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Saudara Para Pejabat Eselon I dan II dari Departemen Dalam Negeri,
Departemen Keuangan dan Bappenas,
Para Kepala Bappeda Provinsi,
Hadirin Peserta Konsultasi Triwulanan III Pusat – Bappeda Provinsi sekalian.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita.
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya pada hari ini kita bisa
berkumpul melaksanakan acara Konsultasi Triwulanan III Tahun 2007 antara
Pemerintah Pusat dengan Bappeda Provinsi sebagai kelanjutan dari konsultasi
sebelumnya yang dilaksanakan pada bulan Juli yang lalu. Saya ucapkan selamat
datang di gedung Bappenas ini kepada semua peserta dari provinsi. Saya senantiasa
memandang bahwa forum seperti ini sangat strategis untuk mendiskusikan dan
mencari solusi pemecahan atas berbagai permasalahan pembangunan, khususnya
pembangunan daerah.
Selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN 2004-2009, kita memang telah mencatat
berbagai kemajuan dilihat dari sisi ekonomi makro baik diukur dengan pertumbuhan
ekonomi, inflasi, maupun nilai tukar. Namun, kita juga dituntut untuk terus bekerja
keras mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004–2009
khususnya terkait masalah pengangguran, kemiskinan, bencana alam, rusaknya
lingkungan, dan rusaknya infrastruktur hampir di semua daerah.
Tuntutan untuk bekerja keras akan semakin menguat karena kita akan menghadapi
perkembangan ekonomi dunia yang tidak begitu cerah. Faktor utama penyebabnya
adalah harga minyak bumi yang terus meningkat tinggi, dan gejolak pasar modal yang
belum mereda. Kondisi ini diperkirakan akan berdampak netral pada APBN 2008,
tetapi akan mempunyai dampak berantai yang tidak menguntungkan terhadap
perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, tantangan terbesar yang
harus kita hadapi bersama sekarang ini adalah mengoptimalkan penggunaan APBN
dan APBD 2008 secara efisien dan efektif. Optimalisasi anggaran ini perlu dilakukan
untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional dan daerah.

Selain itu, diperlukan pula upaya untuk lebih memperkuat koordinasi dan sinergi
kebijakan pemerintah, baik melalui kerangka regulasi (peraturan perundangundangan) maupun kerangka anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan
tugas pembantuan serta dana perimbangan agar terwujud penggunaan sumber daya
secara lebih efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah melalui kebijakan desentralisasi fiskal.
Hadirin peserta konsultasi yang saya hormati,
Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan
dinamis sehingga diperlukan suatu strategi dan kebijakan yang tepat, terarah, dan
berkelanjutan agar tidak keluar dari jalur dan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Evaluasi yang dilakukan (baik oleh pemerintah maupun
oleh lembaga independen) menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal masih
menghadapi berbagai kendala dan hambatan, yaitu (i) pengelolaan keuangan daerah
yang belum optimal, khususnya terkait dengan masih banyaknya pemerintah daerah
yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD-nya, (ii) pemanfaatan
keuangan daerah yang dirasa belum optimal.
Pemerintah akan terus menerus mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan
desentralisasi fiskal agar sistem pendanaan pelaksanaan desentralisasi semakin baik.
Penyempurnaan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut tidak hanya dari aspek
pendapatan tetapi juga dari aspek pengeluaran/belanja. Sementara itu, formula untuk
mengalokasikan Dana Alokasi Umum juga terus dievaluasi agar pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah semakin baik.
Upaya selanjutnya adalah dengan meningkatkan kualitas belanja pemerintah, baik di
pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Langkah meningkatkan kualitas
belanja yang ditempuh pemerintah pusat adalah dengan dua cara. Pertama,
memfokuskan alokasi pada prioritas sehingga sumber daya yang terbatas dapat
dipergunakan secara maksimal. Langkah ini ditempuh dengan menetapkan tema dan
prioritas pembangunan, yang menjadi landasan penentuan prioritas berikut program
dan kegiatan serta pendanaan yang diperlukan untuk itu. Kedua adalah meningkatkan
efisiensi belanja dengan meminimalkan biaya sehingga tersedia dana yang lebih
besar untuk memperkuat prioritas pembangunan nasional. Langkah yang sama
kiranya perlu pula ditempuh dalam penyusunan RKPD dan RAPBD 2008.
Dana yang berasal dari pemerintah pusat ke daerah yang perlu memperoleh perhatian
lainnya adalah Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Implementasi
dana tersebut dengan dana desentralisasi harus selalu sinergis dan tidak tumpang
tindih. Saya memandang perlu adanya identifikasi dan evaluasi penggunaan dana
dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan agar tidak mendanai kegiatan yang
seharusnya menjadi kewenangan/urusan daerah. Selain itu, perlu disusun suatu
mekanisme pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang
urusannya sudah didaerahkan menjadi Dana Alokasi Khusus untuk menghindari
pendanaan ganda tersebut.
Selanjutnya, hal mendesak yang perlu segera dicarikan solusinya adalah bagaimana
mempercepat proses penyusunan APBD dan meningkatkan penyerapannya. Hal ini
sangat diperlukan mengingat APBD merupakan kontributor yang cukup signifikan
dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, diperlukan pula upaya untuk
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terus-menerus melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, keragu-raguan para pelaksana
kegiatan di daerah dapat dikurangi sehingga dapat pula meningkatkan daya serap
APBD.
Selain membahas berbagai permasalah di atas, konsultasi triwulanan ini saya
harapkan juga dapat mendiskusikan berbagai isu-isu substansial yang memerlukan
koordinasi pusat – daerah antara lain tata ruang, penanggulangan bencana,
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pemekaran wilayah, keterkaitan
pembangunan perkotaan dan perdesaan, pertanahan, pengembangan ekonomi lokal,
penanganan wilayah perbatasan, dan lain-lain yang dianggap penting oleh pemerintah
daerah.
Para peserta konsultasi triwulanan yang saya hormati,
Sebagai penutup saya ingin menegaskan kembali bahwa APBN dan APBD bukanlah
tujuan itu sendiri, tetapi instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
Kita ikut bertanggung jawab untuk menggunakan instrumen anggaran dengan sebaikbaiknya. Saya juga perlu mengingatkan kita bahwa kita sudah akan memasuki tahun
keempat pelaksanaan RPJM Nasional 2004 – 2009. Untuk itu, saya harapkan
konsultasi triwulanan ini dapat menghasilkan alternatif-alternatif cara untuk
mengoptimalkan pemanfaatan APBN dan APBD guna mempercepat pencapaian
tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM 2004 – 2009.
Demikian dan selamat berdiskusi. Terima kasih atas perhatian hadirin semuanya.
Kiranya Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rakhmat-Nya kepada kita.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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