
Kebijakan Keuangan APBD 

I. Kebijakan Pendapatan 

Prediksi Pendapatan APBD

Pemerintah provinsi Riau, untuk 
dengan langkah – langkah, yaitu (1).
daerah secara optimal melalui peningkatan intensifikasi dan penegakan hukum 
dibidang PAD, (2), memperlancar proses pelayanan public, (3). Meningkatkan 
profesionalisme melalui peningkatan kualitas SDM, (4). Meujudkan sing
koordinasi dibidang pendapatan dana perimbangan (5). Melakukan sinkronisasi 
secara intensif dengan sleuruh pihak terkait guna memperoleh dana perimbangan 
secara adil (6). Meningkatkan berbagai upaya dalam meningkatkan distribusi 
pendanaan dari pemerintah pusat khususnya terkait program / kegiatan prioritas 
nasional. 

Namun, melihat dari proyeksi anggaran pendapatan daerah tahun 2013 yang 
di target pada APBD Perubahan 2013 jauh mengalami penurunan dibandingkan target 
tahun-tahun sebelumnya (201
(pendapatan) antara target APBD Murni dengan realisasinya sebesar Rp.
3,036,153,944,282.00 ,- sedangkan realisasi mencapai Rp.
selisihnya mencapai 41% (empat puluh satu persen).

Kemudian tahun 2011, selisih antara yang ditargetkan pada APBD Murni dengan 
realisasinya ditahun 2011 mencapai 28% (dua puluh delapan persen).
2012 antara yang ditarget kan pada APBD Murni tahun 2012 dengan Realisasi sebesar 
21% (dua puluh satu persen). 
Perubahan justru jauh turun dari sebelumnya. selisih target Murni dengan target 
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Catatan Kritis 
Kebijakan Keuangan APBD – Perubahan 2013 

Kebijakan Pendapatan 

Prediksi Pendapatan APBD-P 2013 “Pesimis”

Pemerintah provinsi Riau, untuk meningkatkan pendapatan daerah provinsi Riau 
langkah, yaitu (1). Mengupayakan penerimaan pendapatan 

daerah secara optimal melalui peningkatan intensifikasi dan penegakan hukum 
dibidang PAD, (2), memperlancar proses pelayanan public, (3). Meningkatkan 
profesionalisme melalui peningkatan kualitas SDM, (4). Meujudkan sing
koordinasi dibidang pendapatan dana perimbangan (5). Melakukan sinkronisasi 
secara intensif dengan sleuruh pihak terkait guna memperoleh dana perimbangan 
secara adil (6). Meningkatkan berbagai upaya dalam meningkatkan distribusi 

i pemerintah pusat khususnya terkait program / kegiatan prioritas 

Namun, melihat dari proyeksi anggaran pendapatan daerah tahun 2013 yang 
di target pada APBD Perubahan 2013 jauh mengalami penurunan dibandingkan target 

tahun sebelumnya (2010-2012). Tahun 2010, target penerimaan daerah 
(pendapatan) antara target APBD Murni dengan realisasinya sebesar Rp.

sedangkan realisasi mencapai Rp. 4,293,933,709,137.82 , atau 
selisihnya mencapai 41% (empat puluh satu persen).

Kemudian tahun 2011, selisih antara yang ditargetkan pada APBD Murni dengan 
mencapai 28% (dua puluh delapan persen).

2012 antara yang ditarget kan pada APBD Murni tahun 2012 dengan Realisasi sebesar 
21% (dua puluh satu persen). Sementara pada tahun 2013 target Pendapatan di APBD 
Perubahan justru jauh turun dari sebelumnya. selisih target Murni dengan target 
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daerah secara optimal melalui peningkatan intensifikasi dan penegakan hukum 
dibidang PAD, (2), memperlancar proses pelayanan public, (3). Meningkatkan 
profesionalisme melalui peningkatan kualitas SDM, (4). Meujudkan singkronisasi dan 
koordinasi dibidang pendapatan dana perimbangan (5). Melakukan sinkronisasi 
secara intensif dengan sleuruh pihak terkait guna memperoleh dana perimbangan 
secara adil (6). Meningkatkan berbagai upaya dalam meningkatkan distribusi 

i pemerintah pusat khususnya terkait program / kegiatan prioritas 

Namun, melihat dari proyeksi anggaran pendapatan daerah tahun 2013 yang 
di target pada APBD Perubahan 2013 jauh mengalami penurunan dibandingkan target 

2012). Tahun 2010, target penerimaan daerah 
(pendapatan) antara target APBD Murni dengan realisasinya sebesar Rp.      

