audit officials to law 
enforcement officials.
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Long-Term (>6 months)

	• A proper pandemic response is a prerequisite to economic 
recovery. Health must be a priority, given the pandemic's 
escalation and its degree of threat on the one hand and the 
wait for a vaccine on the other. Amidst the uncertainties, 
local governments need to simulate various fiscal schemes 
to ensure healthcare services can continue to operate 
without difficulty while maintaining economic activities.  

B. Central Government

Short-Term (1-3 months)

	• Sanctions for postponements to the General Allocation 
Fund (DAU) as a form of shock therapy for local 
governments. A more critical message that needs to be 
highlighted is establishing commitment and capacity 
to mitigate the pandemic's impact. The crucial moment 
is when the Directorate General of Regional Finance 
Development and the Ministry of Home Affairs monitor and 
evaluate the RAPBD throughout November and December 
2020.

Medium-Term (3-6 months)

	• Changes to the sanction paradigm during the pandemic. A 
change to this paradigm is needed, related to the sanctions 
regarding DAU postponement to regions that do not 
realise their budget immediately within a certain period. 
Other than that, sanctions need to be applied selectively 
according to the specified reasons. Technical problems 
would require assistance, but a fiscal sanction can be 
imposed if it is politically motivated and lacks commitment 
from the local government.

Long-Term (>6 months)

	• Framework for assistance and control from the central 
government. Assistance and control are carried out to 
regions based on the agglomeration of the problems' 
characteristics in each region. It is hoped that regions in 
Indonesia would be grouped according to the similarities 
in the challenges faced. Hence, budget reallocation and 
programme adjustments can be made more effectively. 
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C. Local Government

Short-Term (1-3 months)

	• Data synchronisation and update. There must be 
corresponsdence for various items, including regulations and 
databases, from the central government to local governments. 
This congruity is vital to ensure that programs related to 
healthcare services, social safety nets, and the mitigation 
of economic impacts can be received effectively by affected 
communities. 

	• Maintain conditions in the business world. This can be achieved 
by accelerating incentive programmes according to business 
scale groups to prevent bankruptcy. Problem- and business 
size-based incentives are required to facilitate optimal recovery 
efforts against economic impacts.

Medium-Term (3-6 months)

	• Fiscal optimization for Local Government Revenue (PAD). Local 
governments must bolster their tax administration system 
reforms via digitalisation of tax/levy services and bringing 
service points closer to residential/office hubs. It will simplify 
the tax payment process for the public while avoiding the 
gathering of crowds. This optimisation will have an impact 
on the increase in regional income during the pandemic. The 
digitalisation process will have to be balanced by the provision 
of the related infrastructure.

Long-Term (>6 months)

	• Financial inclusion. It has to be guaranteed that the process will 
function well down to rural areas. Financial inclusion becomes 
an important matter because it is related to the distribution of 
social safety net funds and investment incentives. Beneficiary 
families and small- and micro-scale entrepreneurs should not 
face any difficulties in receiving assistance due to lapses by the 
local government. The challenge at hand is the uneven regional 
distribution of financial literacy. Hence, local governments must 
ensure that public financial literacy has reached an adequate 
level to facilitate the financial inclusion stage.
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Pendahuluan

Dua anak sedang membantu orang tuanya membersihkan dan memilah 
buah pala di Tidore, Maluku Utara. Buah pala menjadi salah satu komoditas 

unggulan pulau ini sejak dahulu kala.
(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Pendahuluan 1.1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan adalah orientasi pembangunan di 
masa kini dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam 
proses pembangunan ekonomi. Pilar pembangunan berkelanjutan 
terdiri dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola. 
Implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan adalah 
paradigma baru yang membutuhkan pengembangan dan inovasi. 
Untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan, internalisasi 
prinsip pembangunan berkelanjutan sangat dibutuhkan.

Realisasi dan internalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan 
dapat terlaksana dengan dukungan anggaran dalam rencana 
belanja dan pendapatan pemerintahan daerah. Tahapan 
pembangunan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi tak bisa terlepas dari penganggaran. 
Tentunya, pembangunan berkelanjutan di Indonesia akan 
berjalan dengan baik jika realisasi anggaran sesuai dengan 
perencanaannya. 

Saat ini, anggaran belanja pemerintah di tingkat nasional dan 
sebagian besar daerah di Indonesia tertahan karena pandemi 
COVID-19. Pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah 
dan satuan kerja pemerintahan melakukan realokasi anggaran dan 
penyesuaian (refocusing) program pemerintah. Pandemi COVID-19 
juga mengubah Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyesuaian program yang diintruksikan pemerintah memiliki 
tiga fokus, yakni kesehatan; jaring pengaman sosial; dan 
penanggulangan dampak ekonomi. Pemerintah melakukan 
realokasi dana untuk memastikan kemampuan fiskal nasional dan 
daerah ketika membiayai tiga fokus tersebut. Perubahan fokus 
program ini menggeser paradigma implementasi pembangunan 
berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun daerah. 
Implementasi tiga fokus utama tersebut diharapkan mampu 
berjalan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan ketiga fokus tersebut, ada masalah tentang 
penentuan dan realisasi belanja anggaran. Pada April 2020, ada 
380 daerah yang tidak memenuhi target realokasi yang ditetapkan 
pemerintah. Dampaknya, daerah-daerah tersebut dikenakan 
sanksi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada bulan Mei 
2020. Namun, pada bulan Juni, seluruh daerah di Indonesia telah 
memenuhi target realokasi anggaran yang dicanangkan oleh 
pemerintah. Pertanyaan yang timbul, bagaimana dengan realisasi 
angggaran yang telah direalokasikan?

I
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Fokus pembangunan berkelanjutan pun berubah seiring dengan 
terjadinya pandemi di tahun 2020. Program-program pemerintah 
tertunda, karena anggaran pembangunan berkelanjutan harus dialihkan 
untuk menangani dampak COVID-19. Pemerintah juga menghemat 
belanja negara untuk program yang tidak termasuk prioritas dan tidak 
mungkin dapat dijalankan, sesuai mandat Perppu 1/2020 dan Perpres 
54/2020. Selain itu, penerimaan pemerintah pun terancam merosot 
akibat pandemi ini. 

Dalam konteks desentralisasi, penanganan pandemi COVID-19 
dilakukan dengan campuran model pemerintahan kolaboratif 
(collaborative-governance) dengan pemerintahan yang berasaskan 
otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konstruksi yang 
dibangun dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 ialah 
kewenangan dari Gugus Tugas sebagai hasil pendelegasian Presiden. 
Pelimpahan kewenangan dilakukan dari pejabat atasan ke pejabat di 
bawahnya (Ketua Gugus Tugas Pusat, Gubernur sebagai Ketua Gugus 
Tugas Propinsi, Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas Kabupaten, dan 
Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Kota). Model ini membentuk 
suatu komando nasional dan hubungan tegak lurus antara pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah, termasuk perihal realokasi anggaran 
dan penyesuaian program di daerah.

Pemerintah Daerah menghadapi berbagai tantangan dalam merespons 
pandemi COVID-19. Penjadwalan ulang program dan pemanfaatan 
anggaran dihadapkan dengan momentum yang kurang tepat: triwulan 
pertama dalam kalender anggaran (tahun fiskal). Periode ini adalah 
masa paceklik anggaran daerah. Pemerintah daerah pun harus bisa 
mensinergikan pemulihan ekonomi dengan prinsip pembangunan 
berkelanjutan. Selain itu, masih ada tantangan lainnya seperti 
kepastian komitmen kepala daerah dan kurangnya infrastruktur 
kerja berbasis digital, yang mengurangi kualitas pelayanan publik di 
sejumlah daerah di Indonesia. 

Mengalir dari konteks tersebut, Komite Pemantauan Pelaksanaan 
Otonomi Daerah (KPPOD) sebagai lembaga yang fokus pada upaya 
pembentukan kebijakan publik berbasis bukti, mencoba berkontribusi. 
Penelitian KPPOD ini tak hanya mengevaluasi implementasi, tapi juga 
memberikan asupan isi kebijakan yang berkualitas. KPPOD menggali 
data dengan metode Focus Group Discussion (FGD) bersama para 
pemangku kepentingan terkait. FGD dilakukan untuk mendapat 
masukan dari mereka tentang topik yang diangkat. 

Fokus penelitian ini adalah isu realokasi anggaran, penyusunan 
program, serta alternatif pembiayaan yang efektif. Aspek-aspek yang 
digunakan sebagai pisau bedah adalah Sumber Daya Manusia (SDM), 
kesadaran, koordinasi, dan kerja sama. Lalu, rekomendasi penelitian 
mengarah pada tahapan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat 
(seperti air bersih dan sanitasi), perlindungan sosial, perlindungan 
anak, penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi, serta kesiapan 
sektor kesehatan dan pelayanan vital lainnya.
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Penelitian ini hendak menjawab tantangan dan merespons penggunaan 
anggaran di masa pandemi dalam kerangka pembangunan 
berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini diharapkan 
bisa menunjang upaya pembangunan berkelanjutan di masa pandemi 
COVID-19 ini, serta memberi masukan bagi pemerintah daerah secara 
menyeluruh, komprehensif, dan matang.   

1.2 Rumusan Masalah

Melanjutkan latar masalah dan urgensi di atas, rumusan pertanyaan 
yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah program realokasi anggaran dan penyesuaian program 
di daerah untuk penanggulangan COVID-19 berjalan secara 
efektif?

2. Apa saja elemen pendukung dan penghambat dalam 
penyerapan anggaran di masa pandemi, pada tingkat daerah 
maupun pusat?

3. Kebijakan seperti apa yang semestinya dilakukan untuk 
memastikan realisasi belanja yang efektif pada fase transisi 
dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), dalam kerangka 
pembangunan berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektivitas penyerapan anggaran di daerah dalam 
penanggulangan COVID-19 pasca kebijakan realokasi anggaran 
dan penyesuaian program;

2. Mengidentifikasi elemen pendukung dan penghambat dalam 
penyerapan anggaran di masa pandemi pada tingkat daerah 
maupun pusat;

3. Memberikan rekomendasi penyusunan program sebagai 
realisasi belanja yang efektif untuk masa transisi dan 
beradaptasi dengan AKB dalam kerangka pembangunan 
berkelanjutan. 

1.4 Signifikansi Studi

1. Pemerintah  pusat dan pemerintah daerah: Hasil penelitian ini 
diharapkan bisa menjadi referensi untuk menyusun kebijakan 
dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di masa pandemi 
COVID-19. Penelitian berbasis data ini memiliki informasi 
tentang berbagai pemangku kepentingan, yang bisa membantu 
pemerintah dalam merencanakan pembangunan baik di level 
pusat maupun daerah.
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2. Pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha: Hasil penelitian ini 
diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi bagi para 
pelaku usaha, untuk mengetahui kondisi pembangunan daerah 
di masa pandemi.

3. Elemen masyarakat sipil: Hasil penelitian ini diharapkan 
bisa memperkaya materi kerja dalam advokasi pelaksanaan 
pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi nasional.

4. Akademia: Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya 
penelitian akademik dalam mengevaluasi pelaksanaan 
pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi nasional.

1.5. Ruang Lingkup Studi

Studi ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyerapan anggaran 
di daerah, juga berbagai elemen penghambat dan pendukung dalam 
penanggulangan COVID-19, setelah berjalannya kebijakan realokasi 
dan penyesuaian (refocusing) anggaran di Indonesia. Pemerintah 
daerah yang dipilih adalah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai 
yurisdiksi dan entitas administrasi pemerintahan daerah. Selain itu, 
pemerintah daerah dipilih karena merupakan daerah kerja program 
advokasi LOCALISE SDGs yang dilaksanakan United Cities and Local 
Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) bekerjasama dengan Asosiasi 
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
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Kerangka 
Konseptual

II

2.1 Pembangunan Berkelanjutan

2.1.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk 
menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam 
pembangunan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan 
pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang 
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi 
masa kini dan generasi masa depan. Tujuan pembangunan berkelanjutan 
adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan cara 
berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, 
menjaga kualitas lingkungan hidup, serta menjamin keadilan dan 
terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
hidup lintas generasi.

Indonesia sendiri telah berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan 
berkelanjutan dalam kerangka pembangunan nasional. Hal ini tercermin 
dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 
Pasal 19 dalam Perpres tersebut mengamanatkan pendanaan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD).

2.1.2 Tujuan dan Pilar Pembangunan Berkelanjutan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah komitmen global 
dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat. TPB 
terdiri dari 17 tujuan yaitu (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) 
kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan 
gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; 
(8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan 
infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan permukiman 
yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung 
Jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) 
ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang 
tangguh; serta (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

TPB memiliki empat pilar utama yang saling berhubungan, yaitu (1) 
pembangunan sosial;  (2) pembangunan lingkungan; (3) pembangunan 
ekonomi;  serta (4) pembangunan hukum dan tata kelola. Integrasi 
keempat pilar ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi, 
inklusivitas sosial, kelestarian lingkungan hidup, dan implementasi tata 
kelola pemerintahan yang baik. Integrasi keempat pilar ini diharapkan 
mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi 
berikutnya, terlebih di masa pandemi COVID-19. 
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2.2 Anggaran

2.2.1 Konsep Anggaran

Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang efektif 
dan bersifat jangka pendek, biasanya mencakup periode satu tahun 
(Anthony dan Govindarajan, 1998:360). Tidak setiap rencana kerja 
suatu pemerintahan dapat disebut sebagai anggaran. Rusdianto (2006) 
membeberkan beberapa ciri khusus anggaran yang membedakannya 
dengan rencana. Anggaran dinyatakan dinyatakan dalam satuan 
moneter; umumnya mencakup kurun waktu satu tahun; mengandung 
komitmen manajemen; usulannya disetujui oleh pejabat yang lebih 
tinggi dari pelaksana anggaran; setelah disetujui anggaran hanya 
diubah jika ada keadaan khusus; dan jika terjadi penyimpangan di 
dalam pelaksanaannya, faktor penyebab penyimpangan tersebut harus 
dianalisis.

