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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan salah satu tahapan dari 

siklus APBD (penyusunan APBD). Proses perencanaan dan penganggaran 

berlangsung selama satu tahun, mulai dari Musrenbang di bulan Januari hingga 

penetapan APBD pada bulan Desember setiap tahun, disusul penetapan APBD 

tahun berikutnya. Dalam praktiknya, tidak sedikit permasalahan yang terjadi 

ketika perencanaan dan penganggaran daerah dilakukan, baik menyangkut proses 

maupun substansinya. Salah satu isu yang menjadi masalah adalah bagaimana 

mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara warga perempuan, laki-laki, 

anak-anak, lansia, dan kelompok marginal lainnya ke dalam APBD. Untuk itu, di 

sini diperlukan sebuah strategi perencanaan dan penganggaran. Topik penting 

lainnya adalah perencanaan dan penganggaran partisipatif. Tema ini telah banyak 

diusung sejak awal era otonomi daerah atau desentralisasi yang dimulai sejak 

tahun 2001. 

 Anggaran memiliki peranan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan 

evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Karena anggaran memiliki 

kedudukan penting, suatu unit pemerintah harus mencatat anggaran serta 

melaporkan realisasinya, sehingga dapat diperbandingkan selisih antara anggaran 

dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut perbaikan. 
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Sistem anggaran pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan 

penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai 

tujuan dan sasaran program. Penetapan sistem anggaran dalam penyusunan 

anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi 

pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup 

pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, 

serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam 

mencapai tujuan program yang telah ditetapkan berdasarkan perencanaan yang 

telah dibuat. 

 Perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu upaya institusi publik untuk 

membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah 

baik negara atau daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang 

dimiliki oleh wilayah tersebut. Sementara itu, anggaran merupakan pernyataan 

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu 

yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses 

atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. 

 Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, sehingga 

output perencanaan adalah penganggaran. Perumusan program di dalam 

perencanaan pada akhirnya berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran yang 

harus disediakan, sehingga keberhasilan penggunaan anggaran dimulai dari 

perencanaannya. 
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 Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses 

untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka 

waktu tertentu yang kemudian akan disahkan menjadi sebuah peraturan daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran pendapatan 

dan Belanja Daerah yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah masih bisa 

dilakukan perubahan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang 

tentunya, namun dalam kaitannya dengan penanganan virus COVID-19 banyak 

penyesuaian yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi biasanya. 

 Sejatinya refocusing dan realokasi anggaran adalah bentuk-bentuk perubahan 

terhadap anggaran. Akan tetapi penggunaan frasanya menjadi khas dalam 

penanganan COVID-19. Dalam konteks pemerintahan daerah, secara otomatis 

refocusing dan realokasi anggaran dimaksudkan sebagai sebuah bentuk perubahan 

terhadap APBD sebagai instrumen yang memuat terkait anggaran daerah dalam 

satu tahun berjalan. 

 Pada akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan mewabahnya virus yang 

mematikan yaitu Corona Virus Disease 19 atau lebih dikenal dengan Virus 

COVID-19. Virus tersebut dengan cepat menginfeksi manusia di sebagian besar 

negara-negara di dunia dan menjadi sebuah pandemi. Tidak terkecuali, Indonesia 

pun menjadi salah satu negara yang terinfeksi virus COVID-19, tak tanggung-

tanggung sejak awal diumumkannya kasus COVID-19 pada awal Maret 2020 

sampai dengan 06 Februari 2022 jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 

4.516.480, jumlah sembuh sebanyak 4.183.027, dan meninggal sebanyak 144.554 
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(covid.19.go.id, 2022). Namun peningkatan ini jumlah kasus ini tentunya harus 

diikuti juga dengan penambahan anggaran untuk penanganan COVID-19. 

 Pesatnya perkembangan pandemi COVID-19 berdampak pada banyak aspek, 

termasuk aspek sosial dan ekonomi. Karena kebijakan pembatasan sosial dan 

melakukan pekerjaan dari rumah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk 

mengurangi penyebaran COVID-19. Beberapa sektor, termasuk pariwisata, 

transportasi, manufaktur, keuangan, layanan publik, dan sektor lainnya, telah 

menghentikan sementara aktivitas yang dimaksud tanpa batas waktu. Tentunya 

hal ini berdampak besar bagi perekonomian negara, baik secara makro maupun 

mikro.   

 Di sektor pemerintah, penurunan pendapatan disebabkan oleh aktivitas 

ekonomi yang lebih rendah di masyarakat, tetapi pengeluaran pemerintah 

meningkat, terutama di bidang kesehatan dan layanan sosial. Pada bulan pertama, 

pandemi COVID-19 mungkin tidak berdampak signifikan terhadap keuangan 

pemerintah, karena dapat diuntungkan dengan ketersediaan dana yang masih 

tertahan. Namun, kecuali pandemi ini membaik, masalah pendapatan dan 

likuiditas akan berkurang tajam, dan dampak ekonomi akan terasa selama 

beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu, baik instansi pemerintah pusat maupun 

daerah harus bersinergi mengatasi perluasan pandemi ini dengan memprioritaskan 

anggaran kesehatan masyarakat dan sosial. Pada saat yang sama, pemerintah perlu 

mengatasi implikasi ekonomi dan keuangan dari mereka yang terkena dampak 

penurunan daya beli.  
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 Perencanaan pembangunan pasca COVID-19 merupakan tantangan berat bagi 

seluruh negara di dunia. Kehidupan normal baru masyarakat dimana sampai saat 

ini belum ada obat paten untuk menyembuhkan COVID-19 dan juga vaksin untuk 

mencegahnya menjadikan bahwa hal yang pasti kalau masyarakat dunia akan 

hidup bersama COVID-19. 

