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BAB III 
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 
 

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam 

perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi kapasitas dan 

kemampuan keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang 

tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan 

pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Untuk itu, melalui analisis 

keuangan daerah yang tepat diharapkan akan melahirkan kebijakan yang efektif 

dalam pengelolaan keuangan daerah.  

Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis keuangan daerah 

dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan pada umumnya. Terkait hal 

tersebut, analisis keuangan daerah menjadi dasar penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam mengawal dan 

mengontrol pelaksanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik serta 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. 

Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu 

dicermati gambaran umum keuangan daerah melalui kondisi kinerja keuangan 

daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi 

pengelolaannya. Pada bab ini akan menyajikan analisis terhadap pengelolaan 

keuangan daerah yang meliputi capaian kinerja pendapatan, realisasi belanja baik 

berupa belanja tidak langsung (BTL) maupun belanja langsung (BL) serta capaian 

pembiayaan Pemerintah Kota Tanjungbalai selama 5 (lima) tahun terakhir. Analisis 

ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam kerangka  penyusunan RPJMD Kota 

Tanjungbalai dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan untuk jangka waktu                   

5 (lima) tahun kedepan. 

3.1.  Kinerja Keuangan Masa Lalu  

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. 

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang ikut menentukan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan proses pembangunan yang 

dilaksanakan di daerah. 

Berikut ini adalah gambaran umum terkait dengan kinerja pelaksanaan APBD 

masa lalu Pemerintah Kota Tanjungbalai sehingga gambaran pengelolaan keuangan 

tersebut dapat dijadikan landasan dalam penyusunan proyeksi dan target 

pendapatan dan belanja daerah yang akan tertuang dalam RPJMD Kota 

Tanjungbalai untuk periode 5 tahun kedepan. 

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 

Tahun 2011, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi 

aspek pendapatan dan aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Untuk aspek 

pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), 
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dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan untuk aspek belanja terdiri dari 

Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) serta aspek pembiayaan 

terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut ini 

adalah kinerja pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tanjungbalai selama kurun 

waktu 2016 – 2020 berdasarkan aspek pendapatan. 

1. Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah dalam struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan 

peranan strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun 

pemberian pelayanan kepada publik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan 

daerah perlu diperhatikan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber 

pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. 

Pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai 

semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah 

ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang 

tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah 

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah               

dibagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi 

pendapatan daerah Kota Tanjungbalai tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.1 

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai,                                    
2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target  

Pendapatan 
Realisasi 

Pendapatan 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 676,54 649,68 10.83 13,28 96,03 

2017 634,09 593,03 -6.27 -8,72 93,52 

2018 671,34 630,78 5.87 6,37 93,96 

2019 739,20 647,69 10.11 2,68 87,62 

2020 637,28 613,38 -13.79 -5,30 96,25 

Rata-Rata 1,35 1,66 93.48 

Sumber: BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan tabel 3.1 di atas memperlihatkan realisasi pendapatan Kota 

Tanjungbalai cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. 

Pada tahun 2016, realisasi pendapatan Kota Tanjungbalai sebesar                        

Rp. 649,68 miliar, menurun di tahun 2017 menjadi sebesar Rp.593,03 miliar, Kembali 

meningkat di tahun 2018 dan 2019 dengan masing-masimg besaran  yakni Rp630,78 

miliar dan Rp.647,69 miliar dan kembali menurun menjadi sebesar Rp. 613,38 miliar 

pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 1,66 

persen. Namun realisasi pendapatan ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan 

sebelumnya.  

Untuk kurun waktu 2016–2020, realisasi capaian kinerja pendapatan Kota 

Tanjungbalai secara rata-rata sebesar 93,48 persen dengan capaian kinerja tertinggi 
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pada tahun 2020 sebesar 96,25 persen dan terendah pada tahun 2019 yang hanya 

mencapai 87,62 persen dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian dalam 

perspektif perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pendapatan Kota 

Tanjungbalai relatif sudah menerapkan target yang optimis. 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang 

digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini 

gambaran capaian kinerja PAD Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 

seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.  

Tabel 3.2 
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai,                 

2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target         
PAD 

Realisasi      
PAD 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 64,48 56,19 15.62 -1,58 87,14 

2017 73,79 52,91 14.44 -5,84 71,70 

2018 92,62 69,68 25.52 31,70 75,23 

2019 106,50 63,73 14.99 -8,54 59,84 

2020 89,85 69,22 -15.63 8,61 59,84 
Rata-Rata 10,99 4,87 70.75 

  Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli 

daerah (PAD) Kota Tanjungbalai tahun 2016 sebesar Rp. 56,19 miliar dan 

mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp. 52,91 miliar. Tetapi pada tahun 

2018, realisasi PAD Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya menjadi Rp. 69,68 miliar atau naik sebesar 31,70 persen dan tahun 

2019 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 63,73 miliar atau menurun sebesar 

8,54 persen dan meningkat kembali menjadi sebesar Rp. 69,22 persen pada tahun 

2020. Namun secara rata-rata selama kurun waktu 2016–2020, realisasi PAD Kota 

Tanjungbalai mengalami pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 4,87 persen dengan 

realisasi rata-rata capaian kinerja sebesar 70,75 persen. 

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi 

PAD menunjukkan target PAD memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi, 

yakni sekitar 10,99 persen dari realisasi PAD yang rata-rata tumbuh sebesar                 

4,87 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan 

anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan PAD cenderung menggunakan 

target yang optimis.  

Terkait dengan realisasi capaian pendapatan asli daerah (PAD), berikut ini 

adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Tanjungbalai selama kurun 

waktu 2016-2020 yang bersumber dari (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah,              

(c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah. Adapun perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak 

daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 adalah seperti yang 

ditunjukkan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.3 
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar) 

 

Tahun 
Target       
Pajak 

Daerah 

Realisasi      
Pajak 

Daerah 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 10,66 10,50 24.24 1.16 98.50 

2017 11,66 13,30 9.38 26.67 114.07 

2018 13,46 16,01 15.44 20.38 118.95 

2019 16,32 16,16 21.25 0.94 99.02 

2020 14,99 14,46 -8.14 -10.53 96.47 

Rata-Rata 12.43 7.72 105.4 
Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai  

Untuk penerimaan pajak daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 

2016–2020, realisasi penerimaan pajak daerah cenderung meningkat dari                    

Rp. 10,50 miliar tahun 2016 menjadi Rp. 14,46 miliar pada tahun 2020 dengan rata-

rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 7,72 persen. Target penerimaan pajak 

daerah yang direncanakan tumbuh lebih tinggi dari realisasinya dengan rata-rata 

sebesar 12,43 persen setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam 

penetapan proyeksi target pertumbuhan penerimaan pajak daerah cenderung 

menggunakan target yang optimistis.  

Sementara itu, dilihat dari realisasi capaian kinerja penerimaan pajak daerah 

Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 memperlihatkan kinerja yang 

cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat dari realisasi rata-rata penerimaan pajak daerah 

Kota Tanjungbalai yang telah melebihi target yang direncanakan, yakni sebesar 

105,4 persen. Untuk realisasi capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang 

mencapai 118,95 persen dan capaian terendah terjadi pada tahun 2016 yakni 

sebesar 96,47 persen dari target yang telah ditetapkan.  

Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota 

Tanjungbalai yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota 

Tanjungbalai adalah retribusi daerah. Untuk melihat perkembangan target dan 

realisasi retribusi daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu tahun 2016–2020 

dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini.  

Tabel 3.4 
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Tanjungbalai, 2016–2020                       

(Rp. Miliar) 

Tahun 
Target   

Retribusi 
Daerah 

Realisasi      
Retribusi 
Daerah 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 25,60 25,51 12.28 15.64 99.65 

2017 33,18 25,59 29.61 0.31 77.12 

2018 27,90 20,17 -15.91 -21.18 72.29 

2019 22,80 22,13 75.16 9.72 45.28 

2020 14,99 14,46 -22.17 -23.63 44.43 

Rata-Rata 15.79 -3.83 67.75 
Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 
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Dari tabel di atas memperlihatkan realisasi retribusi daerah Kota 

Tanjungbalai cenderung berfluktuatif selama kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 

2016, realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 25,51 miliar dan meningkat hingga                    

Rp. 25,59 miliar pada tahun 2017. Tetapi pada tahun 2018, realisasi retribusi daerah 

mengalami penurunan menjadi Rp. 20,17 miliar atau turun sebesar  21,18 persen 

dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp. 22,13 miliar atau naik sebesar 

9,72 persen dari tahun sebelumnya, lalu kembali mengalami penurunan signifikan  

menjadi Rp. 14,46 miliar. Rata-rata realisasi pertumbuhan retribusi per tahun Kota 

Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 sebesar minus 3,83 persen.  

Sementara itu, realisasi capaian kinerja untuk retribusi daerah Kota 

Tanjungbalai cenderung menurun dari 99,65 persen pada tahun 2016 menjadi              

77,12 persen tahun 2017. Namun pada tahun 2017–2020, realisasi capaian retribusi 

daerah Kota Tanjungbalai mengalami penurunan yang cukup signifikan dari                        

77,12 persen pada tahun 2017 menjadi 44,43 persen pada tahun 2020. Dengan 

demikian, secara rata-rata realisasi capaian kinerja untuk retribusi daerah Kota 

Tanjungbalai sebesar 67,75 persen dari target yang ditetapkan.  

Selanjutnya, untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tanjungbalai 

yang cukup penting dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kota Tanjungbalai 

adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berikut ini adalah 

rincian perkembangan target dan realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan selama kurun waktu 2016–2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel                

di bawah. 

Tabel 3.5 
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target       
HPKD 

Realisasi      
HPKD 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 5,40 6,44 0.00 4.55 119.26 

2017 6,00 4,59 11.11 -28.73 76.50 

2018 6,00 3,30 0.00 -28.10 55.00 

2019 7,00 7,21 16.67 118.48 103.00 

2020 3,50 4,93 -50.00 -31.64 140.75 

Rata-Rata -4.44 6.91 98.90 
Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Tanjungbalai mengalami perkembangan 

yang fluktuatif selama kurun waktu 2016–2020. Untuk tahun 2016, realisasi hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 6,44 miliar dan 

mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018 menjadi sebesar               

Rp. 3,30 miliar. Namun pada tahun 2019, realisasi hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan Kota Tanjungbalai kembali mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 7,21 miliar atau naik 

sebesar 118,48 persen dan kembali menurun menjadi Rp. 4,93 miliar pada tahun 

2020.  Dengan demikian, secara rata-rata pertumbuhan realisasi hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Tanjungbalai tumbuh sebesar 6,91 persen 
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dan realisasi ini masih lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata proyeksi target yang 

hanya sebesar  minus 4,44 persen per tahun. 

Sementara itu, dilihat dari rata-rata capaian kinerja untuk hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 98,90 persen selama kurun waktu   

2016–2020. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang 

mencapai 119,26 persen dan realisasi capaian kinerja ini telah melampui target yang 

direncanakan. Sedangkan untuk realisasi capaian kinerja terendah terjadi pada 

tahun 2018, yakni sebesar 55,00 persen dari target yang telah ditetapkan.  

Untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) terakhir yang peranannya 

cukup penting dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Tanjungbalai adalah 

penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini adalah rincian 

perkembangan target dan realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020. 

