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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan YME, Evaluasi Triwulanan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara Lingkup Provinsi NTB Tahun 2015, dapat terselesaikan.

Evaluasi ini, dihajatkan mampu mengoptimalkan koordinasi dan mendorong terwujudnya keterpaduan dan sinkronisasi serta
dukungan yang memadai bagi perencanaan pembangunan di Provinsi NTB, dan diharapkan dapat memberi arahan strategi,
kebijakan, program dan pembangunan dalam pelaporan penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan
Bersama.

Kami berharap Laporan evaluasi ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dan aparatur pada Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya sistim manajemen pelaporan dan pengendalian
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 di Provinsi NTB.

Dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan Evaluasi Triwulanan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Lingkup Provinsi NTB Tahun 2015, semoga laporan
ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Mataram, Juli 2015
Kepala Bappeda Provinsi NTB

KATA PENGANTAR

Chairul Mahsul
NIP. 19591002 198503 1 010
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P ENDAHULUAN

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan

informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingansebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi

serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Di samping itu,

pelaporan juga harus dilakukan kepada masyarakat baik dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaporan secara aktif dimaksudkan agar setiap unit
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organisasi menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas melalui media cetak/elektronik. Sedangkan pelaporan secara pasif dimaksudkan agar

setiap organisasi perlu mengembangkan media penyebarluasan informasi melalui situs informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.

Untuk mendapatkan hasil yang dapat memberikan informasi secara maksimal, diperlukan bentuk format pelaporan yang memadai. Format laporan

harus dapat menampung informasi yang cukup relevan untuk diketahui sehingga dapat memberikan petunjuk atau informasi yang memadai untuk

melakukan tindakan korektif atau untuk merumuskan perencanaan periode berikutnya.

Di dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi, banyak variable yang mempengaruhi keberhasilannya termasuk perhitungan teknis yang

harus dilakukan. Untuk itu, diperlukan sebuah pedoman yang memberikan panduan bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota dalam melakukan inventarisasi dan kompilasi dalam menyusun laporan manajerial penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah

provinsi.Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu menertibkan pelaksanaan administrasi keuangan dan administrasi aset pemerintah

pusat yang ada diwilayah provinsi NTB.

Untuk dapat mengidentifikasi, merekapitulasi kinerja Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan dari KL/ (APBN) serta menyusun laporan

manajerial penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintahan provinsi

dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;

Inventarisasi laporan keuangan dan aset APBN yang ada di Provinsi NTB perlu melakukan penyesuaian data-data keuangan dan aset dalam

rangka memenuhi kewajiban koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Provinsi (UAPPAW Provinsi) dan Koordinator Unit
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Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Provinsi (UAPPBW Provinsi) untuk menyampaikan laporan akuntabilitas keuangan dan aset setiap

triwulannya;

Dalam pelaksanaan montoring dan evaluasi yang kemudian dikompilasi dan diinventarisasi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut,

yaitu: 1). Mengidentifikasi/gambaran kondisi penyelenggaraan urusan pemerintah dan urusan bersama (Dekonsenterasi dan TP) di wilayah provinsi

NTB; 2). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah dan urusan bersama di wilayah provinsi NTB

terutama akuntabilitas keuangan APBN dan aset pemerintah. Sinergitas inventarisasi dan kompilasi laporan-laporan manajerial pelaksanaan urusan

pemerintah Pusat diwilayah Provinsi NTB khususnya akan mewujudkan efektivitas koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan di daerah sehingga laporan manajerial dengan laporan akuntabilitas keuangan APBN, APBD dan Aset pemerintah serta

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan APBN dan APBD diwilayah provinsi NTB akan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

Apabila semua hal tersebut diperhatikan dan menjadi suatu pedoman, akan mewujudkan efektivitas koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan daerah sehingga kinerja pelaksanaan urusan pemerintah pusat di wilayah provinsi serta laporan manajerial dengan

laporan akuntabilitas keuangan APBN dan aset pemerintah dapat terkoordinasi dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan dengan maksimal

sehingga dapat memperkuat peran Gubernur sebagai wakil pemerintah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi dan penyelarasan

kegiatan pembangunan di daerah. Total anggaran APBN (DKTPUB) yang dialokasikan di provinsi NTB tahun 2015, sebagaimana tabel berikut.
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Tabel.1 Rekapitulasi Penyerapan APBN
(Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama 2015
(Triwulan II)

Pagu Realisasi Target Keuangan Fisik
1 2 3 4 5 6

DK 304,096,101,000 45,360,803,046 20 14.92 15.00

TP 1,262,924,504,000 278,201,334,651 20 22.03 22.03

UB 80,634,450,000 - 10 - -

Total 1,647,655,055,000.00 323,562,137,697.00 16.67 19.64 19.65

% Penyerapan
Kewenangan

TOTAL

Sumber: Bappeda Provinsi NTB  dan Kanwil DJPB Provinsi NTB (Data diolah, 2015)
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Gambar 1.

Grafik Penyerapan Anggaran APBN (DK/TP/UB)
TA 2015 (Triwulan II)

Sumber: Bappeda Provinsi NTB  dan Kanwil DJPB Provinsi NTB (Data diolah, 2015)
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Pada tanggal 30 September 2014 DPR RI telah menetapkan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya Presiden RI

mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14

Oktober 2014, dengan fokus penganggaran untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, antara lain melalui dukungan

pembangunan konektivitas nasional, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan daya saing ketenagakerjaan, kemudian

meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan SJSN, termasuk peningkatan kualitas

dan efisiensi belanja serta pengalokasian dana desa tahun 2015 untuk menjadi stimulus dalam mendorong percepatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa secara efisien dan efektif yang sejalan dengan prinsip governance.

