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Kata Pengantar
Penerbitan Jurnal Defis merupakan bagian dari upaya dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
dalam menyampaikan perkembangan kebijakan di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan 
daerah yang begitu dinamis kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat. Jurnal ini berperan 
sebagai media edukasi untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang tersebut.

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran 
di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah. Jurnal Defis diterbikan berdasarkan 
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 42/PK/2017 tentang Publikasi Jurnal 
Defis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 29 September 2017 dan mendapatkan ISSN 
(International Standard Serial Number) No. 2599-0284. Jurnal ini dapat menjadi sarana dalam membangun 
budaya ilmiah dan memperkuat nilai research-based policy. Gagasan-gagasan yang disampaikan dalam 
jurnal ini dapat menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan dalam menentukan keputusan.

Kebijakan desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang berkembang begitu dinamis dapat 
memperkaya khazanah keilmuan bagi dunia akademis dan relevan untuk diimplementasikan dalam 
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam edisi ini Jurnal Defis 
mengangkat beberapa karya tulis ilmiah di antaranya:

1. Implementasi Dana Aspirasi di Indonesia.  Kajian ini akan mengkaji pelaksanaan pengalokasian Dana 
Aspirasi yang pernah diusulkan DPR RI di Indonesia. Dana Aspirasi adalah dana yang dialokasikan 
oleh masing-masing anggota DPR RI bagi daerah pemilihan. Metode yang digunakan adalah analisis 
deskriptif dengan mengkaji peraturan-peraturan terkait yang dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan 
Dana Aspirasi serta peraturan-peraturan yang menjadi kendala pelaksanaan Dana Aspirasi. Selain itu 
review atas pelaksanaan Dana Aspirasi di negara-negara lain digunakan pula sebagai pembanding bagi 
pelaksanaan di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pengalokasian Dana Aspirasi 
kepada masing-masing anggota DPR RI dapat dialokasikan sebagai bagian dari Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa.

2. Implikasi Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Terhadap Beban Fiskal dan Kebijakan Alokasi 
DAU. Studi ini bertujuan untuk a)mengidentifikasi dampak pengalihan kewenangan pendidikan 
menengah terhadap beban fiskal, b) menganalisa pengaruh pengalihan kewenangan tersebut terhadap 
kabijakan alokasi DAU 2017 dan c) membandingkan kondisi ruang fiskal provinsi sebelum dan setelah 
adanya pengalihan kewenangan. Pendakatan yang digunakan meliputi pendekatan kuantitafif dan 
kualitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan regresi data panel untuk 
mengetahui estimasi beban fiskal akibat pengalihan kewenangan  sedangkan   kualitatif deskriptif 
digunakan untuk pendalaman terhadap kebijakan yang diambil dalam pengalokasian DAU serta melihat 
pegaruh beban fiskal akibat pengalihan. 

3. Analisis Efektivitas dan Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (Studi Kasus Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten 
Tangerang). Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan evaluasi efektivitas dan dampak dana 
desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masayarakat desa serta untuk mengetahui sejauh 
mana efektivitas Dana Desa maupun dampaknya dalam jangka pendek untuk  mengatasi persoalan 
penyediaan infrastruktur di desa dan persoalan pemberdayaan masyarakat. Selain itu perlu juga 
untuk diketahui persoalan yang dihadapi baik oleh aparatur desa, masyarakat desa maupun aparatur 
pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan transfer dana yang diberikan 
untuk menjadikan desa sebagai obyek pembangunan sekaligus sebagai subjek pembangunan. 

4. Efektivitas Hibah Air Minum dari Pendapatan Dalam Negeri dalam Mencapai Target Sambungan Rumah 
Tangga. Dalam rangka pencapaian target 100% akses air minum dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun Anggaran 2015-2019, mulai tahun 2015 Pemerintah menggulirkan Program 
Hibah Air Minum dari Pendapatan Dalam Negeri sebesar Rp500 miliar. Program ini diharapkan dapat 
mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan investasi prasarana air minum melalui mekanisme 
Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum. Efektivitas Hibah Air Minum tersebut 
diukur dari pencapaian target Sambungan Rumah yang ditetapkan Pemerintah. Tujuan penulisan ini 
adalah: a) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Hibah Air Minum yang berasal 
dari Pendapatan Dalam Negeri; dan b) Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Hibah Air Minum 
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untuk mencapai target Sambungan Rumah yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
5. Penerapan Goods and Services Tax di Indonesia. Seperti juga sistem perpajakan pada banyak negara, 