 

Tabel 3.6 
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target        

Lain-Lain 
PAD 

Realisasi      
Lain-Lain 

PAD 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 22,82 13,75 20.17 -25.64 60.25 

2017 22,30 21,64 -2.27 57.38 94.29 

2018 24,95 38,25 11.88 76.76 65.22 

2019 34,32 18,23 -24.19 -39.64 53.12 

2020 33,32 32,93 -2.88 80.6 98.81 

Rata-Rata 16.02 71.58 70,67 
Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Untuk realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kota 

Tanjungbalai memperlihatkan perkembangan yang cukup fluktuatif selama kurun 

waktu 2016–2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 71,58 persen. Pada tahun 

2016, realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kota 

Tanjungbalai sebesar Rp. 13,75 miliar dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 

menjadi sebesar Rp. 21,64 miliar. Pada tahun 2018 kembali terjadi peningkatan 

realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi Rp. 38,25 

miliar atau naik sebesar 76,75 persen. Akan tetapi pada tahun 2019, realisasi 

penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kota Tanjungbalai kembali 

mengalami penurunan menjadi Rp. 18,23 miliar atau turun sebesar 52,33 persen dari 

tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan menjadi Rp. 32,93 

miliar atau meningkat sebesar 98,81 persen. 

Sementara itu, dilihat dari realisasi capaian kinerja menunjukkan 

perkembangan yang cukup fluktuatif dengan rata-rata capaian sebesar 70,67 persen 

selama kurun waktu 2016–2020. Untuk capaian kinerja tertinggi pada penerimaan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat 

ketercapaiannya sebesar 98,81 persen, sedangkan untuk capaian kinerja terendah 

terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat capaian sebesar 53,12 persen dari target 

proyeksi yang telah ditetapkan. 
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1.b. Pendapatan Transfer 

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari dana 

bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dari SDA  serta dana alokasi umum (DAU) 

dan dana alokasi khusus (DAK). Berikut ini adalah target penerimaan yang berasal 

dari  dana perimbangan Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 seperti 

yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.7 
Target dan Realisasi Dana Perimbangan (DP) Kota Tanjungbalai,                                                

2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target Dana 

Perimbangan 

Realisasi 
Dana 

Perimbangan 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 563,27 549,81 19.37 24.84 97.61 

2017 560,31 534,13 -0.53 -2.85 95.33 

2018 530,19 524,83 -5.38 -1.74 98.99 

2019 575,16 547,45 8.48 4.31 95.18 

2020 493,76 487,06 -14.15 -11.03 98.64 
Rata-Rata 1.56 2.71 97.15 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan realisasi dana perimbangan Kota 

Tanjungbalai cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2016–2020 dengan rata-

rata pertumbuhan sebesar 97,15 persen. Untuk tahun 2016, realisasi dana 

perimbangan Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 549,81 miliar menurun menjadi                    

Rp. 534,13 miliar pada tahun 2017 atau mengalami penurunan sebesar 0,53 persen. 

Pada tahun 2019, dana perimbangan Kota Tanjungbalai kembali meningkat dari 

tahun sebelumnya menjadi Rp. 547,45 miliar atau mengalami kenaikan sebesar           

8,48 persen dan menurun menjadi Rp. 487,06 pada tahun 2020 atau menurun 

sebesar 11,03 persen.  

Sementara itu, rata-rata realisasi capaian kinerja dana perimbangan Kota 

Tanjungbalai mencapai 97,15 persen dengan tingkat capaian tertinggi terjadi pada 

tahun 2018, yakni  sebesar 98,99 persen. Untuk realisasi capaian kinerja terendah 

untuk dana perimbangan Kota Tanjungbalai terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat 

capaian sebesar 95,18 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan. 

Adapun rincian dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil 

pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus serta 

kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, pendapatan bagi 

hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, dan 

bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Berikut ini adalah 

perkembangan target dan realisasi dari komponen dana perimbangan berupa dana 

bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak yang diterima Pemerintah Kota 

Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel                

di bawah. 
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Tabel 3.8 
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak       

Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun Target 
DBH 
Pajak 

Realisasi 
DBH Pajak 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 16,34 15,88 -1,33 27,24 97,18 

2017 46,21 41,57 182,80 161,78 89,96 

2018 16,26 15,32 -64,81 -63,15 94,22 

2019 32,12 18,62 97,54 21,54 57,97 

2020 12,99 11,67 -59,56 -37,27 89,90 

Rata-Rata 30.93 22.03 85.85 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian kinerja dana bagi hasil 

pajak/dana bagi hasil bukan pajak di Kota Tanjungbalai secara rata-rata mencapai 

89,90 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan. Untuk realisasi capaian 

kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 

97,18 persen dan diikuti tahun 2018 dengan capaian kinerjanya sebesar                     

94,22 persen. Pada tahun 2020, realisasi capaian kinerja untuk dana bagi hasil 

pajak/dana bagi hasil bukan pajak di Kota Tanjungbalai, yakni sebesar 89,90 persen 

dari proyeksi target yang ditetapkan. 

Dilihat dari pertumbuhan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak/dana 

bagi hasil bukan pajak Kota Tanjungbalai cenderung berfluktuasi dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 22,03 persen. Namun rata-rata pertumbuhan untuk realisasi 

dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak ini masih lebih rendah dari rata-

rata pertumbuhan targetnya sebesar 30,93 persen. Untuk realisasi dana bagi hasil 

pajak/dana bagi  hasil bukan pajak Kota Tanjungbalai yang pertumbuhannya cukup 

tinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 161,78 persen atau mengalami 

peningkatan dari Rp. 15,88 miliar tahun 2016 menjadi Rp. 41,57 miliar pada tahun 

2017. Realisasi dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak yang mengalami 

penurunan cukup tajam terjadi pada tahun 2018 sebesar 63,15 persen atau terjadi 

penurunan dari Rp. 41,57 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp. 15,32 miliar tahun 

2018. 

Selain dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak, komponen dana 

perimbangan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan Kota Tanjungbalai 

adalah dana alokasi umum (DAU). Berikut ini adalah perkembangan target dan 

realisasi dana alokasi umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai 

selama kurun waktu 2016–2020 sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel                   

di bawah. 
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Tabel 3.9 
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Tanjungbalai, 

2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target         
DAU 

Realisasi      
DAU 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 418,17 418,17 4.96 4.96 100 

2017 415,17 415,17 -0.72 -0.72 100 

2018 418,67 418,67 0.84 0.84 100 

2019 446,82 446,82 6.72 6.72 100 

2020 412,46 410,58 -7.69 -8.11 99.54 

Rata-Rata 0.82 0.74 99.91 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Untuk realisasi capaian kinerja dana alokasi umum (DAU) Kota Tanjungbalai 

menunjukkan kinerja yang cukup baik selama kurun waktu 2016–2020. Hal ini 

ditunjukkan dengan rata-rata realisasi capaian kinerja yang mencapai 99,91 persen 

yang berarti capaian kinerja untuk dana alokasi umum (DAU)  relatif sudah sesuai 

dengan proyeksi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, 

capaian kinerja untuk dana alokasi umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kota 

Tanjungbalai sudah cukup baik walaupun untuk realisasi pertumbuhan dana alokasi 

umum (DAU) masih mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata 

tumbuh sebesar 0,74 persen selama kurun waktu 2016–2020. 

Sementara itu, komponen penting lainnya dari dana perimbangan yang 

diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah dana alokasi khusus (DAK). Adapun 

besarnya perkembangan target dan realisasi dari dana alokasi khusus yang diterima 

Pemerintah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 adalah seperti yang 

ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.10 
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tanjungbalai, 

2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target         
DAK 

Realisasi      
DAK 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 128,76 115,76 126.25 292.01 89.9 

2017 98,93 77,39 -23.17 -33.15 78.23 

2018 95,26 90,84 -3.71 17.38 95.36 

2019 96,21 82,01 1 -9.72 85.24 

2020 68,30 64,80 -29 -20.98 94.88 

Rata-Rata 14.27 49.11 88.72 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2016–2020, 

realisasi dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai 

mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 49,11 persen per tahun. Tingginya 

pertumbuhan dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kota 

Tanjungbalai dikarenakan terjadinya peningkatan realisasi dana alokasi khusus 

(DAK) yang cukup signifikan pada tahun 2016 sebesar 292,01 persen.  
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Namun jika dilihat dari realisasi capaian kinerja untuk dana alokasi khusus 

(DAK) yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai belum menunjukkan kinerja yang 

optimal. Hal ini dikarenakan realisasi capaian kinerja yang hanya mencapai                    

88,72 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk realisasi capaian 

kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 95,36 persen dari proyeksi 

target yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2019 menjadi capaian kinerja 

terendah untuk realisasi dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kota 

Tanjungbalai dengan tingkat capaian sebesar 85,24 persen dari proyeksi target yang 

ditetapkan sebelumnya. 

Terkait dengan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berikut ini 

adalah rincian perkembangan dari masing-masing komponen penerimaan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah di Kota Tanjungbalai yang terdiri dari dana bagi hasil 

pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi 

atau pemerintah daerah lainnya, pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya yang 

sah. Adapun besarnya perkembangan target dan realisasi dari dana bagi hasil pajak 

dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang diterima Pemerintah Kota 

Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 3.11 
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target DBH 

Pajak 
Provinsi 

Realisasi 
DBH Pajak 

Provinsi 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 35,57 39,81 38.95 -37.09 111.92 

2017 - - - - - 

2018 26,52 22,54 - - 84.99 

2019 38,25 36,52 44.23 62.02 95.48 

2020 32,23 36,83 -15.73 0.87 114.26 

Rata-Rata 22.48 8.6 101.66 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Dilihat dari realisasi capaian kinerja untuk dana bagi hasil pajak dari provinsi 

dan pemerintah daerah lainnya memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Hal ini 

ditunjukkan dari rata-rata realisasi capaian dana bagi hasil pajak dari provinsi dan 

pemerintah daerah lainnya yang mencapai 101,66 persen selama kurun waktu 

2016–2020. Hasil capaian ini didukung oleh tingginya kinerja realisasi penerimaan 

dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya pada tahun 2016 

sebesar 111,92 persen dan tahun 2016 sebesar 114,26 persen dari target yang telah 

ditetapkan. Namun demikian pada tahun 2017, Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak 

menerima dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. 

Sementara itu, dilihat dari realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dari 

provinsi dan pemerintah daerah lainnya di Kota Tanjungbalai cenderung meningkat 

karena pada tahun 2018  Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima dana bagi hasil 

pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 22,54 miliar dan 

mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 36,52 miliar atau 
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meningkat  sebesar  62,02 persen, dan kembali meningkat sebesar 0,87 persen 

pada tahun 2020 menjadi  Rp. 36,83 miliar. 

