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BAB  III 
RANCANGAN  KERANGKA  EKONOMI 

DAERAH  DAN  KEBIJAKAN  
KEUANGAN  DAERAH 

 
 
 

Bab ini memuat uraian dan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 

berjalan (2015) dan tahun lalu (2014), yang antara lain mencakup indikator 

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan 

pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah untuk Tahun 2016, 

meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.  

 

3.1   ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 

3.1.1  Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2014-2015 dan Perkiraan Tahun 2016 

Perkembangan ekonomi Kota Tomohon berimbas dari perkembangan ekonomi 

Provinsi Sulawesi Utara, yang tidak lepas dari dari situasi perkembangan ekonomi 

yang terjadi di kota Manado sebagai daerah barometer perekonomian di Sulawesi 

utara.   

Secara umum Kinerja perbankan konvensional Sulawesi Utara menunjukkan 

perlambatan sejalan dengan arah kebijakan moneter. Perlambatan pertumbuhan 

terutama terjadi pada sisi kredit, sementara pertumbuhan DPK relatif meningkat.  

Pada triwulan II 2014 perkembangan perbankan umum syariah di Sulawesi Utara 

mengalami penurunan terutama dari sisi aset dan DPK. Kinerja BPR Provinsi Sulawesi 

Utara pada triwulan II 2014 mengalami kontraksi jika dilihat dari sisi aset, namun 

demikian NPL mulai menunjukkan perbaikan walaupun harus tetap diwaspadai 

karena masih berada pada level diatas 5%. Dukungan fiskal yang berasal dari 

pemerintah pusat untuk pengembangan ekonomi daerah tercermin dari transfer 

dana berupa Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus. 

Dukungan fiskal dari pemerintah pusat kepada Provinsi Sulawesi Utara serta 15 

kab/kota di bawahnya termasuk untuk Kota Tomohon pada tahun 2014 

menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2013. Kondisi ketenagakerjaan di 

Sulawesi Utara mengalami perkembangan yang cukup baik di tengah laju 

pertumbuhan perekonomian Sulawesi Utara yang masih cukup tinggi di triwulan II 
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2014. Dari sisi kesejahteraan, kondisi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara 

menunjukkan peningkatan terbatas pada triwulan laporan. 

Hal-hal diatas inilah yang menyebabkan Perekonomian Sulawesi Utara 

pada triwulan IV 2014 sebesar 6,31% (yoy) dengan tekanan inflasi di triwulan IV 

tahun 2014 sebesar 9,67% (yoy) yang diwakili oleh kota Manado. Pertumbuhan 

terutama akan berasal dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR), sektor 

Bangunan dan sektor Angkutan dan Komunikasi. Tren perlambatan laju inflasi 

tahunan Kota Manado diprakirakan masih berlanjut hingga triwulan III 2014, 

sehingga angka inflasi tahunan di bulan September 2014 akan berada pada kisaran 

4,35%±1% (yoy). Perkembangan sektor keuangan khususnya perbankan di Sulawesi 

Utara diperkirakan masih akan tumbuh positif kendati mengalami perlambatan 

khususnya di sisi aset dan kredit. 

Inflasi yang terjadi di Sulut terutama berasal dari sisi suply dibanding sisi 

permintaan. Dimana komponen utama pembentuk inflasi berasal dari harga komoditi 

yang diatur oleh pemerintah dan harga pangan yang bergejolak, dalam dua tahun 

terakhir, inflasi pada kelompok Administered Prices terutama disumbang oleh 

komoditas angkutan dalam kota, tarif listrik dan harga BBM, sedangkan untuk 

kelompok Volatile Foods, komoditas utama penyumbang inflasi yaitu dari bawang 

merah, rica dan tomat (barito) termasuk sayur mayur. Disamping itu inflasi Sulut juga 

tidak lepas dari pengaruh Shocks yang tidak dapat dihindari seperti gangguan 

produksi karena bencana alam, yang pada akhirnya berpengaruh pada kelompok 

Volatile Foods. Tantangan pengendalian inflasi dikarenakan antara lain budaya 

makan pedas. “Budaya makan dengan bumbu pedas bagi masyarakat Sulut sudah 

menjadi ciri khasnya.  