sistem perpajakan di Indonesia mengenal sistem pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut 
dan dikelola oleh pemerintah pusat, pajak daerah oleh pemerintah daerah. Dalam hal objek pajak 
mempunyai sifat yang benar-benar berbeda, praktik pemungutan tidak menimbulkan permasalahan 
bagi masyarakat maupun bagi fiskus. Akan tetapi terdapat juga objek yang mempunyai karekteristik 
yang hampir –bahkan- sama antara pajak pusat dengan pajak daerah. Dalam hal demikian, timbul 
pertanyaan apakah tidak sebaiknya pemungutan diintegrasikan dalam bentuk Goods and Services Tax/
GST yang diterapkan pada banyak negara juga. Konsekuensi dari penyatuan dimaksud adalah perlunya 
pola transfer yang baru terkait hasil pemungutan GST.

6. Analisis Efisiensi Belanja Langsung Pemerintah Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Regional Tahun 2013-2015. Peningkatan dana transfer ke daerah belum maksimal menanggulangi 
kesenjangan fiskal dan ekonomi regional yang kompetitif. Penelitian dana transfer di beberapa negara 
telah dilakukan sebelum pelaksananan otonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran earmarked 
grants terhadap pola belanja di daerah dan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 
regional. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat explanatory research dengan 
model regresi linear berganda. Analisis melibatkan variabel independen belanja modal daerah dan PAD 
sedangkan PDRB  sebagai variabel dependen. 

Substansi tulisan yang dimuat dalam Jurnal Defis Edisi 1, Volume I, Juli-Desember 2017 ini memiliki topik 
bahasan yang beragam dan diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif yang terkait dengan 
kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Redaksi berharap jurnal ini dapat memberikan kontribusi 
positif bagi perkembangan keilmuan bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah di 
Indonesia. 

Redaksi Jurnal Defis
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Implementasi Dana Aspirasi di Indonesia

Kajian ini akan mengkaji pelaksanaan pengalokasian Dana Aspirasi yang pernah diusulkan DPR RI di 
Indonesia. Dana Aspirasi adalah dana yang dialokasikan oleh masing-masing anggota DPR RI bagi daerah 
pemilihan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengkaji peraturan-peraturan terkait 
yang dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan Dana Aspirasi serta peraturan-peraturan yang menjadi 
kendala pelaksanaan Dana Aspirasi. Selain itu review atas pelaksanaan Dana Aspirasi di negara-negara lain 
digunakan pula sebagai pembanding bagi pelaksanaan di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji 
apakah pengalokasian Dana Aspirasi kepada masing-masing anggota DPR RI dapat dialokasikan sebagai 
bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengalokasian Dana 
Aspirasi belum efisien karena perencanaan, pengalokasian maupun monitoring dan evaluasi tidak dapat 
dinilai dengan baik. Selain itu pendekatan pengalokasian Dana Aspirasi adalah berdasarkan motif politik 
dan hanya memiliki keterkaitan dengan jumlah penduduk. Pengalokasian Dana Aspirasi dengan tidak 
mempertimbangkan kondisi kebutuhan baik kebutuhan fiskal suatu daerah atau kebutuhan substantif 
lainnya akan mengakibatkan timbulnya inefisiensi. 

This Study analyzed the Implementation scenario of Aspiration Fund proposed by the legislatives in Indonesia. 
Aspiration Fund could be described as one of Pork Barrells Fund. Descriptive analysis approach was used in 
this study. Laws, regulations, and literatures concerning pork barrells were reviewed. The Study was meant 
to review should Aspiration Fund held by legislatives be appropriate if allocated through the decentralization 
fund scheme? The results were Aspiration Fund closely related to population rather than fiscal motives. 
Population remain the most important thing to legislatives, because it strongly corellated with the electoral 
districts. Higher population meant more vote. Thus within existed regulations, the allocation would easily 
go to the potential voters. Funds allocated to regions without fiscal or economy consideration, would lead to 
inefficiencies. Aspiration Fund allocation mechanism still have issues, because the allocation mechanism did 
not meet the requirements of efective ande efficient budget planning. Therefore the purpose of Aspiration Fund 
would be difficult to achieved.

Abstrak/Abstract
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Implementasi Dana Aspirasi di Indonesia
M. Iwan Setiawan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam era otonomi daerah, pengelolaan 

keuangan daerah yang transparan dan efisien 
sangat diperlukan. Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa (TKDD) memainkan peranan yang sangat 
penting dalam pembangunan di daerah. Dalam 
konteks hubungan keuangan pusat dan daerah, 
TKDD membiayai kebutuhan daerah dalam 
rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi 
pemerintahan dan pembangunan serta merupakan 
wujud nyata (political will) pemerintah untuk 
melakukan reformasi dan demokratisasi. Transfer 
ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan (yang 
terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Non Fisik, serta Dana Bagi Hasil), 
Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan 
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta .

Hampir sebagian besar dana dalam TKDD 
dialokasikan berdasarkan amanat UU No. 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, selain 
itu TKDD setiap tahunnya juga dipayungi Undang-
Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN).  Proses pengalokasian TKDD juga tak lepas 
dari proses pembahasan dengan DPR RI dalam 
penetapan UU maupun sebagai bagian dari hak 
budget yang dimiliki DPR RI. 

Sejak tahun 2001 proses pembahasan 
alokasi TKDD antara pemerintah dengan DPR RI 
mengalami dinamika yang cukup panjang. Hal 
tersebut ditandai dengan posisi Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam 
menjalankan fungsi legislatif dalam menyusun 
Rancangan Undang-Undang APBN.  Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD 
disebutkan bahwa salah satu fungsi DPR RI adalah 
fungsi Anggaran yang dijalankan dalam rangka 
representasi rakyat. Dalam proses pembahasan 
anggaran dalam penyusunan APBN maupun 
APBN-P maka diperlukan keterlibatan DPR RI. 
Praktek pengalokasian TKDD dengan menggunakan 
UU APBN/P dan tidak hanya mendasarkan pada UU 
No 33 Tahun 2004 dapat dilihat dengan adanya 
beberapa jenis dana yang tidak diatur dalam UU 
No.33 Tahun 2004. Dana tersebut sering disebut 
dana ad hoc, karena sifat pengalokasiannya yang 
temporer pada periode/tahun anggaran tertentu. 
Contoh dana ad hoc antara lain Dana Penyesuaian 
ad hoc yang dialokasikan untuk Tahun Anggaran 
2006, kemudian pada tahun 2007 dialokasikan 
Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya. 
Pada tahun 2008 dialokasikan Dana Infrastruktur 
Sarana dan Prasarana (DISP), serta  Dana Penguatan 
Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan 
Daerah (DPDFPPD) yang dialokasikan pada tahun 
2009,  serta Dana Penguatan Infrastruktur dan 

Prasarana Daerah (DPIPD) serta Dana Percepatan 
Infrastruktur Pendidikan (DPIP). Pada umumnya 
dana tersebut dialokasikan berdasarkan kriteria 
pengalokasian yang ditetapkan oleh Panitia 
Anggaran DPR RI, hal ini menunjukkan bahwa 
peranan DPR RI dalam pengalokasian dana  ke 
daerah relatif besar. Peranan Legislatif dalam 
pengalokasian TKDD memang cukup besar sehingga 
dalam pembahasan UU APBN ataupun APBN-P 
dibahas dalam panitia kerja tersendiri dalam Badan 
Anggaran DPR RI. 

Peranan Legislatif dalam pengalokasian 
tersebut selain menunjukkan besarnya komitmen 
DPR RI terhadap daerah, juga berpotensi adanya 
moral hazard terutama pada pengalokasian 
dana-dana yang bersifat ad hoc dan tidak diatur 
dalam UU No. 33 tahun 2004. Moral hazard 
tersebut dikarenakan adanya celah hukum dalam 
pengalokasian TKDD di mana APBN maupun APBN-P 
setiap tahunnya ditetapkan dalam Undang-undang 
APBN yang kedudukannya setara dengan UU No 33 
tahun 2004 sehingga jenis dana maupun tatacara 
pengalokasian yang diatur dalam UU 33/2004 
dalam tanda kutip dapat dianulir atau diubah 
dengan UU APBN. Pengalokasian anggaran transfer 
ke daerah yang tidak diatur dalam UU 33/2004 
dapat dilakukan karena adanya amanat peraturan/
perundangan lainnya ataupun kebutuhan secara 
substansi atas hal-hal tertentu. Amanat tersebut 
antara lain Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan 
Operasional Kesehatan, Tunjangan Profesi Guru, 
dan lain-lain. Selain karena adanya amanat 
peraturan/perundangan, terdapat kebutuhan-
kebutuhan lain yang menjadi dasar pengalokasian 
antara lain percepatan pembangunan, percepatan 
desentralisasi dan lain sebagainya. 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut diusulkan 
DPR RI sebagai representasi rakyat, sehingga 
kemudian muncul alokasi dana-dana yang 
bersifat ad hoc yang dialokasikan berdasarkan 
amanat peraturan perundangan tertentu, namun 
dialokasikan karena kebutuhan-kebutuhan tertentu 
serta dimuat dalam UU APBN. Dana-dana tersebut 
dialokasikan dengan berbagai macam pertimbangan 
ataupun kriteria yang bersifat dinamis dan terus 
berubah setiap tahunnya. Dinamika pengalokasian 
dana ad hoc tersebut selain disebabkan perubahan 
orientasi arah kebijakan, juga disebabkan karena 
keanggotaan Badan Anggaran DPR RI yang 
merupakan representasi  dari komisi maupun 
fraksi. 