4,293,933,709,137.82 , atau 

Kemudian tahun 2011, selisih antara yang ditargetkan pada APBD Murni dengan 
mencapai 28% (dua puluh delapan persen). Dan pada tahun 

2012 antara yang ditarget kan pada APBD Murni tahun 2012 dengan Realisasi sebesar 
target Pendapatan di APBD 

Perubahan justru jauh turun dari sebelumnya. selisih target Murni dengan target 

Perubahan 2013 

Persentase
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Perubahan hanya mencapai 5 % (lima persen) saja. Dengan perhitungan nominal 
pendapatan APBD Murni sebesar 
6,937,720,762,637.46. dengan demikian menunjukkan bahwa target pendapatan di 
buat oleh pemerintah provinsi Riau dengan angka yang sangat pesimis. 

Jika dilihat dari tahun
pada APBD setelah perubahan dengan realisasinya tidak jauh berbeda 
pergeserannya. Seperti tahun 2011 antara target Perubahan dengan realisisnya justru 
meningkat mencapai 8 % dengan nominal 
Rp 5,455,207,915,798 pada realisasinya. 
setelah perubahan dengan realisasi diakhir tahun 2012 mengalami penurunan yang 
tidak signifikan hanya - 0,1% (minus nol koma satu persen)

Target pesimis pendapatan daerah 
2013, dipengaruhi atas minimnya target penerimaan diberbagai sektor. Seperti 
penerimaan PAD yang hanya meningkat dari APBD Murni 3,35%, Dana perimbangan 
ditargetnya hanya 9,38%. Sesuai dengan Permendagri nomor 37 tah
perubahan atas permendagri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan 
APBD tanhun 2013. Ddalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyusunan target 
penerimaan daerah juga mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan penerimaan 
pada tahun-tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir sebagaiman dijelaskan dalam pidato 
pengantar nota keuangan rata 7% pertahunnya, berada diatas rata pertumbuhan 
ekonomi secara nasional yang hanya 5%. Artinya bahwa pertumbuhana ekonomi Riau 
terus stabil sepanjang 2008
juga harus tumbuh secara stabil. Selain itu, menganai penerimaan tahun sebelumnya 
bahwa rata-rata selisih antara APBD Murni, Perubahan dan realisasi sepanjang 3 tahun 
(2010-2012) adalah 30% pertahunnya. 

Olehkarena itu, ditahun 2013 seharusnya pemerintah daerah menargetkan 
penerimaan di APBD Perubahan ta
duapuluh persen). Hal itu atas dasar perhitungan peninkatan pertumbuhan ekonomi 
dan rata-rata selisih antara APBD
pendapatan daerah yang minim, maka akan berakibat pada birokrasi yang malas 
untuk bekerja meningkatkan pendapatan daerahnya. Selain itu, bahwa penyusunan 
APBD Perubahan tahun 2013 ini sudah mendekati akhir tahun anggaran 2013, Dengan 
demikian maka seharusnya prediksi yang dbibuat sudah mendekati anggaran yang ril 
(pasti). Karena pemerintah daerah sudah bisa melihat kecenderungan prediksi 
pendapatan daerah tahun 2013. Jika diprediksikan peningkatan pendapatan hanya 
5,16% tahun ini, maka perlu menjadi pertan
target yang sangat siginifikan oleh pemerintah daerah provinsi Riau. 