Sedangkan Inflasi yang terjadi di kota Manado bulan desember tahun 

2014 sebesar 9,67% (yoy). Inflasi terjadi karena kenaikan indeks pada semua 

kelompok komoditas yaitu meliputi kelompok bahan makanan sebesar 9,31%, 

kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,70%, kelompok 

perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 1,42%, kelompok sandang 

sebesar 1,16%, kelompok kesehatan 0,38%, kelompok pendidikan, rekreasi, olahraga 

sebesar 0,71%, kelompok transport komunikasi dan jasa keuangan sebesar 7,22%. 

Semua kelompok ini memberikan sumbangan/andil inflasi bulan desember 2014. 

Dampak kenaikan inflasi kota manado berimbas pula di kota Tomohon hal 

ini terasa yang diakibatkan  oleh adanya  penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) serta 

kenaikan harga LPG 12 Kg dan dampak rambatnya terhadap kenaikan harga LPG 3 

Kg, dan juga kenaikan harga beberapa komoditas aneka bumbu akibat kekeringan 

yang melanda dan komoditas pangan strategi lainnya seperti padi dan berbagai 

jenis holtikultura.  
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Dengan kenaikan inflasi yang terjadi maka Pertumbuhan Ekonomi kota 

Tomohon tahun 2013 yang ditunjukan oleh pertumbuhan ekonomi PDRB ADHK 

sebesar 6,93% atau naik sebesar 0,099% dari tahun sebelumnya. Dilihat secara 

sektoral, sector yang paling tinggi pertumbuhannya dintahun 2013 adalah sector 

listrik, gas dan air bersih  dengan pertumbuhan sebesar 9,11%, kemudian diikuti 

oleh sektor jasa-jasa sebesar 8,84% sedangkan pertumbuhan terkecil adalah pada 

sector pertambangan dan penggalian hanya 2,12%. 

 

Grafik III-1. 

PDRB Kota Tomohon Tahun 2009 – 2013 

 

 

Sumber: PDRB Kota Tomohon Tahun 2014 

 

Grafik III-2. 

Struktur Perekonomian Kota Tomohon Tahun 2013 

 

 

Sumber : PDRB Kota Tomohon Tahun 2014 
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Grafik III-3. 

PDRB per kapita Kota Tomohon Tahun 2009–20131s 

 

 

Sumber : PDRB Kota Tomohon Tahun 2014 

 

Untuk tahun 2014 berdasarkan kondisi ekonomi diasumsikan tingkat 

kenaikan PDRB ADHK sebesar 1,91 Trilyun rupiah atau tingkat kenaikannya sama 

seperti tahun sebelumnya sebesar 0,06% dari nilai PDRB ADHK naik sebesar 0,10% , 

maka Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon 2014 diproyeksikan naik sebesar  

6,99%.   

Perlambatan kenaikan nilai PDRB tidak lepas dari dampak situasi perekonomian yang 

terjadi di negara Indonesia. Tahun 2014, konsumsi masyarakat diperkirakan sedikit 

melambat didorong masih lambatnya konsumsi pemerintah, sejalan dengan program 

penghematan dan melambatnya konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari 

kenaikan inflasi. Pengeluaran ekspor barang dan jasa yang turun pertumbuhannnya 

sebesar 0,78% padahal pada periode triwulan pertama 2013 laju pertumbuhan 

ekspor barang dan jasa tumbuh positif sebesar 3,58% dan perlambatan ini 

merupakan strategi pemerintah untuk mengatasi current account deficit atau defisit 

transaksi berjalan menuju ke level yang lebih sehat. Situasi ekonomi yang terjadi  

berdampak pula pada perekonomian pemerintahan daearah kabupaten/kota 

termasuk di kota Tomohon.  
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Grafik III-4. 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon Tahun 2008 – 2013 

 

 

Sumber : PDRB Kota Tomohon Tahun 2014 

 

Perkembangan ekonomi Kota Tomohon diawal tahun 2015 terjadi gejolak 

karena adanya kenaikan BBM bersubsidi yang diikuti dengan penaikan tarif angkutan 

dalam dan luar kota yang menyumbang inflasi yang cukup besar. Kondisi ekonomi 

kuartal I tahun 2015 kurang lebih sama dengan tahun 2014 hal ini tercermin juga 

dari beberapa harga jual komoditi nasional yang melemah. 