Selanjutnya, untuk komponen lain yang masih menjadi sumber pendapatan 

daerah yang berasal dari pendapatan transfer di Kota Tanjungbalai adalah bantuan 

keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya walaupun tidak setiap 

tahunnya menerima bantuan yang  telah dianggarkan. Adapun besarnya target dan 

realisasi bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang 

diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah seperti yang ditampilkan pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 3.12 
Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 

Lainnya Kota Tanjungbalai Tahun 2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 

Target 
Bantuan 

Keuangan 
Prov 

Realisasi 
Bantuan 

Keuangan 
Prov 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 4,00 3,86 -70,28 - 96,50 

2017 - - - - - 

2018 22,00 13,73 - - 62,41 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

Rata-Rata -70,28 - 79,45 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa realisasi bantuan keuangan 

dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang diterima Pemerintah Kota 

Tanjungbalai hanya terjadi pada tahun 2016 dan 2018. Untuk tahun 2016, besarnya 

realisasi bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang 

diterima Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 3,86 miliar dari target yang direncanakan 

sebesar Rp. 4,00 miliar atau terealisasi sebesar 96,50 persen. Sedangkan tahun 

2018, besarnya realisasi bantuan keuangan yang diterima Kota Tanjungbalai 

sebesar Rp. 13,73 miliar dari target yang direncanakan sebesar Rp. 22,00 miliar atau 

terealisasi hanya sebesar 62,41 persen.  

Sementara itu, pada tahun 2016 Pemerintah Kota Tanjungbalai telah 

mentargetkan penerimaan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah 

lainnya sebesar Rp. 4,00 miliar, tetapi tidak terealisasi pada tahun tersebut. Pada 

tahun 2019, Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak menganggarkan penerimaan 

bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sehingga pada 

tahun 2019 dan 2020 tidak menerima bantuan keuangan yang berasal dari provinsi 

atau pemerintah daerah lainnya. 

1.c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah  

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah 

yang Sah meliputi  dana bagi hasil pajak dari propinsi dan  penerimaan lainnya serta 

bantuan keuangan dari propinsi dan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Berikut ini adalah perkembangan pendapatan daerah yang 

berasal dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah 
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Kota Tanjungbalai untuk target dan realisasi selama kurun waktu 2016–2020 seperti 

yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.13 
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target        

Lain-Lain 
PD 

Realisasi      
Lain-Lain 

PD 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 48,80 43,67 -41,06 -42,53 89,49 

2017 - 5,99 - -86,28 - 

2018 48,52 36,27 - 505,51 74,75 

2019 57,54 36,52 18,59 0,69 63,47 

2020 21,43 20,26 -62,75 -44,51 94,53 

Rata-Rata -28.41 66.58 80.56 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah Kota Tanjungbalai cenderung berfluktuatif selama 

kurun waktu 2016–2020 dengan rata-rata realisasi pertumbuhan sebesar                      

80,56 persen. Tingginya rata-rata realisasi pertumbuhan ini dikarenakan terjadi 

peningkatan realisasi pada tahun 2018 yang mencapai 505,51 persen atau 

mengalami peningkatan realisasi dari Rp. 5,99 miliar tahun 2017 menjadi Rp. 36,27 

miliar pada tahun 2018.  

Sementara itu, dilihat dari capaian kinerja realisasi penerimaan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah Kota Tanjungbalai menunjukkan kinerja yang belum 

optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja yang rata-rata hanya 

mencapai 80,56 persen dari proyeksi target yang ditetapkan. Adapun realisasi 

capaian kinerja yang cukup baik terjadi pada tahun 2020 dengan capaian kinerja 

sebesar 94,53 persen dari proyeksi target yang ditetapkan sebelumnya, sedangkan 

realisasi capaian kinerja terendah untuk penerimaan lain-lain pendapatan daerah 

yang sah terjadi pada tahun 2019 yang hanya mencapai 63,47 persen dari proyeksi 

target yang ditetapkan. 

 Komponen lain untuk sumber pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain 

pendapatan daerah yang sah di Kota Tanjungbalai adalah pendapatan hibah. Untuk 

pendapatan hibah, Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak menganggarkannya selama 

kurun  waktu 2017–2019, kecuali pada tahun 2016 yang memproyeksikan dan 

mentargetkan sebesar Rp. 9,23 miliar tetapi tidak terealisasi. Sebaliknya pada tahun 

2020, Pemerintah Kota Tanjungbalai menargetkan Rp. 21,43 miliar dan terealisasi 

sebesar Rp. 20,26 miliar dengan capaian kinerja sebesar 94,53 persen.  
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Tabel 3.14 
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kota Tanjungbalai, 2016–2020                    

(Rp. Miliar) 

Tahun 
Target 

Pendapatan 
Hibah 

Realisasi 
Pendapat
an Hibah 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 9,23 - - - - 

2017 - 0,32 - - - 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 21,43 20,26 - - 94,53 

Rata-Rata - - - 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Selanjutnya, jika dilihat dari tren persentase untuk masing-masing komponen 

pendapatan daerah Kota Tanjungbalai, maka sumber pendapatan terbesar adalah 

berasal dari pendapatan transfer. Untuk pendapatan transfer yang diterima 

Pemerintah Kota Tanjungbalai, tren kontribusinya cenderung mengalami penurunan 

dari tahun 2016 sebesar 91,35 persen menjadi 90,07 persen pada tahun 2017 dan 

menurun lagi menjadi sebesar 85,42 persen tahun 2020. Dilihat secara rata-rata, 

kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan Kota Tanjungbalai sebesar 

89,19 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2016–2020.  

 

 

Gambar 3.1 
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai,            

2016–2020 (Persen) 

Sumber: BPKPAD Kota Tanjungbalai (diolah) 

Dilihat dari besarnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap 

pendapatan Kota Tanjungbalai cenderung berfluktuatif dari 8,65 persen pada tahun 

2016 menjadi 8,92 persen tahun 2017 dan 11,05 persen pada tahun 2018. Untuk 

tahun 2019, kontribusi PAD terhadap pendapatan Kota Tanjungbalai mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 9,84 persen dan meningkat kembali 

kontribusinya pada tahun 2020 menjadi 11,28 persen. Dengan demikian, besarnya 

2016 2017 2018 2019 2020

8,65 8,92 11,05 9,84 11,28

91,35 90,07 88,95 90,16 85,42

0 1,01 0 0 3,3

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
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rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan Kota Tanjungbalai sebesar                     

9,95 persen selama kurun waktu 2016–2020. 

Sementara itu, selama kurun waktu 2016–2020 besarnya kontribusi 

penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan Kota 

Tanjungbalai relatif tidak ada dan jika ada menunjukkan kontribusi yang cenderung 

meningkat. Pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2019 tidak ada kontribusi dari 

penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan Kota 

Tanjungbalai. Kontribusi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah ada pada 

tahun 2017 sebesar 1.01 persen meningkat menjadi  3,3 persen pada tahun 2020. 

Dengan demikian, secara rata-rata besarnya kontribusi penerimaan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah Kota Tanjungbalai sebesar 0,86 persen selama kurun 

waktu 2016–2020. 

Disamping itu, untuk melihat suatu daerah mampu berotonomi dalam 

menyelenggarakan pemerintahan maka perlu dilakukan analisis derajat kemandirian 

daerah dan rasio ketergantungan daerah. Analisis derajat kemandirian daerah dan 

rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah 

terhadap bantuan pihak eksternal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah lain. Untuk derajat kemandirian daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan 

asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Sedangkan untuk rasio 

ketergantungan daerah ditunjukkan dari proporsi dana perimbangan dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan. 

Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan 

dengan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan. Semakin besar angka 

proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka ketergantungan daerah 

semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi dana perimbangan dan 

lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan 

daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki 

tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang 

tinggi sekaligus proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang 

rendah. 

Berdasarkan gambar di bawah memperlihatkan bahwa derajat kemandirian 

Kota Tanjungbalai mengalami perkembangan yang fluktuatif selama kurun waktu 

2016–2020 dengan rata-rata derajat kemandirian sebesar 9,95 persen. Untuk tahun 

2016, besarnya derajat kemandirian Kota Tanjungbalai sebesar 8,65 persen dan 

meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 8,92 persen. Walaupun tahun 2018 

derajat kemandirian Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya menjadi sebesar 11,05 persen, tetapi pada tahun 2019 terjadi 

penurunan kembali derajat kemandirian Kota Tanjungbalai menjadi sebesar                   

9,84 persen dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 11,28 persen. 
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Gambar 3.2 
Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan daerah 

Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Persen) 

Sumber: BPKPAD Kota Tanjungbalai (diolah) 

Sejalan dengan besarnya derajat kemandirian Kota Tanjungbalai maka 

besarnya rasio ketergantungan Kota Tanjungbalai menunjukkan perkembangan yang 

relatif menurun selama kurun waktu 2016–2020 dari 91,35 persen pada tahun 2016 

menjadi 85,42 persen pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

derajat kemandirian Kota Tanjungbalai dalam berotonomi selama kurun waktu           

2016–2020 masuk dalam kategori sangat kurang (<10persen). Hal ini dikarenakan 

besarnya derajat kemandirian Kota Tanjungbalai secara rata-rata hanya sebesar 

9,84 persen selama kurun waktu 2016–2020. Dilihat dari rasio ketergantungan Kota 

Tanjungbalai terhadap bantuan pihak eksternal cenderung relatif masih sangat tinggi 

selama kurun waktu 2016–2020 dengan rata-rata mencapai 89,19 persen setiap 

tahunnya. 

2.  Belanja Daerah 

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi 

makro diharapkan dapat menjadi pendorong atau stimulan terhadap perkembangan 

ekonomi daerah dan memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan 

kesejahteraan rakyat yang lebih merata. 

Selama tahun 2016 sampai dengan 2019 Belanja daerah dikelompokkan 

menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Kelompok 

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok Belanja 

Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung (BTL) terdiri dari 

Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan 

Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, 

Belanja Langsung (BL) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan 

Belanja Modal. 

8,65 8,92 11,05 9,84 11,28

91,35 90,07 88,95 90,16 85,42

2016 2017 2018 2019 2020

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer
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Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari 

kebijakan pembelanjaan selama kurun waktu 2015–2019 yang digunakan sebagai 

bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam 

rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini adalah 

perkembangan target dan realisasi belanja daerah Kota Tanjungbalai selama kurun 

waktu 2015–2019 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah. 

 

Tabel 3.15 
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Tanjungbalai, 2015–2019 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target     
Belanja 
Daerah 

Realisasi      
Belanja 
Daerah 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2015 702,49 585,92 - - 83,41 

2016 749,89 658,57 6,75 12,40 87,82 

2017 707,69 644,01 -5,63 -2,21 91,00 

2018 877,04 657,77 23,93 2,14 75,00 

2019 868,44 648,48 -0,98 -1,41 74,67 
Rata-Rata 6,02 2,73 82,38 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah Kota 

Tanjungbalai cenderung berfluktuatif selama kurun waktu 2015 – 2019 dengan rata-

rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 2,73 persen. Untuk realisasi belanja 

daerah yang mengalami kenaikan cukup tinggi terjadi pada tahun 2016 dengan 

peningkatan sebesar 12,40 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi 

belanja daerah yang menunjukkan penurunan terjadi pada tahun 2017 dengan 

tingkat penurunan sebesar -2,21 persen dari tahun sebelumnya. 