Anggaran untuk infrastruktur tahun ini mencapai Rp 290 triliun. Jauh lebih besar dari tahun-tahun
sebelumnya. Untuk mempercepat penyerapan anggaran, bisa melalui pengadaan barang dan jasa
secara elektronik. Proses ini bisa menghemat waktu sekaligus transparan karena semua proses bisa
dipantau secara online."Dengan e-catalogue, proses tender bisa lebih cepat dan efisien. Ada yang
berbeda dalam APBN-P 2015 karena mencantumkan target-target pembangunan manusia, di
APBN-P ini ada komitmen untuk memperbaiki kualitas dari manusia Indonesia. Sehingga ada target
pembangunan seperti mengurangi kesenjangan. Adapun indikator sejumlah pembangunan
manusia yang masuk ke APBN-P 2015, yaitu angka kemiskinan 10,3%, angka pengangguran 5,6%,
Gini ratio 0,40, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,4. Belanja negara dalam APBN-P 2015
adalah Rp 1.984,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 290,3 triliun dipakai untuk pembangunan
infrastruktur. Ini merupakan rekor tertinggi untuk anggaran infrastruktur. Adapun perkembangan
anggaran infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan data Kementerian Keuangan
pada tahun 2009 sebesar Rp 76,3 triliun, 2010 sebesar Rp 86 triliun, 2011 sebesar Rp 114,2 triliun,
2012 naik menjadi Rp 145,5 triliun, 2013 naik lagi menjadi Rp 184,3 triliun, 2014 mencapai Rp 206,6
triliun."Anggaran untuk infrastruktur pada APBN-P 2015 adalah Rp 290,3 triiliun.
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Belanja negara dalam APBN Perubahan tahun
anggaran 2015 disepakati sebesar Rp 1.984,1
triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah
pusat Rp 1.319 triliun, sedangkan transfer ke
daerah dan dana desa sebesar Rp 664,6
triliun.

Program pengelolaan subsidi terdiri dari
subsidi non-energi Rp 74,2 triliun dan subsidi
energi sebesar Rp 137,8 triliun. Disepakati
pula anggaran pendidikan sebesar Rp 408,5
triliun setara 20,59 persen dari total belanja
negara, yang dianggarkan melalui belanja
pemerintah pusat sebesar Rp 154,3 triliun dan
melalui transfer ke daerah dan dana desa
sebesar Rp 254,1 triliun.

Dengan pendapatan negara dan hibah Rp
1.761,64 triliun dan belanja negara sebesar Rp
1.984,1 triliun, maka disepakati bahwa
besaran defisit dalam APBN Perubahan tahun
anggaran 2015 sebesar Rp 222,5 triliun, atau
1,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Besaran defisit ini lebih rendah dari APBN
2015 sebesar 2,21 persen dari PDB.

Untuk mendukung pembangunan peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun ini mendapat alokasi tambahan anggara
perubahan sebesar Rp. 16.051.180.000,- (APBN-P) sehingga total anggara yang dikelola pada tahun 2015
sebesar Rp. 91.937.617.420,- yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 32.871.200.420,- dan APBN Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sebesar Rp. 53.885.492.000, Direktorat
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian sebesar Rp.4.880.925.000, dan
Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian sebesar Rp.300.000.000,-

Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk dapat mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat. Prioritas yang terkait dengan pembangunan desa, antara lain mencakup pembangunan
dan pemeliharaan:

1. Infrastruktur desa, seperti tambatan perahu dan jalan permukiman;
2. Jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi

lingkungan, dan Posyandu;
3. Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini

dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; serta
4. Sarana dan prasarana ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan,

lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan dan ternak.

Prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa:
1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
2. Pelatihan teknologi tepat guna; serta
3. Peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan,

kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan.

Alokasi Dana Desa
Menurut Kabupaten/Kota
Pada APBN-P Tahun Anggaran 2015
- See more at: http://blog.juwarto.web.id/dana-
desa-pada-apbn-p-tahun-
2015/#sthash.2fFf8xs7.dpuf

Provinsi Nusa Tenggara Barat
1.  Kab. Bima : 54.246.373.000
2.  Kab. Dompu: 21.271.707.000
3.  Kab. Lombok Barat 37.847.411.000
4.  Kab. Lombok Tengah 41.362.392.000
5 . Kab. Lombok Timur 73.250.763.000
6 . Kab. Sumbawa 45.128.772.000
7.  Kab. Sumbawa Barat 16.665.225.000
8.  Kab. Lombok Utara 12.024.877.000
Jumlah 301.797.520.000
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Permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran DKTPUB Lingkup Provinsi NTB TA. 2015 adalah:

- Terdapat beberapa kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang di revisi dan di hapus karena adanya perubahan

nomenklatur Kementerian sehingga harus menunggu DIPA baru dan revisi DIPA yang menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan dan

pelaporan Konsolidasi berdasarkan PP 39 Tahun 2006 disampaikan tidak tepat waktu melalui aplikasi e-monev sehingga mempengaruhi jadwal

pelaporan.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada lampiran.
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