Meski dihadapkan sejumlah tantangan, perekonomian Kota Tomohon tetap 

kondusif. Dalam bidang ekonomi pemerintah meningkatkan peranannya melalui 

sasaran-sasaran diantaranya dengan melanjutkan dan meningkatkan good practice 

yang telah ada,  pengembangan berbagai potensi lokal (termasuk dari sektor-sektor 

informal), sumber daya alam yang ada, dan terus mengupayakan profesionalisme 

SDM, serta pengembangan investasi di segala bidang. Untuk Inflasi di Kota Manado 

pada triwulan I tahun 2015 ditekan dengan kisaran 8,71% atau 1% (yoy)  (sumber: 

Kajian Ekonomi BI, Tahun 2015). 

 Maka pertumbuhan ekonomi (PE) Kota Tomohon tahun 2015 dapat naik 

sebesar 7,2%. Angka ini sebanding dengan kenaikan pertumbuhan PDB yang 

ditargetkan Provinsi Sulawesi Utara dalam RPJMN 2015-2019 demikian halnya tahun 

2016 Pertumbuhan ekonomi (PE) naik sebesar 7,4%. 

 

 

 

 

 

 

Pertumbuhan Ekonomi          8,96                6,09                6,10                6,54                6,92                6,93 

                                                2008               2009               2010               2011                2012               2013 
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Tabel III-1. 

Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Tahun ke Tahun 

Tahun 2012 – 2014 

 

Inflasi 2012 2013 2014 

Desember 0,10 2,69 3,83 

Tahun Kalender (Desember terhadap 

Desember 
6,04 8,12 9,67 

Desember terhadap Desember (Tahun ke 

Tahun) 
6,04 8,12 9,67 

   Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sulut, Tahun 2015 

 

 

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Tomohon 

Potensi investasi kota Tomohon memicu pengembangan kualitas daerah dengan 

tenaga professional dibidangnya. Melalui investasi dapat mempertahankan 

pencapaian proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 terutama untuk 

perkembanggan pada industri pertanian serta realisasi infrastruktur pendukung yang 

tersedia dapat mendorong masuknya investasi bagi pemerintah kota Tomohon. Daya 

dukung sektor pertanian di Kota Tomohon merupakan prospek di tahun 2016. Kota 

Tomohon merupakan daerah yang menurut persentase 22,29% dari jumlah 

penduduknya dengan mata pencarian sebagai petani (sumber: Dinas Kependudukan 

dan Catatan sipil, Tahun 2014) dan terdapat 476 kelompok tani ditahun 2015 

(sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan). Oleh 

karena itu, pertanian merupakan salah satu sektor di bidang ekonomi yang memiliki 

arti dan kedudukan penting dalam pembangunan di Kota Tomohon. Namun saat ini 

keberadaan sumberdaya lahan yang semakin terbatas dan tidak mampu lagi 

mengimbangi kebutuhan. Oleh karena itu petani harus melakukan terobosan yang 

sifatnya inovatif. . 

Disisi lain nilai PDRB ADHB Kota Tomohon mengalami kenaikan dari target 

yang diharapkan  tahun sebelumnya hal ini dapat dilihat pada tahun 2013 dimana 

nilai PDRB ADHB sebesar 1,81 Trilyun rupiah sedangkan yang ditargetkan pada 

RKPD tahun 2015 sebesar 1,79 Trilyun rupiah, dengan kontribusi terbesar PDRB 

ADHB tahun 2013 adalah dari sektor Bangunan/konstruksi hal ini menggambarkan 

daya dukung investasi di Kota Tomohon semakin berdampak positif sebagai daerah 

pengembangan investasi dibidang usaha barang dan jasa namun untuk sektor 

pertanian diharapkan dapat memaju pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian. 