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk belanja daerah Kota 

Tanjungbalai menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan rata-rata capaian 

kinerja sebesar 82,38 persen selama kurun waktu 2015–2019. Untuk realisasi 

capaian kinerja yang relatif tinggi terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat capaian 

sebesar 91,00 persen dan tahun 2019 menjadi capaian kinerja yang paling rendah, 

yakni sebesar 74,67 persen dari target belanja daerah Kota Tanjungbalai yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

 
Tabel 3.16 

Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL)                         
Kota Tanjungbalai, 2015 – 2019 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Belanja Tidak 

Langsung  
(BTL) 

Belanja 
Langsung 

(BL) 

Belanja 
Total 
(BT) 

Proporsi 
BTL dengan 
Belanja Total 

Proporsi 
BL dengan 

Belanja Total 

2015 262,94 322,98 585,92 44,88 55,12 

2016 313,41 345,15 658,57 47,59 52,41 

2017 312,56 331,45 644,01 48,53 51,47 

2018 316,19 341,58 657,77 48,07 51,93 

2019 330,06 318,42 648,48 50,90 49,10 

Rata-Rata 47,99 52,01 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 
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Sementara itu, jika dilihat dari proporsi terbesar penggunaan belanja daerah 

Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2015–2019 terdapat pada belanja langsung 

dengan rata-rata proporsi belanja langsung terhadap belanja total sebesar                     

52,01 persen. Sedangkan untuk rata-rata proporsi belanja tidak langsung terhadap 

belanja total hanya sekitar 47,99 persen. Dengan demikian, kebijakan belanja daerah 

Kota Tanjungbalai sudah lebih baik dalam memprioritaskan belanja daerahnya pada 

belanja langsung yang diharapkan dapat menjadi stimulus dalam menggerakkan 

roda perekonomian Kota Tanjungbalai, terutama untuk belanja barang dan jasa serta 

belanja modal. 

Sementara itu, untuk realisasi belanja tidak langsung (BTL) setiap tahunnya 

mengalami perkembangan yang berfluktuatif selama kurun waktu 2015–2019 

dengan kenaikan rata-rata sebesar 6,12 persen setiap tahunnya. Besarnya rata-rata 

pertumbuhan belanja tidak langsung (BTL) ini didorong oleh realisasi belanja tidak 

langsung pada tahun 2016 yang mengalami peningkatan sebesar 19,19 persen dari 

tahun 2015 sebesar Rp. 262,94 miliar menjadi Rp. 313,41 miliar pada tahun 2016. 

Begitupun pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan belanja tidak langsung 

(BTL) dari Rp. 316,19 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp. 330,06 miliar pada tahun 

2019 atau mengalami kenaikan sebesar 4,39 persen. 

Tabel 3.17 
Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung (BTL) 

Kota Tanjungbalai, 2015–2019 (Rp. Miliar) 

No Jenis Belanja 
Tahun Rerata 

Pertumbuhan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Belanja Pegawai 231,74 293,51 283,92 293,46 302,16 7,43 

2 Belanja Bunga - - - - - - 

3 Belanja Subsidi - - - - - - 

4 Belanja Hibah 21,89 7,24 8,45 5,35 9,39 -2,85 

5 Belanja Bantuan 
Sosial 

9,32 11,25 18,91 16,78 15,32 17,21 

6 Belanja Bantuan 
Keuangan 

- 0,59 0,62 0,59 0,57 -1,05 

7 Belanja Tidak 
Terduga 

- 0,82 0,67 - 2,63 -18,29 

Belanja Tidak 
Langsung (BTL) 

262,94 313,41 312,56 316,19 330,06 6,12 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai  

Apabila dilihat dari komponen belanja tidak langsung (BTL), realisasi bantuan 

sosial dan belanja pegawai Kota Tanjungbalai menunjukkan peningkatan rata-rata 

yang relatif besar selama kurun waktu 2015–2019. Untuk realisasi belanja bantuan 

sosial Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan yang cukup besar dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 17,21 persen selama kurun waktu 2015–2019. Peningkatan 

rata-rata yang cukup besar ini terjadi dikarenakan realisasi belanja bantuan sosial 

pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp. 11,25 miliar 

pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 18,91 miliar pada tahun 2017 atau mengalami 

peningkatan sebesar 68,09 persen. Begitupun untuk realisasi belanja pegawai Kota 

Tanjungbalai menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar        
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7,43 persen. Kondisi ini dikarenakan meningkatnya pertumbuhan realisasi belanja 

pegawai yang terjadi pada tahun 2016 sebesar 26,65 persen dari Rp. 231,74 miliar 

pada tahun 2015 menjadi Rp. 293,51 miliar pada tahun 2016. 

Komponen belanja tidak langsung (BTL) yang mengalami rata-rata 

pertumbuhan negatif selama kurun waktu 2015–2019 adalah belanja hibah, belanja 

bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Untuk realisasi belanja hibah Kota 

Tanjungbalai mengalami perkembangan yang menurun dengan rata-rata penurunan 

sebesar -2,85 persen selama kurun waktu 2015–2019. Penurunan ini dikarenakan 

realisasi belanja hibah tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 

Rp. 21,89 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp. 7,24 miliar pada tahun 2016 atau 

tumbuh negatif sebesar minus 66,93 persen. Begitupun tahun 2018 yang mengalami 

pertumbuhan negatif sebesar minus 36,69 persen dari Rp. 8,45 miliar pada tahun 

2017 menjadi sebesar Rp. 5,35 miliar pada tahun 2018. 

Realisasi belanja bantuan keuangan Kota Tanjungbalai mengalami 

perkembangan yang menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 1,05 persen 

selama kurun waktu 2015–2019. Pertumbuhan yang negatif ini disebabkan adanya 

penurunan untuk realisasi belanja bantuan keuangan Kota Tanjungbalai pada tahun 

2018 dan 2019. Untuk tahun 2018, realisasi belanja bantuan keuangan Kota 

Tanjungbalai menurun dari Rp. 0,62 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp. 0,59 miliar 

pada tahun 2018 atau turun sebesar 4,84 persen, sedangkan untuk tahun 2019  

realisasi belanja bantuan keuangan mengalami penurunan dari Rp. 0,59 miliar pada 

tahun 2018 menjadi Rp. 0,57 miliar pada tahun 2019 atau turun sebesar                       

3,39 persen. 

Sementara itu, dilihat dari realisasi belanja tidak terduga menunjukkan bahwa 

Pemerintah Kota Tanjungbalai hanya merealisasikan belanja tidak terduga pada 

tahun 2016 sebesar Rp. 0,82 miliar dan sebesar Rp. 0,67 miliar pada tahun 2017 

serta tahun 2019 sebesar Rp. 2,63 miliar. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2018, 

Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja tidak 

terduga pada tahun tersebut.  

 
Tabel 3.18 

Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Langsung (BL)                                                      
Kota Tanjungbalai, 2015–2019 (Rp. Miliar) 

No Jenis Belanja 
Tahun Rerata 

Pertumbuhan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Belanja Pegawai 30,76 37,87 26,10 32,24 13,18 -10,89 

2 Belanja Barang 
dan Jasa 

185,50 176,34 180,40 188,38 208,93 3,17 

3 Belanja Modal 106,72 130,94 124,95 120,97 96,30 -1,36 

Belanja Langsung 
(BL) 

322,98 345,15 331,45 341,58 318,42 -0,21 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Selanjutnya, untuk realisasi jenis belanja langsung (BL) Kota Tanjungbalai 

menunjukkan bahwa secara rata-rata belanja barang dan jasa mengalami 

pertumbuhan yang positif, sedangkan untuk belanja pegawai dan belanja modal 

mengalami pertumbuhan yang negatif selama kurun waktu 2015–2019. Untuk 

realisasi belanja pegawai menunjukkan kecenderungan yang menurun dengan rata-
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rata penurunan sebesar 10,89 persen. Adapun  tingkat penurunan terbesar untuk 

realisasi belanja pegawai terjadi pada tahun 2019 sebesar 59,12 persen dan diikuti 

tahun 2017 sebesar 31,08 persen. Begitupun untuk realisasi belanja modal yang 

secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,36 persen selama kurun waktu 

2015–2019 dengan tingkat penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar                

20,39 persen. 

Sementara itu, realisasi belanja barang dan jasa menunjukkan 

perkembangan yang meningkat selama kurun waktu 2015–2019 dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 3,17 persen. Kondisi ini dikarenakan adanya peningkatan 

realisasi belanja barang dan jasa dari Rp. 188,38 miliar pada tahun 2018 menjadi 

Rp. 208,93 miliar pada tahun 2019 atau terjadi pertumbuhan sebesar 10,91 persen 

pada tahun 2019. Begitupun pada tahun 2018 terjadi peningkatan realisasi belanja 

barang dan jasa sebesar 4,42 persen dari Rp. 180,40 miliar pada tahun 2017 

menjadi Rp. 188,38 miliar pada tahun 2018.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka belanja daerah diklasifikasikan 

terdiri atas: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja 

transfer. Berikut ini gambaran capaian kinerja Belanja Kota Tanjungbalai pada tahun 

2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah. 

 
Tabel 3.19 

Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Tanjungbalai, 2020 (Rp. Miliar) 

No Jenis Belanja Operasi 
Target 
Belanja 
Operasi 

Realisasi 
Belanja 
Operasi 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

1 Belanja Pegawai 332,70 310,85 93,43 

2 Belanja Barang 184,28 162,53 88,20 

3 Belanja Hibah 37,02 36,41 98,34 

4 Belanja Bantuan Sosial 15,47 14,92 96,49 

5 Belanja Bantuan 
Keuangan 

0,65 0,65 100 

Rata-Rata 95.29 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan tabel 3.20 di atas memperlihatkan kondisi belanja operasi Kota 

Tanjungbalai. Realisasi Belanja operasi terbesar adalah belanja pegawai sebesar 

Rp. 310,85 miliar, kemudian disusul oleh belanja barang sebesar Rp. 162,53 miliar. 

Realisasi belanja operasi terendah adalah belanja bantuan keuangan sebesar                

Rp. 654 juta dan sesuai dengan target, sedangkan target jenis belanja operasi lain 

belum mencapai target.  

Realisasi capaian kinerja belanja operasi Kota Tanjungbalai secara rata-rata 

sebesar 95,29 persen dengan capaian kinerja tertinggi adalah belanja bantuan 

keuangan sebesar 100 persen dan capaian kinerja terendah adalah belanja barang 

sebesar 88,20 persen dari target yang telah ditetapkan.  
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Tabel 3.20 
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Tanjungbalai, 2020 (Rp. Miliar) 

No Jenis Belanja Modal 
Target 
Belanja 
Modal 

Realisasi 
Belanja 
Modal 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

1 Belanja Tanah 0,07 0 0 

2 Belanja Peralatan dan 
Mesin 

25,87 22,80 88,13 

3 Belanja Bangunan dan 
Gedung 

9,34 9,33 99,94 

4 Belanja Jaringan, Irigasi 
dan Jaringan 

19,02 18,78 98,75 

5 Belanja Aset Tetap 
Lainnya 

3,01 2,76 91,65 

Rata-Rata 75.69 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan tabel 3.21 di atas memperlihatkan kondisi belanja modal Kota 

Tanjungbalai. Realisasi belanja modal terbesar adalah belanja peralatan dan mesin 

sebesar Rp. 22,80 miliar, kemudian disusul oleh belanja jaringan, irigasi dan jaringan 

sebesar Rp. 18,78 miliar. Realisasi belanja modal terendah adalah belanja tanah 

karena tidak ada terealisasi.  

Realisasi capaian kinerja belanja modal Kota Tanjungbalai secara rata-rata 

sebesar 75,69 persen dengan capaian kinerja tertinggi adalah belanja bangunan dan 

gedung sebesar 99,94 persen dan capaian kinerja terendah adalah belanja tanah 

sebesar  0 persen dari target yang telah ditetapkan. 