2.2.2 Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (Refocusing) Program

Konsep anggaran di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya anggaran 
adalah pengejawantahan rencana kerja pemerintah, dan dalam kondisi 
tertentu, anggaran bisa diubah. Untuk merespons pandemi COVID-19, 
pemerintah menggulirkan restorasi fiskal melalui skema realokasi 
anggaran dan penyesuaian program. Secara garis besar, realokasi 
dan penyesuaian berkaitan satu sama lain. Penyesuaian baru dapat 
dilakukan jika realokasi telah diselesaikan oleh perumus anggaran. 

Realokasi anggaran dan penyesuaian program pada dasarnya 
adalah upaya rasionalisasi APBD di daerah. Hal ini dilaksanakan 
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Intruksi Presiden No. 4 
tahun 2020. Realokasi mengarah pada langkah-langkah penyesuaian, 
yang dilakukan dengan merubah APBD. Sementara itu, penyesuaian 
(refocusing) adalah upaya menata kembali program pemerintah 
berdasarkan hasil realokasi anggaran. Rasionalisasi anggaran ini terdiri 
dari rasionalisasi belanja barang/jasa minimal 50 persen; belanja 
modal minimal 50 persen; belanja pegawai; dan belanja lainnya.

Ketika mengupayakan rasionalisasi melalui skema realokasi dan 
penyesuaian, pemerintah daerah diminta memperhatikan beberapa 
kondisi. Yang pertama adalah kemampuan keuangan daerah dengan 
toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan modal sekurang-
kurangnya 35 persen. Yang kedua, anjloknya Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) karena menurunnya aktivitas masyarakat. Ketiga, pentingnya 
anggaran penanganan di daerah untuk meningkatkan perkembangan 
ekonomi di masa pandemi COVID-19.
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2.2.3 Pemulihan Ekonomi Nasional

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan mengurangi 
dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2020 menyebutkan bahwa PEN 
adalah rangkaian program untuk pemulihan perekonomian nasional, 
sebagai bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan 
pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 
dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian 
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan 
ekonomi nasional. Tujuan program ini adalah melindungi, 
mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku 
usaha dalam menjalankan usahanya.

2.3 Efektivitas Kebijakan Publik

2.3.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang 
diusulkan pemerintah dengan mengoptimalkan potensi guna mengatasi 
suatu persoalan publik. Thomas Dye (2008) menggambarkan kebijakan 
publik sebagai keputusan otoritatif pemerintah untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu. Suatu kebijakan bertolak dari persoalan 
publik, di mana pemerintah memberikan respons berupa kebijakan 
sebagai solusi, terlepas dari apapun pilihan yang diambil. Chocran dan 
Malone (2005) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah bentuk 
keputusan dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah yang 
menjadi kekhawatiran masyarakat. Ada beberapa poin yang harus 
dinilai untuk mengukur manfaat suatu kebijakan, yaitu substansi, 
implementasi, serta dampak kebijakan.

2.3.2 Efektivitas Kebijakan

Efektivitas adalah kriteria pengamatan yang digunakan untuk memberi 
rekomendasi penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh suatu 
kebijakan. Hubert Graf dan Smulders dalam Lele (2016:7) menyebutkan 
bahwa efektivitas (dan efisiensi) dipandang sebagai nilai kinerja 
pemerintah (performing governance). Ada lima tipe kriteria untuk 
menilai efektivitas: efisiensi, kecukupan, pemerataan, tanggapan, dan 
kelayakan (Poister dalam Dunn, 1998:429). Efektivitas adalah dimensi 
penilaian yang fokus pada pencapaian tujuan kebijakan. Konsep 
efektivitas adalah korelasi antara tujuan kebijakan dan capaian hasil, 
dan kerangka penilaian efektivitas mencakup tiga hal yaitu input, 
proses, dan output (Oberthür & Groen, 2015:1320).
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Efektivitas program dapat diukur dengan membandingkan capaian 
dan tujuan program.  Pendapat penerima manfaat program bisa 
menjadi indikator untuk mengukur efektivitas program. Penelitian ini 
menggunakan indikator ketepatan sasaran (Makmur, 2011:8), capaian 
output, dan relevansi program. Ketiga indikator itu dipakai untuk 
mengukur kinerja dalam realokasi anggaran dan penyesuaian program 
di Indonesia. Berikut adalah definisi dari masing-masing indikator:

1. Ketepatan sasaran menilai apakah program sudah sesuai dengan 
kebutuhan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.

2. Output adalah jumlah hasil yang dapat dikeluarkan. Artinya, hasil 
tersebut memiliki kuantitas atau bentuk fisik kebijakan.

3. Relevansi adalah kaitan antara program dengan tujuan kebijakan, 
yang menunjukkan manfaat kebijakan tersebut.

Selain itu, efektivitas penganggaran juga diukur berdasarkan kriteria 
penilaian, untuk mendapat gambaran tingkat efektivitas realisasi 
anggaran. Kriteria penilaian ini dibuat berdasarkan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian 
Kinerja Keuangan. Berikut adalah kriteria yang digunakan:

Tabel 2.1. Kriteria Penilaian Efektivitas

Persentase Realisasi Kategori
100 % Sangat Efektif

90 % s.d. >100 % Efektif
80 % s.d. >90 % Cukup Efektif
60 % s.d. >80 % Kurang Efektif

di bawah dari 60 % Tidak Efektif
Sumber: Kepmendagri No. 13 Tahun 2006, 1994

2.4 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari pengamatan terhadap respons pemerintah 
dalam menanggulangi dampak pandemi melalui realokasi anggaran 
dan penyesuaian program di daerah. Aktualisasi realokasi dan 
penyesuaian tersebut menghadapi tuntutan untuk mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus melakukan realokasi 
anggaran dan penyesuaian program yang efektif di masa pandemi, dan 
tetap mengupayakan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. 
Perencanaan dan implementasi program menjadi objek yang diamati 
dalam penelitian ini.

Output penelitian ini adalah lahirnya rekomendasi kebijakan untuk 
pemerintah daerah dalam kerangka penanggulangan dampak 
COVID-19. Poin-poin rekomendasi lahir sebagai respons atas 
persoalan di daerah yang mengemuka dalam penelitian ini. 
Breakdown persoalan, mulai dari tahapan perencanaan hingga 
realisasi penanggulangan dampak pandemi, berfungsi memudahkan 
penyusunan rekomendasi. Rekomendasi dibagi berdasarkan jangka 
waktu yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Studi Tantangan dan Respons Pembangunan 
Berkelanjutan di Masa Pandemi
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Petani sedang menyiangi tanaman hortikultur dan sayuran di 
Desa Sembalun yang berada di kaki Gunung Rinjani

(Sumber: Bastian AS & Tim)
.
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Metode 
Penelitian

III

3.1 Sumber dan Teknik Pengambilan Data

Unit analisis penelitian ini adalah pemerintah daerah (provinsi, 
kota, dan kabupaten) di Indonesia, serta pemangku kepentingan 
terkait. Konsep dasar penelitian ini menempatkan tata kelola 
penanganan bencana (status COVID-19 sebagai bencana nasional 
non-alam) dalam konteks desentralisasi sebagai campuran antara 
model pemerintahan kolaboratif (collaborative-governance) 
dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berasas otonomi, 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemangku kepentingan 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang 
terdampak dalam kebijakan realokasi anggaran dan penyesuaian 
(refocusing) program, seperti dunia usaha dan masyarakat sipil. 

Jenis data yang dipakai adalah data primer dari narasumber 
FGD (via aplikasi Zoom) serta data sekunder (dari dokumen 
perencanaan daerah dan sumber lainnya). Data-data statistik 
didapatkan dari berbagai instansi pemerintah (Badan Pusat 
Statistik, pemerintah daerah, dan kementerian atau lembaga lain 
yang terkait).

Tabel 3.1. Daftar Narasumber FGD

Narasumber Peran

Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional Republik 
Indonesia (Bappenas)

Perencana pembangunan nasional

Pemerintah Provinsi D.I. 
Yogyakarta

Provinsi dengan rasio belanja 
terbesar di Indonesia

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Wilayah LOCALISE SDGs

Pemerintah Kabupaten Sigi
Kabupaten dengan rasio belanja 
terbesar di Indonesia

Pemerintah Kota Gorontalo Wilayah LOCALISE SDGs

Pemerintah Kota Palembang
Pemerintah kota dengan rasio 
belanja terendah di Indonesia

PT Sarana Multi Infrastruktur 
(Persero)

Lembaga yang menyediakan 
alternatif pembiayaan

Badan Amil Zakat Nasional 
(Baznas) 

Lembaga yang menyediakan 
alternatif pembiayaan

Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(APINDO) Jawa Barat

Pelaku usaha

SMERU Research Institute Lembaga riset
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3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah cara yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitian 
pertama, metode yang dilakukan adalah analisis dan pemetaan untuk 
mengetahui tingkat efektivitas di berbagai daerah. Untuk menjawab 
tujuan yang kedua dan ketiga, yaitu tipologi elemen-elemen pendukung 
dan penghambat penyerapan anggaran di masa pandemi ini, KPPOD 
memakai metode deskriptif kualitatif. KPPOD menggali data dan 
informasi berdasarkan realita best practice (praktik baik) dan worst 
practice (praktik buruk). 

Analisis data adalah proses mengolah hasil penelitian. Analisis ini 
dilakukan dengan menyusun, mengelompokkan, menelaah, dan 
menafsirkan data dalam suatu pola dan hubungan antar konsep. Data 
ini lalu dirumuskan dalam hubungan antara unsur-unsur lain agar 
mudah dimengerti dan dipahami. Data yang sudah terkumpul dianalisis 
dengan metode Miles dan Huberman (2006). Tahapan analisis ini 
terdiri dari reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan 
verifikasi. 

Analisis dan pemetaan tahapan dilakukan dengan memperhatikan 
efektivitas realokasi anggaran dan penyesuaian program di berbagai 
daerah di Indonesia. Pada tahap analisis, KPPOD mengkaji data primer 
dan sekunder, termasuk data target dan realisasi program pemerintah 
daerah. Hasilnya menunjukkan efektivitas pemerintah daerah di masa 
pandemi, yang dipakai untuk mengidentifikasi wilayah mana yang 
memiliki efektivitas tinggi dan rendah. Analisis ini kemudian dipertajam 
melalui FGD. 

3.3 Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan

Pemantauan dan evaluasi kebijakan realokasi anggaran dan 
penyesuaian program dilakukan untuk menilai kemajuan dan masalah 
pelaksanaan kebijakan di daerah. Pemantauan dan evaluasi ini 
dilakukan dengan memakai kombinasi dua teknik pengumpulan data 
berikut: 

a) Perolehan data, pengetahuan, pengalaman dan keahlian para 
narasumber melalui teknik FGD secara daring (online).

b) Perolehan informasi dengan mengamati perilaku dan interaksi 
individu di kelompok sasaran (target group) dan penerima 
manfaat (beneficiaries) yang berkaitan dengan implementasi 
kebijakan di daerah tersebut. Keterbatasan dialami oleh tim 
peneliti karena di masa pandemi, pengamatan harus dilakukan 
secara daring.

Indikator dalam penelitian ini disusun untuk melihat efektivitas 
kebijakan di daerah secara komprehensif. Indikator yang dimaksud 
adalah ketepatan sasaran, capaian, dan relevansi. Penelitian ini juga 
melihat rasio penyerapan anggaran serta intermediate outcome 
sebagai bahan evaluasi kebijakan. Penggunaan indikator ini diharapkan 
bisa menjawab pertanyaan penelitian, sehingga menghasilkan 
rekomendasi kebijakan yang tepat dan realistis. 
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Pasar Badung, sentra pasar sekaligus pasar tradisional terbesar di Bali. Pasar ini telah 
direnovasi pada 2017 lalu, dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Maret 2019. 

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Realokasi 
Anggaran dan 
Penyesuaian 
(Refocusing) 

Program di 
Daerah

IV

4.1 Implementasi Realokasi Anggaran dan Penyesuaian Program 
di Daerah

Implementasi kebijakan publik di tingkat daerah adalah kunci 
keberhasilan penanganan dampak pandemi. Pemerintah daerah 
adalah satuan pemerintahan dan pelaksana kebijakan publik yang 
paling dekat dengan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah 
adalah entitas terdekat yang berfungsi menampung berbagai 
keluhan dan persoalan di masyarakat. Maka, pemerintah daerah 
harus berupaya menerapkan kebijakan publik secara integratif 
dan menyeluruh. Artinya, pemerintah daerah harus berusaha 
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta memastikan 
partisipasi publik dalam pelaksanaan program.

Dalam pelaksanaannya, realokasi anggaran dan penyesuaian 
program sebagai respons pemerintah menghadapi pandemi ini 
harus memiliki manfaat yang terukur. Hal ini penting supaya bisa 
menjadi acuan refleksi ketika menilai implementasi program 
dalam satu periode tertentu. Realokasi anggaran dan penyesuaian 
program harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara 
konkret. Karena itu, kemampuan menangkap kebutuhan riil 
masyakarat menjadi batu uji yang relevan bagi pemerintah 
daerah. Masyarakat ingin melihat program yang bermanfaat 
bagi mereka, tanpa perlu mendalami proses pelaksanaannya. 
Ini adalah tantangan bagi pemerintah daerah. Di masa pandemi 
ini, pemerintah daerah diharapkan bisa mengatasi berbagai 
masalah terkait pelaksanaan kebijakan mereka, sehingga bisa 
memenangkan kepercayaan publik. 