Namun bila dilihat kontribusi pertanian dalam pembentukan PDRB Kota Tomohon 

pada tahun 2013 berada pada urutan ke empat dengan kontribusi sebesar 13,85% 
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dengan sub sektor yang dominan yaitu sub sektor tanaman bahan makanan sebesar 

5,32% terhadap PDRB. Oleh karena itu tahun 2016 ada harapan untuk peningkatan 

pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian. Pemerintah berharap bahwa 

masyarakat tidak mengalihfungsikan lahan pertanian untuk pengembangan 

pemukiman/perumahan. Hal ini sekaligus mendukung program pemerintah nasional 

dalam bidang pertanian untuk menjaga ketahanan pangan dan swasembada 

pangan. Sekaligus mengembangkan pertanian terpadu yang berbasis pelestarian 

alam dan lingkungan dalam masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara berada diatas angka rata-

rata nasional. Kota Tomohon beserta kabupaten/kota lainnya memberikan kontribusi 

dalam pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Faktor-faktor yang berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi di Kota Tomohon yaitu kualitas sumber daya manusia 

sebagai penentu pertumbuhan. Hal ini dapat digambarkan dari perkembangan IPM  

yang mengalami tren positif kenaikan dari tahun ke tahun. Selama dua tahun 

terakhir perkembangan IPM di Kota Tomohon menunjukan tren positif yaitu naik 

dari 76,87 pada tahun 2012 menjadi 77,40 pada tahun 2013. Unsur yang mendukung 

peningkatan IPM adalah peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH), rata-rata lama 

sekolah, dan pengeluaran perkapita termasuk jaminan tingkat keamanan dimana 

angka kriminalitas sampai bulan Mei 2015 berjumlah 319 kasus dan angka ini lebih 

kecil dari tahun sebelumnya yang berjumlah 364 kasus, diharapkan tren positif 

terjadi di tahun selanjutnya. Dengan melihat dimensi kesehatan, pendidikan, 

pengetahuan dan hidup yang layak di Kota Tomohon maka mempengaruhi kenaikan 

pertumbuhan ekonomi 2016. Adapun proyeksi indikator makro ekonomi Kota 

Tomohon tahun 2015 dan rencana pencapaian indikator makro ekonomi 

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2012-

2015 adalah sebagai berikut. 

 

                                              Tabel III-2. 

Indikator Makro Ekonomi Kota Tomohon Tahun 2011-2015* 

 

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Penduduk (jiwa) 92.583 93 629 95.157 101.665  

Tingkat Kemiskinan (%) 6,56 5,82 6,57 5,47* 5,36* 

Penggangguran terbuka (%) 8.79 8,68 8,57* 8,47* 8,37* 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,29 6,92 6,93 7,2 7,2 

PDRB (ADHB) Trilyun Rupiah 1,481 1,630 1,81 1,99* 2,19 

Jumlah investasi (juta Rp) - 14.565.702 14.987.623 15.437.623* 15.937.623 

Inflasi (%) 0.67 6.04 8,12 9,67 8,12* 

Sumber : BPS Kota Tomohon, Tahun 2014 
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Tabel III-3. 

IKK, IPM serta  Komponen Penyusuunnya di kota Tomohon 

Tahun 2013 

 

 

    Sumber : Tomohon Dalam Angka Tahun 2014 

 

Dengan melihat data yang ada dapat diasumsikan bahwa tahun 2015 jika 

inflasi sampai pada triwulan IV dapat ditekan sebesar 1,55% melalui kebijakan-

kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan diterapkan pola hidup hemat pada 

masyarakat serta adanya penghematan anggaran pada APBD tahun anggaran 2016, 

maka diharapkan pendapatan perkapita naik sebesar 6,72 (ribu rupiah) dengan 

asumsi IPM sepanjang lima tahun terakhir mengalami kenaikan maka dapat 

diproyeksikan indicator ekonomi kota Tomohon di tahun 2016 sebagai berikut  

 

Tabel III-4. 