II. Belanja Daerah

Dalam APBD Perubahan tahun 2013, terjadi pergeseran belanja yang 
dipengaruhi peningkatan pendapatannya.
belanja APBD Perubahan tahun 2013 atau setara dengan 5,67 % 

Perubahan hanya mencapai 5 % (lima persen) saja. Dengan perhitungan nominal 
rni sebesar Rp. 6,597,231,929,841.46 dan target perubahan 

dengan demikian menunjukkan bahwa target pendapatan di 
buat oleh pemerintah provinsi Riau dengan angka yang sangat pesimis. 

Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa antara target penerimaan 
pada APBD setelah perubahan dengan realisasinya tidak jauh berbeda 
pergeserannya. Seperti tahun 2011 antara target Perubahan dengan realisisnya justru 
meningkat mencapai 8 % dengan nominal Rp  4,624,516,532,825 APBD P 2011  menjadi 

pada realisasinya. Begitu juga dengan tahun 2012 antara target 
setelah perubahan dengan realisasi diakhir tahun 2012 mengalami penurunan yang 

0,1% (minus nol koma satu persen).
pesimis pendapatan daerah Provinsi Riau pada APBD Perubahan tahun 

2013, dipengaruhi atas minimnya target penerimaan diberbagai sektor. Seperti 
penerimaan PAD yang hanya meningkat dari APBD Murni 3,35%, Dana perimbangan 
ditargetnya hanya 9,38%. Sesuai dengan Permendagri nomor 37 tah
perubahan atas permendagri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan 
APBD tanhun 2013. Ddalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyusunan target 
penerimaan daerah juga mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan penerimaan 

sebelumnya. 
Pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir sebagaiman dijelaskan dalam pidato 

pengantar nota keuangan rata 7% pertahunnya, berada diatas rata pertumbuhan 
ekonomi secara nasional yang hanya 5%. Artinya bahwa pertumbuhana ekonomi Riau 

sepanjang 2008-2012 dengan demikian maka target penerimaan daerah 
juga harus tumbuh secara stabil. Selain itu, menganai penerimaan tahun sebelumnya 

rata selisih antara APBD Murni, Perubahan dan realisasi sepanjang 3 tahun 
pertahunnya. 

Olehkarena itu, ditahun 2013 seharusnya pemerintah daerah menargetkan 
D Perubahan tahun 2013 yaitu antara 15-20% (lima belas sampai 

duapuluh persen). Hal itu atas dasar perhitungan peninkatan pertumbuhan ekonomi 
ih antara APBD- APBD-Perubahan tahun sebelumnya. target

pendapatan daerah yang minim, maka akan berakibat pada birokrasi yang malas 
untuk bekerja meningkatkan pendapatan daerahnya. Selain itu, bahwa penyusunan 
APBD Perubahan tahun 2013 ini sudah mendekati akhir tahun anggaran 2013, Dengan 

nya prediksi yang dbibuat sudah mendekati anggaran yang ril 
(pasti). Karena pemerintah daerah sudah bisa melihat kecenderungan prediksi 
pendapatan daerah tahun 2013. Jika diprediksikan peningkatan pendapatan hanya 
5,16% tahun ini, maka perlu menjadi pertanyaan besar kenapa terjadi penurunan 
target yang sangat siginifikan oleh pemerintah daerah provinsi Riau. 

Dalam APBD Perubahan tahun 2013, terjadi pergeseran belanja yang 
dipengaruhi peningkatan pendapatannya. Terdapat Rp. 478,04 Miliyar peningkatan 
belanja APBD Perubahan tahun 2013 atau setara dengan 5,67 % 

Perubahan hanya mencapai 5 % (lima persen) saja. Dengan perhitungan nominal 
Rp. 6,597,231,929,841.46 dan target perubahan 

dengan demikian menunjukkan bahwa target pendapatan di 
buat oleh pemerintah provinsi Riau dengan angka yang sangat pesimis. 

ara target penerimaan 
pada APBD setelah perubahan dengan realisasinya tidak jauh berbeda 
pergeserannya. Seperti tahun 2011 antara target Perubahan dengan realisisnya justru 