Instrumen diagnosis kebijakan yang tepat adalah evaluasi secara 
menyeluruh pada dimensi input, proses, hingga output kebijakan. 
Pemerintah daerah harus bisa mengatasi persoalan dalam 
implementasi realokasi anggaran dan penyesuaian program, 
supaya tujuan kebijakan ini bisa tercapai dengan baik. Tidak ada 
yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir, karena itu kebijakan 
penyesuaian program harus bisa memberi manfaat berkelanjutan 
bagi masyarakat. Anggaran harus dikelola secara bijak supaya 
bisa menunjang ketiga fokus program pemerintah di masa 
pandemi ini. 

Masalah penganggaran adalah hal yang krusial dalam 
implementasi program pemerintah di masa pandemi COVID-19. 
Konsep anggaran mencerminkan komitmen pemerintah 
daerah dalam menanggulangi pandemi. Otonomi daerah telah 
memberikan kewenangan dan ruang seluas-luasnya bagi 
pemerintah daerah untuk menentukan program penanggulangan 
dampak pandemi. Selanjutnya, aktualisasi kewenangan inilah 
yang akan menjadi kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam 
menanggulangi dampak pandemi. 
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Di Indonesia, pemerintah daerah memiliki strategi yang berbeda-
beda untuk menanggulangi dampak pandemi. Setiap daerah memiliki 
perbedaan fokus dalam penyesuaian anggaran mereka. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemerintah daerah menggunakan hak otonomi 
mereka dengan baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa pandemi ini 
memiliki dampak berbeda di setiap daerah. 

Ada beberapa cara yang dipakai dalam penelitian ini untuk mengetahui 
pelaksanaan ketiga fokus utama penyesuaian program pemerintah di 
lapangan. Yang pertama adalah pengamatan realita secara tekstual 
(menggunakan data sekunder) dan secara kontekstual (menggunakan 
metode FGD dan wawancara). Yang kedua, pengamatan secara parsial 
pada masing-masing program, untuk mengidentifikasi hambatan tanpa 
memperdebatkan program mana yang harus diprioritaskan. Data yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah data evaluasi Bappenas terkait 
penanggulangan pandemi di daerah, dengan asumsi data terhitung 
hingga Juli 2020.

Pemerintah daerah menghadapi tantangan besar, yaitu cara melakukan 
realisasi anggaran pasca realokasi anggaran. Konsepnya, realokasi ini 
dilakukan dengan cara memindahkan anggaran di pos non-prioritas 
ke bagian penanggulangan dampak pandemi, yang ada di dalam pos 
Belanja Tidak Terduga (BTT). Untuk bisa mencairkan anggaran di pos 
BTT ini, pemerintah daerah harus menetapkan status dan tingkatan 
bencana daerah. 

Ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah daerah untuk 
menetapkan status dan tingkatan bencana. Yang pertama adalah 
dengan memperkirakan dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi 
di daerah mereka. BIla pendapatan masyarakat menurun, berarti 
penerimaan pajak dan retribusi daerah akan berkurang. Yang kedua 
adalah melihat fluktuasi angka kemiskinan dan pengangguran. Ketiga, 
dengan melihat seberapa besar melemahnya sektor pariwisata dan 
sektor lain yang menjadi tumpuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gambar 4.1. Realisasi Pendapatan APBD di 
34 Provinsi di Indonesia

Sumber: Laporan Pemerintah Daerah (data diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2020 – 30 September 2020
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Realokasi anggaran membutuhkan kepastian dukungan anggaran, 
melalui penerimaan daerah yang realistis. Data pada gambar 4.1 
menunjukkan belum semua daerah memiliki realisasi pendapatan 
daerah yang setara. Ada 15 provinsi di Indonesia yang masih menerima 
pendapatan daerah dengan rasio di bawah rata-rata nasional. Hal ini 
menunjukkan potensi terhambatnya implementasi penanggulangan 
dampak pandemi di daerah-daerah tersebut. Pada gilirannya, 
pendapatan daerah yang terbatas akan menyulitkan pemerintah daerah 
dalam menanggulangi pandemi.

Realokasi anggaran dilakukan dengan cara efisiensi anggaran pada 
beberapa pos, yaitu pos Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, 
Belanja Hibah, Belanja Subsidi dan Pengeluaran Pembiayaan. Selain itu, 
ada juga lima pos yang anggarannya dipindahkan ke pos lain, yaitu pos 
Belanja Perjalanan Dinas; Belanja Makan, Minum dan Rapat; Belanja 
Akomodasi; Belanja Penyertaan Modal; dan Belanja Kegiatan yang 
Tidak Prioritas. Realokasi anggaran di kelima pos tersebut dilakukan 
karena pekerjaan birokrasi sudah dialihkan memakai sistem kerja 
daring atau work from home.
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Realokasi anggaran memakai pos BTT adalah langkah yang kerap 
diambil pemerintah daerah untuk merespons pandemi ini. Di Provinsi 
Jawa Barat, misalnya. Tabel 4.1. menunjukan bahwa data realokasi 
anggaran di provinsi ini meningkatkan nominal pada pos BTT. 
Perubahan ini menunjukkan bahwa di level daerah, pemerintah memiliki 
respons fiskal yang baik di masa darurat ini.

Sumber: Laporan Pemerintah Daerah (data diolah), Ditjen Bina Keuangan 
Daerah, 2020 – 30 September 2020.

Gambar 4.2. Realisasi Belanja APBD di 34 
Provinsi di Indonesia

Sebaran capaian realisasi APBD di Indonesia tidak merata. Masih ada 
daerah dengan rasio realisasi yang rendah. Data dari Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) di gambar 4.2 menunjukkan tiga daerah 
dengan realisasi di bawah 40 persen, yakni Provinsi Sulawesi Barat, 
Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Sebagian besar daerah di 
Indonesia melakukan realisasi anggaran yang mendekati rata-rata 
nasional. Delapan provinsi di Indonesia melakukan realisasi APBD 
dengan rasio di atas rata-rata yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi 
Bali, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera 
Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, dan Provinsi 
Kalimantan Selatan. 

Variasi keberhasilan tersebut menandakan adanya kesenjangan kinerja 
pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran untuk 
menanggulangi pandemi COVID-19. Kesenjangan ini dipengaruhi 
oleh beberapa hal, seperti kinerja pemerintah daerah dan kreativitas 
pemerintah daerah dalam mencari sumber pembiayaan alternatif. 
Persoalan lainnya terjadi ketika proyeksi penurunan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) mendistorsi asumsi awal dalam perencanaan 
penganggaran di daerah. 



33Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (Refocusing) Program

Tiga provinsi di Indonesia memiliki masalah dalam realisasi 
pendapatan dan belanja daerah, dan yang berada pada kategori merah 
(di bawah rata-rata). Data laporan Kemendagri pada gambar 4.1 dan 
4.2 menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, 
dan Papua Barat berada pada kategori merah dalam realisasi belanja 
dan pendapatan. Angka ini menyiratkan hambatan pelaksanaan 
anggaran terkait penanggulangan pandemi di ketiga daerah tersebut. 
Tingkat positif dan rasio kematian akibat COVID-19 di tiga provinsi 
tersebut tidak berada pada peringkat 10 besar nasional, tapi dampak 
ekonomi di ketiga daerah ini harus tetap ditanggulangi karena mereka 
memiliki keunggulan di sektor industri dan pengelolaan Sumber Daya 
Alam (SDA). 

Kebijakan fiskal adalah instrumen pendukung dalam penanggulangan 
pandemi di masa darurat ini. Selain itu, perubahan nominal dalam 
realokasi anggaran menunjukkan bahwa anggaran adalah penggerak 
program pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19. 
Misalnya, postur APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat pada tabel 4.1 
sudah menjamin daya dukung penanggulangan dampak COVID-19 di 
daerah. Karena itu, pemerintah daerah dipastikan siap menjalankan 
penyesuaian program.

Penanganan kesehatan masyarakat di daerah adalah salah satu 
fokus dalam tiga penyesuaian program yang diusung pemerintah. 
Peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia menunjukkan 
bahwa penyakit ini menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat 
di daerah. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki daya dukung 
infrastruktur kesehatan yang baik. Ini menjadi tantangan bagi 
pemerintah daerah, terutama ketika penyakit ini menyebar semakin 
luas hingga ke pelosok. 

Pemerintah provinsi di Indonesia memiliki fokus yang beragam dalam 
menanggulangi pandemi COVID-19. Laporan pemerintah daerah dalam 
evaluasi Bappenas menunjukkan ada 17 provinsi yang menjadikan 
penanganan kesehatan sebagai prioritas. Cara mengatur porsinya 
pun beragam. Ada pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran 
dengan porsi hampir merata, ada pula yang menjadikan kesehatan 
sebagai fokus utama. 

Pemerintah kota dan pemerintah kabupaten juga memiliki prioritas 
berbeda dalam menangani dampak pandemi COVID-19. Pengamatan 
pada empat kabupaten sebagai sampel di Indonesia menunjukkan 
ada tiga kabupaten (Sigi, Kudus, Bogor) yang memprioritaskan jaring 
pengaman sosial. Selain itu, satu kabupaten lainnya (Banyuwangi) 
fokus pada penanganan kesehatan. Pengamatan di empat kota 
sebagai sampel menunjukkan ada dua kota (Manado dan Dumai) yang 
memprioritaskan jaring pengaman sosial. Dua kota lainnya (Palembang 
dan Banjarmasin) fokus pada penanganan kesehatan.

Penanganan masalah kesehatan di level provinsi adalah salah satu 
poin krusial dalam untuk menanggulangi pandemi. Kewenangan dalam 
mengurus fasilitas kesehatan di tingkat provinsi menunjukkan bahwa 
pemerintah provinsi wajib menganggarkan penanganan kesehatan 
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masyarakat. Penanganan dampak kesehatan diharapkan bisa 
mengendalikan jumlah pasien positif COVID-19 di level provinsi.

Tabel 4.2. Realisasi Anggaran Kesehatan 16 Provinsi di Indonesia 
(Miliar Rupiah)

Provinsi Anggaran Realisasi
 (31 Juli 2020) Persentase

Bengkulu 16.566 16.071 97.01%
Daerah Istimewa 
Yogyakarta 116.041 98.536 84.91%

Jawa Barat 607.656 423.095 69.63%

Gorontalo 67.522 40.392 59.82%

Sulawesi Tengah 302.403 146.317 48.38%

Lampung 193.103 86.015 44.54%

Banten 472.881 191.158 40.42%

Nusa Tenggara Timur 100 35.228 35.23%

Jawa Timur 1167.796 384.082 32.89%

Kalimantan Tengah 112.582 36.244 32.19%

Sumatera Utara 987.142 260.965 26.44%

Jawa Tengah 464.483 119.418 25.71%

Nusa Tenggara Barat 522.26 132.489 25.37%

Kalimantan Timur 250 53.32 21.33%

Kalimantan Utara 52.868 11.167 21.12%

Aceh 654.7 2.3 0.35%
Sumber: Evaluasi Bappenas, 2020

Realisasi belanja kesehatan pemerintah provinsi di Indonesia 
bervariatif. Ada dua daerah yang memiliki persentase belanja efektif, 
yakni Bengkulu dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu, ada satu daerah 
dengan tingkat realisasi kurang efektif, yakni Jawa Barat. Adapun 
13 daerah lainnya berada pada kategori tidak efektif. Variasi yang 
didominasi kategori tidak efektif menunjukkan bahwa sebagian besar 
pemerintah daerah di di Indonesia belum membelanjakan anggaran 
untuk menanggulangi dampak kesehatan akibat COVID-19. 

Tabel 4.3. Realisasi Anggaran Kesehatan Kota dan Kabupaten di 
Indonesia (Miliar Rupiah)

Daerah Anggaran Realisasi 
(31 Juli 2020) Persentase

Kabupaten Banyuwangi 81.3 49.6 61.01%

Kabupaten Bogor 199.107 119.508 60.02%

Kabupaten Sigi 15.27 6.7 43.88%

Kabupaten Kudus 74.142 11.206 15.11%

Kota Banjarmasin 34.852 25.495 73.15%

Kota Manado 32.177 19.465 60.49%

Kota Dumai 75 32.5 43.33%

Kota Palembang 229.768 14.859 6.47%
Sumber: Evaluasi Bappenas, 2020
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Belanja kesehatan oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten 
juga menunjukkan tipologi yang variatif. Dari delapan daerah yang 
tertera pada tabel 4.3, tidak ada daerah yang masuk dalam kategori 
efektif. Kota Banjarmasin, Kota Manado, Kabupaten Banyuwangi, dan 
Kabupaten Bogor berada pada kategori kurang efektif. Selebihnya, 
daerah lainnya pada tabel 4.3 berada pada kategori tidak efektif. Ini 
menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia 
belum membelanjakan anggaran yang ada untuk menanggulangi 
dampak kesehatan akibat COVID-19 di daerah mereka.

Belanja lainnya yang menjadi fokus penanggulangan COVID-19 adalah 
belanja jaring pengaman sosial. Fungsi jaring pengaman adalah 
memastikan pandemi ini tidak memperburuk kondisi sosial ekonomi 
masyarakat di daerah. Laporan pemerintah daerah dalam evaluasi 
Bappenas menunjukkan ada enam provinsi yang menjadikan jaring 
pengaman sosial sebagai prioritas. Porsinya beragam. Ada daerah 
yang mengalokasikan anggaran dengan porsi hampir merata, ada pula 
yang menjadikan jaring pengaman sosial sebagai fokus utama.