Proyeksi Indikator Makro Ekonomi 

Kota Tomohon Tahun 2016 

 

Indikator 
Tahun 

2015* 2016* 

Jumlah Penduduk (jiwa)   

Tingkat Kemiskinan (%) 5,36* 5, 02* 

IPM 77.35* 77,47* 

Laju Pertumbuhan Penduduk 1.311*  

Penggangguran Terbuka (%) 8,37*  

Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,2* 7,4* 

PDRB (ADHB) Trilyun Rp 2,19*  

Jumlah Investasi (juta Rp) 15.937.623*  
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III.2.   ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

III.2.1.   PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

III.2.1.1. Arah Pengolahan Pendapatan 

Dalam pengolahan APBD harus diperhatikan upaya peningkatan pendapatan pajak 

dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan 

daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting 

peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun 

pemberian pelayanan kepada publik. Arah pengelolaan pendapatan daerah kota 

Tomohon yaitu Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah 

2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah 

 

III.2.1.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah 

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak 

kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan 

pemerintah. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan 

efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan 

dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. 

 

III.2.1.3. Arah Pembiayaan Daerah 

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat 3 

dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003tentang keuangan Negara dan pasal 83 

ayat 2 berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, maka jumlah 

kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankan melebihi 3% dari PDRB tahun 

bersangkutan. 

 

a. Dana Perimbangan 

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) 

2) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari 

DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak 

Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2016.   
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3) Pendapatan DBH-Pajak dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom 

baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian 

Keuangan mengenai Daftar Perkiraan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 

Anggaran 2015 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) 

DAU dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2016. 

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau 

Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran 

DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2014. 

 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

1) DAK dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK 

Tahun Anggaran 2016. 

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka 

penganggaran DAK didasarkan pada:  

a) Alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 

yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau  

b) Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang 

tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disetujui bersama antara Pemerintah 

dan DPR-RI. 

2) Daerah penerima DAK Tahun Anggaran 2016 dapat melakukan optimalisasi 

penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali 

kegiatan DAK Tahun Anggaran 2016 dalam APBD Tahun Anggaran 2016 

untuk kegiatan DAK bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk 

teknis yang telah ditetapkan 

 

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Pendapatan daerah  mengalami persentase kenaikan sama seperti tahun sebelumnya 

Berdasarkan data series kurun waktu 2014-2015, Secara persentase dan nominal 

kenaikan fluktuatif secara konsisten, begitu juga dengan kelompok dana 

perimbangan yang menunjukkan kecenderungan peningkatan baik secara nominal 

dan persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah. 

Proyeksi tahun 2016 saran DAU masih disesuaikan dengan penerimaan 

DAU tahun sebelumnya masih berdasarkan permendagri nomor 37 tahun 2014 

bahwa: DAU dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum 

Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran sebelumnya. Apabila 
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Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat 

Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU 

tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran sebelumnya. Maka DAU 

2016 masih mengikuti alokasi DAU tahun sebelumnya. 

Gambaran tentang target dan realisasi Pendapatan Kota Tomohon dapat dilihat 

dalam Tabel dibawah ini : 

 

                                                 Tabel III-5. 

Target dan Realisasi Serta Proyeksi 

Pendapatan Kota TomohonTahun 2014-2016* 

 

Sumber :  

Penerimaan Pendapatan 

Daerah 

Tahun 2014 

Tahun 2015 
Tahun 2016 

Proyeksi * 
Target Realisasi 

(unaudited) 