Pengalokasian dana ad hoc selain tidak 
diatur dalam UU 33/2004 juga menyisakan 
berbagai macam permasalahan antara lain efisiensi, 
transparansi, ditambah dengan budget constrain  
dalam APBN akan timbul pertanyaan mendasar, 
apakah alokasi yang diberikan kepada suatu daerah 
telah memenuhi rasa keadilan dan tepat diberikan 
kepada daerah yang membutuhkan? Apakah dana 
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percepatan desentralisasi fiskal telah diberikan 
kepada daerah yang benar-benar membutuhkan? 
Selain permasalahan tersebut, keanggotaan Badan 
Anggaran DPR RI yang merupakan representasi 
dari komisi dan fraksi yang tidak dapat mencakup/
mengakomodasi semua keinginan/aspirasi anggota 
DPR RI yang berasal dari seluruh wilayah Republik 
Indonesia. Meskipun disusun berdasarkan 
representasi komisi (semua anggota DPR kecuali 
pimpinan DPR) serta berdasarkan fraksi (latar 
belakang politik), Badan Anggaran masih belum 
dapat mengakomodasi aspirasi setiap daerah 
karena keterbatasan jumlah Badan Anggaran itu 
sendiri. Karena keterbatasan aspirasi tersebut 
maka timbulah usulan dari anggota DPR RI yang 
merasa aspirasinya tidak diakomodasi di Badan 
Anggaran. Usulan tersebut adalah usulan Dana 
Aspirasi yang pengalokasiannya menjadi diskresi 
masing-masing anggota DPR RI, dan semua anggota 
DPR RI berhak sejumlah nilai dana tertentu untuk 
diberikan kepada daerah pemilihannya untuk 
mendanai kebutuhan daerah sesuai aspirasi yang 
disampaikan oleh anggota DPR tersebut.

Usulan Dana Aspirasi kali pertama muncul 
dalam rapat Badan Anggaran DPR untuk APBN TA 
2011. Sejumlah fraksi mengusulkan Dana Aspirasi 
agar diambil dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) 2011 sebesar Rp 8,4 triliun 
atau tiap anggota DPR (560 orang) mendapat jatah 
Rp 15 miliar masing-masing anggota DPR. Namun 
demikian usulan tersebut menjadi perdebatan 
karena dipandang rawan terjadinya moral hazard 
korupsi. Selain itu efektivitas Dana Aspirasi juga 
dipertanyakan karena rawan overlap dengan dana 
yang lain.

1.2 Permasalahan
Permasalahan yang akan diteliti dalam 

kajian ini adalah mengkaji pengalokasian Dana 
Aspirasi yang diusulkan banyak anggota DPR 
RI. Apakah pengalokasian Dana Aspirasi yang 
diserahkan kepada masing-masing anggota DPR RI 
dapat efektif bila dilaksanakan melalui mekanisme 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu 

untuk mengkaji pelaksanaan pengalokasian 
Dana Aspirasi oleh masing-masing anggota DPR 
RI apakah dapat dialokasikan bagi daerah serta 
memenuhi beberapa kebutuhan daerah antara lain:
1. Melihat best practice  pelaksanaan dana aspirasi 

di negara-negara lain.
2. Mengkaji apakah pengalokasian Dana Aspirasi 

kepada masing-masing anggota DPR RI dapat 
dialokasikan sebagai bagian dari Transfer ke  
Daerah dan Dana Desa. 

