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Sejumlah literatur menyebutkan bahwa

pembangunan infrastruktur merupakan

bagian penting untuk menciptakan

pertumbuhan ekonomi dalam meningkatan

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti Ramirez dan Esfahani (1999)

menunjukkan kondisi infrastruktur memiliki

dampak kuat terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Infrastruktur yang baik akan merangsang

meningkatkan pendapatan masyarakat,

karena aktivitas ekonomi yang semakin

meningkat sebagai akibat dari mobilitas faktor

produksi dan aktivitas perdagangan yang

semakin tinggi. Siregar & Suwika (2007)

menyatakan bahwa investasi memainkan

peranan penting dalam menentukan

penyerapan tenaga kerja, sebaliknya

ketimpangan pembangunan infrastruktur

akan berdampak pada kesenjangan

pembangunan ekonomi sehingga  

Anggaran merupakan salah satu instrumen

ekonomi penting dalam pembangunan, yang

memiliki peran untuk meningkatkan

kesejahteraan. Oleh karenanya pengelolaan

anggaran yang baik akan sangat menentukan

arah kebijakan anggaran yang dapat mencapai

tujuan ber Negara. Kebijakan anggaran (Fiskal)

memiliki tiga fungsi utama yaitu Fungsi

Alokasi, Fungsi Distribusi, Fungsi Stabilitas.

(Lewis: 2012 dalam Yanuar, 2012). Fungsi

alokasi seperti alokasi sumberdaya untuk

publik, barang private atau fasilitas publik

untuk tujuan pembangunan. Salah satunya

adalah alokasi penyediaan fasilitas publik

dalam bentuk infrastruktur jalan, kesehatan,

pendidikan, pertaninan dan lain sebagainya.

Infrastruktur yang berkaitan dengan

transportasi darat (Jalan & Jembatan) menjadi

persoalan di Provinsi Riau. Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang (PUPR) Provinsi Riau

menginformasikan lebih dari 50% kondisi

jalan Provinsi Riau dalam kondisi rusak, baik

rusak berat maupun sedang. Bahkan terdapat 

 35% kondisi jalan di Riau yang sangat tidak

layak (Rusak Berat).    Kondisi tersebut menjadi

salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Riau merangkak lambat dan

merupakan pertumbuhan ekonomi terendah di

Sumatera. Kondisi pertumbuhan ekonomi di

Riau tahun 2014 – triwulan I tahun 2019 rata-

rata tumbuh 2,95 persen, sedangkan rata-rata

pertumbuhan ekonomi di sumatera ditahun

yang sama yaitu 4.43 persen dan rata Nasional

5,1 persen.

Kebijakan pembangunan infrastruktur sangat

dipengaruhi oleh kapasitas keuangan daerah,

semakin kecil kapasitas keuangan daerah

maka akan semakin sulit pemerintah untuk

mendistribusikan anggaran. Sebaliknya

semakin besar kapasitas fiskal di daerah maka

semakin besar peluang daerah untuk

mengalokasikan anggaran infrastruktur jalan

dan jembatan. Menurut Pemerintah Provinsi

Riau, pembangunan infrastruktur terhambat

akibat minimnya anggaran yang dikelola,

sehingga Pemerintah sempat mewacanakan

melakukan pinjaman (hutang) Pemerintah

Daerah sebagai solusi mengatasi pembangunan

infrastruktur jalan dan jembatan tersebut.

1. PENGANTAR
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mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan

antar wilayah. 
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Wacana hutang tersebut alasan dana APBD

Provinsi Riau tidak mampu untuk mengatasi

persoalan infrastruktur dasar publik ini,

karena kondisi keuangan yang terus

mengalami penurunan setiap tahunnya.

Wacana ini disampaikan Gubernur Riau dan

sempat dilakukan pembahasan bersama

DPRD Riau dan ditolak dengan berbagai

alasan.
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Wacana hutang tersebut juga menjadi pro

kontra di publik, sebagian menganggap

bahwa Provinsi Riau belum perlu melakukan

pinjaman daerah, karena masih banyak

potensi daerah yang dapat dioptimalkan

dengan mengedepankan efektifitas dan

efesiensi anggaran yang selama ini

direncanakan dalam APBD. Sebagian lainnya

menganggap bahwa jika daerah memiliki

kapasitas untuk mengembalikan hutang dan

direncanakan dengan baik maka tidak

khawatir daerah untuk melakukan pinjaman

ke daerah. 

ini adalah Dokumen RPJMD 2019-2024 dan

Dokumen APBD tahun 2020. Data yang telah

dikumpulkan kemudian dianalisis dengan

model interaktif, melalui reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Fokus Budget Brief ini akan menguraikan dan

memberikan gambaran pada (1) Bagaimana

kondisi dan arah kebijakan pembangunan

infrastruktur di Provinsi Riau (2), Bagaimana

kondisi kapasitas keuangan daerah Provinsi

Riau (3) Bagaimana kebijakan anggaran untuk

infrastruktur jalan di Provinsi Riau tahun

2020. 