  Untuk skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa 

kehidupan normal baru ini Pemerintah mempunyai 3 alternatif pilihan strategi. 

Pertama, tetap dengan rencana semula yang sudah tertuang dalam RPJMN 2020-

2024, dengan sedikit penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan 

normal baru dalam ancaman COVID-19. Kedua, melakukan penyesuaian program 

dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui 

sesuai situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kemudian mempertahankan 

program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa 

disesuaikan dengan keadaan pasca COVID-19. Ketiga, merombak seluruh 

program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan 

perkembangan baru pasca COVID-19 dan krisis ekonomi yang mengiringinya. 

Dalam hal ini semua program yang telah ditetapkan di RPJMN 2020-2024 dikaji 

ulang, dirumuskan kembali strateginya, dan dijadwal ulang periode 

pelaksanaannya. 

 Kabupaten Sikka sebagai salah satu kabupaten yang terdampak mengalami 

hambatan pencapaian target kinerja pembangunan yang tertuang dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan bahkan Tahun 2021 akibat adanya 

pandemi COVID-19 sebagai pandemi global yang berimbas pada pertumbuhan 
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ekonomi global, nasional maupun daerah termasuk di dalamnya Kabupaten Sikka. 

Khususnya capaian kinerja pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam 

bidang pelayanan kesehatan, jaringan air minum, infrastruktur jalan dan sarana 

perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai target 

yang direncanakan pemerintah harus memperhitungkan dengan kemampuan fiskal 

daerah. 

 Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Sikka masuk pada Kategori sedang 

belum bisa sepenuhnya membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. 

Rancangan pendapatan daerah Kabupaten sikka untuk tahun anggaran 2021 

ditargetkan sebesar Rp1.549.910.615.000. Dari Pendapatan Asli daerah sebesar 

Rp105.958.406.152, pendapatan transfer sebesar Rp1.414.627.808.848 dan Lain-

lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp29.324.400.000. Besaran pendapatan 

daerah ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Sikka masih mengharapkan 

pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan. 

 Rancangan Belanja daerah yang termuat dalam Rancangan Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 yang telah 

dibahas bersama DPRD Kabupaten Sikka untuk membiayai program, kegiatan 

dan sub Kegiatan sebesar Rp1.492.485.000.000. Terdiri dari belanja Operasi 

sebesar Rp879.939.237.840, belanja Modal Rp386.601.968.330. Belanja Tak 

terduga sebesar Rp5.139.614.673, dan Belanja Transfer sebesar 

Rp220.804.179.157.  

 Dari jumlah belanja diatas, Pemerintah Kabupaten Sikka mengalami defisit 

anggaran sebesar Rp306.000.000.000, atau sebesar 33,5%. Besaran defisit 
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dimaksud pemerintah mengambil langkah kebijakan untuk melakukan pinjaman 

daerah, Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan daerah, 

yang dapat diakses oleh Pemerintah Daerah, untuk pembangunan infrastruktur 

daerah, guna mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat, percepatan 

perekonomian daerah dan kemudahan akses masyarakat terhadap hasil-hasil 

pembangunan. Kebijakan pinjaman ini sejalan dengan kebijakan yang telah 

termuat dalam RPJMD Kabupaten Sikka tahun 2018-2023. 

 Dalam upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 yang sungguh 

nyata mengancam/membahayakan perekonomian Nasional/stabilitas sistem 

keuangan negara sekaligus upaya penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah 

mengeluarkan Kebijakan Keuangan Negara berupa: Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN). Dalam konteks itu, Pemerintah Kabupaten Sikka telah 

mengajukan pinjaman PEN kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) pada 

bulan Agustus 2020  guna membangun berbagai sarana dan prasarana sesuai 

kebutuhan daerah dan masyarakat sebagaiman usulan Pemkab Sikka sebesar 

Rp216.450.090.000, yang tertuang dalam dokumen APBD Sikka Tahun 2021. 

 Perppu No 1 Tahun 2020 sebagai landasan untuk dilakukannya kebijakan 

refocusing serta realokasi anggaran pemerintah. Penyesuaian anggaran pemerintah 

mencakup anggaran pendapatan, belanja, serta pembiayaan menjadi salah satu 

kunci awal respon yang bisa dilakukan instansi pemerintah saat menghadapi 

permasalahan ini. Pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran dilaksanakan 

dengan Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2020. Terkait dilakukannya 

refocusing dan realokasi anggaran, ada langkah yang diambil oleh Pemerintah 
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Kabupaten Sikka antara lain: Melakukan penyesuaian capaian pendapatan daerah 

dalam APBD, Rasionalisasi belanja pegawai yang dilakukan dengan penghentian 

sementara tambahan penghasilan pegawai (TPP), Rasionalisasi belanja 

barang/jasa paling kurang sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja 

terutama untuk perjalanan dinas di daerah maupun keluar daerah, dan lain 

sebagainya. 