Program jaring pengaman sosial dijalankan dengan program Bantuan 
Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD), 
serta bantuan khusus sembilan bahan pokok (sembako). Penyaluran 
bantuan tunai bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini diberikan 
lewat Himpunan Bank-bank MIlik Negara (Himbara). Sementara itu, 
untuk bantuan khusus sembako yang berbentuk beras, penyalurannya 
dilakukan melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum 
Bulog) hingga ke tingkat desa atau kelurahan. 

Persoalan sosial seperti potensi pengangguran serta peningkatan 
kemiskinan juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. 
Pembagian bantuan sosial oleh pemerintah provinsi menunjukkan 
bahwa realisasi dana di pos jaring pengaman sosial sudah mulai 
berjalan. Jaring pengaman sosial ini diberikan untuk membantu 
keluarga miskin dan rentan di daerah episentrum COVID-19 selama 
pandemi. Tabel 4.4. menunjukkan tabulasi data realisasi anggaran 
jaring pengaman sosial di  Indonesia.

Tabel 4.4. Realisasi Anggaran Jaring Pengaman Sosial 18 Provinsi di 
Indonesia (Miliar Rupiah)

Provinsi Anggaran Realisasi 
(31 Juli 2020) Persentase

Sumatera Utara 315 300.302 95.33%

Sulawesi Tengah 52.105 47.371 90.91%

Banten 251.954 225.581 89.53%

Jawa Timur 655.591 569.661 86.89%

Riau 191.603 163.518 85.34%

DI Yogyakarta 215.455 181.063 84.04%

Gorontalo 20.27 15.765 77.78%

NTB 133.914 86.707 64.75%

Lampung 26.401 16.361 61.97%

NTT 105.0002 57.622 54.88%
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Kalimantan Tengah 75.901 38.046 50.13%

Kalimantan Timur 85 34.137 40.16%

Jawa Barat 705.81 274.95 38.96%

Jawa Tengah 1345.128 458.847 34.11%

Kalimantan Utara 15 3.731 24.87%

Bengkulu 18.721 1.356 7.24%

Aceh 1836.87 132.16 7.19%
Sumber: Evaluasi Bappenas, 2020

Realisasi belanja jaring pengaman sosial pemerintah provinsi di 
Indonesia sangat beragam. Ada dua daerah dengan persentase belanja 
efektif, yakni Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah. Selain itu ada 
empat daerah yang cukup efektif yakni Banten, Jawa Timur, Riau, dan 
D.I. Yogyakarta. Ada tiga daerah yang masuk kategori kurang efektif 
dan delapan daerah yang tidak efektif. Data ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia belum membelanjakan 
anggaran untuk program jaring pengaman sosial akibat COVID-19. 

Belanja jaring pengaman sosial oleh pemerintah kota dan pemerintah 
kabupaten juga menunjukkan tipologi yang variatif. Dari delapan 
daerah yang tertera pada tabel 4.5, Kota Banjarmasin termasuk 
dalam daerah dengan kategori sangat efektif. Kota Manado dan 
Kabupaten Sigi berada dalam kategori cukup efektif. Selebihnya, daerah 
lainnya pada tabel 4.5 berada dalam kategori tidak efektif. Hal ini 
menunjukkan bahwa ada kabupaten dan kota di Indonesia yang belum 
membelanjakan anggaran untuk menanggulangi dampak kesehatan 
akibat COVID-19 di daerah.

Tabel 4.5. Realisasi Anggaran Jaring Pengaman Sosial Pada Kota dan 
Kabupaten di Indonesia (Miliar Rupiah)

Daerah Anggaran Realisasi (31 
Juli 2020) Persentase

Kabupaten Banyuwangi 55 9.9 18.00%
Kabupaten Bogor 222.837 64.573 28.98%
Kabupaten Sigi 17.4 12.7 72.99%
Kabupaten Kudus 68.104 11.617 17.06%
Kota Banjarmasin 22.096 22.096 100.00%
Kota Manado 57.145 45.016 78.78%
Kota Dumai 100 36.8 36.80%
Kota Palembang 60.897 15.055 24.72%

Sumber: Evaluasi Bappenas, 2020
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Pemulihan dampak ekonomi daerah adalah langkah ketiga yang 
dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pandemi. Pemulihan ini 
dilakukan dengan menguatkan sumber pertumbuhan ekonomi daerah, 
khususnya para pelaku usaha. Pemulihan dampak ekonomi diharapkan 
bisa membantu para pelaku usaha dalam menghadapi ancaman 
resesi di masa pandemi. Laporan pemerintah daerah dalam evaluasi 
Bappenas menunjukkan bahwa hanya Provinsi Bangka Belitung yang 
menjadikan pemulihan dampak ekonomi di daerah sebagai prioritas. 
Tabel 4.6 menunjukkan tabulasi data realisasi anggaran pemulihan 
dampak ekonomi daerah di Indonesia.

Tabel 4.6. Realisasi Anggaran Pemulihan Dampak Ekonomi Daerah di 
Indonesia (Miliar Rupiah)

Provinsi Anggaran Realisasi 
(31 Juli 2020) Persentase

Daerah Istimewa 
Yogyakarta 6.045 6.045 100.00%

Gorontalo 35.361 18.527 52.39%

Jawa Barat 3895.882 1880.019 48.26%

Aceh 10.06 4.34 43.14%

Bengkulu 2.854 0.988 34.62%

Lampung 26.901 8.199 30.48%

Jawa Tengah 329.845 71.511 21.68%

Kalimantan Timur 95 16.764 17.65%

Nusa Tenggara Barat 270.789 37.84 13.97%

Kalimantan Utara 45.099 5.968 13.23%

Sumatera Utara 200 10 5.00%

Jawa Timur 561.422 21.4 3.81%

Nusa Tenggara Timur 58.979 2.171 3.68%

Banten 20 0 0.00%

Kalimantan Tengah 2.5 0 0.00%
Sumber: Evaluasi Bappenas, 2020

Realisasi belanja pemulihan dampak ekonomi provinsi di Indonesia 
bervariasi. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat membelanjakan 
anggaran dengan sangat efektif. Selebihnya, 15 provinsi lainnya 
berada pada kategori tidak efektif. Hal ini menunjukan bahwa sebagian 
besar wilayah di Indonesia belum membelanjakan anggaran untuk 
memulihkan dampak ekonomi akibat COVID-19 di daerah. 

Belanja pemulihan dampak ekonomi oleh pemerintah kota dan 
pemerintah kabupaten juga menunjukkan tipologi yang variatif. Dari 
delapan daerah yang tertera pada tabel 4.7, Kabupaten Bogor masuk 
dalam kategori efektif. Selebihnya, daerah lainnya pada tabel 4.7 
berada di kategori tidak efektif. Ketiadaan kategori efektif menunjukkan 
bahwa kabupaten dan kota di Indonesia belum membelanjakan 
anggaran untuk menanggulangi dampak kesehatan akibat COVID-19 di 
daerah.
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Tabel 4.7. Realisasi Anggaran Pemulihan Dampak Ekonomi Pada Kota 
dan Kabupaten di Indonesia (Miliar Rupiah)

Daerah Anggaran Realisasi 
(31 Juli 2020) Persentase

Kabupaten 
Banyuwangi 37.9 5.2 13.72%

Kabupaten Bogor 4.028 4.006 99.45%
Kabupaten Sigi 2 0.8 40.00%

Kabupaten Kudus 29.276 0 0.00%

Kota Banjarmasin 0.14 0 0.00%

Kota Manado 7.658 2.5 32.65%

Kota Dumai 16 0 0.00%

Kota Palembang 150.612 0.596 0.40%

Sumber: Evaluasi Bappenas, 2020 

Variasi tipologi pada masing-masing pos belanja menggambarkan 
prioritas daerah yang berbeda.  Perbedaan tipologi tersebut dapat 
dimaknai sebagai ancaman yang ditimbulkan pandemi. Ada daerah 
yang lebih rentan di bidang kesehatan, ada daerah yang rentan di 
bidang sosial, dan ada juga daerah yang memprioritaskan penanganan 
dampak ekonomi. Tipologi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah 
telah menggunakan hak otonomi daerah secara optimal dengan 
mengaitkan prioritas penyesuaian program dengan konteks persoalan 
daerah. 

Realisasi anggaran pasca realokasi dan penyesuaian setiap daerah 
memiliki variasi berbeda. Ada daerah yang masuk kriteria cukup 
efektif, namun banyak pula daerah yang berada dalam kategori 
kurang efektif, bahkan tidak efektif. Data realisasi dengan asumsi 
per 31 Juli 2020 menunjukkan bahwa hingga satu semester pandemi 
berlangsung, pemerintah daerah memberi respons yang berbeda-beda 
dalam menghadapi ancaman pandemi. Dampaknya, permasalahan 
di lapangan menunjukkan rasio penyelesaian yang bervariasi dan 
mengancam kelompok masyarakat di daerah dengan realisasi 
anggaran yang tersendat.
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Tabel 4.8. Realisasi Anggaran Provinsi di Indonesia (Miliar Rupiah)

Provinsi Persentase Realisasi

Daerah Istimewa Yogyakarta 84.62%

Gorontalo 60.64%

Banten 55.95%

Jawa Barat 49.49%

Bengkulu 48.28%

Lampung 44.88%

Jawa Timur 40.89%

Kalimantan Tengah 38.90%

Sumatera Utara 38.03%

Nusa Tenggara Timur 36.00%

Jawa Tengah 30.37%

Nusa Tenggara Barat 27.73%

Kalimantan Timur 24.24%

Kalimantan Utara 18.47%

Aceh 5.55%
Sumber: Evaluasi Bappenas, 2020

Hingga 31 Juli 2020, hanya ada satu provinsi yang yang masuk 
kategori efektif, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Gorontalo 
masuk ke dalam kategori kurang efektif. Adapun provinsi lainnya pada 
tabel 4.8 berada pada kelompok realisasi yang tidak efektif. Tabel 
4.8 menunjukkan bahwa dalam periode yang sama, provinsi lainnya 
memiliki realisasi belanja yang tidak efektif. Hal ini bisa menghambat 
implementasi program penanggulangan dampak pandemi di daerah.

Tabel 4.9. Realisasi Anggaran Pada Kota dan Kabupaten di Indonesia 
(Miliar Rupiah)

Daerah Persentase Realisasi

Kabupaten Sigi 58.26%

Kabupaten Bogor 44.15%

Kabupaten Banyuwangi 37.14%

Kabupaten Kudus 13.31%

Kota Banjarmasin 83.36%

Kota Manado 69.07%

Kota Palembang 6.91%

Kota Dumai 36.28%
Sumber: Evaluasi Bappenas, 2020
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Pada level pemerintahan kota, Kota Banjarmasin berada dalam 
kategori cukup efektif, sedangkan kota Manado berada pada kategori 
kurang efektif. Kota dan kabupaten lainnya, seperti tertera di tabel 
4.9, masuk dalam kategori tidak efektif. Tingkat efektivitas pada level 
pemerintahan kota dan kabupaten yang berbeda menunjukkan bahwa 
setiap daerah memiliki daya realisasi yang berbeda. Ketimpangan ini 
akhirnya mendeterminasi percepatan pelaksanaan penanggulangan 
dampak pandemi di daerah.

Realokasi anggaran dan penyesuaian program pada prinsipnya harus 
berjalan efektif, relevan, dan tepat sasaran. Hal ini penting karena 
proses penyesuaian anggaran akibat pandemi COVID-19 ini telah 
menunda sejumlah kegiatan pembangunan, baik pembangunan fisik 
(infrastruktur) ataupun non infrastruktur. Refocusing atau penyesuaian 
dilakukan untuk memfokuskan belanja bagi penanganan COVID-19. 
Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2020 diseluruh wilayah provinsi, kabupaten dan kota di 
Indonesia. APBD tak lagi fokus kepada pencapaian target Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020. Anggaran 
harus dapat direalokasikan untuk menangani dampak COVID-19.

Efektivitas realokasi anggaran dan penyesuaian program adalah 
tuntutan yang harus terpenuhi dalam penanggulangan COVID-19. 
Efektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketika realisasi 
dari kebijakan tersebut tepat sasaran, memiliki capaian yang terukur, 
serta relevan dengan konteks penanggulangan pandemi. Pelaksanaan 
program pemerintah pasca penyesuaian program ditujukan untuk 
menjaga ketahanan kesehatan, ekonomi, serta sosial di masyarakat. 
Ketika pelaksanaan tidak berjalan efektif, hal ini mempengaruhI 
ketahanan daerah dalam menghadapi pandemi.

Pelaksanaan penyesuaian program belum sepenuhnya tepat 
sasaran, dan ini menghambat penanggulangan pandemi di daerah. 
Data penerima jaring pengaman sosial yang terdistorsi, misalnya, 
mengurangi efektivtitas penanggulangan dampak ekonomi di masa 
pandemi. Ketidaksamaan data antara pemerintah dan rumah sakit juga 
mempengaruhi efektivitas. Sementara itu, di bagian pemulihan ekonomi 
daerah, masih ada sejumlah keluhan terkait insentif terhadap industri 
besar, padahal industri merupakan sektor dengan penyerapan tenaga 
kerja terbesar di daerah.