1. Pendapatan Asli 

Daerah 

21.206.931.368 20.100.568.636 24.989.931.368 26,479,466,368 

- Hasil Pajak Daerah 8.274.465.000   9.756.925.375 10.512.465.000 12,000,000,000 

- Retribusi Daerah 2.832.000.000 1.880.245.228 4.498.000.000 4,500,000,000 

- Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yg Dipisahkan 

1.500.000.000 789.995.731 1.500.000.000 1,500,000,000 

- Lain-Lain PAD 8.600.466.368 7.673.402.302   8.479.466.368     8,479,466,368 

2. Pendapatan Transfer 

– Dana Perimbangan 

436.867.415.000 438.339.080.739 426.687.859.000 580,176,613,000 

- Bagi Hasil Pajak/Bagi 

hasil bukan pajak 

23.050.000.000 24.521.665.739 24.945.918.000 24,945,918,000 

- DAU 376.334.135.000 376.334.135.000 360.894.361.000 433,517,714,456 

- DAK 37.483.280.000 37.483.280.000 40.847.580.000  101,711,980,000 

- DAK Non Fisik    51,719,259,000  

3. Lain-lain Pendapatan 

yang sah 

80.631.625.249 69.595.987.078 93.793.962.954 24.012.890.374 

-  Dana bagi hasil pajak 

dari provinsi dan 

pemerintah daerah 

lainnya 

20.880.858.249 14.000.872.283 20.881.286.954 19,012,890,374 

- Dana Penyesuian dan 

otonomi khusus 

54.054.767.000 54.066.314.795 72.912.676.000     5,000,000,000 

- Bantuan Keuangan 

dari Provinsi atau 

Pemerintah daerah 

lainnya 

5.096.000.000 1.528.800.000 1.000.000.000  

Total 538.105.971.617 528.035.636.453 545.471.753.322 662,387,228,207 
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- LRA Pendapatan dan Belanja Daerah s/d 31 des 2014 

- Ringkasan penjabaran APBD TA 2015 

    Ket : * data proyeksi 

 

 

 

III.2.2.   ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun pertama dari Pemerintah Kota Tomohon, 

sehingga anggaran tahun 2016 menampung secara utuh kebijakan dan program dari 

Pemerintah Pusat (kabinet kerja). Berdasarkan kondisi tersebut arah kebijakan 

keuangan tahun 2016 adalah : 

a. Defisit daerah dikendalikan pada tingkat yang suistainable (lebih rendah dari 

APBD 2015) dengan tetap memperhatikan peran APBD dalam perekonomian. 

b. Mengoptimalkan pendapatan daerah baik Perpajakan dan Pendapatan daerah 

bukan pajak 

c. Pengendalian dan peningkatan kualitas belanja daerah; belanja daerah dan 

belanja transfer dari pemerintah propinsi maupun pusat dan dana desa 

d. Melanjutkan program-program prioritas tahun 2015 

e. Memenuhi anggaran kesehatan 5% APBD 

f. Memperkuat desentralisasi fiskal 

 

Pemerintah kota diharapkan dapat mengendalikan defisit anggarannya 

melalui optimalsasi penerimaan Perpajakan dan optimalisasi Pendapatan daerah 

Bukan Pajak dengan tetap menjaga iklim investasi kota dan konservasi lingkungan. 

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah 

yang berpotensi besar adalah pajak restoran, menunjukkan peningkatan. 

Dari tahun ke tahun penerimaan dari pajak daerah menunjukkan tren 

meningkat. Hal ini, antara lain disebabkan adanya potensi komponen dana bagi hasil 

pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) yang 

diserahkan kepada kabupaten/kota dan dengan ditetapkannya Undang- Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga terjadi 

pelimpahan kewenangan pemungutan pajak dari Provinsi ke kabupaten/kota, yaitu 

untuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dimana 

setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak sebesar 20% 

dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan dimana dikenakan pajak sebesar 5%. Sedangkan komponen Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih memperlihatkan tren 

yang stabil.  
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Perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon pada tahun 2016 

berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta 

realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. 

Berdasarkan Penjabaran APBD Tahun 2015, pendapatan daerah sebesar 

0,17% atau Rp. 545.471.753.322,- dari tahun sebelumnya  dengan pertumbuhan PAD  

sebesar 0,19%. 

Namun untuk tahun 2016  diproyeksikan prosentase kenaikan pendapatan 

sebesar 0,9 % target sebesar Rp 551.048.002.641,-* dengan pertumbuhan PAD 

sebesar 0,14 atau 14%. 

Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2016 ini telah mempertimbangkan 

peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi yang telah disesuaikan 

dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan pajak dari PBB Perdesaan Perkotaan 

(PBB P2) yang akan dialihkelolakan menjadi pajak Daerah Kota Tomohon serta 

kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. 

 

 

III.2.3.  ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2015 yang merupakan potensi daerah 

dan sebagai penerimaan Kota Tomohon sesuai urusannya diarahkan melalui upaya 

peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana 

perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon untuk 

meningkatkan pendapatan daerah adalah: 

1. Memantapkan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah; 

2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi; 

3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan 

Pemerintah Pusat, Provinsi dan SKPD Penghasil; 

4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan 

kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; 

5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah; 

6. Meningkatkan peran SKPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan 

pendapatan; 

7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah; 

8. Memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi 

atau melebihi target pencapaian PBB, berupa penambahan biaya operasional. 