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dipengaruhi salah

satunya dari faktor ketersediaan infrastruktur

jalan. Kondisi jalan berpengaruh terhadap

kelancaran arus barang dan jasa, mendorong

stabilitas harga, mengurangi disparitas harga

antar daerah dan mendorong pertumbuhan

ekonomi. Panjang jalan di Provinsi Riau

mencapai 24,2 ribu kilomoter, yang terbagi

menjadi tiga kewenangan yaitu Pemerintah

Kabupaten/Kota sebanyak 20,1 ribu Km, Jalan

dengan kewenangan Provinsi 2,799 Km dan

Jalan dengan kewenangan Pemerintah pusat

adalah 1,336 Km (lihat tabel 2). Dari kondisi

infrastruktur jalan yang ada di Riau baik

Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota,

menunjukkan indeks aksesibilitas di Provinsi

Riau tergolong rendah di angka 0,49. 

Budget Brief ini hadir untuk melihat

bagaimana kebijakan anggaran Pemerintah

Daerah Provinsi Riau yang berkaitan dengan

pembangunan infrastruktur jalan dan

jembatan. Brief ini bertujuan untuk melihat

dan mendeskrisipkan kondisi infrastruktur di

Riau dan menganalisis komitmen alokasi

anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah

Provinsi Riau. Kajian ini menitik beratkan

pada kebijakan alokasi anggaran APBD tahun

2020 berdasarkan data dan informasi

anggaran sebelum dilakukan penyesuaian

akibat Covid-19. 

Kajian ini menggunakan pendekatan

deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan

data diperoleh melalui data telaah dokumen

perencanaan pembangunan daerah dalam hal 

2. ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PROVINSI RIAU 

2.1. 55% Infrastruktur Jalan Provinsi Riau

Rusak

2

{6}



Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi

Riau No. KPTS.308/IV/2017 tahun 2017

panjang jalan Provinsi Riau adalah 2.799,81

Km. Jumlah panjang jalan Provinsi Riau

mengalami pengurangan sepanjang 233,51

Km. (8%) dari tahun 2016 panjang jalan

Provinsi Riau yang ditetapkan adalah 3033,32

Km. Berkurangnya jumlah jalan Provinsi ini

disebabkan karena beralihnya status

kewenangan kepada Pemerintah pusat. 

1.254,80 km atau 44,82 % dari panjang

keseluruhan.  Sedangkan jalan dengan

kondisi rusak adalah 1.545.01 Km, (jumlahkan

total jalan rusak + sedang), yang terdiri dari

kondisi sedang 512,64 Km (18,31%), rusak

ringan 361,22 Km (12,90%) dan dan rusak

berat sebesar sepanjang 671,15 Km (23,97%).

Kondisi jalan rusak ringan dan berat yang

mencapai 55,18% atau sepanjang 1.545.01 Km

ini memerlukan perhatian serius untuk

ditangani mengingat pentingnya

infrastruktur jalan diperlukan untuk

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat. 
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Tabel 1: Panjang Jalan Di Riau Berdasarkan Kewenangan Pemerintah

Melihat kondisinya, berdasarkan data yang

dirilis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

(PUPR), menginformasikan kondisi jalan

Provinsi dalam kondisi baik adalah sepanjang 

Tabel 2:  Kondisi Jalan Provinsi Riau
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Panjang jalan Provinsi Riau tersebar di

seluruh daerah (12 Kabupaten/Kota) se

Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu,

Kampar, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu,

merupakan daerah dengan sebaran jalan

Provinsi yang tertinggi dari daerah-daerah

lainnya di Riau. Jumlah jalan Provinsi di

empat daerah tersebut adalah 1.605,09 Km

atau (57%) dari total panjang jalan Provinsi

secara keseluruhan. Kabupaten Rokan Hulu

adalah daerah dengan jumlah jalan Provinsi

terbanyak yaitu mencapai 503 km atau (18%)

dari total panjang secara keseluruhan di Riau

(data tahun 2017). Sedangkan daerah lainnya

seperti Kabupaten Siak, Pekanbaru, Dumai,

Pelalawan, Kepulauan Meranti dan

Kabupaten Bengkalis panjang jalan Provinsi di

wilayah tersebut kecil yaitu 3-6% dari total

panjang daerah Provinsi Riau. 