Capaian realisasi anggaran yang beragam menunjukkan bahwa 
pemerintah daerah sudah berusaha meningkatkan kinerja mereka.  
Hanya saja, mengacu pada kriteria dalam riset ini, tidak semua daerah 
dapat menyesuaikan program dengan efektif. Varian yang muncul 
menyebabkan adanya kesenjangan dalam kinerja pemerintah daerah, 
dan ini harus segera diatasi. Evaluasi yang menunjukkan berbagai 
faktor pendukung dan penghambat harus ditindaklanjuti dengan 
perbaikan dari sisi tata laksana, regulasi, hingga koordinasi antar lini 
pemerintah daerah (horizontal dan vertikal).

Realokasi anggaran dan penyesuaian program pada dasarnya 
relevan dengan tujuan penanggulangan dampak pandemi. Urgensi 
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mengatasi dampak COVID-19 dilakukan agar perekonomian pulih, 
ada perlindungan sosial bagi masyarakat kelompok rentan, dan mata 
rantai penularan COVID-19 terputus. Bukti relevansi lainnya adalah 
pengurangan agenda kegiatan pemerintahan, dengan mengurangi 
pertemuan dan kunjungan kerja. 

Realokasi anggaran dan penyesuaian program di Indonesia belum 
sepenuhnya berjalan efektif. Realisasi program ini berdampak pada 
peningkatan ketahanan Indonesia dalam menghadapi pandemi 
COVID-19. Secara umum, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin 
dan rentan sudah berjalan, tapi ada masalah akurasi data penerima. 
Roda perekonomian daerah sudah berputar kembali, namun tidak 
terlalu berpengaruh bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani. 
Kondisi penanganan COVID-19 melalui pemutusan mata rantai 
penularan sejak awal sampai sekarang cukup terkendali, walaupun 
akhir-akhir ini angka positif COVID-19 cukup melonjak akibat mobilitas 
masyarakat yang tinggi dan kurangnya kedisiplinan. 

Efektivitas penanggulangan dampak pandemi yang bervariatif 
menegaskan peran pemerintah daerah sebagai entitas negara 
terdekat yang bisa menyelesaikan persoalan di lapangan. Dengan 
kewenangan yang lebih luas, pemerintah daerah harus memperkuat 
kapasitas dan kapabilitas kinerja, serta didukung oleh alternatif 
pembiayaan yang realistis. Pemerintah daerah, dengan segala aspek 
lokalnya, menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Penguatan peran 
pemerintah daerah dari sisi anggaran akan memudahkan mereka 
memberlakukan kebijakan untuk menanggulangi dampak pandemi di 
Indonesia secara menyeluruh dan inklusif.

4.2 Determinan Pendukung dan Penghambat Realokasi Anggaran dan 
Penyesuaian Program

Realokasi anggaran dan penyesuaian program di daerah akan 
memberikan nilai aksiologis ketika terealisasikan dengan efektif. 
Masyarakat membutuhkan program yang bermanfaat. Kebermanfaatan 
inilah yang menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam 
menjalankan program kerjanya. Tujuan dan kebermanfaatan harus 
berjalan dengan selaras. Pencapaian inilah yang menjadi batu uji 
kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan pandemi.

Hanya saja, realisasi program yang telah disesuaikan ini tidak berjalan 
dengan semestinya. Temuan pada sub bab 4.1 menunjukkan ada 
persoalan besar dalam realisasi program. Banyaknya jenis masalah 
ini harus ditangani untuk mengurangi potensi masalah di periode 
anggaran mendatang. 

Selain itu, ada berbagai jenis persoalan yang terkait faktor pendukung 
dan penghambat di level pemerintah provinsi. Variasi ini disebabkan 
oleh karakteristik permasalahan yang berbeda di setiap provinsi. 
Selain itu, pemerintah provinsi punya kewenangan berbeda dengan 
pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, sehingga pembahasan di 
level provinsi dibangun atas asumsi kebermasalahan dan kewenangan 
pemerintah daerah. 
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Pemerintah daerah memiliki opsi pembiayaan alternatif yang menjadi daya 
dukung pelaksanaan realokasi di daerah. Salah satu contohnya adalah 
skema pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan kerja sama dengan 
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Ini menunjukkan bahwa beberapa 
daerah sudah memikirkan cara menggali sumber pembiayaan alternatif untuk 
menanggulangi dampak pandemi. 

Opsi pembiayaan alternatif, inovasi, dan kolaborasi dapat menjadi daya 
dukung dalam menanggulangi dampak pandemi.  Kolaborasi antar elemen 
daya dukung ini diharapkan bisa menjadi sumber daya yang mendukung 
pemerintah daerah. Konsep pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh dan 
integratif bisa membantu memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap 
terpenuhi.

Berbagai masalah di level pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten 
sebetulnya membentuk pola yang linear. Pola ini menunjukkan kesamaan 
masalah, yang menjadi catatan bagi pemangku kebijakan untuk dibenahi 
dalam penyusunan anggaran. Ketidakpastian akhir pandemi menuntut 
pemerintah daerah untuk membenahi persoalan realokasi anggaran dan 
penyesuaian program, untuk menyusun APBD 2021. Berikut ini adalah 
rangkuman faktor (determinan) pendukung dan factor penghambat realokasi 
anggaran dan penyesuaian program, dan realisasi program di daerah.

A. Realokasi Anggaran

1. Determinan Penghambat Realokasi Anggaran 

Skala prioritas daerah dan keberadaan pos belanja earmarking mempersulit 
proses realokasi anggaran di daerah. Anggaran belanja yang sudah 
ditetapkan untuk earmarking belanja daerah dan membiayai Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menyulitkan pemerintah dalam melakukan 
rasionalisasi anggaran. Target realokasi 50 persen belanja barang/jasa 
dan 50 persen belanja modal kemungkinan tidak akan tercapai, mengingat 
proses pelaksanaan APBD 2020 sedang berjalan dan ada belanja yang sudah 
terealisasi. Keberadaan proyek berjalan juga menjadi penghambat, karena 
setiap daerah punya prioritas berbeda dalam pembangunan daerah di masa 
pandemi.

Adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat 
berkurangnya penerimaan negara, sebagai dampak pandemi COVID-19. 
Pemerintah pusat belum melakukan transfer dana ke daerah, padahal waktu 
triwulan pertama sudah lewat. Hal ini adalah salah satu dampak pandemi 
COVID-19 yang melanda Indonesia. Bukan hanya keterlambatan transfer dana 
daerah, pemerintah pusat juga mengurangi jatah dana transfer. Baik itu dalam 
bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), juga Dana Insentif 
Daerah (DID).

Ruang fiskal yang terbatas juga memicu persoalan dalam proses realokasi 
anggaran. Masalah ruang fiskal ini dipengaruhi alokasi pengeluaran wajib 
(mandatory spending) yang tidak bisa diubah karena prosesnya rumit. Selain 
itu, ada beberapa pos anggaran yang sulit direalokasi karena kontraknya telah 
selesai atau sedang berjalan. Penyelenggaraan Pilkada yang berbiaya mahal 
juga mempengaruhi keterbatasan ruang fiskal.  Ketergantungan dana transfer 
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daerah berdampak pada ketersediaan anggaran, terlebih daerah 
dengan alokasi dana transfer yang berkurang karena proses realokasi 
di tingkat pusat.

Persoalan birokrasi, adminstrasi, dan pengambilan keputusan membuat 
proses realokasi anggaran semakin rumit. Realokasi anggaran perlu 
dibahas di tingkat DPRD. Hal ini menghabiskan waktu dan berdampak 
pula pada respons pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. 
Koordinasi dan administrasi antar Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) juga bermasalah karena kadang data yang dibutuhkan berada 
di kantor, sedangkan saat pandemi diberlakukan sistem kerja daring 
atau work from home. Ada juga masalah tentang penolakan OPD, yang 
mengindikasikan ego sektoral dalam penanggulangan COVID-19.

Proyeksi penerimaan pemerintah provinsi menurun, dan ini 
mempengaruhi pos anggaran pendapatan daerah. Pemerintah provinsi 
melakukan rasionalisasi untuk menutupi defisit karena turunnya target-
target pendapatan. Tapi di saat bersamaan pemerintah daerah juga 
harus mengalokasikan anggaran untuk menangani COVID-19. Belum 
lagi persoalan perubahan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) di daerah, yang mempengaruhi penanggulangan dampak 
pandemi.

Ketidakpastian regulasi di awal juga mempengaruhi kinerja pemerintah 
daerah dalam menyusun realokasi anggaran. Persoalan sengkarut 
koordinasi antar OPD yang menghambat proses realokasi diperburuk 
dengan regulasi yang selalu berubah. Sebagai contoh, Pemerintah 
Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan Instruksi Menteri 
Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020) telah 
menyesuaikan APBD dengan kebutuhan riil dan hasilnya dilaporkan 
kepada Mendagri. Namun, hasil penyesuaian ini ditolak karena ada 
peraturan baru pada 9 April 2020 yang meminta pemerintah daerah 
melakukan rasionalisasi APBD dengan mengurangi minimal 50 persen 
belanja modal dan 50 persen belanja barang dan jasa. Penolakan ini 
membuat realokasi anggaran harus direvisi, sekaligus menghambat 
realisasi anggaran. 

2. Determinan Pendukung Realokasi Anggaran

Penyiapan tambahan dukungan berupa Dana Insentif Daerah (DID) 
yang bersumber dari cadangan Bendahara Umum Negara (BUN) untuk 
mendukung percepatan pemulihan perekonomian di daerah. Pinjaman 
program kepada pemerintah daerah ini mendukung pemulihan ekonomi 
di daerah. Ada juga penggunaan cadangan DAK fisik sebesar Rp9,1 
triliun untuk program pembangunan fisik (antara lain untuk perumahan 
dan pemukiman, serta pertanian) dengan metode swakelola, padat 
karya, tenaga lokal, dan selesai dalam kurun waktu 3-4 bulan. 
Selain itu, ada penggunaan cadangan BUN untuk hibah kompensasi 
pembebasan pajak hotel dan restoran, dengan rencana awal sebesar 
Rp3,3 triliun.
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Terlepas dari persoalan realokasi, alternatif pembiayaan bisa menjadi 
daya dukung daerah dalam realokasi anggaran. MIsalnya, pinjaman PT 
Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kepada beberapa provinsi membantu 
pemerintah daerah membiayai penanggulangan pandemi. Potensi 
penerimaan yang dipastikan menurun pada tahun ini dapat diatasi oleh 
alternatif pembiayaan yang didukung PT SMI. Informasi terakhir yang 
diperoleh KPPOD saat melakukan FGD, PT SMI menggelontorkan dana 
sebesar Rp20 triliun yang dijadikan pinjaman daerah hingga Desember 
2020.

Kehadiran lembaga filantropi dapat menjadi partner pemerintah dalam 
program jaring pengaman sosial. Misalnya, terlibatnya Baznas dalam 
program penanggulangan dampak pandemi. Hal ini menunjukkan 
bahwa masih ada opsi lain untuk membiayai jaring pengaman sosial 
ketika anggaran terbatas. Kesamaan esensi, antara lembaga filantropi 
dan pemerintah daerah dalam konteks jaring pengaman sosial, menjadi 
alasan membangun jejaring kemitraan. Sebagai elemen pendukung, 
zakat memiliki kelebihan karena mekanisme likuidasinya fleksibel. 
Skema ini dapat menjadi alternatif pembiayaan jaring pengaman sosial 
di negeri yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

B. Penyesuaian Program

1. Determinan Penghambat Penyesuaian Program

Masalah akurasi data menyulitkan pemerintah daerah dalam 
menyesuaikan program dan mengidentifikasi sasaran program 
yang tepat. Akurasi data penerima program jaring pengaman sosial 
mengalami masalah klasik, yakni data penerima yang tidak akurat. 
Misalnya, data tentang penduduk yang masih hidup dan yang sudah 
meninggal, serta penduduk domisili dan penduduk pindah. Pemerintah 
daerah jarang melakukan pembaruan (update) data. Bahkan, sebelum 
pandemi, hanya 50 kabupaten/kota saja yang melakukan pembaruan 
data. 

Ketidakpastian akhir pandemi memberi tantangan bagi pemerintah 
daerah untuk membuat program penanggulangan pandemi yang 
menunjang ketahanan daerah. Persoalan ketidakpastian ini menggiring 
daerah pada perencanaan yang terkesan meraba-raba. Patokan 
penemuan vaksin sebagai akhir pandemi tidak bisa dijadikan kepastian, 
karena proses produksi hingga uji klinis vaksin membutuhkan waktu 
yang lama. Konsekuensinya, perencanaan anggaran di Tahun Anggaran 
2021 akan dibuat berdasarkan asumsi di masa pandemi. 

Koordinasi antar lini pemerintah daerah belum berjalan dengan baik 
dan masih menunjukkan adanya ego sektoral lintas OPD. Hal ini terlihat 
dari beberapa masalah, seperti pertanggungjawaban dalam pengadaan 
barang dan jasa, serta terbenturnya kepentingan dinas-dinas yang 
berbeda. Pemberlakuan sistem kerja daring di beberapa daerah 
juga ternyata menghambat koordinasi. Studi KPPOD menunjukkan 
bahwa pemerintah daerah yang tidak memberlakukan sistem kerja 
daring memiliki rasio realisasi anggaran serta kecepatan proses 
penyusunan program yang lebih baik, bila dibandingkan daerah yang 
memberlakukan sistem kerja daring. 
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Identifikasi kebutuhan dalam penanggulangan dampak pandemi turur 
menghambat penyesuaian program. Harga barang dan jasa yang 
melonjak naik saat pandemi pun memicu ketidakpastian harga. Dalam 
kasus pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di periode awal pandemi, 
misalnya. Ketika stok masker dan hand sanitizer sempat mengalami 
kelangkaan, penanganan kesehatan di daerah pun terganggu. Kenaikan 
harga APD akibat kelangkaan tersebut menjadikan pengadaan APD 
tidak optimal. 