Tabel 3.21 
Target dan Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Tanjungbalai, 2020 (Rp. Miliar) 

No 
Jenis Belanja 

Modal 
Target Belanja 

Modal 
Realisasi 

Belanja Modal 
Capaian Kinerja 

(persen) 

1 Belanja Tak 
Terduga 

14,70 13,90 94,60 

Rata-Rata 94.60 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan tabel 3.22. di atas memperlihatkan kondisi belanja tak terduga 

Kota Tanjungbalai dengan realisasi sebesar Rp. 13,90 miliar. Realisasi capaian 

kinerja belanja tak terduga Kota Tanjungbalai secara rata-rata sebesar 94,60 persen. 

Dilihat dari tren persentase untuk masing-masing komponen belanja daerah 

Kota Tanjungbalai, maka proporsi belanja terbesar adalah berasal dari belanja 

operasi sebesar 88,6 persen, selanjutnya adalah proporsi belanja modal sebesar 

9,05 persen. Proporsi belanja terkecil berasal dari belanja tak terduga sebesar                

2,35 persen.  
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Gambar 3.3 
Proporsi Realisasi Komponen Belanja Daerah Kota Tanjungbalai, 

2016–2020 (Persen) 

Sumber: BPKPAD Kota Tanjungbala (diolah)  

3.  Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan 

untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis pembiayaan 

daerah ini  menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan 

akibat selisih kebutuhan dan alokasi belanja. Adapun pembiayaan daerah tersebut 

terdiri dari: 

a. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencaiaran Dana Cadangan, Hasil Penjualan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan 

Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan 

Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.  

b. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran 

Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berjalan (SILPA). 

Selanjutnya, untuk melihat perkembangan besarnya target dan realisasi 

pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 dapat 

ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini.  

Tabel 3.22 
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tanjungbalai,                                              

2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target       

Pembiayaan 
Realisasi      

Pembiayaan 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 73,35 85,44 -20.32 -13.26 116.48 

2017 73,59 73,18 0.33 -14.35 99.44 

2018 205,70 -3,16 179.52 -104.32 -1.54 

2019 129,24 5,33 -37.17 -268.67 4.12 

2020 0,95 3,30 -100.7 -161.95 345.42 

Rata-Rata 4.33 -112.5 112.78 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Belanja 
Operasi; 

88,6

Belanja 
Modal; 

9,05

Belanja Tak 
Terduga; 

2,35
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Untuk realisasi pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai menunjukkan 

perkembangan  yang cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar    

112,5 persen selama kurun waktu 2016–2020. Adapun penurunan terbesar untuk 

realisasi pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai terjadi pada tahun 2019 yang 

mencapai -268,67 persen dan sebesar  minus 161,95 persen pada tahun 2020. 

Dilihat dari target pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai cenderung mengalami 

peningkatan secara rata-rata sebesar 4,33 persen selama kurun waktu 2016–2020 

dengan pertumbuhan target tertinggi terjadi pada  tahun 2018 sebesar 179,52 

persen. 

Sementara itu, realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan daerah Kota 

Tanjungbalai menunjukkan perkembangan yang cukup baik selama kurun waktu 

2016–2029, kecuali pada tahun 2018 yang tingkat capaiannya negatif sebesar                        

-1,54 persen dan tahun 2019 yang hanya mencapai 4,12 persen dari target yang 

telah ditetapkan. Pada tahun 2016 dan 2020, realisasi pembiayaan daerah telah 

melampaui target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 116,48 persen dan                             

345,42 persen, serta untuk capaian kinerja tahun 2017 sebesar 99,44 persen. 

Namun secara rata-rata, realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan daerah Kota 

Tanjungbalai mencapai 112,78 persen selama kurun waktu 2016–2020. 

Terkait dengan pembiayaan daerah, berikut ini adalah rincian dari komponen 

pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai untuk target dan realisasi penerimaan dan 

pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu 2016–2020.  

3.a.  Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan 

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali 

pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Adapun target dan realisasi 

penerimaan pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 

seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.23 
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Tanjungbalai, 

2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target 

Penerimaan      
Pembiayaan 

Realisasi 
Penerimaan       
Pembiayaan 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 82,58 85,44 -17.3 -13.26 103.46 

2017 76,89 76,48 -6.89 -10.49 99.47 

2018 210,00 139,49 173.12 82.39 66.42 

2019 133,54 8,63 -36.41 -93.81 6.46 

2020 2,34 - -98.24  - -  

Rata-Rata 2.85 -8.79 68.95 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 
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Berdasarkan realisasi capaian kinerja untuk penerimaan daerah Kota 

Tanjungbalai memperlihatkan kinerja yang belum optimal selama kurun waktu    

2016–2020. Kondisi ini dikarenakan secara rata-rata tingkat capaian kinerja untuk 

penerimaan daerah hanya mencapai 68,95 persen. Adapun realisasi capaian kinerja 

tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan tingkat capaian sebesar 103,46 persen dari 

target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 menjadi realisasi capaian kinerja 

terendah untuk penerimaan daerah Kota Tanjungbalai dengan tingkat capaian hanya 

sebesar 6,46 persen dari target yang ditetapkan, dan pada tahun 2020 penerimaan 

pembiayaan tidak dapat direalisasikan. 

Selanjutnya, sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan daerah Kota 

Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 adalah berasal dari sisa lebih 

perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Berikut ini adalah 

perkembangan target dan realisasi untuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

anggaran sebelumnya (SiLPA) Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020. 

Tabel 3.24 
Target dan Realisasi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya  Kota Tanjungbalai, 

2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target       
SiLPA 

Realisasi      
SiLPA 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 81,58 84,81 -17,47 -13,72 103,96 

2017 75,89 75,89 -6,97 -10,52 100,00 

2018 79,00 84,30 4,10 11,08 106,71 

2019 6,00 8,63 -92,41 -89,76 143,83 

2020 2,34 - -60,92 - - 

Rata-Rata -34.73 -25.73 113.62 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa sumber utama penerimaan 

pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai masih berasal dari sisa lebih perhitungan 

anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Untuk realisasi sisa lebih 

perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) cenderung mengalami 

pertumbuhan yang negatif dengan rata-rata penurunan sebesar 25,73 persen. Dilihat 

dari capaian kinerja untuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya (SiLPA) menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tingkat capaian 

rata-rata melebihi target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 113,62 persen. 

Selain sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), 

sumber penerimaan pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai adalah penerimaan 

pinjaman daerah. Adapun besarnya target dan realisasi untuk penerimaan pinjaman 

daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 adalah seperti yang 

ditunjukkan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.25 
Target dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Kota Tanjungbalai, 

2015–2019 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target 

Penerimaan      
Pinjaman 

Realisasi 
Penerimaan       

Pinjaman 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 - - - - - 

2017 - - - - - 

2018 130,00 - - - - 

2019 126,54 - -2,66 - - 

2020 - - - - - 

Rata-Rata -2.66 - - 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Dari data di atas memperlihatkan bahwa penerimaan untuk pinjaman daerah 

pada tahun 2018 dan 2019, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mentargetkan 

penerimaan untuk pinjaman daerah sebesar Rp. 130,0 miliar dan Rp. 126,54 miliar. 

Namun pada tahun 2018 dan 2019 tersebut, penerimaan untuk pinjaman daerah 

yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak dapat 

direalisasikan. 

Selanjutnya, sebagai sumber penerimaan pembiayaan daerah Kota 

Tanjungbalai lainnya adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman. Berikut ini 

adalah besarnya target dan realisasi untuk penerimaan kembali pemberian pinjaman 

Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 seperti yang ditunjukkan pada 

tabel di bawah.   

Tabel 3.26 
Target dan Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

Kota Tanjungbalai Tahun 2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target 

Penerimaan      
Kembali 

Realisasi 
Penerimaan       

Kembali 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 1,00 0,63 - 221,43 63,00 

2017 1,00 0,59 - -6,35 59,00 

2018 1,00 0,06 - -89,83 6,00 

2019 1,00 - - - - 

2020 - - - - - 

Rata-Rata  41,75 42,67 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Untuk besarnya target penerimaan kembali pemberian pinjaman yang telah 

dialokasikan Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 1,0 miliar selama kurun 

waktu 2016–2020. Namun realisasi capaian kinerja untuk penerimaan kembali 

pemberian pinjaman yang dialokasikan tersebut secara rata-rata hanya mencapai 

42,67 persen dari target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi terbesar untuk 

penerimaan kembali pemberian pinjaman terjadi pada tahun 2016, yakni sebesar           

Rp. 0,63 miliar atau sekitar 63,0 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan 
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tahun 2019, besarnya target penerimaan kembali pemberian pinjaman yang telah 

dialokasikan sebesar Rp. 1,0 miliar tidak dapat direalisasikan. 

3.b.  Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali 

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya, yang mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal 

(investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman 

daerah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pengeluaran 

pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 

sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di bawah. 

Tabel 3.27 
Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Tanjungbalai,                 

2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target 

Pengeluaran       
Pembiayaan 

Realisasi 
Pengeluaran       
Pembiayaan 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 9,23 - 18,33 - - 

2017 3,30 3,30 -64,25 - 100,00 

2018 4,30 3,30 30,30 - 76,74 

2019 4,30 3,30 - - 76,74 

2020 3,30 3,30 -23,26 0 100,00 

Rata-Rata -9,72 - 88,37 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran 

pembiayaan Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2017–2019 masing-masing 

sebesar Rp. 3,0 miliar dengan tingkat capaian kinerja secara rata-rata sebesar   

84,50 persen. Untuk tahun 2017, realisasi capaian kinerja untuk pengeluaran 

pembiayaan Kota Tanjungbalai mencapai 100 persen. Pada tahun 2018 dan 2019, 

realisasi capaian kinerja untuk pengeluaran pembiayaan Kota Tanjungbalai masing-

masing hanya sebesar 76,74 persen dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 

2020 target pengeluaran  pembiayaan yang telah dialokasikan Pemerintah Kota 

Tanjungbalai terealisasi sebesar 100 persen.  

Sementara itu, alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan Kota 

Tanjungbalai digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota 

Tanjungbalai pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemberian pinjaman 

daerah. Adapun besarnya target dan realisasi untuk penyertaan modal daerah 

Pemerintah Kota Tanjungbalai pada BUMD selama kurun waktu 2016–2020 adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.28 
Target dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kota Tanjungbalai, 

2015–2019 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target 

Penyertaan 
Modal 

Realisasi 
Penyertaan 

Modal 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2015 3,30 - - - - 

2016 9,23 - 179,70 - - 

2017 3,30 3,30 -64,25 - 100,00 

2018 3,30 3,30 - - 100,00 

2019 3,30 3,30 - - 100,00 

Rata-Rata 57,72 - 100,00 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Dari data di atas terlihat bahwa pengeluaran pembiayaan Kota Tanjungbalai 

selama kurun waktu 2017–2019 dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) 

Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk 

realisasi besarnya penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) masing-masing sebesar Rp. 3,30 miliar selama kurun 

waktu 2017–2019 atau terealisasi 100persen setiap tahunnya. Dengan demikian, 

selama kurun waktu 2017 – 2019, tingkat capaian kinerja untuk penyertaan modal 

(investasi) Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

telah mencapai 100persen dari target yang ditetapkan. 