Sulit untuk mendapatkan data kondisi

infrastruktur khususnya informasi jalan

secara detail dan update (terbaru). Data

sebaran jalan Provinsi berdasarkan

Kabupaten detail dengan kondisi jalan yang

tersedia adalah data tahun 2015 yang diakses

dari BPS dengan total jumlah jalan Provinsi

Riau masih 3033,32 Km. Merujuk pada

informasi yang dipublikasi BPS jalan Provinsi

Riau dalam kondisi rusak berat tersebar di

seluruh daerah di Riau. Jalan Provinsi yang

paling tinggi kondisi rusak berat dan ringan

yaitu jalan Provinsi yang berada di wilayah

kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu dan

Indragiri Hilir. 48% dari total jumlah jalan

Provinsi dengan kondisi rusak berat dan

ringan berada di wilayah tersebut. 
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Tabel 3:  Persentase Kondisi Jalan Rusak (sedang, ringan berat) di Riau
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Merujuk pada data yang dipublikasi BPS

tersebut, rata – rata jalan Provinsi Riau dalam

kondisi rusak berat dan ringan berada di 5

Kabupaten. yaitu Pelalawan, Indragiri Hulu,

Indragiri Hilir dan Rokan Hulu dan Rokan

Hilir. Di lima wilayah Kabupaten tersebut

jumlah jalan Provinsi yang rusak jauh lebih

tinggi dari pada jalan Provinsi dalam kondisi

baik. Seperti di Pelalawan, Indragiri Hulu

jumlah jalan Provinsi yang rusak berat dan

ringan mencapai 84%-88% dari total panjang

jalan Provinsi yang berada di wilayah

tersebut. Sedangkan Indragiri Hilir, Rokan

Hulu dan Rokan Hilir juga demikian, jumlah

jalan yang rusak jumlahnya lebih banyak dari

total jalan Provinsi yang ada. 

Sejalan dengan basis data persoalan

infrastruktur yang harus menjadi prioritas

pembangunan di Riau, Pemerintah Provinsi

Riau melalui RPJMD 2019-2024 menetapkan

pembangunan infrastruktur sebagai salah

satu mandat pembangunan yang tertuang

dalam misi 3 pembangunan daerah lima

tahun kedepan yang salah satu tujuannya

adalah untuk meningkatkan kualitas

infrastruktur daerah. Empat prioritas sasaran

dalam tujuan pembangunan meningkatkan

kualitas infrastruktur daerah yaitu (1)

meningkatkan pelayanan transportasi (2)

meningkatkan cakupan pelayanan

infrastruktur permukiman (3) Meningkatkan

cakupan elektrisitas, dan (4) meningkatnya

layanan infrastruktur pengelolaan

sumberdaya air. 
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Kondisi-kondisi infrastruktur yang ada

menggambarkan perlunya Pemerintah

Daerah Provinsi Riau untuk memperiortaskan

kebijakan pembangunan infrastruktur

penunjang transportasi dalam rangka

peningkatan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat di Riau khususnya. Namun

demikian prioritas program pembangunan

infrastruktur jalan khususnya mestinya

berdasarkan pada data-data yang

menggambarkan kondisi jalan secara riil di

lapangan. 

2.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Infrastruktur Provinsi Riau

Ada tiga jenis pembangunan jalan yang lazim

dilakukan oleh pemerintah seperti

pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan harus didasarkan pada

persoalan yang berbasis data yang akurat.

sehingga tujuan pembangunan infrastruktur

benar-benar dilaksanakan sesuai dengan

kondisi yang ada. 