2. Determinan Pendukung Penyesuaian Program

Dukungan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan 
evaluasi pun memudahkan daerah dalam menyesuaikan program. 
Pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah daerah di seluruh 
Indonesia untuk melakukan penanganan yang tepat dan terukur, tidak 
terkecuali dalam aspek keuangan. Namun di balik tuntutan tersebut, 
pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kemendagri 
tetap melakukan pendampingan agar proses penyesuaian program bisa 
berjalan dengan baik.

Kreativitas pemerintah daerah menjadi daya ungkit untuk 
menyesuaikan program di daerah. Pandemi ini menjadi momentum 
bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pola kerja secara 
menyeluruh. Mereka dituntut memiliki kreativitas dalam menanggulangi 
pandemi. Pemerintah daerah yang kreatif akan menghasilkan skenario 
pemulihan yang efektif (tepat sasaran, memiliki pencapaian terukur, 
dan relevan dengan kondisi pandemi).

C. Realisasi Anggaran dan Program

1. Determinan Penghambat Realisasi Anggaran dan Program

Pungutan terhadap potensi pajak dan retribusi menjadi kurang 
optimal karena pandemi COVID-19. Penerimaan pendapatan daerah 
diproyeksikan menurun. Basis pengukuran perkiraan itu adalah potensi 
penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Turunnya pendapatan daerah juga 
dipengaruhi oleh geliat perekonomian daerah yang melemah, sehingga 
mengurangi pendapatan masyarakat. 

Pemerintah daerah menetapkan target pendapatan yang terlalu tinggi 
tanpa memperhatikan potensi mereka. Kurangnya ketersediaan 
dana karena pengurangan dana transfer berimbas pada pendanaan 
kegiatan. Kemendagri merilis data realisasi pendapatan daerah pada 
semester pertama tahun 2020 sebesar 48,18 persen atau Rp536,3 
triliun. Sementara itu target pendapatan daerah adalah Rp1.113 triliun. 
Realisasi pendapatan 34 provinsi adalah Rp154,19 triliun atau 47,55 
persen dari target Rp324,28 triliun. Di tingkat kabupaten/kota, realisasi 
pendapatan adalah sebesar Rp382,11 triliun atau 48,44 persen dari 
target Rp788,77 triliun.
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Dalam eksekusi belanja, penghambatnya adalah jumlah belanja yang 
sangat besar dalam jangka waktu pendek, dengan jenis pembelanjaan 
yang bervariasi. Variasi ini membuat eksekusi belanja terhambat 
karena perbedaan pada harga dan satuan masing-masing benda. 
Normaliasasi harga terjadi setelah muncul inovasi dari masyarakat 
dan pelaku usaha dalam menciptakan produk pengganti, yang akhirnya 
menurunkan harga barang-barang kesehatan. Distorsi anggaran 
tercipta karena ada perubahan harga dan pergerakan kebutuhan 
masyarakat yang tidak pasti.

Masalah distribusi karena data penerima bantuan yang tidak akurat. 
Tidak semua data penerima bantuan masuk dalam Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga pemerintah daerah butuh waktu 
untuk melakukan validasi di tingkat musyawarah desa. Persoalan 
lainnya adalah inclusion and exclusion error dalam data DTKS yang 
menghambat penentuan sasaran penerima bantuan1. Pembaruan data 
juga terhambat karena pemberlakuan PSBB yang melarang segala 
aktivitas keramaian.

Penggunaan rekening bank untuk penyampaian bantuan dinilai tidak 
relevan dengan realita masyarakat di daerah. Tidak semua penduduk 
di daerah memiliki rekening bank, sehingga pencairan dana bantuan 
kerap terhambat karena persoalan teknis ini. Masalah lain yang muncul 
adalah ketika jumlah bantuan tidak sama dengan satuan pecahan 
uang di ATM. Misalnya, jumlah dana bantuan yang diterima adalah 
Rp75,000,00 padahal pecahan uang di ATM adalah Rp50,000,00 
dan Rp100,000,00. Masalah teknis seperti ini berpotensi merugikan 
masyarakat penerima dana bantuan. Pemanfaatan lembaga keuangan 
daerah (seperti Lembaga Perkreditan Desa di Bali dan Lumbung Nagari 
di Sumatera Barat) bisa dijadikan opsi untuk menjangkau masyarakat 
desa, tanpa mempersulit masyarakat dengan digitalisasi bantuan di 
tengah ketimpangan inklusi keuangan di Indonesia.

Tidak semua perangkat daerah memahami regulasi penanggulangan 
dampak COVID-19 sebagai acuan kerja pemerintah daerah. Kepala 
daerah berhati-hati dalam melakukan belanja karena memperhatikan 
arus kas atau cashflow pendapatan daerah. Kekhawatiran perangkat 
daerah akan jerat kasus hukum merupakan dampak kurangnya 
pemahaman regulasi tentang penanggulangan pandemi. Kekhawatiran 
serta keterbatasan pengetahuan ini akhirnya menghambat proses 
realokasi hingga realisasi anggaran. Persoalan klasik ini kerap kali 
terjadi, baik di masa normal maupun masa pandemi. Kepastian 
hukum adalah tuntutan dari tata kelola pemerintah, agar perangkat 
daerah dapat menggunakan diskresi mereka dengan maksimal untuk 
penanggulangan dampak pandemi. 

2. Determinan Pendukung Realisasi Anggaran dan Program

Sinkronisasi program dan kegiatan penanganan COVID-19 antara 
pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini meningkatkan efisiensi 
penganggaran dengan menyelesaikan masalah berdasarkan kapasitas 
masing-masing hirarki pemerintahan. Sinkronisasi system “bagi 
beban” ini menjamin ketersediaan anggaran di pusat dan daerah 

1 Inclusion error adalah 
kesalahan yang terjadi 
karena orang yang tidak 
berhak menerima manfaat 
masuk di dalam basis data 
sebagai penerima manfaat. 
Sedangkan exclusion error 
adalah kesalahan yang terjadi 
karena orang yang berhak 
menerima manfaat tidak 
masuk di basis data sebagai 
penerima manfaat.
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sehingga tidak menimbulkan double spending. Hal ini rawan terjadi 
saat pelaksanaan jaring pengaman sosial, etika satu orang bisa 
menerima dua kali bantuan dari pemerintah pusat dan daerah

Dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan transfer ke 
daerah tepat waktu juga membantu daerah untuk mempercepat 
penanggulangan COVID-19. Sanksi penundaan DAU kepada 380 
daerah akibat keterlambatan realokasi anggaran sempat menghambat 
pelaksanaan penanggulangan pandemi. Namun keputusan pemerintah 
pusat untuk tetap mengirimkan DAU kepada daerah-daerah tersebut 
menunjukkan dukungan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah. 

Otonomi daerah menjadi lingkungan pendukung bagi partisipasi 
masyarakat dan inovasi daerah. Dengan adanya pembagian 
kewenangan pada setiap entitas pemerintahan daerah (pemerintah 
kota, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi), pemerintah 
daerah leluasa menyusun program dengan prinsip “money follow 
program”. 

4.3 Pembangunan Berkelanjutan Hadapi Pandemi

Pemerintah telah menetapkan empat tema utama dalam Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Kegiatan utama tersebut terdiri 
dari pemulihan industri, pariwisata dan investasi; reformasi sistem 
kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial; serta reformasi 
sistem ketahanan bencana. Empat tema tersebut menjadi komponen 
terintegrasi dari rencana nasional terkait pemulihan pasca pandemi 
COVID-19. RKP 2021 ini juga harus diadaptasi oleh pemerintah daerah 
dalam RKPD.

Panduan penyusunan RKPD adalah aktualisasi komitmen pemerintah 
dalam menanggulangi dampak Pandemi. Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2021 hadir sebagai instrumen pemerintah 
dalam merespons penanggulangan COVID-19 di tahun 2021. Secara 
keseluruhan, muatan regulasi ini mengamanatkan pemerintah daerah 
untuk tetap fokus pada kebijakan penanganan pandemi di daerah. 
RKPD setiap daerah telah diamanatkan untuk tetap berpedoman pada 
RKP Tahun 2021 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh 
pemerintah pusat.

Elaborasi regulasi ini terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB) termuat dalam arah pembangunan, yang terlampir dalam 
regulasi tersebut. Pilar lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola 
sebagai pilar pembangunan berkelanjutan termuat dalam tujuh 
agenda pembangunan yang menjadi acuan RKPD. Elaborasi konsep 
ini diharapkan bisa menghidupkan aktualisasi TPB di seluruh 
Indonesia. Pencapaian TPB tentunya tidak terlepas dari semangat 
penanggulangan dampak pandemi di daerah.

Penetapan RKPD diharapkan mampu menjadi instrumen utama 
untuk menanggulangi dampak pandemi di adaptasi kebiasaan baru. 
Pedoman kinerja pemerintah pusat pada periode anggaran tahun 
2021 diharapkan mampu menjadi panduan bagi pemerintah daerah 
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untuk melakukan rehabilitasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi 
di daerah. Tentunya, upaya ini selaras dengan prinsip pembangunan 
berkelanjutan dengan memperhatikan konteks pandemi sebagai 
ancaman yang belum berakhir.

Konteks pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan pandemi 
tidak bisa dihadapkan secara vis a vis. Penanganan kesehatan, jaring 
pengaman sosial, dan pemulihan dampak ekonomi daerah tak bisa 
dipisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Situasi daruat selama 
pandemi juga tak mengurangi esensi dan eksistensi pembangunan 
berkelanjutan. Manifestasi TPB dalam penanggulangan pandemi hanya 
mengubah susunan prioritas untuk menjawab tantangan kedaruratan 
serta potensi implikasi COVID-19 terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, 
dan tata kelola.

Penyesuaian program yang disusun pemerintah pusat dan daerah 
telah menjawab tuntutan pembangunan berkelanjutan dalam tataran 
konsep dan implementasi. Penyesuaian program yang meliputi sektor 
kesehatan, jaringan sosial, dan penangulangan dampak ekonomi 
pada dasarnya sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan 
atau TPB. Aspek sosialnya sejalan dengan tujuan pertama “tanpa 
kemiskinan”, kedua “tanpa kelaparan”, dan ketiga “kehidupan sehat 
dan sejahtera”. Aspek ekonominya sejalan dengan tujuan kedelapan 
“pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi” serta tujuan kesepuluh 
“berkurangnya kesenjangan”. 

Pekerjaan rumah terberat dalam memastikan implementasi 
pembangunan berkelanjutan adalah mengukur efektivitas penanganan 
dampak pandemi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. 
Indikator tepat sasaran, capaian, dan relevansi adalah kacamata yang 
tepat dalam menilik realisasi TPB di masa pandemi. 

Fokus penanggulangan dampak COVID-19 tidak bisa menjadi alasan 
untuk tidak menjalankan seluruh TPB. Pada dasarnya, realokasi 
anggaran dan penyesuaian program adalah strategi pemerintah untuk 
menata rencana pembiayaan daerah dalam periode anggaran yang 
sama. Fakta bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi capaian TPB 
di tahun ini menunjukkan bahwa penanggulangan pandemi harus 
dilaksanakan dengan memperhatikan Tiga P (Planet, People, Profit) 
dalam pembangunan berkelanjutan. 

Ketahanan ekonomi suatu daerah bergantung pada pergeseran ke 
praktik berkelanjutan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam 
menanggulangi dampak pandemi. Memastikan pertumbuhan inklusif 
adalah hal penting untuk mendukung ketahanan yang lebih baik 
terhadap krisis di masa depan (OECD, 2020). Pertumbuhan inklusif 
adalah faktor penting yang mempengaruhi ketahanan terhadap krisis 
di masa mendatang. Inklusivitas juga menjadi determinan utama 
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dalam penanggulangan dampak pandemi di daerah. Setiap kelompok 
masyarakat bisa mengalami dampak pandemi COVID-19. Kebijakan 
pemulihan ekonomi yang berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam 
penerapan strategi kebijakan jangka panjang di masa mendatang. 

Terlepas dari dampak negatifnya terhadap aspek kesehatan dan 
ekonomi, pandemi ini juga berdampak pada implementasi TPB. 
Mengadopsi konsep pemulihan berkelanjutan diyakini bisa membantu 
negara mencapai TPB mereka. Penyusunan anggaran dan insentif 
fiskal, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang, akan membantu 
pemerintah menata sumber daya dan menentukan program prioritas 
daerah di masa pandemi COVID-19.

Masyarakat dan pemangku kepentingan lain memiliki kontribusi 
signifikan dalam merespons penanganan COVID-19. Partisipasi 
masyarakat yang signifikan di Indonesia bisa menjadi success story 
yang bergaung di level daerah, nasional, maupun internasional. 
Terlibatnya masyarakat juga menjadi salah satu indikasi kerja sama 
antar pemangku kepentingan dalam penanganan bencana, yang 
mencerminkan esensi pembangunan berkelanjutan di masa pandemi.

Penguatan sistem kebencanaan di daerah harus menjadi prioritas. 
Pemerintah daerah harus punya protokol yang detail untuk 
menanggulangi dampak fiskal suatu bencana. Hal ini penting untuk 
diwujudkan karena masih ada potensi terjadinya situasi darurat di 
masa mendatang. 