APBD P 2011  menjadi 
Begitu juga dengan tahun 2012 antara target 

setelah perubahan dengan realisasi diakhir tahun 2012 mengalami penurunan yang 

Provinsi Riau pada APBD Perubahan tahun 
2013, dipengaruhi atas minimnya target penerimaan diberbagai sektor. Seperti 
penerimaan PAD yang hanya meningkat dari APBD Murni 3,35%, Dana perimbangan 
ditargetnya hanya 9,38%. Sesuai dengan Permendagri nomor 37 tahun 2012 tentang 
perubahan atas permendagri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan 
APBD tanhun 2013. Ddalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyusunan target 
penerimaan daerah juga mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan penerimaan 

Pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir sebagaiman dijelaskan dalam pidato 
pengantar nota keuangan rata 7% pertahunnya, berada diatas rata pertumbuhan 
ekonomi secara nasional yang hanya 5%. Artinya bahwa pertumbuhana ekonomi Riau 

2012 dengan demikian maka target penerimaan daerah 
juga harus tumbuh secara stabil. Selain itu, menganai penerimaan tahun sebelumnya 

rata selisih antara APBD Murni, Perubahan dan realisasi sepanjang 3 tahun 

Olehkarena itu, ditahun 2013 seharusnya pemerintah daerah menargetkan 
20% (lima belas sampai 

duapuluh persen). Hal itu atas dasar perhitungan peninkatan pertumbuhan ekonomi 
Perubahan tahun sebelumnya. target

pendapatan daerah yang minim, maka akan berakibat pada birokrasi yang malas 
untuk bekerja meningkatkan pendapatan daerahnya. Selain itu, bahwa penyusunan 
APBD Perubahan tahun 2013 ini sudah mendekati akhir tahun anggaran 2013, Dengan 

nya prediksi yang dbibuat sudah mendekati anggaran yang ril 
(pasti). Karena pemerintah daerah sudah bisa melihat kecenderungan prediksi 
pendapatan daerah tahun 2013. Jika diprediksikan peningkatan pendapatan hanya 

yaan besar kenapa terjadi penurunan 
target yang sangat siginifikan oleh pemerintah daerah provinsi Riau. 

Dalam APBD Perubahan tahun 2013, terjadi pergeseran belanja yang 
Terdapat Rp. 478,04 Miliyar peningkatan 

belanja APBD Perubahan tahun 2013 atau setara dengan 5,67 % dari total belanja 
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tahun 2013. Peningkatan belanja terdapat di dua sektor utama belanja yaitu 
belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dengan masing ma
total penambahan jumlah anggaran yaitu, Belanja tidak langsung Rp. 418,9 Miliyar 
atau 11,78%. Kemudian belanja langsung juga meningkat 1,21% dengan nominal 
Rp. 59,08 miliyar. Perubahan anggaran belanja tidak langsung terjadi pada belanja 
pegawai Rp. 23,2 Miliyar  belanja hibah Rp. 37,0 Miliyar, belanja bagi hasil Rp. 
441,467 Miliyar. Selanjutnya pada belanja langsung yaitu, belanja pegawai Rp. 25,7 
Miliyar dan belanja barang dan jasa 71,1 Miliyar. Kendatipun demikian bertambah 
belanja terdapat pengurangan di beberapa sektor pula, yaitu belanja bantunagn 
keuangan Rp. 57 Miliyar. Bantuan sosial Rp. 2,0 Miliyar dan Belanja Modal Rp. 37,7 
Miliyar. 