Tabel 4: Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Riau 2019-2024
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Merujuk pada komitmen arah kebijakan

pembangunan infrastruktur tersebut maka

dalam lima tahun pemerintah daerah

menyediakan anggaran untuk meningkatkan

pelayanan transportasi darat, laut, udara

mencapai RP. 5.2 Triliun, dengan rata – rata

Rp,1,05 Triliun pertahun sejak 2019

dialokasikan dalam APBD.  Peningkatan

Kualitas Jalan dan Jembatan (Pemantapan) 

merupakan prioritas arah kebijakan utama

untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas

layanan transportasi. Beberapa program

prioritas yaitu program pembangunan jalan

dan jembatan melalui pembangunan,

peningkatan jalan dan program preservasi

jalan dan jembatan melalui peningkatan

maupun pemeliharaan.

Tabel 5:  Arah Kebijakan Pembangunan Jalan Provinsi Riau 2019-2024

Budget Brief-2021
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Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan

anggaran Pembangunan jalan 2019-2024

sebesar Rp. 3 T untuk Peningkatan jalan Aspal

di 2018 50,60 % atau 1.417 Km menjadi 52,92%
atau 1.482 Km meningkat 2,32% atau

Sepanjang 65 Km , Jalan Rigid di 2018 16,44%
atau 460 Km menjadi 20,64% atau 578 Km

meningkat 4,20% atau 118 Km. Mengurangi

Jalan Kerikil yang di 2018 21,51% atau 602 Km

menjadi 15,93% atau 446 Km mengalami

penurunan 5,58% atau sepanjang 155,9 Km,

Jalan Tanah di 2018 11,88% atau 333 Km

menjadi 10,44% atau 292 Km mengalami

penurunan 1,44% atau 40 Km. pemerintah

Provinsi Riau juga mengalokasikan anggaran

Rp. 1,9 T M untuk peningkatan jalan dengan

kondisi baik (mantap) di 2018 60,80% atau

1.702 Km menjadi 69,80 atau 1.954 Km

meningkat  9,00% atau sepanjang 252 Km.

Kondisi keuangan daerah Provinsi Riau

menunjukkan tingkat peningkatan yang

sangat signifikan. Dari aspek belanja daerah

menunjukkan realisasi belanja daerah tahun

2016 adalah sebesar Rp. 7,7 Triliun, sedangkan

tahun 2020 belanja daerah direncanakan

sebesar R-p. 10,2 Triliun. Artinya selama lima

tahun terjadi peningkatan belanja daerah

mencapai 32%. Peningkatan belanja daerah

tentu sangat dipengaruhi dengan peningkatan

pendapatan daerah. Karena, Pemerintah

Daerah Provinsi Riau belum pernah terjadi

devisit keuangan diakhir tahun, artinya

belanja daerah belum pernah melibihi

kapasitas pendapatan yang diterima daerah. 

dengan adanya selisih data jalan dalam

kondisi baik (Mantap) data yang di rilis oleh

Dinas PUPR sebesar 16% atau sepanjang

1.547,2 Km. Berdasarkan RPJMD Provinsi Riau

mentargetkan anggaran satu tahun untuk

pembangunan jalan pada tahun 2020 sebesar

Rp. 535 M untuk membangun jalan aspal

sepanjang 13 Km, Jalan Rigid 39 Km, dan

pengurangan jalan kerikil sepanjang 51,8 Km

dan pengurangan jalan tanah sepanjang 13

Km dan untuk preservasi jalan alokasi

anggaranya sebesar Rp. 340 M untuk

preservasi jalan sepanjang 84 Km.

Melihat dari data yang di rilis soleh Dinas

PUPR pada tahun 2017 Jalan dengan kategori

baik yang ada di Provinsi Riau pada tahun

2017 adalah sepanjang 44,8% atau sama

dengan 1.254,8 Km dari 2.788,9 Km. Namun di

dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah di sebutkan bahwasanya

jalan dengan kondisi baik (Mantap) tahun

kondisi kinerja awal RPJMD sepanjang

60,80% atau 1.702 Km. Data yang di RPJMD

tidak konsisten di buktikan 
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2.3. Kapasitas Keuangan Daerah Provinsi

Riau
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14% dan kesehatan sebesar 11% dari total

APBD. Untuk fungsi-fungsi yang lainnya

seperti lingkungan hidup, ekonomi,

pariwisata, perlindungan sosial dan

ketertiban dan ketentaraman rerata

mendapatkan alokasi 1% dari total belanja

daerah yang ditetapkan tahun 2020 (lihat

grafik.2).

