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Inovatif dan Kreatif, Kunci Pemerintah Daerah Capai TPB di Masa 

Pandemi COVID-19 

 

JAKARTA – Pemerintah Daerah didorong agar kreatif dan inovatif untuk mencari 

sumber pembiayaan alternatif agar tetap mencapai Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) di tengah pandemi. Langkah ini perlu diambil mengingat 

keuangan daerah saat ini diprioritaskan untuk pencegahan penyebaran dan 

percepatan penanganan COVID-19, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2020 tentang realokasi dan penyesuaian anggaran. 

 

Hal ini mengemuka dalam sesi diskusi online (webshare) bertema “Skema 

Penganggaran dan Peluang Pembiayaan Alternatif dalam Pencapaian TPB pada 

Masa Pandemi COVID-19” yang diselenggarakan oleh UCLG ASPAC berkerjasama 

dengan APEKSI dan ADEKSI, sebagai bagian dari LOCALISE SDGs program yang di 

danai oleh Uni Eropa, Jumat (10/7). Diskusi yang dimoderatori oleh Dr. Marcel 

Pandin ini menghadirkan empat pembicara, yaitu Direktur Pendistribusian dan 

Pendayagunaan Badan Zakat Nasional Dr. Irfan Syauqi Beik, Kepala Seknas 

ADKASI Syamsu Rizal, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Dr. Taufiq Santoso dan 

Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah II, 

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Ricky, 

S.STP, MM . Kegiatan ini berlangsung 120 menit dengan total pendafataran peserta 

lebih dari 640 orang. 

 

Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi dalam 

sambutannya mengatakan adanya urgensi agar target TPB dapat dipenuhi di 

tengah tantangan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. “Pendapatan 

daerah menurun karena ekonomi stagnan akibat konsekuensi dari pembatasan 

sosial. Selain itu, rencana yang telah disusun dalam RPJMD terbengkalai karena 

anggaran harus fokus pada penanggulangan COVID-19. Karena itu, pemda harus 

kreatif mencari pembiayaan alternatif, sementara legislatif dan eksekutif harus 

bersinergi,” ujarnya. 

 

Dari sisi landasan hukum, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengatakan 

pembiayaan alternatif yang bersumber dari non-APBD dimungkinkan untuk 

dilakukan, salah satunya melalui opsi kerja sama, baik antara Pemda dengan badan 

usaha di daerahnya, di daerah lain atau di luar negeri.  

 

Pembiayaan alternatif lain adalah dari zakat. Direktur Pendistribusian dan 

Pendayagunaan Badan Zakat Nasional (Baznas) Dr. Irfan Syauqi Beik menjelaskan 

bahwa aktivitas Baznas sejalan dengan TPB, yang salah satunya adalah 

pengurangan angka kemiskinan. “Zakat berpotensi besar untuk dapat 



dimanfaatkan secara kolektif dalam mengurangi tekanan terhadap APBN, terutama 

dalam upaya mencari pembiayaan alternatif, dan kami juga telah melaraskan 

pemakaian zakat dengan beberapa program TPB” ujarnya.  

 

Dr. Irfan menambahkan, bahwa zakat seharusnya dapat menjadi instrumen sosial 

–ekonomi, mengingat potensi pengumpulan zakat yang besar. Ke depannya 

diperlukan integrasi antara zakat dengan sistem fiskal di daerah agar zakat bisa 

disalurkan secara fleksibel. 

 

Adapun Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Dr. Taufiq Santoso berbagi pelajaran 

dari Jawa Barat tentang pembiayaan alternatif lain yang telah diakses, di antaranya 

pinjaman dari lembaga keuangan, pinjaman melalui obligasi dan kerja sama 

dengan badan usaha daerah. “Untuk obligasi yang kami lakukan masuk dalam 

kategori green bond yang untuk pertama kali di keluarkan oleh Provinsi Jawa Barat 

akan digunakan untuk membiayai pembangunan beberapa infrastruktur sekaligus 

yang berkelanjutan. Salah satunya, pemasangan panel tenaga matahari di 173 

bangunan SMA dan SMK negeri agar siswa juga mendapatkan eduaksi tentang 

energi terbarukan,” ujarnya. 