Terdapat beberapa catatan keritis terkait Realokasi belanja pada APBD 
Perubahan tahun 2013 Provin
 Penambahan Dana Bagi Hasil Ke Pemda Kabupaten/kota 

Pemerintah Provinsi Riau pada APBD Perubahan menambah anggaran 
dana bagi hasil ke pemerintah kabupaten/kota dan desa sebesar Rp. 441,4
Miliyar. Sementara pada tahun sebelumnya (tahun 2012) dalam realisasi untuk 
dana Bagi Hasil ke kabupaten / kota tidak mencapai 100%. Dengan demikian 
maka menjadi pertanyaan apakah penambahan bagi hasil tahun 2013 ini 
merupakan hasil perhitungan APBD tahun
yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah pada tahun lalu yang 
belum terealisasi 100%. Dana bagi hasil ke daerah (kabupaten/kota) berbeda 
dana bantuan. Anggaran tersebut merupakan hasil perhitungan anggaran bagi 
hasil yang harus dibayarkan kepada kabupaten/ kota. Dengan demikian maka 
harus ada penjelasan secara sistematis terkait alokasi penambahan anggaran 
belanja bagi hasil kepada kabupaten/ kota tersebut. 

 Penambahan Anggaran Belanja Pegawai Tidak Rasional 

Anggaran belanja pegawai baik pada belanja tidak langsung maupun 
belanja langsung melami penambahan pada APBD Perubahan tahun 2013. 
Belanja begawai pada belanja tidak langsung ditambah sebesar Rp. 
23,249.806.638,42. Sementara pada belanja pegawai di belanja la
terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 25.718.995.466,00. Dengan 
demikian khusus belanja pegawai bertambahan Rp.
Anggaran untuk belanja pegawai pada belanja tidak langsung dipergunakan 
untuk kebutuhan gaji, tunjan
(Gaji, Tunjangan) tersebut sesuai dengan Permendagri nomor 37 tahun 2012 
berdasarkan rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai. Sementara 
tahun 2013 tidak adanya penambahan pegawai serta peningkatan gaji 
pegawai. Dengan demikian maka perlu adanya alasan logis yang diberikan 
kepada pemerintah daerah terkait penambahan anggaran gaji pegawai. 

Peningkatan belanja terdapat di dua sektor utama belanja yaitu 
belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dengan masing ma
total penambahan jumlah anggaran yaitu, Belanja tidak langsung Rp. 418,9 Miliyar 
atau 11,78%. Kemudian belanja langsung juga meningkat 1,21% dengan nominal 

Perubahan anggaran belanja tidak langsung terjadi pada belanja 
pegawai Rp. 23,2 Miliyar  belanja hibah Rp. 37,0 Miliyar, belanja bagi hasil Rp. 
441,467 Miliyar. Selanjutnya pada belanja langsung yaitu, belanja pegawai Rp. 25,7 
Miliyar dan belanja barang dan jasa 71,1 Miliyar. Kendatipun demikian bertambah 

apat pengurangan di beberapa sektor pula, yaitu belanja bantunagn 
keuangan Rp. 57 Miliyar. Bantuan sosial Rp. 2,0 Miliyar dan Belanja Modal Rp. 37,7 

Terdapat beberapa catatan keritis terkait Realokasi belanja pada APBD 
Perubahan tahun 2013 Provinsi Riau, yaitu : 

Penambahan Dana Bagi Hasil Ke Pemda Kabupaten/kota 
Pemerintah Provinsi Riau pada APBD Perubahan menambah anggaran 

dana bagi hasil ke pemerintah kabupaten/kota dan desa sebesar Rp. 441,4
Miliyar. Sementara pada tahun sebelumnya (tahun 2012) dalam realisasi untuk 
dana Bagi Hasil ke kabupaten / kota tidak mencapai 100%. Dengan demikian 
maka menjadi pertanyaan apakah penambahan bagi hasil tahun 2013 ini 
merupakan hasil perhitungan APBD tahun 2013 saja atau akumulasi dari hutang 
yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah pada tahun lalu yang 
belum terealisasi 100%. Dana bagi hasil ke daerah (kabupaten/kota) berbeda 
dana bantuan. Anggaran tersebut merupakan hasil perhitungan anggaran bagi 

asil yang harus dibayarkan kepada kabupaten/ kota. Dengan demikian maka 
harus ada penjelasan secara sistematis terkait alokasi penambahan anggaran 
belanja bagi hasil kepada kabupaten/ kota tersebut. 
Penambahan Anggaran Belanja Pegawai Tidak Rasional 