 Terdapat beberapa penelitian yang juga membahas tentang kebijakan 

perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah selama masa pandemi COVID-

19 diantaranya adalah Penelitan yang dilakukan oleh Sanjaya (2020), dimana 

dalam penelitiannya membahas Pemerintah Provinsi Banten yang berada pada 

kondisi perekonomian yang buruk akibat pandemi COVID-19 yang mengharuskan 

untuk mengatur kebijakan penganggaran daerah, dimulai dari pengaturan 

pendapatan daerah, belanja daerah, hingga pengaturan pembiayaan daerah. Hasil 

menunjukan kebijakan pengelolaan anggaran daerah saat pandemi COVID-19 di 

Pemerintah Provinsi Banten ialah, Pemerintah Provinsi Banten sudah melakukan 

pengelolaan anggaran mengikuti kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah 

melalui mekanisme refocusing dan realokasi anggaran pendapatan daerah, belanja 

daerah, serta pembiayaan daerah dengan tepat.  

 Bardovič dan Gašparík (2021) dalam penelitiannya yang membahas 

bagaimana pemerintah daerah di Slovakia dihadapkan pada konsekuensi dari 

pandemi COVID-19,  bagaimana mereka menangani situasi tersebut dan 

bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan anggaran partisipatif yang telah 

disetujui. Temuan menunjukkan bahwa ada sekelompok besar pemerintah daerah 
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dan daerah yang telah memutuskan untuk menangguhkan atau membatalkan 

pelaksanaan penganggaran partisipatif. Dari mereka yang memilih untuk 

menerapkannya, satu kelompok tidak perlu secara signifikan beradaptasi dengan 

pembatasan jarak, kelompok lain berhasil mengadakan pertemuan potensial 

sebelum pembatasan pertama mulai berlaku. Hanya kelompok terakhir yang 

menghadapi tantangan paling serius. Namun, penggunaan aktif alat online 

bersama dengan penggunaan periode langkah-langkah yang dirilis terbukti 

penting untuk pelaksanaan penganggaran partisipatif. 

 Dari berbagai persoalan yang timbul sehubungan dengan proses perencanaan 

dan penganggaran yang terjadi di lingkup pemerintah daerah khususnya selama 

masa pandemi COVID-19, dimana dipandang perlu untuk mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan atau faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya 

sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan 

Perencanaan dan Penganggaran: Menjamin Keberlanjutan Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah Pada Masa COVID-19 dan New Normal”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka peneliti merumuskan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi 

anggaran Kabupaten Sikka pada tahun anggaran 2020? 

2. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 dalam perencanaan dan 

penganggaran Pemerintah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2021? 
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3. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Sikka mengatasi kebutuhan pembiayaan 

daerah sebagai akibat dari pandemi COVID-19? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi 

anggaran Kabupaten Sikka pada tahun anggaran 2020. 

2. Untuk mengkaji dampak pandemi COVID-19 dalam perencanaan dan 

penganggaran Pemerintah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2021. 

3. Untuk mengkaji cara yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk 

mengatasi kebutuhan pembiayaan daerah sebagai akibat dari pandemi 

COVID-19. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, 

maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis, 

praktis, maupun dari segi kebijakan.  

1.4.1 Kontribusi Praktis 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sikka terutama sebagai bahan evaluasi dan 

masukkan/saran terkait kebijakan yang diambil dalam perencanaan dan 

penganggaran untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan pembangunan 

daerah pada masa dan pasca COVID-19. 
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2. Bagi masyarakat Kabupaten Sikka bisa mengetahui kebijakan-kebijakan 

yang diambil dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk menjamin 

keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah pada masa dan pasca 

COVID-19 serta dampaknya. 

1.4.2 Kontribusi Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai sumbangan 

pemikiran, dalam rangka pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan 

kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin keberlanjutan 

pelaksanaan pembangunan daerah pada masa dan pasca COVID-19. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran umum 

atau informasi bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap 

studi tentang kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin 

keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah pada masa dan pasca 

COVID-19 sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.3 Kontribusi Kebijakan 

1. Memberikan arahan kebijakan refocusing anggaran dan realokasi anggaran.  

2. Memberikan arahan kebijakan diskresi bagi kepala daerah pada masa 

pandemi ataupun tanggap darurat bencana 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Agar tidak menyimpang dari permasalahan dan lebih terarah, maka dalam 

penulisan penelitian ini peneliti menetapkan ruang lingkup dan batasan pada 

penelitian ini hanya pada pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi 
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Kabupaten Sikka pada tahun anggaran 2020, bagaimana dampak dampak pandemi 

COVID-19 dalam perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Sikka 

tahun anggaran 2021 dan cara yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk 

mengatasi kebutuhan pembiayaan daerah sebagai akibat dari pandemi COVID-19. 
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