Selain untuk penyertaan modal (investasi) kepada BUMD, pengeluaran 

pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai dialokasikan untuk pemberian pinjaman 

daerah Kota Tanjungbalai. Adapun besarnya target pemberian pinjaman daerah Kota 

Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.29 
Target dan Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah Kota Tanjungbalai, 

2016–2020 (Rp. Miliar) 

Tahun 
Target 

Pemberian 
Pinjaman 

Realisasi 
Pemberian       
Pinjaman 

Pertumbuhan 
Target 

(persen) 

Pertumbuhan 
Realisasi 
(persen) 

Capaian 
Kinerja 
(persen) 

2016 - - - - - 

2017 - - - - - 

2018 1,00 - - - - 

2019 1,00 - - - - 

2020 - - - - - 

Rata-Rata - - - 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa target anggaran untuk 

pemberian pinjaman daerah hanya dialokasikan pada tahun 2018 dan 2019. Pada 

tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2020, Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak 

mengalokasikan anggaran untuk pemberian pinjaman daerah. Begitupun untuk tahun 

2018 dan 2019, besarnya target pemberian pinjaman yang telah dialokasikan 
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Pemerintah Kota Tanjungbalai masing-masing sebesar Rp. 1,0 miliar tidak 

terealisasi. 

3.c. Pembiayaan berasal dari APBN 

 Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah 

dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya 

kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari 

APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.  

Tabel 3.30 
Target dan Realisasi Pembiayaan berasal dari APBN, 

2016–2020 (Rp) 

Tahun 
Tugas Pembantuan 

Target Realisasi 

2016 668.578.000 209.372.000 

2017 - - 

2018 355.150.000 353.924.332 

2019 - - 

2020 - - 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

 Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil  menerima dana tugas pembantuan dari 

Kementerian Dalam Negeri sebesar  Rp. 668.578.000 dengan realisasi sebesar           

Rp. 209.372.000 atau sebesar 31 persen. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota 

Tanjungbalai melalui Dinas Tenaga Kerja  menerima dana tugas pembantuan dari 

Kementerian Tenaga Kerja sebesar  Rp. 355.150.000 dengan realisasi sebesar           

Rp. 353.924.332 atau sebesar 99,65 persen. 

3.1.2 Neraca Daerah 

 Menurut PP No. 71 tahun 2010 neraca adalah salah satu komponen laporan 

keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada 

tanggal tertentu yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara 

bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca disusun untuk 

menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas dana.  

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 alinea 49, 

(Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca 

mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi 

jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka 

panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan 

ekuitas dana.  

Perkembangan neraca Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020 dan 

rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.31 
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kota Tanjungbalai, 2016–2020 

Uraian 2016  2017  2018  2019  2020  
Rata-rata 

Pertumbuhan 

ASET             

  ASET LANCAR             

    Kas di Kas Daerah 75.269.663.774,76 34.087.903.056,78 6.000.389.515,64 2.346.171.793,83 13.270.843.271,08  0,669  

    
Kas di Bendahara 
Penerimaan 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

    
Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

551.607.413,00 640.981.905,00 279.354.607,00 138.878.805,00 0,00  (0,476) 

    Kas di BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

    
Kas di Bendahara 
FKTP 

    3.569.419.149,00 2.619.776.841,00 1.206.606.130,00  (0,403) 

    
Kas di Bendahara 
BOS 

373.502.867,32 1.024.765.019,44 130.923.832,08 988.010.905,50 503.754.482,32  1,732  

    Kas Lainnya 70.550.599,00 70.550.599,00   12.151.849,00 0,00  (0,667) 

    Setara Kas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

    
Investasi Jangka 
Pendek 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

    
Piutang 
Pendapatan 

22.646.366.251,00 37.156.419.287,81 41.974.095.719,81 24.570.190.390,00 23.752.489.249,00  0,081  

    Piutang Lainnya 10.586.990.206,04 11.748.706.347,26 12.075.720.059,60 11.903.385.579,82 13.056.934.908,70  0,055  

    Penyisihan Piutang (12.390.915.810,83) (12.640.741.971,53) (18.303.689.263,3) (18.679.853.765,65) (21.014.127.542,74) 0,153  

    
Beban Dibayar 
Dimuka 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

    Persediaan 5.119.303.091,08 3.626.224.312,33 3.654.544.798,00 5.344.485.544,00 5.454.468.594,37  0,050  

  JUMLAH ASET 102.227.068.391,37 75.714.808.556,09 49.380.758.417,83 29.243.197.942,50 36.230.969.092,73  (0,194) 
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LANCAR 

  
INVESTASI JANGKA 
PANJANG 

            

    

Investasi Jangka 
Panjang Non 
Permanen 

            

      

Investasi Jangka 
Panjang kepada 
Entitas Lainnya 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

      
Investasi dalam 
Obligasi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

      

Investasi dalam 
Proyek 
Pembangunan 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

      Dana Bergulir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

      
Deposito Jangka 
Panjang 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

      

Investasi Non 
Permanen 
Lainnya 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

    

JUMLAH Investasi 
Jangka Panjang 
Non Permanen 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

    
Investasi Jangka 
Panjang Permanen 

            

      

Penyertaan 
Modal 
Pemerintah 
Daerah 

44.147.819.467,08 46.940.849.264,97 40.227.961.165,16 47.063.180.516,39 49.049.319.690,40  0,033  

      

Investasi 
Permanen 
Lainnya 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
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JUMLAH Investasi 
Jangka Panjang 
Permanen 

44.147.819.467,08 46.940.849.264,97 40.227.961.165,16 47.063.180.516,39 49.049.319.690,40  0,033  

  
JUMLAH INVESTASI 
JANGKA PANJANG 

44.147.819.467,08 46.940.849.264,97 40.227.961.165,16 47.063.180.516,39 49.049.319.690,40  0,033  

  ASET TETAP             

    Tanah 385.839.721.854,00 543.634.496.429,00  508.683.224.009,00 528.820.371.315,00 525.338.551.074,00  (0,199) 

    
Peralatan dan 
Mesin 

260.733.482.310,95 268.738.598.457,73 289.416.746.238,23 284.885.103.208,23 307.377.955.204,08  0,043  

    
Gedung dan 
Bangunan 

469.150.086.955,85 413.716.334.982,58 427.221.713.677,99 444.442.907.198,00 461.431.253.399,51  (0,002) 

    
Jalan, Irigasi, dan 
Jaringan 

669.697.623.298,07 734.425.251.742,33 807.431.934.705,33 863.698.221.901,00 888.843.985.705,81  0,074  

    Aset Tetap Lainnya 40.226.528.759,16 40.853.506.579,90 44.637.026.427,94 49.201.750.776,94 52.072.601.539,53  0,067  

    
Konstruksi Dalam 
Pengerjaan 

17.740.637.865,00 16.388.955.156,00 20.169.303.336,00 28.821.695.299,00 14.796.294.600,00  0,024  

    
Akumulasi 
Penyusutan 

(753.918.068.134) (689.944.992.001) (790.416.701.144) (1.102.695.084.675,42) (1.099.129.528.535,23) 0,113  

  
JUMLAH ASET 
TETAP 

1.089.470.012.909,03 1.327.812.151.346,54  1.307.143.247.250,49 1.097.174.965.022,75 1.150.731.112.987,70  (0,244) 

  DANA CADANGAN             

    Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

  
JUMLAH DANA 
CADANGAN 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

  ASET LAINNYA             

    
Tagihan Jangka 
Panjang 

1.178.566.735,00 1.178.566.735,00 1.178.566.735,00 1.178.566.735,00 1.178.566.735,00  0,000  

    
Kemitraan dengan 
Pihak Ketiga 

0,00 0,00 0,00 0,00     

    
Aset Tidak 
Berwujud 

3.033.874.169,00 3.247.430.838,00 3.247.430.838,00 3.326.002.280,00 3.654.978.934,00  0,048  
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    Aset Lain-lain 31.883.005.224,04 30.658.395.307,04 40.720.009.714,04 63.025.647.559,51 63.222.216.124,99  0,210  

  
JUMLAH ASET 
LAINNYA 

36.095.446.128,04 35.084.392.880,04 45.146.007.287,04 67.530.216.574,51 68.055.761.793,99  0,191  

      JUMLAH ASET 1.271.940.346.895,52 1.485.552.202.047,64 1.441.897.974.120,52 1.241.011.560.056,15 1.304.067.163.564,82  0,013  

KEWAJIBAN             

  
KEWAJIBAN JANGKA 
PENDEK 

            

    
Utang Perhitungan 
Pihak Ketiga (PFK) 

0,00 86.153.233,00 775.653.929,00 649.590.476,00   2,280  

    Utang Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

    

Bagian Lancar 
Utang Jangka 
Panjang 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

    
Pendapatan 
Diterima Dimuka 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

    Utang Beban 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

    
Utang Jangka 
Pendek Lainnya 

6.294.752.726,00 10.853.358.213,00 9.097.968.843,00 9.102.363.843,00 8.895.000,00  (0,109) 

    

Utang Kelebihan 
Penerimaan 
Retribusi 

1.369.746.521,12 1.369.746.521,12 1.369.746.521,12 1.369.746.521,12 1.369.746.521,12    

    Utang Belanja 472.204.859,35 472.204.859,35 472.204.859,35 472.204.859,35 472.204.859,35    

    Utang Transfer 0,00 440.959.294,00 0,00 0,00 0,00  (1,000) 

  
JUMLAH KEWAJIBAN 
JANGKA PENDEK 

8.136.704.106,47 13.222.422.120,47 11.715.574.152,47 11.593.905.699,47 1.850.846.380,47  (0,085) 

  
KEWAJIBAN JANGKA 
PANJANG 

            

    
Utang Dalam 
Negeri 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

    
Utang Jangka 
Panjang Lainnya 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
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JUMLAH KEWAJIBAN 
JANGKA PANJANG 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

  
JUMLAH 

KEWAJIBAN 
8.136.704.106,47 13.222.422.120,47 11.715.574.152,47 11.593.905.699,47 1.850.846.380,47  (0,085) 

EKUITAS             

  EKUITAS 1.263.803.642.789,05 1.472.329.779.927,17 1.430.182.399.968,05 1.229.417.654.356,69 1.302.216.317.184,35  0,014  

  

JUMLAH 
KEWAJIBAN DAN 

EKUITAS DANA 
1.271.940.346.895,52 1.485.552.202.047,64 1.441.897.974.120,52 1.241.011.560.056,15 1.304.067.163.564,82  0,013  

 

Sumber: BPKPAD Kota Tanjungbalai
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Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas 

dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: 

1. Aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah 

maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya 

non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

2. Kewajiban 

  Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai 

kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan 

sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. kewajiban muncul antara lain 

karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga 

keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban 

pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada 

pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. 

  Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban 

jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang 

diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang  penyelesaiannya 

dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 

3. Ekuitas 

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih  antara 

aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di  Neraca 

berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas Dana 

adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan 

kewajiban pemerintah. 