belanja pegawai baik pada belanja tidak langsung maupun 
belanja langsung melami penambahan pada APBD Perubahan tahun 2013. 
Belanja begawai pada belanja tidak langsung ditambah sebesar Rp. 
23,249.806.638,42. Sementara pada belanja pegawai di belanja la
terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 25.718.995.466,00. Dengan 
demikian khusus belanja pegawai bertambahan Rp.                
Anggaran untuk belanja pegawai pada belanja tidak langsung dipergunakan 
untuk kebutuhan gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Anggaran Pegawai 
(Gaji, Tunjangan) tersebut sesuai dengan Permendagri nomor 37 tahun 2012 
berdasarkan rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai. Sementara 
tahun 2013 tidak adanya penambahan pegawai serta peningkatan gaji 

awai. Dengan demikian maka perlu adanya alasan logis yang diberikan 
kepada pemerintah daerah terkait penambahan anggaran gaji pegawai. 

Peningkatan belanja terdapat di dua sektor utama belanja yaitu 
belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dengan masing masing alokasi dari 
total penambahan jumlah anggaran yaitu, Belanja tidak langsung Rp. 418,9 Miliyar 
atau 11,78%. Kemudian belanja langsung juga meningkat 1,21% dengan nominal 

Perubahan anggaran belanja tidak langsung terjadi pada belanja 
pegawai Rp. 23,2 Miliyar  belanja hibah Rp. 37,0 Miliyar, belanja bagi hasil Rp. 
441,467 Miliyar. Selanjutnya pada belanja langsung yaitu, belanja pegawai Rp. 25,7 
Miliyar dan belanja barang dan jasa 71,1 Miliyar. Kendatipun demikian bertambah 

apat pengurangan di beberapa sektor pula, yaitu belanja bantunagn 
keuangan Rp. 57 Miliyar. Bantuan sosial Rp. 2,0 Miliyar dan Belanja Modal Rp. 37,7 

Terdapat beberapa catatan keritis terkait Realokasi belanja pada APBD 

Pemerintah Provinsi Riau pada APBD Perubahan menambah anggaran 
dana bagi hasil ke pemerintah kabupaten/kota dan desa sebesar Rp. 441,4
Miliyar. Sementara pada tahun sebelumnya (tahun 2012) dalam realisasi untuk 
dana Bagi Hasil ke kabupaten / kota tidak mencapai 100%. Dengan demikian 
maka menjadi pertanyaan apakah penambahan bagi hasil tahun 2013 ini 

2013 saja atau akumulasi dari hutang 
yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah pada tahun lalu yang 
belum terealisasi 100%. Dana bagi hasil ke daerah (kabupaten/kota) berbeda 
dana bantuan. Anggaran tersebut merupakan hasil perhitungan anggaran bagi 

asil yang harus dibayarkan kepada kabupaten/ kota. Dengan demikian maka 
harus ada penjelasan secara sistematis terkait alokasi penambahan anggaran 

belanja pegawai baik pada belanja tidak langsung maupun 
belanja langsung melami penambahan pada APBD Perubahan tahun 2013. 
Belanja begawai pada belanja tidak langsung ditambah sebesar Rp. 
23,249.806.638,42. Sementara pada belanja pegawai di belanja langsung 
terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 25.718.995.466,00. Dengan 

                48,968,802,104.42. 
Anggaran untuk belanja pegawai pada belanja tidak langsung dipergunakan 

gan, dan lain sebagainya. Anggaran Pegawai 
(Gaji, Tunjangan) tersebut sesuai dengan Permendagri nomor 37 tahun 2012 
berdasarkan rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai. Sementara 
tahun 2013 tidak adanya penambahan pegawai serta peningkatan gaji 

awai. Dengan demikian maka perlu adanya alasan logis yang diberikan 
kepada pemerintah daerah terkait penambahan anggaran gaji pegawai. 
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Selain penambahan anggaran gaji pegawai pada belanja tidak 
langsung, pemerintah daerah juga menambah anggaran belanja
pada belanja langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung merupakan 
bentuk penambahan honor bagi PNSD dan non PNSD dalam setiap program 
kegiatan yang dianggarkan dalam APBD. 