4.4 Alternatif Pembiayaan di Masa Pandemi

Pemerintah daerah harus dapat memastikan ketersediaan anggaran 
dengan mencari alternatif pembiayaan. Hal ini penting karena 
penerimaan daerah diproyeksikan berkurang akibat melemahnya 
kondisi ekonomi dan turunnya Penerimaan Nasional Bukan Pajak 
(PNBP). Selain itu, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan 
finansial. Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa mengandalkan dana 
Corporate Social Responsibility (CSR) dalam masa pandemi ini.

Pemerintah daerah bisa melakukan kolaborasi public-private 
partnership dengan skema crowdfunding atau urun dana. Zakat adalah 
salah satu contoh sumber pembiayaan alternatif yang realistis. Fakta 
bahwa 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam dan wajib 
bersedekah menjadi salah satu faktor yang menunjukkan potensi zakat 
sebagai sumber pembiayaan program pemerintah daerah. Potensi yang 
sama juga bisa dilihat di agama lain, seperti dana punia bagi umat 
Hindu, dana pengembangan sosial ekonomi bagi umat Katolik, dan 
skema lainnya.
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Selain itu, ada beberapa alternatif pembiayaan lain yang bisa 
dipertimbangkan. Pemerintah daerah bisa menggunakan APBD untuk 
program-program yang fokus di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. 
Pemerintah daerah bisa menerapkan disinsentif pemanfaatan ruang, 
kerja sama dengan badan usaha, dan memanfaatkan skema pinjaman 
daerah oleh pemerintah pusat.

Dalam evaluasi Bappenas, hampir seluruh daerah masih 
bergantung dengan APBD dalam kegiatan penanggulangan dampak 
pandemi. Pemanfaaatan APBD dapat dioptimalkan dengan cara 
merestrukturisasi pos belanja, dengan menyesuaikan prioritas yang 
telah diamanatkan dalam ketentuan pemerintah. Pos belanja harus 
diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, 
dan penanggulangan dampak ekonomi di daerah.

Zakat menjadi opsi menarik yang dapat dioptimalkan sebagai alternatif 
pembiayaan penanggulangan dampak pandemi. Opsi ini didukung oleh 
terbitnya Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 oleh Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk 
Penanggulangan COVID-19 dan Dampaknya. Dukungan fatwa oleh MUI 
menjamin penggunaan sumber dana, sehingga secara prinsip tidak 
bertentangan dengan esensi zakat itu sendiri. 

Disinsentif pemanfaatan ruang dapat dijadikan opsi untuk 
meningkatkan pendapatan daerah. Disinsentif adalah upaya 
mengenakan beban kepada pihak  yang melaksanakan kegiatan 
pemanfaatan ruang. Disinsentif dilakukan untuk mencegah, membatasi 
pertumbuhan, atau mengurangi pemanfaatan ruang yang tak sejalan 
dengan rencana tata ruang. Skema ini akan memastikan tersedianya 
dana bagi pemerintah daerah, karena kewenangan penataan ini berada 
pada level pemerintah daerah.

Mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau 
Public-Private Partnership (PPP) juga merupakan alternatif yang 
bisa dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Hanya saja, kondisi 
resesi mempengaruhi kondisi finansial dunia usaha. Opsi ini bisa 
saja dioptimalkan, tapi pemerintah harus berpikir realistis dan sadar 
bahwa bahwa KPBU tidak akan memberikan bantuan optimal. KPBU 
bisa menjadi alternatif, namun tidak harus menjadi prioritas dalam 
pembiayaan penanggulangan pandemi di daerah.

Pemerintah daerah bisa mengoptimalkan skema pinjaman daerah, 
sebagaimana yang sedang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. 
Pemerintah pusat memberikan pinjaman pada pemerintah daerah 
untuk memulihkan ekonomi nasional. Pinjaman yang disalurkan 
lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ini diberikan pada 
daerah yang mengalami tekanan ekonomi karena pandemi COVID-19. 
Ada relaksasi untuk persyaratan pinjaman daerah selama masa 
pandemi, dan persetujuan dari DPRD tak lagi diperlukan. Syarat ini 
diganti dengan surat pemberitahuan, sehingga pinjaman daerah bisa 
dipertanggungjawabkan ke DPRD. Syarat lainnya adalah pemerintah 
daerah harus menyertakan kerangka acuan kerja, untuk menunjukkan 
proyek tersebut ada dalam APBD.
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Produksi ikan asin khas Bontang 
Kuala, Kalimantan Timur.

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Catatan 
Akhir

5.1 Kesimpulan

Efektivitas penyerapan anggaran di daerah dalam menanggulangi 
COVID-19 pasca kebijakan realokasi anggaran dan penyesuaian 
(refocusing) program masih bermasalah pada tataran ketepatan 
sasaran. Variasi capaian realisasi anggaran pemerintah daerah 
menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah berusaha 
meningkatkan efektivitas mereka. Implementasi realokasi 
anggaran dan penyesuaian program relevan dengan tujuan 
penanggulangan dampak pandemi, yakni memastikan terciptanya 
ketahanan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Hanya 
saja, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan efektif. 

Pemerintah daerah memiliki tantangan yang beragam dalam 
realisasi realokasi anggaran dan penyesuaian program untuk 
menanggulangi pandemi COVID-19 di daerah. Tantangan model 
kerja dalam realokasi anggaran dan penyesuaian program ini 
adalah pada kekuatan kepemimpinan (komunikasi, koordinasi, 
arah kebijakan hingga pengendalian anggaran dan program/
kegiatan), serta ruang atas variasi lokal yang memunculkan 
kebutuhan untuk kemandirian daerah dan kebebasan bertindak 
(diskresi) di tingkat badan/pejabat pemerintahan (kepala daerah). 
Persoalan yang terjadi pada tahapan realokasi anggaran, 
penyesuaian program, hingga realisasi dari anggaran ini tidak 
jauh dari persoalan mendasar seperti koordinasi antar lini 
pemerintahan, akurasi basis data (database), serta fleksibilitas 
kinerja pemerintah daerah. 

Pada intinya, pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan 
pandemi merupakan dua agenda pemerintah yang saling 
terintegrasi. Kedua aspek ini tidak perlu dihadapkan sebagai 
sebuah pilihan. Sistem dukungan yang saling menopang antara 
pelaku usaha dan pemerintah akan menjadi cerminan kreativitas 
kepala daerah untuk menjalankan dua agenda ini secara beririsan. 
Perdebatan antara pembangunan atau kesehatan hanya akan 
menggiring pada unnecessary dichotomy yang hampa dialektika 
tanpa memberikan buah pikiran konkret.

V
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5.2 Rekomendasi Kebijakan

Setiap daerah memiliki karakter persoalan, namun tipologi masalah 
yang telah tergambar secara umum dalam penelitian ini dapat 
dipecahkan melalui kerangka rekomendasi kebijakan secara nasional. 
Rekomendasi kebijakan berikut adalah jawaban atas persoalan 
yang mengemuka dalam penelitian ini. KPPOD menyusun rangkaian 
rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah 
melalui strategi percepatan penyerapan pendapatan dan belanja 
daerah sebagai berikut:

Rekomendasi Umum (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)

Jangka Pendek (1-3 Bulan)

	• Desentralisasi manajemen penanganan COVID-19. Asas 
penyelenggaraan dan desain kewenangan penanganan 
bencana nasional non-alam di Indonesia memang 
menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang komando. 
Pemerintah daerah mendapatkan delegasi kewenangan dari 
presiden melalui gugus tugas dan satuan tugas. Namun, 
mengingat pola respons pandemi yang semakin berkembang 
di basis lokal (bahkan komunitas warga), hendaknya ruang 
bagi diskresi pemerintah daerah tetap dibuka lebar dengan 
pengendalian yang kuat oleh pemerintah pusat. Tantangan 
yang akan dihadapi adalah kesenjangan kapasitas dan 
kapabilitas antar pemerintah daerah. Untuk memudahkan 
implementasi rekomendasi ini, harus ada asistensi dan 
pengendalian guna mereduksi kesenjangan yang muncul.

Jangka Menengah (3-6 bulan)

	• Integrasi protokol pengawasan. Untuk mencipatakan 
situasi kondusif bagi pemerintah daerah, berbagai pranata 
pengawasan yang berjalan terpisah harus merumuskan 
protokol pengawasan dengan standar yang lugas. Dimulai dari 
pengawas internal pemerintah, aparat pemeriksa keuangan, 
hingga aparat penegakan hukum. Tantangan yang dihadapi 
adalah beragamnya protokol pengawasan yang berlaku di 
daerah, sehingga integrasi dan sinkronisasi menjadi langkah 
penting untuk mengatasi tantangan ini.

Jangka Panjang (>6 bulan)

	• Penanggulangan pandemi adalah prasyarat pemulihan 
ekonomi. Kesehatan harus menjadi prioritas, mengingat 
eskalasi pandemi dan derajat ancamannya di satu sisi, serta 
belum ditemukannya vaksin di sisi lain. Dalam ketidakpastian 
seperti ini, pemerintah daerah perlu membuat simulasi untuk 
berbagai skema fiskal, untuk memastikan pelayanan kesehatan 
dapat berjalan dengan baik sementara kegiatan ekonomi tetap 
terjaga.  Tantangan yang akan dihadapi adalah kedisiplinan 
masyarakat, sehingga penting bagi pemerintah untuk 
meningkatkan kedisiplinan masyarakat secara persuasif.
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Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat

Jangka Pendek (1-3 Bulan)

	• Sanksi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai terapi 
kejut bagi pemerintah daerah. Pesan yang jauh lebih penting 
untuk didorong ke depan adalah memastikan komitmen dan 
kapasitas untuk menanggulangi dampak pandemi. Momentum 
krusial untuk itu adalah saat Direktorat Jenderal Bina Keuangan 
Daerah dan Kementerian Dalam Negeri memantau dan 
mengevaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (RAPBD) sepanjang bulan November dan Desember 
2020. Tantangan yang kemungkinan akan dihadapi adalah 
pertanyaan mengenai konteks pengenaan sanksi ini, sehingga 
penting bagi pemerintah pusat untuk menentukan indikator 
yang valid dan reliabel untuk pengenaan sanksi ini.

Jangka Menengah (3-6 bulan)

	• Perubahan paradigma sanksi dalam masa pandemi. Paradigma 
ini perlu diubah, terkait dengan sanksi penundaan DAU kepada 
daerah yang tidak segera melakukan realisasi anggaran dalam 
jangka waktu tertentu. Selain itu, sanksi perlu berlaku selektif 
menurut alasannya. Jika masalahnya teknis, maka perlu 
pendampingan. Jika motifnya politis dan ada komitmen rendah 
dari pemerintah daerah, maka sanksi fiskal bisa diberikan.

Jangka Panjang (>6 bulan)

	• Kerangka asistensi dan pengendalian dari pusat. Asistensi 
dan pengendalian dilakukan kepada daerah berdasarkan 
aglomerasi karakteristik persoalan di daerah. Diharapkan ada 
pengelompokan pada daerah-daerah di Indonesia dengan 
mempertimbangkan kemiripan tantangan yang dihadapi. 
Dengan begitu, realokasi anggaran dan penyesuaian program 
bisa dilakukan dengan lebih efektif. 

Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

Jangka Pendek (1-3 Bulan)

	• Sinkronisasi dan pembaruan data. Harus ada penyamaan 
untuk berbagai hal, mulai dari regulasi hingga basis data, 
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini penting 
untuk memastikan program layanan kesehatan, perlindungan 
sosial, dan penanggulangan dampak ekonomi diterima secara 
efektif oleh kelompok masyarakat terdampak. Tantangan 
yang dihadapi adalah dinamika kependudukan yang cepat, 
namun tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk 
melaporkan peristiwa lahir-pindah-mati. Usulan ini akan 
berjalan dengan baik jika didukung oleh kesadaran masyarakat.
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	• Menjaga kondisi dunia usaha. Hal ini dilakukan dengan 
mengakselerasi program insentif sesuai kelompok skala usaha, 
untuk mencegah kebangkrutan. Perbedaan perlakuan insentif 
menjadi langkah penyelamatan dunia usaha secara holistik. 
Tantangan yang dihadapi adalah variasi persoalan dunia usaha, 
yang mendeterminasi keberlangsungan dunia usaha. Perlu 
ada insentifikasi berbasis persoalan dan skala usaha agar 
upaya pemulihan dampak ekonomi ini dapat berjalan baik dan 
optimal.

Jangka Menengah (3-6 bulan)

	• Optimalisasi fiskal di sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Pemerintah daerah harus memperkuat reformasi sistem 
administrasi perpajakan dengan cara digitalisasi pelayanan 
pajak/restribusi dan mendekatkan titik-titik layanan ke pusat 
hunian/perkantoran. Hal ini akan memudahkan masyarakat 
untuk membayar pajak tanpa menciptakan kerumunan. 
Optimalisasi ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan 
daerah di masa pandemi. Tantangannya adalah kesenjangan 
infrastruktur digital di daerah, sehingga proses digitalisasi ini 
perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur terkait.

Jangka Panjang (>6 bulan)

	• Inklusi keuangan. Hal ini harus dipastikan dapat berjalan 
dengan baik hingga level pedalaman. Inklusi keuangan 
menjadi penting karena terkait dengan penyaluran dana 
jaring pengaman sosial dan insentif investasi. Jangan sampai 
keluarga penerima manfaat dan pengusaha berskala kecil 
dan mikro terhambat menerima bantuan karena kesalahan 
dari pihak pemerintah daerah. Tantangan potensial dari 
implementasi ini adalah persoalan literasi keuangan yang 
tidak merata di daerah. Karena itu, pemerintah daerah harus 
memastikan literasi keuangan masyarakat telah berada 
pada tingkat yang baik, untuk memudahkan tahapan inklusi 
keuangan.
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Lampiran 1. Determinan Penghambat Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (Refocusing) Program di 
Indonesia

Provinsi Hambatan Realokasi Hambatan Refocusing

Riau
Menentukan skala prioritas dan kegiatan 
yang akan disesuaikan dan dirasionalisasi

Menurunnya proyeksi pendapatan akibat 
Dampak COVID-19 sehingga kesulitan 
dalam memenuhi relokasi dan penyesuaian 
anggaran

Daerah Istimewa 
Yogyakarta

1. Rasionalisasi anggaran harus dilakukan 
saat proses pengadaan barang/jasa 
sedang berproses.

2. Penyesuaian belanja sebagai dampak 
pengurangan dana transfer dari 
pemerintah, karena postur APBD Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebesar lebih dari 
40% merupakan dana earmark.