Berdasarkan fungsinya, fungsi pelayanan

umum menempati alokasi anggaran yang

besar setiap tahunnya. Tahun 2020 anggaran

yang dialokasikan untuk fungsi pelayanan

umum mencapai Rp. 4,4 triliun atau 43% dari

total belanja daerah. Disusul dengan alokasi

anggaran untuk fungsi pendidikan dengan

proporsi 24%, perumahan dan fasilitas umum

Budget Brief-2021

Grafik 1: Trend Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016-2020

Grafik 2:  Belanja Berdasarkan Fungsi Tahun Anggaran 2020 
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Provinsi Riau, merupakan daerah dengan

tingkat kapasitas fiskal yang relatif tinggi.

Tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa

rerata 55% pendapatan daerah yang dikelola

oleh Provinsi Riau masih bebas/fleksibel

digunakan untuk membiayai kebutuhan

prioritas di daerah. Tahun 2018 kapasitas

fiskal daerah di Riau adalah Rp5,1 T atau

55,7%, menurun di 2019 Rp.4,6 T atau 51,4%
dan di 2020 sebesar Rp. 5,5 T atau 53,9%. 

Ruang fiskal ini dapat digunakan untuk

membiayai kebutuhan prioritas daerah salah

satunya yaitu di bidang infrastruktur jalan.

Artinya semakin lebar ruang fiskal yang

dimiliki daerah, maka semakin besar peluang

daerah dapat membiyai program-program

prioritas daerah, karna tidak terbebani

dengan belanja rutinitas.

Grafik 3: Diskresi Fiskal Provinsi Riau (trend empat tahun 2018-2020) 

Pemerintah Riau berkomitmen untuk

meningkatkan kualitas infrastruktur

transportasi. Sebagai jawaban atas persoalan

kondisi infrastruktur khususnya jalan

(transportasi darat) yang belum baik. Upaya

tersebut menurut pemerintah tekendala

pembiayaan yang dimiliki daerah tidak cukup

memadai. Strategi berhutang pun

direncanakan untuk menutupi biaya itu.

Tidak sedikit Rp. 4 Triliun rencana utang

diusulkan di DPRD untuk dibahas. Meskipun

akhirnya ditolak dengan berbagai alasan. Lalu

bagaimana sebenarnya ketersediaan anggaran

APBD Riau sejauh ini?. Kajian ini memberikan 

3. KEBIJAKAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN

gambaran bagaimana kebijakan anggaran

infrastruktur jalan di Provinsi Riau

berdasarkan APBD tahun 2020 dan 2021. 

3.1. Alokasi Anggaran Mengabaikan

Mandat RPJMD

Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur

(jalan) dalam APBD 2020-2021 belum

memenuhi mandat RPJMD 2019-2024.

Merujuk dokumen pembangunan lima

tahunan itu, seharusnya alokasi anggaran

ditetapkan sebesar Rp. 1,04 Triliun setiap

tahunnya dimulai 2020. Sementara tahun

APBD 2020      hanya menyediakan Rp. 912,7  

Budget Brief-2021
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Milyar, atau hanya memenuhi 87% dari yang

dimandatkan. Lebih parah lagi, tahun 2021

pemerintah hanya mengalokasikan Rp. 508,4

Milyar atau hanya memenuhi 48% dari

mandat RPJMD. 
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 Grafik 4: Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan 2020-2021 Murni

Melalui alokasi anggaran dalam dua tahun

ini, dapat diprediksi pemerintah sulit untuk

mencapai target pencapaian pembangunan

dibidang infrastruktur transportasi

sebagaimana ditetapkan dalam dokumen

RPJMD. RPJMD merupakan dokumen rencana

pembangunan lima tahunan sebagai acuan

dalam pelaksanaan pembangunan. Dokumen

ini juga menjadi dasar dalam melakukan

evaluasi pembangunan oleh pemerintah

daerah dan DPRD. Seyogyanya menjadi

rujukan bagi pemerintah (OPD) dalam

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) yang menjadi pedoman dalam

menyusun anggaran (APBD). 

Alokasi anggaran di infastruktur jalan tahun

2021 adalah alokasi terendah dalam empat

tahun terakhir. Meskipun total belanja daerah

tahun 2021 ditetapkan sama dengan tahun

2019 silam. Tahun 2019 dialokasikan Rp. 627

Milyar, sementara tahun 2021 hanya Rp. 508

Milyar atau 6% dari belanja daerah yang

ditetapkan. Ini menunjukan kontradiksi

antara semangat pemerintah untuk

menyelesaikan infratruktur dengan alokasi

anggaran yang disediakan. 