Dalam rangka menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat 

menggunakan analisis rasio keuangan seperti analisis likuiditas dan solvabilitas 

seperti yang tersaji pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.32 
Analisis Rasio Keuangan Kota Tanjungbalai, 2016–2020 

No  Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Rasio lancar 12,5 5,7 4,2 2,5 19,6 

2 Rasio cepat 11,9 7,3 3,9 2,1 16,6 

3 Rasio kas 9,3 2,7 0,8 0,5 8,1 

4 Rasio utang terhadap 
ekuitas 

0,006 0,008 0,008 0,009 0,001 

5 Rasio utang terhadap 
aset modal 

0,007 0,009 0,009 0,010 0,02 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai (diolah) 
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1. Rasio Lancar menunjukkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi 

untuk menutupi hutangnya, nilai standar rasio lancar yang dianggap aman 

adalah 2 :1. Selama lima tahun terakhir rasio ini  mengalami peningkatan dari 

12,5 pada tahun 2016 meningkat menjadi 19,6 pada tahun 2020. Nilai ini 

mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai mampu melunasi 

kewajiban jangka pendeknya melalui pencairan aset lancarnya.  

2. Rasio cepat merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena 

mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar utangnya 

dengan cepat. Semakin tinggi rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas 

keuangan Pemerintah daerah. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa rasio 

cepat Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan dari 2,1 pada tahun 2019 

meningkat menjadi 16,6 pada tahun 2020, artinya adanya kelebihan kas dan 

piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek. 

3. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah 

dalam membayar utang yang harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki 

pemerintah daerah. Rasio Kas Kota Tanjungbalai pada tahun 2020 mencapai 

8,1 artinya Pemerintah Kota Tanjungbalai masih mampu memenuhi utang 

yang harus segera dipenuhi dengan kas.  

4. Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 

bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk 

keseluruhan utang, rasio utang yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah 

daerah mungkin sudah kelebihan utang (over leverage) dan harus segera 

mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan 

resiko pemberian utang semakin besar. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota 

Tanjungbalai telah berhasil menurunkan resiko pemberian hutang karena rasio 

ini menurun dari 0,009 pada tahun 2019 menjadi 0,001 pada tahun 2020. 

5. Rasio utang terhadap aset modal digunakan untuk mengetahui berapa bagian 

dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal 

dalam hal ini yang diproksikan menjadi total aset tetap. Pada tahun 2020 rasio 

ini sebesar 0,02, artinya rasio ini juga masih relatif sangat kecil dan masih 

kategori batas aman. 

3.2  Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada 

kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan 

Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi 

pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam 

memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Selanjutnya, pada bagian ini akan 

dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait dengan 

kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan 

daerah. 

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah 

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2016-2021 merupakan perkiraan yang 

terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, 

sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran 

belanja. Selama periode tahun anggaran 2016-2021, kebijakan umum pendapatan 
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daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi 

pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah;                            

(2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; 

dan (3) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk 

itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan 

daerah, antara lain: 

a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang 

bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan 

pendayagunaan aset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan 

penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan 

tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

b. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau 

organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih 

luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah. 

c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada kas umum 

daerah. 

d. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan 

retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar 

retribusi daerah. 

e. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber 

dari dana perimbangan. 

f. Peningkatan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan 

masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan. 

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah 

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah 

tahun anggaran 2016-2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang 

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan 

memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama 

pembangunan serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan 

bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. 

Adapun kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2016-2021 dilakukan melalui 

pengaturan pola pembelanjaan, antara lain: 

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan 

urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk 

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya 

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang 

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 
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c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang 

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta 

memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. 

Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan 

Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja 

pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

e. Kebijakan belanja meliputi : 

1)   Mengalokasikan belanja pegawai untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan 

pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan 

acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai 

untuk gaji pokok dan tunjangan. 

2)   Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk pemberian hibah 

dalam bentuk uang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah 

daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 

bersifat tidak mengikat serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan 

lain oleh peraturan perundang-undangan. 

3)   Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk 

menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan 

dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat 

dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

4)  Mengalokasikan belanja bantuan keuangan yang digunakan untuk  

menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan 

kepada partai politik dan bantuan organisasi profesi. 

5)   Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk 

kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat 

diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah, demikian 

juga dilakukan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman 

dan ketertiban masyarakat atau tidak tidak diharapkan secara berulang 

seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah 

meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, 

efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam 

keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer                         

ke persediaan kas daerah dalam bentuk penyertaan modal atau pemberian pinjaman 

daerah yang dialokasikan kepada pemberian dana bergulir kepada UMKM. Apabila 

APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah 
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memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan penerimaan piutang daerah. 

3.3  Proporsi Penggunaan Anggaran  

 Berikut ini meupakan tabel yang menunjukan proporsi belanja yang 

digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai meliputi: gaji dan tunjangan ASN, 

tambahan penghasilan ASN, Belanja penerimaan lainnya KDH/WKDH serta DPRD, 

Honorarium ASN, uang lembur, beasiswa dan pendidikan ASN, Pelatihan dan 

Bimtek ASN, Belanja makan minum dan belanja pakaian dinas. 

 

Tabel 3.33 
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur  Kota Tanjungbalai, 

2016–2020 

No  Uraian 

Total Belanja 
untuk Pemenuhan 

kebutuhan 
Aparatur (Rp) 

Total Pengeluaran 
(Belanja + 

Pembiayaan 
Pengeluaran) (Rp) 

Persentase 

1 Tahun anggaran 2016  338,422,156,612 668,443,396,127 50.63 

2 Tahun anggaran 2017  329,591,382,101 710,986,448,532 46.36 

3 Tahun anggaran 2018  334,514,173,213 835,773,050,228 40.02 

4 Tahun anggaran 2019 345,457,894,016 872,735,559,646 39.58 

5 Tahun anggaran 2020 400,879,153,928 645,400,087,664 62.11 

 Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai (diolah) 

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total 

pengeluaran  selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 

mencapai 40,02 persen meningkat menjadi 62,11 persen pada tahun 2020. 

Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan semakin 

kecil proporsinya dibandingkan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. 

3.4. Analisis Pembiayaan 

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari 

pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya 

terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan 

pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas 

pendanaan pembangunan daerah. 

1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil 

Selama pemberlakuan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan APBD 

dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan 

daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang 

secara konsep APBD setiap tahun bernilai Rp.0,00 dan SiLPA Riil yang merupakan 

dampak dari pelaksanaan APBD. 

Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kota 

Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.34 
Defisit Riil Anggaran Kota Tanjungbalai (Dalam Miliar Rupiah) 

No  Uraian  2016 2017 2018 2019 2020 

1  Realisasi Pendapatan 
Daerah 

658,06 604,91 635,53 647,68 609,73 

  Dikurangi Realisasi:           

2 Belanja Daerah  668,44 644,07 657,82 648,47 596,25 

  Uraian           

3  Pengeluaran 
Pembiayaan Daerah 

0.00 3,30 3,30 3,30 3,30 

  Defisit Riil (10,38) (42,46) (25,58) (4,09) 10,18 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 2016-2019 

APBD Kota Tanjungbalai selalu mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan 

daerah kurang dari realisasi belanja daerah, namun pada tahun 2020 mengalami 

surplus, yang artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah. 

Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan 

realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana 

cadangan,penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, 

pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan 

pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu. Kondisi tersebut digambarkan pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.35 
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Tanjungbalai                       

(Dalam Juta Rupiah) 

No Uraian 
Proporsi Dari Total Defisit Riil 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA) 
Tahun 
Anggaran Sebelumnya 

       
85.611,37  

       
75.891,82  

       
34.087,90  

         
8.557,94  

         
5.455,39  

2 Pencairan Dana 
Cadangan  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Hasil Penjualan 
Kekayaan 
Daerah Yang 
Dipisahkan 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Penerimaan Pinjaman 
Daerah 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman 
Daerah 

            
663,34  

            
592,99  

            
126,70  

                            
-    

                            
-    

6 Penerimaan Piutang 
Daerah  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Sisa Lebih 
Pembiayaan 
anggaran tahun 
berkenaan 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  Total Realisasi 
Penerimaan 
Pembiayaan Daerah 

       
86.274,71  

       
76.484,82  

       
34.214,61  

         
8.557,94  

         
5.455,39  

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan tabel diketahui bahwa selama tahun 2016 sampai dengan 2020 

Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 

berkenan, tetapi anggaran tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan 

yaitu pada tahun 2016 mencapai sekitar 86 miliar menurun menjadi sekitar 5 miliar 

pada tahun 2020. 

Gambaran kondisi defisit riil Anggaran Pemerintah Kota Tanjungbalai (APBD) 

Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.36 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan 

(Dalam Juta Rupiah) 

No  Uraian  2016 2017 2018 2019 2020 

1  Realisasi Pendapatan 
Daerah 

658.060,50 604.913,16 635.532,70 647.686,42 609.734,08 

2  Belanja Daerah  668.443,39 644.077,35 657.820,62 648.476,98 596.252,33 

3  Pengeluaran 
Pembiayaan Daerah 

0.00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 

A Defisit Riil (10.382,89) (42.464,18) (25.587,91) (4.090,55) 10.181,74 

  Ditutup oleh Realisasi 
Penerimaan 
Pembiayaan 

          

1 Sisa Lebih 
Perhitungan 
Anggaran (SiLPA) 
Tahun 
Anggaran 
Sebelumnya 

       
85.611,37  

       
75.891,82  

       
34.087,90  

         
8.557,94  

         
5.455,39 

2 Pencairan Dana 
Cadangan  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Hasil Penjualan 
Kekayaan 
Daerah Yang 
Dipisahkan 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Penerimaan Pinjaman 
Daerah 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman 
Daerah 

            
663,34  

            
592,99  

            
126,70  

                            
-    

                            
-    

6 Penerimaan Piutang 
Daerah  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Sisa Lebih 
Pembiayaan 
anggaran tahun 
berkenaan 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

B Total Realisasi 
Penerimaan 
Pembiayaan Daerah 

       
86.274,71 

       
76.484,82  

       
34.214,61 

         
8.557,94  

         
5.455,39 
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  Sisa Lebih 
Pembiayaan 
Anggaran Tahun 
Berkenan 

       
75.891,82  

       
34.020,63 

         
8.626,69  

         
4.467,38  

       
15.637,14 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan tabel diperoleh informasi bahwa besaran Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi. Pada 

tahun 2016 mencapai 75,89 miliar menurun menjadi 4,46 miliar pada tahun 2019 dan 

kembali meningkat menjadi 15,63 miliar pada tahun 2020.  

2. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

 

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan 

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: menutupi defisit anggaran apabila 

realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; mendanai pelaksanaan 

kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan mendanai kewajiban lainnya 

yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. 