 

Sementara itu mewakili ADKASI, Wakil Ketua DPRD Tebo Jambi Syamsu Rizal 

mengatakan bahwa peran DPRD dalam hal ini yakni terus mengawal penganggaran 

dan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dalam pencapaian TPB. “Kami tetap 

mendorong agar sosialisasi TPB tetap dilakukan dalam program,” ujarnya. 

 

Merangkum diskusi Dr. Marcel Pandin mengatakan bahwa masa pandemi dapat 

dijadikan momentum untuk melakukan transformasi regulasi yang mendukung 

pembiayaan alternatif. Ia menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dari 

Pemda agar bisa bertahan di jaman yang berubah.  

 

 

Tentang UCLG ASPAC 

UCLG merupakan asosiasi pemda tingkat dunia yang didirikan pada tanggal 1 

Januari 2004, berpusat di Barcelona, Spanyol. UCLG adalah satu-satunya 

organisasi pemerintah daerah yang diakui oleh PBB. UCLG ASPAC merupakan satu 

cabang dari UCLG untuk kawasan Asia Pasifik, gabungan atas IULA, UTO (United 

Towns Organization / Serikat Organisasi Perkotaan), serta METROPOLIS (World 

Association of the Major Metropolises atau Asosiasi Dunia Ibukota). Bermarkas di 

Jakarta, UCLG ASPAC menjadi bagian wilayah UCLG terbesar dengan jaringan 

melebihi 7000 pemerintahan daerah, mewakili lebih dari 4,5 miliar penduduk – 

lebih dari separuh populasi dunia – dan menyatukan negara-negara yang 

berkembang pesat, seperti Cina, India, dan Indonesia.  

www.uclg-aspac.org  

 

Tentang APEKSI 

APEKSI adalah asosiasi yang beranggotakan 98 pemerintah kota yang bertujuan 

membantu anggotanya dalam melaksanakan otonomi daerah dan menciptakan 

iklim yang kondusif bagi pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah. 

Sejalan dengan semangat desentralisasi dan demokrasi, APEKSI telah membantu 

anggotanya untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik melalui 

demokrasi, partisipasi masyarakat, keadilan dan akses yang sama untuk 

keragaman dan potensi setempat. 

www.apeksi.net 

http://www.uclg-aspac.org/
http://www.apeksi.net/


 

 

Tentang ADKASI 

ADKASI adalah organisasi yang anggotanya adalah Dewan Perwakilan Republik 

Indonesia Kabupaten seluruh Indonesia. Didirikan pada tanggal 28 Agustus 2001, 

ADKASI bertujuan untuk mewujudkan DPRD Kabupaten yang efektif dalam 

mendorong tata pemerintahan yang baik menuju pembangunan yang 

berkelanjutan dalam kerangka otonomi daerah dan demokrasi. 

 

Tentang UNI EROPA 

Uni Eropa (atau EU) adala organisasi antarpemerintahan yang beranggotakan 

negara-negara Eropa. Sejak 1 Juli 2013 telah memiliki 28 negara anggota. 

Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang 

lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992. Namun, banyak aspek dari 

EU timbul sebelum tanggal tersebut melalui organisasi sebelumnya, kembali ke 

tahun 1950-an.  Jakarta adalah kantor Duta Besar EU untuk wilayah Indonesia dan 

Brunei Darussalam dengan misi utamanya adalah mempromosikan kepentingan EU 

dan mempererat kerjasama antara EU dan Indonesia, serta EU dan Brunei. 

www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/679/about-eu-delegation-indonesia-

and-brunei_en 
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