Sementara penambahan anggaran belanja pada APBD Perubahan 
tahun 2013 ini sebagian besar terjadi pada belanja dan bagi hasil kepada 
kabupaten/kota dan desa. Anggaran tersebut tentu tidak semuanya 
dialokasikan untuk dalam bentuk kegiatan dan program. Melainkan dana yang 
dialokasi untuk kebutuhan daerah. Selain itu, juga pemerint
tahun 2013 dalam APBD perubahan tidak menambah kegiatan 
Meskipun ada kegiatan tersebut adalah bentuk realokasi dari kegiatan 
kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh SKPD terkait. 
penambahan anggaran pa

 Realokasi dan Penambahan Dana Hibah Bentuk Pemborosan Anggaran 
APBD Perubahan tahun 2013 menambah anggaran bantuan Hibah sebesar Rp. 
37,0 Miliyar. Menjadi Rp, 1,529 Triliun. Sebelum perubahan APBD Riau 2013 
menganggarkan Sebesar Rp. 1,49 Triliun. Sementara dalam rincian belanja hibah 
pada APBD Murni tahun 2013 terdapat belanja yang dialokasi untuk kegiatan 
ISG sebesarp Rp. 45 Miliyar. Dengan tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut 
maka dana ISG sebesar Rp. 45 Milyar itu
dana ISG tersebut tidak berpengaruh pada jumlah dana Hibah secara 
keseluruhan, melainkan pemerintah daerah melakukan penambahan sebanyak 
Rp. 37 Miliyar. 
Hal tersebut, tentu pemerintah daerah Provinsi Riau, kembali menunj
pemborosan anggaran pada sektor dana hibah. Seharusnya dengan di 
hapuskannya anggaran ISG maka
Perubahan tahun 2013 ini. Namun kenyataannya pemerintah melakukan 
penambahan di sektor anggaran ini, yang masih per
dilaokasikan anggaran tersebut. 
Fakta – fakta lainnya, bahwa anggaran hibah sering dijadikan sebagai bentuk 
hura-hura APBD untuk kepentingan dan fungsi yang tidak jelas. Selain itu juga 
pengalokasian anggaran hibah yang cenderung besa
tidak mengevaluasi manfaat dan tujuan yang selama ini dicapai dari 
pemberian hibah tersebut selain anggaran BOS dan untuk k
Pemilihan Umum. Oleh karena maka, penamb
APBD tahun 2013 ini harus dil

Selain penambahan anggaran gaji pegawai pada belanja tidak 
langsung, pemerintah daerah juga menambah anggaran belanja
pada belanja langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung merupakan 
bentuk penambahan honor bagi PNSD dan non PNSD dalam setiap program 
kegiatan yang dianggarkan dalam APBD. 

Sementara penambahan anggaran belanja pada APBD Perubahan 
sebagian besar terjadi pada belanja dan bagi hasil kepada 

kabupaten/kota dan desa. Anggaran tersebut tentu tidak semuanya 
dalam bentuk kegiatan dan program. Melainkan dana yang 

dialokasi untuk kebutuhan daerah. Selain itu, juga pemerint
tahun 2013 dalam APBD perubahan tidak menambah kegiatan 
Meskipun ada kegiatan tersebut adalah bentuk realokasi dari kegiatan 
kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh SKPD terkait. Dengan demikian maka 
penambahan anggaran pada belanja langsung tidak rasional. 