 

Tabel 3.37 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan 

(Dalam Miliar Rupiah) 

No Uraian 

2016 2017 2018 2019 2020 

Rp  
 % 

dari 
SiLPA 

Rp  
 % 

dari 
SiLPA 

Rp  
 % 

dari 
SiLPA 

Rp  
 % 

dari 
SiLPA 

Rp  
 % 

dari 
SiLPA 

  Jumlah 
SiLPA  

75,89  100 34,02 100  8,62  100 4,46 100 14,98 100 

1 Pelampauan 
Penerimaan 
PAD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Pelampauan 
Penerimaan 
Dana 
Perimbangan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Pelampauan 
Penerimaan 
Lain-lain 
Pendapatan 
Daerah Yang 
Sah 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Sisa 
Penghematan 
Belanja atau 
Akibat Lainnya 

 75,89  100 34,02 100  8,62 100 4,46 100 14,98 100 

5 Kewajiban 
kepada Pihak 
Ketiga sampai 
dengan Akhir 
Tahun Belum 
Terselesaikan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Kegiatan 
Lanjutan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai  
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama lima tahun terakhir 

perolehan SiLPA berasal dari penghematan belanja atau akibat lainnya. Keberadaan 

SiLPA bisa mengindikasikan hal yang positif maupun negatif. Indikasi SiLPA yang 

positif berasal dari efisiensi dan efektivitas anggaran sehingga mampu menghasilkan 

sisa dana bersih, namun SiLPA seperti ini jarang dihasilkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Indikasi SiLPA yang negatif berasal dari sisa 

penggunaan anggaran yang tidak disebabkan oleh efisiensi dan efektivitas 

penggunaan anggaran. Hal ini berarti SiLPA yang terbentuk disebabkan oleh 

ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran dan lemah dalam pelaksanaan 

anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat 

terlaksana secara optimal. 

3. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara 

surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka 

SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan 

harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat 

defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan 

(pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar, maka SILPA-nya adalah Rp.0, namun jika 

terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan 

pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA Positif), yang berarti 

bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan                             

Rp. 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk 

menunjang program-program pembangunan di daerah. 

Tabel 3.38 

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan 
Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Dalam Miliar Rupiah) 

No  Uraian 
Proporsi Dari Total Defisit Riil 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Saldo Kas Neraca Daerah   75,89  34,02  8,62  4,46  14,98  

  Dikurangi           

2 Kewajiban Kepada Pihak 
Ketiga Sampai Dengan 
Akhir 
Tahun Belum 
Terselesaikan 

0 0 0 0 0 

3 Kegiatan Lanjutan  0 0 0 0 0 

  Sisa Lebih (Riil) 
Pembiayaan 
Anggaran 

 75,89  34,02  8,62  4,46  14,98  

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai  

3.5  Kerangka Pendanaan 

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total 

keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran 

periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama serta program-program 
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pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta 

alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.  

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh 

penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos 

mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas keuangan daerah 

adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan 

kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan 

kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.  

Lebih lanjut kapasitas keuangan daerah dapat menggambarkan seberapa 

besar tingkat kemandirian Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan sesuai prinsip 

otonomi daerah. Dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dimasa mendatang, berikut ini adalah beberapa kebijakan 

yang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan 

kebijakan pembiayaan daerah. 

3.5.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026 

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan 

daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka 

pendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran s

 ebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.4 
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah 

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

Adapun kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan 

daerah dimasa mendatang diarahkan pada: 

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan 

daerah. 

2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan 

umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang 

teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. 
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3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan 

Pemerintah Pusat, OPD penghasil, Kabupaten, serta POLRI. 

4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah. 

5. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam 

peningkatan pelayanan dan pendapatan. 

6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah. 

7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem 

administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. 

8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata 

kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta 

pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan 

terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 

2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak 

daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB dan BPHTB. Sedangkan 

untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat 

dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, 

bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan 

kewenangan. Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya 

dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi 

dan revitalisasi sumber–sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan 

sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. 

Berikut ini tabel yang menunjukkan proyeksi pendapatan Kota Tanjungbalai 

periode 2022 sampai dengan 2026. 

Tabel 3.39 
Proyeksi Pendapatan Kota Tanjungbalai, 2022-2026 

No 
Kapasitas 

Riil/Belanja 

Proyeksi 

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 PENDAPATAN 713.742.812.426,45 716.855.774.872,98 705.588.917.974,14 705.072.676.253,62 717.927.150.260,29 

1.1 Pendapatan 
Asli Daerah 

77.360.567.727,00 78.907.779.082,00 80.485.934.663,00 82.095.653.356,00 83.737.566.424,00 

1.1.1 - Pajak 
Daerah 

15.300.000.000,00 15.606.000.000,00 15.918.120.000,00 16.236.482.400,00 16.561.212.048,00 

1.1.2 - Retribusi 
Daerah 

27.118.398.300,00 27.660.766.266,00 28.213.981.591,32 28.778.261.223,15 29.353.826.447.61 
 

1.1.3 - Hasi 
pengelolaan 
kekayaan 
Daerah yang 
Dipisahkan 

7.402.169.427,00 7.550.212.815,54 7.701.217.071,85 7.855.241.413,29 8.012.346.241,55 

1.1.4 - Lain-Lain 
PAD yang 
Sah 

27.540.000.000,00 28.090.800.000,00 28.652.616.000,00 29.225.668.320,00 29.810.181.686,40 

1.2 Pendapatan 
Transfer 

614.519.931.095,18 615.648.435.915,08 602.357.432.237,09 599.776.560.801,82 610.525.112.499,46 

 - Transfer 
Pemerintah 
pusat 

588.509.931.095,18 589.118.235.915,08 575.296.628.237,09 572.174.560.801,82 582.371.052.017,86 

1.2.1 - Dana Bagi 
Hasil 
Pajak/Bukan 

15.590.756.675,18 10.242.571.808,68 8.597.423.244,86 8.755.371.709,75 8.916.479.143,95 
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3.5.2  Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022-2026 

 Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja 

tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan  

mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke 

depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.  

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.5 
Analisis Proyeksi Belanja Daerah 

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah 

disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian 

hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan 

akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi 

penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur 

penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka 

arah kebijakan belanja daerah kedepan diarahkan sebagai berikut: 

Pajak 

1.2.2 - Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

424.923.320.820,00 433.421.787.236,40 442.090.222.981,13 450.932.027.440,75 459.950.667.989,57 

1.2.3 - Dana Alokasi 
Khusus (DAK) 

147.995.853.600,00 145.453.876.870,00 124.608.982.011,10 112.487.161.651,32 113.503.904.884,34 

1.2.4 - Dana Insentif 
Daerah (DID) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Transfer Antar 
Daerah 

26.010.000.000,00 26.530.200.000,00 27.060.804.000,00 27.602.000.000,00 28.154.060.481,60 

1.2.5 - Pendapatan 
Bagi Hasil 
Pajak (DBH 
Pajak dari 
Provinsi 

26.010.000.000,00 26.530.200.000,00 27.060.804.000,00 27.602.000.000,00 28.154.060.481,60 

1.2.6 - Bantuan 
Keuangan 

     

1.3 Lain-Lain 
Pendapatan 
Daerah Yang 
Sah 

21.862.313.604,27 22.299.559.876,36 22.745.551.073,88 23.200.462.095,36 23.664.471.337,27 

1.3.1 - Pendapatan 
Hibah 

21.862.313.604,27 22.299.559.876,36 22.745.551.073,88 23.200.462.095,36 23.664.471.337,27 

1.3.2 - Pendapatan 
Lainnya yang 
Sah 
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1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja 

(performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan 

menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung 

penerapan anggaran berbasis kinerja;  

2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan 

Kota Tanjungbalai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana 

ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; 

3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi 

belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja 

operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif. 

Berikut ini tabel yang menunjukkan proyeksi belanja Kota Tanjungbalai 

periode 2022 sampai dengan 2026. 

Tabel 3.40 
Proyeksi Belanja Kota Tanjungbalai, 2022-2026 

No 
Kapasitas 

Riil/Belanja 

Proyeksi 

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2  BELANJA  714.660.812.425,94 717.792.134.872,46 706.544.005.173,61 706.046.865.197,08 718.920.822.982,62 

2.1  Belanja  
Operasi  

587.010.548.636,94 600.014.187.241,82 611.970.470.986,67 624.165.880.406,39 636.605.198.014,53 

2.1.1  - Belanja    
Pegawai  

360.659.451.169,50 367.872.640.192,89 375.230.092.996,75 382.734.694.856,68 390.389.388.753,82 

2.1.2 
 
 

2.1.3 

 - Belanja 
Barang      
Jasa  

201.266.073.275,48 206.589.822.373,13 210.712.618.820,60 214.917.871.197,01 219.207.228.620,95 

 - Belanja Bunga   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2.1.4  - Belanja 
Subsidi  

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2.1.5  - Belanja Hibah  13.876.756.191,96 14.124.291.315,80 14.376.777.142,12 14.634.312.684,96 14.896.998.938,66 

2.1.6  - Belanja 
Bantuan 
Sosial  

11.208.268.000,00 11.427.433.360,00 11.650.982.027,20 11.879.001.667,74 12.111.581.701,10 

2.2  Belanja Modal  125.406.263.789,00 115.489.067.630,64 92.238.876.586,94 79.499.634.038,69 79.886.647.201,09 

2.2.1  - Belanja Modal  125.406.263.789,00 115.489.067.630,64 92.238.876.586,94 79.499.634.038,69 79.886.647.201,09 

2.3  Belanja Tidak 
Terduga  

2.244.000.000,00 2.288.880.000,00 2.334.657.600,00 2.381.350.752,00 2.428.977.767,00 

2.3.1  - Belanja Tidak   
Terduga  

2.244.000.000,00 2.288.880.000,00 2.334.657.600,00 2.381.350.752,00 2.428.977.767,00 

2.4  Belanja 
Transfer  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.4.1  - Belanja Bagi 
Hasil  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.4.2  - Belanja 
Bantuan 
Keuangan  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.4.3  - Bantuan 
Keuangan  

          

 

3.5.3  Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2026 

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil 

perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung 

kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun 

ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat 
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mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan 

datang, antara lain: 

(1) Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata 

pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir 

tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan; 

(2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, 

inflasi dan lain-lain); 

(3) Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah; dan 

(4) Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan. 

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.6 
Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah 

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

Adapun kebijakan pembiayaan daerah kedepan sebagai upaya untuk 

menutup defisit anggaran diarahkan pada: 

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi 

pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya 

(SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian 

pinjaman dan penerimaan piutang daerah. 

2. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan 

menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit 

anggaran yaitu maksimal 6 persen dari total APBD. 

3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan 

bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman 

sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan 

untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan 
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pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi 

kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah 

dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, 

pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential 

management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman 

daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. 

4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana 

pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu 

sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah 

untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan 

memberikan manfaat bagi masyarakat. 

5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima 

kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; 

penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan 

pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan 

kedepan diarahkan pada: 

1) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja 

BUMD.  

2) Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka 

efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD 

dan Dana Bergulir (Kredit Program). 

Berikut ini tabel yang menunjukkan proyeksi belanja Kota Tanjungbalai 

periode 2022 sampai dengan 2026. 

Tabel 3.41 
Proyeksi Pembiayaan Kota Tanjungbalai, 2022-2026 

 

  

 

No 
Kapasitas 

Riil/Belanja 

Proyeksi 

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 PEMBIAYAAN 4.699.999.999,50 4.717.999.999,49 4.736.359.999,48 4.755.087.199,47 4.774.188.943,46 

 3.1 Penerimaan 
Pembiayaan 

3.699.999.999,50 3,717,999,999,49 3.736.359.999,48 3.755.087.199,47 3.774.188.943,46 

 3.2 Pengeluaraan 
Pembiayaan 

3.800.00.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 

 3.3 Pembiayaan 
Netto 

899.999.999,50 917.999.999,49 936.359.999,48 955.087.199,47 974.188.943,46 