 

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan 

sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut: 
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1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21; 

2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian 

dalam Dana Perimbangan; 

3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana 

Perimbangan. 

 

 

III.2.4.   ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 

Kebijakan belanja daerah tahun 2016 diupayakan dengan pengaturan pada 

pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif. Dalam hal ini perintah harus 

meningkatkan alokasi belanja produktif lewat infrastruktur serta penguatan SDM dan 

mengendalikan belanja. 

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 harus 

digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib 

diprioritaskan 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. Pelaksanaan urusan 

wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah 

ditetapkan. 

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan 

pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat 

dilaksanakan bersama, termasuk penanganan program prioritas Kota Tomohon 

diantaranya: pendidikan, kesehatan ,infrastruktur dan pertanian. 

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja 

pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan 

keuangan, dan belanja tidak terduga. 

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara 

langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, dan belanja modal.  

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil 

Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta 

pemberian gaji ketiga belas. Serta acress sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai 
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untuk gaji pokok dan tunjangan. Pengangaran Tambahan Penghasilan Daerah PNSD 

harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD. 

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan 

mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2014 dengn kegiatan-kegiatan yang 

tidak dapat diprediksi seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan 

bencana alam dan bencana sosial. 

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan 

pilihan. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan 

produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi 

kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan 

kualitas kemampuan teknis.  

Pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya 

didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam 

kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas 

pelaksanaan kegiatan dimaksud.   

 

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus 

dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat. 

2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran 

yang berbasis kinerja dengan pendekatan program pembangunan yang disertai 

sistem pelaporan yang makin akuntabel. 

3. Mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, 

infrastruktur dan suprastruktur. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka 

pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tomohon yang terdiri dari urusan wajib 

dan urusan pilihan. 

4. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja 

daerah tahun 2015 tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum 

selesai tahun sebelumnya, dalam rangka peningkatan indeks pendidikan 

meliputi AMH dan RLS, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan, menuju 10% sesuai UU 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, guna peningkatan kualitas dan 

aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks 

kesehatan masyarakat, terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan 

anak. 
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6. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Ppembangunan yang 

Berkeadilan, yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan 

pencapaian target MDG’s. 

7. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost 

secara terukur dan terarah. 

8. Dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD Kota Tomohon, maka dialokasikan 

dana penyertaan modal kepada BUMD dalam anggaran APBD 2015 sesuai 

dengan kebutuhan dan ketersediaan dana. 

9. Peningkatan efektivitas penggunaan dana PPMK dan PNPM P2KP oleh 

masyarakat dalam mendukung kualitas pelayanan publik dan sinkronisasi 

implementasi antara rencana pembangunan Kota Tomohon dengan masyarakat 

melalui kelurahan. 

 

Proyeksi kenaikan belanja daerah sebesar 0,10 % tahun 2016 dituangkan 

dalam Tabel sebagai berikut: 

 

Tabel III-6. 

Realisasi dan Proyeksi serta proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014–2016* 

 

Uraian 2014 Tahun 

2015 

Tahun  

2016* Target Realisasi  

Belanja Tidak 

langsung  

Belanja Operasi 

285.606.276.679 253.290.696.949 319.011.655.225 327.395.039.119* 

Belanja pegawai 276.631.243.515 248.462.999.684 302.687.954.661 310.255.153.527 

Belanja barang     

Belanja Hibah 6.250.000.000 3.575.000.000 12.875.000.000 13.518.750.000 

Belanja Bantuan 

sosial 

820.000.000 785.775.000 1.000.000.000  

1.050.000.000 

Belanja bantuan 

keuangan kepada 

prov/ kota dan 

pemerintah desa 

595.033.164 466.922.265 595.033.164 624.784.822 

Belanja tidak 

terduga 

1.310.000.000 - 1.853.667.400 1.946.350.770 

Belanja langsung 286.838.415.313 261.279.242.439 265.692.697.000 320.000.979.999* 