Kondisi alokasi anggaran infrastruktur dalam

empat tahun terakhir dibawah 10% dari total

belanja daerah. 
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Disatu sisi keterbatasan anggaran menjadi

alasan pemerintah daerah dalam

meningkatkan kualitas infrastruktur

transportasi publik berupa jalan. Namun,

disisi lain, kebijakan belanja daerah yang

ditetapkan dalam APBD masih memberikan

alokasi anggaran untuk program yang  bukan

menjadi prioritas pembangunan daerah yang

direncanakan (disorientasi). Selain itu, masih

terdapat inefisiensi alokasi anggaran. Kedua

hal itu menjadi faktor penyebab semakin

kecilnya alokasi anggaran infrastruktur yang

tidak bisa memenuhi mandat RPJMD. 
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Grafik 4: Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan 2020-2021 Murni

3.2. Disorientasi dan Inefisiensi dalam

Merencanakan Anggaran

Tahun 2020, alokasi anggaran yang diposkan

pada dinas PUPR sebesar Rp. 1,3 Triliun atau

setara dengan 14% dari total belanja daerah

yang ditetapkan.  Dari alokasi tersebut 65%
atau Rp. 912,7 Milyar, digunakan untuk

program pembangunan dan preservasi jalan

dan jembatan. Pemerintah mengalokasin

anggaran sebesar Rp. 107, 4 Milyar atau (8%)

dari total anggaran PUPR untuk

pembangunan gedung kantor, salah satunya

adalah memberikan hibah kepada pemerintah

pusat. Program tersebut bukanlah menjadi

kewenangan pemerintah daerah dan bukan

pula menjadi prioritas daerah dalam RPJMD.

 Tabel 6: Komposisi Anggaran Dinas PUPR Provinsi Riau 2020
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Hal yang sama juga terjadi tahun 2021,

Pemerintah Provinsi Riau kembali

menganggarkan pembangunan gedung

kantor dan bangunan lainnya sebesar Rp. 190

Milyar, atau setara dengan 19% dari alokasi

anggaran PUPR tahun 2021 sebesar Rp. 1,02

Triliun. Didalamnya juga terdapat alokasi

anggaran untuk bangunan yang dihibahkan

kepada Pemerintah Pusat. Padahal tahun

2021, terjadi penurunan anggaran baik dari

total belanja daerah maupun alokasi anggaran

yang diposkan di dinas PUPR. 
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Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk

program dan kegiatan itu menjadi penyebab

semakin kecilnya alokasi anggaran untuk

pembangunan jalan dan jembatan. Seperti

tahun 2020 dari Rp. 1,3 Triliun alokasi

anggaran untuk dinas PUPR hanya 65% (Rp.

805 Milyar) untuk pembangunan

infrastruktur jalan dan jembatan.

Terdapat beberapa jenis pengerjakan

infratruktur jalan, yaitu pembangunan dan

pemeliharaan. Dalam pemelihiran terdiri dari

empat jenis yaitu pemeliharaan rutin,

pemeliharaan berkala, peningkatan dan

rekontruksi. Jika merujuk pada rencana

anggaran tahun 2020 dan 2021, maka secara

umum biaya untuk pemeliharaan dan

penunjang (operasi) mendominasi.

3.3. Didominasi Biaya Pemeliharaan dan

Rekontruksi Jalan 

Sedangkan tahun 2021 alokasi anggaran

semakin lebih kecil, karena lebih dari Rp. 190

Milyar digunakan untuk program

pembangunan yang tidak prioritas dan bukan

menjadi kewenangan pemerintah daerah

Provinsi Riau.
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Tahun 2020, alokasi anggaran pembangunan

infrastruktur terdiri dari 50% digunakan

untuk pembangunan jalan. Yang terdiri dari

pembangunan badan jalan baru dan

peningkatan kualitas jalan. Sedangkan 50%
dari alokasi anggaran tersebut digunakan

untuk pemeliharaan dan rekontruksi serta

anggaran penunjang seperti jasa konsultan

baik perencanaan maupun pengawasan serta

belanja rutin lainnya oleh OPD. Atau untuk

melakukan perbaikan infratruktur jalan yang 
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 Tabel 6: Komposisi Anggaran Dinas PUPR Provinsi Riau 2020

Tahun 2021, 57% dari alokasi anggaran yang

tersedia, digunakan untuk membiayai

permeliharaan (Rutin, berkala, rekontruksi).