3. Penyesuaian dalam menentukan target 
kinerja setelah rasionalisasi anggaran 
karena dampak pandemi

Belanja Bidang Kesehatan  :
Identifikasi kebutuhan sumber daya 
penanganan bidang kesehatan tidak bisa 
dilakukan secara cepat.

Penyediaan Jaring Pengaman Sosial :
Pengumpulan data calon penerima bantuan 
memerlukan waktu, sedangkan penanganan 
jaring pengamanan sosial harus segera.
 
Penanganan Dampak Ekonomi :
Identifikasi awal belum bisa fokus pada 
sektor ekonomi yang terdampak akibat 
adanya pandemi.

Jawa Barat
Keterbatasan anggaran daerah sehingga 
program prioritas provinsi harus disesuaikan

Belanja Bidang Kesehatan : 
Estimasi harga satuan barang 

Penyediaan Jaring Pengaman Sosial : Data 
Penerima Bantuan Sosial (DTKS dan Non 
DTKS)

Penanganan Dampak Ekonomi : Pendataan 
Penerima Manfaat (Masyarakat yang 
terdampak)

Bengkulu -

 • Belanja Bidang Kesehatan :menentukan 
kebutuhan alkes dan APD

 • Penyediaan Jaring Pengaman Sosial 
Pendataan dan sinkronisasi penerima

Lampung
Respons OPD Lambat dan terkesan enggan 
untuk dilakukan realokasi

-

Kalimantan 
Tengah

Berkurangnya anggaran karena 
berkurangnya atau turunnya jumlah dana 
transfer dan pendapatan asli daerah, 
sementara kegiatan - kegiatan banyak yang 
tetap harus dikerjakan

 • Belanja Bidang Kesehatan : kesulitan 
dalam memperoleh atau membeli 
beberapa alat kesehatan yang memenuhi 
standar

 • Penyediaan Jaring Pengaman Sosial : 
Data penerima bantuan 

 • Penanganan Dampak Ekonomi : 
Identifikasi sektor yang terdampak dan 
metode penanganan

LAMPIRAN
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Sumatera Utara

Sulitnya OPD dalam melakukan proses 
realokasi anggaran terhadap kegiatan-
kegiatan yang sudah direncanakan selama 
1 (satu) tahun dalam APBD Tahun Anggaran 
2020 khususnya terhadap kegiatan prioritas 
pemerintah daerah dan adanya kegiatan-
kegiatan yang telah dilaksanakan ataupun 
telah melalui proses tender.

-

Nusa Tenggara 
Timur

-
JPS : Koordinasi Pusat, provinsi, kab, Kec, 
desa belum optimal

Nusa Tenggara 
Barat

Dalam APBD NTB sebagian besar anggaran 
belanjanya sudah ditentukan (belanja 
earmark) sehingga sulit direlokasi dan 
meunggu regulasi dari pusat serta adanya 
penurunan PAD NTB

-

Kalimantan Timur

1. Regulasi yang dibuat sering berubah. 
(Inmen selanjutnya SKB Bersama Menkeu 
dan Mendagri) 

2.Terkesan ketentuan tidak memiliki dasar 
perhitungan (SKB Menkeu dan Mendagri)

3. Pengadaan Barang (alat-alat Kesehatan) 
sulit diperoleh dan harga barang bisa 
berubah sewaktu-waktu

-

Kalimantan Utara

1. Ketentuan s.d 50% realokasi anggaran 
Barjas dan Modal yang realisasinya 
melebihi 50 %

2. Mekanisme administrasi pada kemenkes 
dalam pengalihan DAK Fisik untuk 
Penanganan COVID-19 yang sudah 
terealisasi.

Data Penerima

Aceh

Adanya pengurangan alokasi dana Otonomi 
Khusus sehingga memerlukan identifikasi 
lagi program dan kegiatan yang urgent 
(penting) untuk dilaksanakan secepatnya.

 • Belanja Bidang Kesehatan :  -
 • Penyediaan Jaring Pengaman Sosial : Data 
penerima manfaat tidak akurat

 • Penanganan Dampak Ekonomi : Data 
kelompok usaha tidak akurat

Kalimantan 
Selatan

Adanya kegiatan yang prioritas pada 
TA.2020 sudah dijadwalkan bahkan sudah 
terlaksana, Pengurangan Pendapatan dari 
PAD dan Dana Transfer dan minimnya data 
tentang kebutuhan rill dalam penggulangan 
COVID-19 serta adanya seringnya 
perubahan dalam penanganan pandemi 
COVID-19 contohnya tentang Pelaksanaan 
Pemilukada.

Data yang kurang lengkap dan perkiraan 
berakhirnya pandemi COVID-19
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Bali

Keterbatasan anggaran dalam APBD yang 
digunakan untuk refocusing pendanaan 
penanganan COVID-19 yang cukup besar, 
sehingga harus memotong anggaran 
kegiatan-kegiatan untuk mendukung 
visi misi kepala daerah, serta menunda 
pelaksanaan program dan kegiatan yang 
bersifat prioritas dan strategis.

Belanja Bidang Kesehatan : 

Adanya ketidakpastian waktu dan 
perkembangan penyebaran virus corona 
disease 2019 yang tidak dapat diprediksi 
sehingga menyulitkan untuk mengalokasikan 
dana yang cukup untuk penanganan bidang 
kesehatan

Penyediaan Jaring Pengaman Sosial :

Kesulitan pendataan lembaga/organisasi dan 
masyarat yang terdampak COVID-19 

Penanganan Dampak Ekonomi :

Kesulitan pendataan lembaga atau organisasi 
dan masyarat yang terdampak COVID-19.

Sulawesi Utara

1. APBD Pemprov Sulut belanja modal 
sebagian besar bersumber dari dana 
pinjaman SMI dan Dana Alokasi Khusu 
(DAK) Fisik yang tidak bisa dilakukan 
rasionalisasi

2. Realokasi dan Refofusing Anggaran 
pada hampir semua PD sehingga untuk 
melaksnakan kegiatn PD tidak memiliki 
anggaran lagi, kecuali ritin operasional 
kantor

1. APBD Pemprov Sulut belanja modal 
sebagian besar bersumber dari dana 
pinjaman SMI dan Dana Alokasi Khusu (DAK) 
Fisik yang tidak bisa dilakukan rasionalisasi
 
2. Realokasi dan Refofusing Anggaran 
pada hampir semua PD sehingga untuk 
melaksnakan kegiatn PD tidak memiliki 
anggaran lagi, kecuali ritin operasional kantor

Sulawesi Tenggara

1.Tidak semua OPD melakukan review/
konsultasi kepada APIP sebelum 
pelaksanaan kegiatan agar dapat di awasi 
oleh tim pengawas

2. Beberapa OPD tidak masimal 
melaksanakan koordinasi dalam 
pelaksanaan kegiatan sehingga terkesan 
tidak transparan

3. Pelaporan kegiatan masing-masing OPD 
tidak masimal.

1.Tidak maksimal saat melaksanakan 
koordinasi dalam melaksanakan kegiatan
2. Pelaporan yang belum optimal.
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Sulawesi Barat

1. Untuk memenuhi target 50% belanja 
barang/jasa dan 50% belanja modal 
kemungkinan tidak akan sesuai dengan 
besaran persentase yang ditetapkan, 
mengingat proses pelaksanaan APBD 
2020 sedang berjalan dan pastinya telah 
terdapat belanja yang sudah terealisasi.

 
2. Rasionalisasi tersebut dilakukan 
dengan waktu yang singkat.

3. Terjadi penolakan di beberapa OPD 
dengan berbagai alasan.

4. Data yang dilaporkan kepada Kementerian 
Dalam Negeri bisa jadi akan ada 
perbedaan angka dari total belanja 
pegawai, barang/jasa, dan modal, karena 
dilakukan secara manual, sedangkan 
sistem aplikasi penyusunan anggaran 
berbasis Standar Satuan Harga (SSH), 
sehingga menyebabkan data yang tidak 
sama.

5. Terkait dengan turunnya pendapatan, 
sangat menyulitkan kami untuk 
mengalokasikan anggaran yang besar 
dalam rangka penanganan COVID-19, 
karena di sisi lain kami melakukan 
rasionalisasi untuk menutupi defisit 
yang diakibatkan turunnya target-target 
pendapatan dan juga harus memberikan 
alokasi anggaran untuk kebutuhan 
penanganan COVID-19

-

Sulawesi Selatan
Koordinasi dengan opd karena data dikantor 
sedangkan banyak yang WFH

-

Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 
sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam 
Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 
April 2020, telah melakukan refocusing 
terhadap APBD dalam rangka penanganan 
COVID-19 yang disesuaikan dengan 
kebutuhan riil dan hasilnya telah dilaporkan 
kepada Menteri Dalam Negeri RI. Namun, 
hasil refocusing tersebut ditolak karena 
adanya peraturan baru, yaitu SKB Menteri 
Dalam Negeri RI dan Menteri Keuangan 
RI Nomor 119/2813/Sj dan Nomor 177/
Kmk.07/2020 Tanggal 9 April 2020 yang 
meminta Pemerintah Daerah untuk 
melakukan rasionalisasi APBD dengan 
mengurangi minimal 50% Belanja Modal dan 
50% Belanja Barang dan Jasa.

Data penerima bantuan dari kabupaten/kota 
sulit didapatkan. Barang-barang di pasar 
sulit didapatkan dan dengan harga yang tidak 
menentu.
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DKI Jakarta
Realokasi anggaran perlu dibahas di tingkat 
DPRD dan cukup memakan waktu

Belanja Bidang Kesehatan : 
Data pendapatan sulit diprediksi

Penyediaan Jaring Pengaman Sosial : 
Data pendapatan sulit diprediksi 

Penanganan Dampak Ekonomi : 
Data pendapatan sulit diprediksi

Maluku Utara - Data Penerima Bansos

Sulawesi Tengah

1. Keterbatasan Anggaran adanya alokasi 
untuk pelaksanaan Pilkada

2. Adanya pemotongan DAU sebesar 35% 
akibat proporsi alokasi belanja realokasi 
dan refocusing tidak memenuhi 50% dari 
total belanja barang dan jasa berdasarkan 
Keputusan Bersama Kemendagri dan 
Kemenkeu Nomor : 119/2813/Sj dan Nomor : 
177/KMK/07/2020.

Keterbatasan Anggaran

Sumber: Kuesioner Evaluasi Bappenas, 2020
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Lampiran 2. Determinan Penghambat Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (Refocusing) Program di 
beberapa Kota dan Kabupaten di Indonesia

Daerah Hambatan Realokasi Hambatan Refocusing

Kota Dumai Keterbatasan pagu anggaran 
serta kondisi pandemi yang 
membatasi koordinasi secara 
langsung dan cepat

Belanja Bidang Kesehatan : 
untuk bidang kesehatan pagu anggaran masih 
terkena realokasi
 
Penyediaan Jaring Pengaman Sosial : 
adanya komplain masyarakat terkait sinkronisasi 
dan validasi data terdampak covid
 
Penanganan Dampak Ekonomi : kurangnya akurasi 
data terdampak pelaku ekonomi

Kabupaten Banyuwangi - Kesehatan :
Penyedia peralatan dan perlengkapan medis minim

JPS : 
data tidak diupdate

Kabupaten Kudus 	• Banyaknya program dan 
kegiatan prioritas

	• Ketebatasan anggaran
	• Banyaknya kegiatan yang 

sudah jalan/terealisasi

	• Belanja Bidang Kesehatan  : Keterbatasan alat 
kesehatan yang tersedia di pasar 
Penyediaan Jaring Pengaman Sosial : 

	• Kesulitan pendataan penerima bantuan
	• Penanganan Dampak Ekonomi : 
	• Kesulitan pendataan penerima bantuan

Kabupaten Bogor Hasil penyesuaian (realokasi) 
3 Tahap, Tahap I Tanggal 
7 April 2020 tahap II , 
Tanggal 23 April 2020 dan 
Penyesuaian/Revisi Tahap II 
Tanggal 28 Mei 2020 

Kendala : 
Terkait kebutuhan anggaran 
untuk penanganan COVID-19 
dengan sumber pendanaan

Belanja Bidang Kesehatan :

A. Ketersediaan Alat Kedokteran yang dibutuhkan di 
pasaran dan 

B. Kenaikan harga alat kedokteran di 
lapangan 
 
 
Penyediaan Jaring Pengaman Sosial :

A. Masih terdapat kelompok Rumah Tangga 
Sasaran yang belum tercover, 

B. Perbedaan besaran bantuan 
antara yang dialokasikan dari Pusat, Provinsi, 
Kabupaten, dan Dana Desa, 

C. Mekanisme pendistribusian Bantuan sampai ke 
penerima

Sumber: Kuesioner Evaluasi Bappenas, 2020
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Proses pembuatan tenun menggunakan alat tradisional di Ambon.
(Sumber: Bastian AS & Tim)
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