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LATAR BELAKANG

Dunia tak lagi sama sejak kasus pertama COVID-19 ditemukan 
di Wuhan, China, pada Desember 2019 lalu. Dalam waktu kurang 
dari tiga bulan, jumlah infeksi COVID-19 menginjak angka 126 
ribu kasus di di 123 negara dan World Health Organization (WHO) 
mengumumkan status pandemi global. Pemerintah di berbagai 
negara berjuang mengatasi situasi darurat ini. 

Di Indonesia sendiri, sejak kasus pertama dikonfirmasi pada 
Maret 2020, pemerintah merumuskan berbagai strategi untuk 
membendung efek pandemi ini. Ada tiga fokus utama pemerintah 
yakni kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanggulangan 
dampak ekonomi. Pemerintah daerah harus melakukan realokasi 
anggaran dan penyesuaian (refocusing) program. Rencana Kerja 
dan Pembangunan Daerah (RPKD) pun diubah untuk menangani 
pandemi. 

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menghadapi berbagai 
tantangan. Tantangan awalnya adalah desain penanganan 
pandemi yang memakai model campuran collaborative-governance 
dengan asas pemerintahan otonomi, dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan. Lalu, pemerintah daerah harus menjadwalkan 
ulang program dan serta memanfaatkan anggaran dalam periode 
yang kurang tepat: triwulan pertama dalam kalender anggaran 
(tahun fiskal). Periode ini adalah masa paceklik anggaran daerah. 
Semua masalah ini menghambat program pemulihan ekonomi 
nasional. Tekanan fiskal di sisi penerimaan membuat belanja 
investasi dan pelaksanaan proyek infrastruktur terhenti. Mesin 
birokrasi tak bergerak dalam kekuatan penuh, sehingga Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak berfungsi optimal. Ini 
mengakibatkan neraca keuangan banyak daerah terjebak di zona 
negatif, bahkan mengalami resesi. 

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 
sebagai lembaga yang fokus pada upaya pembentukan kebijakan 
publik berbasis bukti, mencoba berkontribusi. Dalam penelitiannya, 
KPPOD menyiapkan rekomendasi kebijakan yang bisa membantu 
pemerintah daerah memulihkan ekonomi nasional di masa 
pandemi ini. Penelitian KPPOD juga hendak menjawab tantangan 
tentang penggunaan anggaran dalam kerangka pembangunan 
berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini 
diharapkan bisa menunjang upaya pembangunan berkelanjutan 
di masa pandemi COVID-19, serta memberi masukan bagi 
pemerintah daerah secara menyeluruh, komprehensif, dan matang.

Langkah-
Langkah 

Pengelolaan 
Anggaran 

yang Efektif di 
Masa Pandemi 

COVID-19
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ISU KHUSUS: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN HADAPI PANDEMI

Di masa pandemi ini, program pemerintah memiliki tiga fokus utama: 
layanan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanggulangan 
dampak ekonomi. Ketiga fokus ini adalah bagian penting dari Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sebuah komitmen global dan 
nasional yang berupaya menyejahterakan masyarakat, mendorong 
pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. TPB terdiri dari 
17 tujuan sebagai berikut:

Penyesuaian program yang meliputi sektor kesehatan, jaringan 
sosial dan penangulangan dampak ekonomi pada dasarnya sejalan 
dengan agenda TPB. Misalnya, tujuan (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa 
kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera; maupun aspek ekonomi 
seperti tujuan (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (10) 
berkurangnya kesenjangan. 

Selain itu, pemerintah juga menetapkan empat tema utama dalam 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, yaitu pemulihan industri, 
pariwisata dan investasi; reformasi sistem kesehatan; reformasi sistem 
perlindungan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana. 
Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 tahun 
2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD  tahun 2021. Regulasi 
ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk fokus pada kebijakan 
penanganan pandemi di daerah. 

Elaborasi regulasi ini terhadap 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. 
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Jelas bahwa konteks TPB dan penanggulangan pandemi tidak bisa 
dihadapkan secara vis a vis. Konteks kedaruratan dalam pandemi 
ini justru menguatkan esensi dan eksistensi pembangunan yang 
berkelanjutan. Manifestasi TPB dalam penanggulangan pandemi hanya 
mengubah susunan prioritas untuk menjawab tantangan kedaruratan 
serta potensi dampak COVID-19 terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, 
dan tata kelola.

Ketahanan ekonomi suatu daerah bergantung pada pergeseran ke 
praktik berkelanjutan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam 
menyusun rencana penanggulangan dampak pandemi. Memastikan 
pertumbuhan inklusif penting untuk ketahanan yang lebih baik 
terhadap krisis di masa depan (OECD, 2020). Karena itu, inklusivitas 
adalah faktor penting dalam penanggulangan dampak pandemi. Setiap 
kelompok masyarakat bisa mengalami dampak dari pandemi ini, mulai 
dari sisi ekonomi, sosial, hinga lingkungan. Untuk menerapkan strategi 
jangka panjang, kebijakan untuk pemulihan ekonomi berkelanjutan 
harus menjadi prioritas.

ALTERNATIF PEMBIAYAAN DI MASA PANDEMI 

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). Ada beberapa cara yang bisa 
dipertimbangkan pemerintah daerah sebagai alternatif pembiayaan. 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pemanfaaatan APBD dapat dioptimalkan dengan restrukturisasi 
pos belanja dan 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.

2. Pelibatan Masyarakat Secara Sukarela (Zakat)

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 MUI menjamin penggunaan sumber 
dana, sehingga secara prinsip tidak bertentangan dengan esensi 
zakat itu sendiri. 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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3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Mekanisme KPBU atau public-private partnership bisa menjadi 
alternatif, namun bukan prioritas. Perekonomian di Indonesia 
saat ini sedang mengalami resesi, jadi pemerintah harus berpikir 
realistis dan sadar bahwa KPBU tidak akan memberikan bantuan 
optimal. 

4. Disinsentif Pemanfaatan Ruang

Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mengenakan 
beban kepada pihak yang memanfaatkan ruang. Disinsentif 
dilakukan untuk mencegah, membatasi, atau mengurangi 
kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan 

rencana tata ruang. Potensi pendapatan melalui skema ini akan 
memastikan dana bagi pemerintah daerah, sebab kewenangan 
penataan ini berada di level pemerintah daerah.

5. Pinjaman Daerah 

Skema pinjaman daerah ini sudah dilakukan 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.

Setiap daerah tentu memiliki variasi dan karakter persoalan sendiri, 
namun tipologi masalah secara umum kiranya tetap memungkinkan 
penarikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:
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Rekomendasi 
Kebijakan

Rekomendasi Umum (Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah)

A

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. 

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. 

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. 
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Rekomendasi 
Kebijakan

Pemerintah Pusat
B

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 RAPBD sepanjang 
bulan November dan Desember 2020. 

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.
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Rekomendasi 
Kebijakan

Pemerintah Daerah
B

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. 

Menjaga kondisi dunia usaha. Hal ini dilakukan dengan 
mengakselerasi program insentif sesuai kelompok 
skala usaha, untuk mencegah kebangkrutan. Perlu ada 
insentif 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. 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. Tantangannya 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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