Potret Kinerja APBN/APBD 2018 di Gorontalo

Journalist: djpbgorontalo, Tanggal: 16 Jan 2019
Gorontalo, Selasa (15/1) Kinerja APBN 2018 skala nasional sangat membanggakan. Capaian ini tergambar
dari realisasi Pendapatan Negara yang mencapai 102,5 persen, yaitu Rp1.942,3 Triliun dari pagu Rp1.894,7
Triliun. Sementara Belanja Negara mencatatkan capaian realisasi yang signifikan sebesar 99,2 persen, yaitu
Rp2.202,2 Triliun dari pagu Rp2,220,7 Triliun. Pada pos yang lain Dana Desa mencatatkan realisasi sebesar
99,8 persen, sedangkan DAK Fisik realisasinya mencapai 93,1 persen. Selain itu, untuk pertama kalinya
dalam 15 tahun, Pemerintah tidak mengajukan perubahan Undang-Undang APBN atau yang lazim disebut
APBN-P. Progres ini menunjukkan perencanaan dan penganggaran yang semakin matang. Fakta ini
terungkap dalam Press Conference Kinerja APBN/APBD 2018 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Gorontalo.
Lalu bagaimana dengan capaian kinerja APBN/APBD 2018 di Gorontalo. Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharan Provinsi Gorontalo, Fahma Sari Fatma menyampaikan bahwa capaian kinerja APBN 2018
regional Gorontalo turut berkontribusi terhadap capaian nasional yang membanggakan. Di sisi Pendapatan
Negara, Gorontalo berhasil menghimpun capaian sekitar 85,11 persen, yaitu terealisasi Rp1,03 Triliun dari
target 1,13 Triliun. Capian ini disumbangkan oleh Penerimaan Pajak sebesar Rp803,81 Miliar dari target
971,23 Miliar (82,65 persen), Penerimaan Bea Cukai Rp450 juta dari target 270 juta (166,66 persen) dan
PNBP sebesar Rp224,23 miliar dari target Rp160,9 Miliar (139,65 persen).
Pada bagian lain Belanja Negara mencatatkan realisasi sebesar 92,68 persen, yaitu Rp5,44 Triliun dari total
pagu Rp5,87 Triliun, yang terdiri dari:
Belanja Pegawai terealisasi Rp1,11 Triliun dari pagu Rp1,13 Triliun (98,5 persen)
Belanja Barang terealisasi Rp1,66 Triliun dari pagu Rp1,75 Triliun (94,31 persen)
Belanja Modal terealisasi Rp1,28 Triliun dari pagu Rp1,49 Triliun (85,5 persen)
DAK Fisik terealisasi Rp839,56 Miliar dari pagu Rp941,37 Miliar (89,18 persen)
Dana Desa terealisasi Rp536,74 Miliar dari pagu Rp537,04 Miliar (99,94 persen)

Bantuan Sosial terealisasi Rp13,44 Miliar dari pagu Rp13,47 Miliar (99,78 persen)
“Selama tahun anggaran 2018 terdapat beberapa isu yang menjadi tantangan dan hambatan dalam
pelaksanaan anggaran”, papar Fahma. Isu-isu tersebut diantaranya proses pembebasan lahan yang berlarutlarut, DIPA terlambat diterima, keterlambatan lelang, dan terjadinya bencana alam. “Belajar dari
pengalaman tersebut, perlu diperhatikan strategi pelaksanaan anggaran tahun 2019”, lanjut Fahma. Langkahlangkah strategis tersebut diantaranya:
Melakukan reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian kinerja
Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak ke KPPN
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait sebelum melakukan proses pembebasan lahan
Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan
Pengendalian pengelolaan UP/TUP.
Peningkatan kompetensi pengelola keuangan
Pada bagian lain, disampaikan pula kinerja APBD 2018 Provinsi Gorontalo oleh Kepala Biro Pengendalian,
Pembangunan, dan Ekonomi (P2E) Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone. Sagita menyampaikan bahwa
berdasarkan data realisasi E-MONEP, capaian kinerja APBD 2018 sangat menggembirakan. “Realisasi
pekerjaan fisik mencapai 98,52 persen, sementara realisasi keuangan mencapai 93,84 persen”, papar Sagita.
Namun terdapat beberapa catatan pula dalam capaian tersebut, yaitu masih terdapatnya OPD yang belum
dapat mencapai target realisasi yang ditetapkan”, tambahnya lagi. Kinerja anggaran tersebut tentunya
berkontribusi dalam menstimulus perkonomian di Gorontalo. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi
triwulan III-2018 mancapai 5,24 persen (yoy), sedangkan tingkat inflasi terjaga di 2,15 persen (yoy).
Pemerintah Provinsi Gorontalo senantiasa berkomitmen dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran
sehingga dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. (DvL)
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