Sedangkan untuk pos pembangunan jalan

dialokasi 40% dari total anggaran yang

disediakan. Terdapat alokasi lainnya untuk

jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan

4% dari total anggaran atau setara dengan Rp.

14,7 Milyar. 

telah rusak baik ringan dan rusak berat.

 Tabel 6: Komposisi Anggaran Dinas PUPR Provinsi Riau 2020
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Orientasi program pembangunan

infrastruktur jalan dan jembatan Provinsi

Riau yang dialokasikan melalui APBD Riau

tahun 2020 yaitu, program pembangunan dan

program preservasi jalan dan jembatan untuk

tujuan meningkatkan kemantapan jalan.

Untuk program pembangunan jalan dan

dengan kegiatan pembangunan, peningkatan,

pemeliharaan dialokasikan sebesar Rp. 413 M

yang tidak sesuai dengan mandat RPJMD

berkurang anggaran untuk pembangunan

jalan sebsar Rp. 122 M dan untuk program

preservasi jalan dianggarkan sebesar Rp. 321

M yang kurang dari target RPJMD sebesar Rp.

19 M dana yang di alokasikan untuk

Pembangunan jalan sebesar Rp. 413 M dan

Preservasi jalan sebesar Rp. 321 M dari total

anggaran pembangunan jalan dan preservasi

Jalan anggaran ini tidak hanya bersumber

dari APBD saja namun juga bersumber dari

pusat melalui Dana Alokasi Khusus.
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Dalam penganggaran tahun 2020, untuk

pembangunan jalan sepanjang 66,95 Km di

Wilayah I dan II Provinsi Riau menghabiskan

anggaran Rp. 398 M. Yang artinya, biaya yang

dikeluarkan untuk membangun 1 km jalan

menghabiskan anggaran mencapai Rp.6 M.

Sedangkan untuk pembiayaan pemeliharaan

& peningkatan jalan serta Pemeliharaan Rutin 

3.3. Didominasi Biaya Pemeliharaan dan

Rekontruksi Jalan 

Alokasi anggaran disusun dengan mengacu

kepada RPJMD, yang didalamnya juga

memuat persoalan mendasar daerah yang

ditangani, hingga detail pada sebaran wilayah

sepasialnya. Merujuk pada data masalah

infrastruktur jalan dan sebarannya di Riau,

maka dari 55% kondisi jalan yang dalam

keadaan rusak (ringan, sedang dan berat)

terdapat empat daerah dengan rasio jalan

dalam kondisi tidak baik yang tinggi berada

diatas 55% dari total panjang jalan Provinsi di

wilayah itu. Daerah tersebut yaitu, Pelalawan,

Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hilir.

Selebihnya terdapat rasio kondisi jalan rusak

di daerah hampir sama dengan rerata 35%
dari panjang jalan Provinsi di wilayah

tersebut. 

Jalan Provinsi - UPT Jalan sepanjang 73,52 Km

di Wilayah I dan II Provinsi Riau sebesar Rp.

375 M. Artinya pula untuk membiayai

pemeliharaan 1 Km dengan biaya rata-rata Rp.

5,1 M. Dengan kata lain pula, unit cost antara

program pembangunan dengan pemeliharaan

jalan di Riau harganya tidak jauh berbeda.

Untuk pembangunan sebesar Rp. 6 Milyar dan

untuk pemeliharaan dengan anggaran sebesar

Rp. 5,1 Milyar. 
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Grafik 9: Alokasi Anggaran Vs Rasio Kondisi Jalan Di Provinsi Riau Tahun 2020

Merujuk data grafik diatas, belum

menunjukkan konsistensi antara alokasi

anggaran yang disediakan dengan

permasalahan kondisi jalan berdasarkan

sebaran wilayah. Justru alokasi besar

diberikan kepada wilayah yang tingkat rasio

kondisi jalan yang rendah. Sebaliknya alokasi

kecil diberikan kepada daerah dengan kondisi

kerusakan jalan yang tinggi. Seperti, dari

Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir, daerah

ini merupakan daerah dengan tingkat rasio

jalan rusak yang tinggi, namun alokasi

anggaranya justru dibawah dari wilayah yang

kerusakan jalannya lebih rendah, seperti

Kampar, Siak, Rokan Hulu. 