Belanja Pegawai 29.997.085.000 28.785.270.000 28.624.670.000 60.822.904.012 

Belanja barang 

dan jasa – selain 

hibah dan 

bantuan sosial 

99.449.220.550 83.699.511.242 117.149.970.564 133.263.135.929 

Belanja Modal 165.065.171.575 150.961.037.144 119.918.057.199 125.914.940.058 

Total 572.444.691.992 514.569.939.388 584.704.352.989 647.396.019.118* 
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Sumber :  

- LRA Pendapatan dan Belanja Daerah s/d 31 des 2014 

- Ringkasan penjabaran APBD TA 2015 

Ket : * data proyeksi  

 

 

III.2.5.   ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Pengendalian pembiayaan yang berasal dari utang dalam batas yang manageable 

serta mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif. 

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan menutupi selisih antara 

Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan. Jika Pendapatan Daerah lebih kecil 

dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi 

dengan Penerimaan Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih besar dari Belanja Daerah, 

maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk 

Pengeluaran Daerah. Oleh sebab itu, Pembiayaan Daerah terdiri Penerimaan Daerah 

dan Pengeluaran Daerah. Pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2012-2014, 

memperlihatkan bahwa penerimaan pembiayaan selama ini hanya bersumber dari 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Besaran SILPA yang 

relatif besar ini, terutama disebabkan over target pendapatan dan efisiensi 

penggunaan anggaran. 

Besaran SILPA menunjukkan tren menurun, yang dapat diartikan bahwa, 

disparitas antara perencanaan pendapatan dan belanja daerah dengan 

pelaksanaannya yang semakin mengecil menunjukkan bahwa proses perencanaan 

dilaksanakan dengan lebih cermat sehingga akan lebih baik pada tingkat 

pelaksanaannya. 

Kebijakan pembiayaan dirumuskan berdasarkan asumsi bahwa kebutuhan 

pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada 

kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi dan 

dapat ditempuh melalui: 

 

1. SILPA dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya 

dan rata-rata SILPA akan diupayakan semakin menurun sebagai akibat dari 

optimalnya penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Rata-rata SILPA 

diupayakan maksimum 5% dari APBD tahun sebelumnya. 

2. Penerimaan Pinjaman Daerah dari dalam maupun luar negeri melalui 

penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai 

pembangunan infrastruktur publik terutama pelayanan air minum. 

3. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari 

pencairan dana cadangan, peruntukkan waktu penggunaan dan besarnya 
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disesuaikan dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan, 

sedangkan penerimaan hasil bunga/deviden dana cadangan dianggarkan pada 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

 

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

(SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan 

mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam 

rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 

yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Surplus 

atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan 

anggaran belanja daerah. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan 

(SILPA) Tahun Anggaran 2015 bersaldo nol. 

Adapun realisasi dan proyeksi Penerimaan pembiayaan daerah tahun 

anggaran 2013-2016* sebagaimana Tabel berikut ini : 

 

Tabel III-7. 

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah 

Tahun Anggaran 2013-2016 

 

Uraian APBD 2013 APBD 2014 APBD 2015 APBD 2016* 

Penerimaan 

Pembiayaan Daerah 

22.748.129.071 23.832.924.5322 39.232.599.667 14.991.209.089 

Sisa Lebih 

Perhitungan 

Anggaran Tahun 

Sebelumnya 

0,00 0,00   

Penerimaan 

Pencairan Dana 

Cadangan 

    

Penerimaan 

Pinjaman Daerah 

27.025.926.365 24.832.924.532 41.162.599.667  

Pengeluaran 

Pembiayaan Daerah 

4.700.000.000 1.000.000.000 1.930.000.000  

Penyertaan Modal    1.000.000.000  

Pembayaran Pokok 

Hutang 

4.700.000.000 1.000.000.000 930.000.000  

Jumlah Penerimaan 

Pembiayaan Daerah 

22..325.926.365 23.832.924.532 39.232.599.667  

SILPA (422.202.706) 0,00 0,00 14.991.209.089 

Sumber :  

- LRA Pendapatan dan Belanja Daerah s/d 31 des 2014 

- Ringkasan penjabaran APBD TA 2015 

Ket : * data proyeksi 