Realokasi dan Penambahan Dana Hibah Bentuk Pemborosan Anggaran 
APBD Perubahan tahun 2013 menambah anggaran bantuan Hibah sebesar Rp. 
37,0 Miliyar. Menjadi Rp, 1,529 Triliun. Sebelum perubahan APBD Riau 2013 

an Sebesar Rp. 1,49 Triliun. Sementara dalam rincian belanja hibah 
pada APBD Murni tahun 2013 terdapat belanja yang dialokasi untuk kegiatan 
ISG sebesarp Rp. 45 Miliyar. Dengan tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut 
maka dana ISG sebesar Rp. 45 Milyar itu tentu di hapus. Namun penghapusan 
dana ISG tersebut tidak berpengaruh pada jumlah dana Hibah secara 
keseluruhan, melainkan pemerintah daerah melakukan penambahan sebanyak 

Hal tersebut, tentu pemerintah daerah Provinsi Riau, kembali menunj
pemborosan anggaran pada sektor dana hibah. Seharusnya dengan di 
hapuskannya anggaran ISG maka anggaran hibah akan berkurang pada APBD 
Perubahan tahun 2013 ini. Namun kenyataannya pemerintah melakukan 
penambahan di sektor anggaran ini, yang masih perlu diperjelas kemana 
dilaokasikan anggaran tersebut. 

fakta lainnya, bahwa anggaran hibah sering dijadikan sebagai bentuk 
hura APBD untuk kepentingan dan fungsi yang tidak jelas. Selain itu juga 

pengalokasian anggaran hibah yang cenderung besar tersebut pemerintah 
tidak mengevaluasi manfaat dan tujuan yang selama ini dicapai dari 
pemberian hibah tersebut selain anggaran BOS dan untuk k

Oleh karena maka, penambahan anggaran hibah, pada 
APBD tahun 2013 ini harus dilakukan kajian ulang terkait pengalokasiannya. 

Selain penambahan anggaran gaji pegawai pada belanja tidak 
langsung, pemerintah daerah juga menambah anggaran belanja pegawai 
pada belanja langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung merupakan 
bentuk penambahan honor bagi PNSD dan non PNSD dalam setiap program 

Sementara penambahan anggaran belanja pada APBD Perubahan 
sebagian besar terjadi pada belanja dan bagi hasil kepada 

kabupaten/kota dan desa. Anggaran tersebut tentu tidak semuanya 
dalam bentuk kegiatan dan program. Melainkan dana yang 

dialokasi untuk kebutuhan daerah. Selain itu, juga pemerintah provinsi Riau 
tahun 2013 dalam APBD perubahan tidak menambah kegiatan – kegiatan baru, 
Meskipun ada kegiatan tersebut adalah bentuk realokasi dari kegiatan –

Dengan demikian maka 
tidak rasional. 

Realokasi dan Penambahan Dana Hibah Bentuk Pemborosan Anggaran 
APBD Perubahan tahun 2013 menambah anggaran bantuan Hibah sebesar Rp. 
37,0 Miliyar. Menjadi Rp, 1,529 Triliun. Sebelum perubahan APBD Riau 2013 

an Sebesar Rp. 1,49 Triliun. Sementara dalam rincian belanja hibah 
pada APBD Murni tahun 2013 terdapat belanja yang dialokasi untuk kegiatan 
ISG sebesarp Rp. 45 Miliyar. Dengan tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut 

tentu di hapus. Namun penghapusan 
dana ISG tersebut tidak berpengaruh pada jumlah dana Hibah secara 
keseluruhan, melainkan pemerintah daerah melakukan penambahan sebanyak 

Hal tersebut, tentu pemerintah daerah Provinsi Riau, kembali menunjukkan 
pemborosan anggaran pada sektor dana hibah. Seharusnya dengan di 

anggaran hibah akan berkurang pada APBD 
Perubahan tahun 2013 ini. Namun kenyataannya pemerintah melakukan 

lu diperjelas kemana 

fakta lainnya, bahwa anggaran hibah sering dijadikan sebagai bentuk 
hura APBD untuk kepentingan dan fungsi yang tidak jelas. Selain itu juga 

r tersebut pemerintah 
tidak mengevaluasi manfaat dan tujuan yang selama ini dicapai dari 
pemberian hibah tersebut selain anggaran BOS dan untuk keperluan Komisi 

ahan anggaran hibah, pada 
akukan kajian ulang terkait pengalokasiannya. 
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