Berdasarkan sebaran, tahun 2020, wilayah

Kabupaten Kampar merupakan daerah

dengan alokasi anggaran terbesar untuk

pembangunan dan pemeliharaan jalan yaitu

mencapai Rp. 99,1 Milyar. Sementara rasio

jalan Provinsi dalam kondisi rusak di wilayah

Kabupaten Kampar adalah 22%, terendah ke

dua di Riau. Sedangkan wilayah dengan rasio

kondisi jalan rusak tinggai (Inhil dan Rokan

Hili) justru mendapatkan alokasi yang kecil. 

Kebijakan anggaran merupakan salah satu

kebijakan politik yang harus

mempertimbangkan berbagai aspek politik

yang terlibat dari proses perencanaan.

Perbaikan iklim politik anggaran sangat

diperlukan agar kebijakan penganggaran

dirancang dengan pendekatan yang tepat

yaitu berbasis masalah, berbasis kinerja.

Semakin kecil ruang gerak pemerintah

daerah karena disebabkan semakin kecilnya

ruang fiskal daerah, maka pemerintah daerah

harus lebih inovatif dalam merancang

program dan anggaran. 
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4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Infrastruktur jalan merupakan fasilitas layanan dasar publik yang sangat penting.

Infrastruktur ini juga menjadi urat nadi penggerak perekonomian daerah dan nasional.

Pemerintah Riau menjadi infrastruktur transportasi darat (khususnya) sebagai prioritas

pembangunan daerah dalam RPJMD sudah tepat. Melihat kondisi infrastruktur jalan,

jembatan yang masih sangat penting untuk diperhatikan. 55% dari total panjang jalan

yang menjadi kewenangan Provinsi Riau dalam kondisi rusak (ringan, sedang dan berat). 

Sementara, studi ini menunjukkan bahwa komitmen kebijakan pembangunan yang

direncanakan dalam RPJMD belum terpenuhi dalam kebijakan perencanaan anggaran

tahunan. Dalam tiga tahun terakhir 2019-2021, alokasi anggaran untuk pembangunan

infrsturktur jalan dan jembatan belum memenuhi komitmen dalam RPJMD. Bahkan

tahun 2021 merupakan tahun dengan alokasi anggaran yang paling rendah dalam lima

tahun terakhir ini. 

Terdapat beberapa faktor, pertama adalah terjadi penurunan pendapatan daerah

sehingga mengakibatkan ruang fiskal daerah menjadi berkurang dan tidak bisa

membiayai anggaran sesuai dengan target RPJMD. Kedua adanya inefisiensi dalam

perencanaan anggaran, serta belum optimalnya pemanfaatan anggaran yang ada untuk

menyelesaikan persoalan infrastruktur publik. Seperti membiayai program yang bukan

kewenangan, inefisien pada belanja operasi atau pendukung kegiatan. Tanpa

mengoptimalkan sumberdaya anggaran yang dimiliki, penerapan efektifitas dan efisiensi

anggaran maka kebijakan hutang sulit untuk dirasionalkan.  

Berdasarkan analisa dan kesimpulan diatas, maka perlu memberikan rekomendasi

kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk: 

Mengkaji ulang rencana hutang pemerintah daerah, hutang khusus pembangunan

infrastruktur sebelum menemukan kelayanan dan kemampuan pengembalian setiap

tahun tanpa menggangu kondisi keuangan daerah kedepan; 

Pengkajian dan evaluasi terhadap item penganggaran daerah, menjalankan prinsip

efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah; Sikap tegas

kepala daerah kepada OPD dalam proses perencanaan anggaran yang bukan menjadi

priroritas daerah dan bukan kewenangan atau tanggung jawabnya; 
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus memiliki sistem yang dapat secara

otomatis melakukan filter terhadap item kegiatan dan anggaran yang tidak wajar

dan tidak mendukung pada pencapaian indikator kerja secara langsung.

Pemerintah daerah harus menetapkan pembatasan belanja operasi bagi Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan efektifitas dan efisiensi anggaran. Seperti

perjalanan dinas, alat tulis kantor, penyelenggaran sarana gedung pemerintah, dan

lain sebagainya. 

17



Brief ini bertujuan untuk melihat dan mendeskrisipkan

kondisi infrastruktur di Riau dan menganalisis komitmen

alokasi anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah Provinsi

Riau. Kajian ini menitik beratkan pada kebijakan alokasi

anggaran APBD tahun 2020 berdasarkan data dan informasi

anggaran sebelum dilakukan penyesuaian akibat Covid-19.
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