1.4 Batasan Masalah

Dana Aspirasi yang akan dikaji adalah Dana 
Aspirasi yang pernah diusulkan oleh beberapa 
anggota DPR RI sebesar Rp 15 miliar untuk masing-
masing anggota DPR RI. Sampai dengan saat 
ini dana tersebut belum pernah direalisasikan, 
sehingga bentuk dana, tata cara, tata kelola maupun 
penerima dana belum tersedia. Meskipun ada 
pendapat bahwa Dana Aspirasi tersebut adalah 
seperti yang dimuat dalam Pasal 80 huruf j Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2014. Anggota DPR RI 
maupun peneliti menyatakan bahwa sudah ada 
berbagai bentuk praktik Dana Aspirasi baik di pusat 
maupun di daerah, namun kajian ini akan mengkaji 
dana aspirasi sesuai usulan anggota DPR RI sebesar 
Rp15 miliar sebagai lingkup kajian.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Desentralisasi Fiskal (Intergovernmental 
Transfers)

Perkembangan proses desentralisasi 
di Indonesia telah memberikan andil dalam 
penyediaan pelayanan publik maupun pengelolaan 
sarana prasarana publik di Indonesia. Desentralisasi 
tersebut diikuti dengan pengalihan kewenangan 
maupun sumber keuangan dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah. Pengelolaan sumber-
sumber penerimaan berupa pajak dan retribusi 
merupakan salah satu diskresi yang dimiliki daerah 
dalam menghimpun pendapatan asli daerah. Selain 
itu dari sisi transfer pemerintah pusat ke daerah, 
UU No. 33/2004 tentang Peimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
mengatur sumber penerimaan dalam bentuk 
Dana Perimbangan, selain itu perkembangan 
peraturan perundangan mengakibatkan adanya 
dana-dana lain yaitu Dana Otonomi Khusus, Dana 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana 
Insentif Daerah, serta Dana Desa . 

Berdasarkan UU 33/2004 Dana 
Perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana 
Bagi Hasil (DBH). Seiring dengan perkembangan 
kebutuhan dan permasalahan di daerah, maka 
DAK berkembang menjadi dua yaitu yang semula 
DAK menjadi DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk 
mengakomodasi dana-dana yang diamanatkan 
peraturan perundangan. DAK Non Fisik antara lain 
terdiri atas Dana Bantuan Operasional Sekolah, 
Bantuan Operasional Kesehatan, Tunjangan 
Profesi Guru, dan lain lain. Salah satu tujuan 
pokok pengalokasian DAU adalah memberikan 
kesempatan yang sama untuk setiap daerah agar 
mampu menjalankan roda pemerintahannya sesuai 
dengan arah otonomi daerah. Karenanya, guna 
menjaga prinsip fiscal equalization ini, alokasi DAU 
dilakukan dengan menggunakan formula pokok 
didasarkan atas berbagai variabel (indikator) yang 
mampu menjelaskan variasi antar daerah dari segi 
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cakupan pelayanan kegiatan, biaya pelaksanaan 
kegiatan serta potensi daerah. Ciri khas dari dana 
DAU adalah penggunaan dananya yang tidak terikat, 
bebas menurut kebutuhan daerah.

DBH dialokasikan atas dasar bagi hasil 
dengan daerah penghasil. DBH ditujukan untuk 
mengurangi kesenjangan antara pusat dengan 
daerah. Selain itu DBH juga dialokasikan bagi 
daerah-daerah dalam wilayah yang berdekatan, hal 
tersebut dikarenakan pertimbangan kemungkinan 
adanya eksternalitas yang dialami di daerah-daerah 
sekitar daerah penghasil tersebut.

DAK dialokasikan atas dasar pemikiran 
bahwa tidak semua bentuk pelayanan di daerah 
dapat dijelaskan melalui formula dan variabel-
variabelnya. Berbagai bentuk pelayanan bahkan 
cenderung sangat spesifik di suatu daerah, 
tidak dapat dijelaskan melalui formula. Sebelum 
berlakunya UU Nomor 25 tahun 1999, beberapa 
jenis transfer dari pusat kepada pemerintah 
daerah memiliki bentuk yang serupa dengan DAK. 
Dana yang serupa dengan DAK tersebut adalah 
dana INPRES untuk kegiatan-kegiatan yang telah 
ditentukan oleh pusat di daerah (specific grant). 

Berdasar UU No.33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah, Pasal 39 menyatakan 
bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada 
Pemerintah Daerah tertentu untuk mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. 
Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang 
telah ditetapkan dalam APBN. Dengan demikian 
pengertian dari DAK adalah dana yang bersumber 
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 
daerah tertentu dengan tujuan membantu 
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

Secara konsep kesenjangan horizontal 
maupun vertikal telah dapat diatasi melalui DAU dan 
DBH, bahkan DAK dengan tujuan untuk mendanai 
kegiatan khusus diharapkan akan menjamin hal-
hal yang dianggap penting oleh pemerintah pusat. 
Meskipun demikian dari sisi politik masih terdapat 
beberapa sektor yang masih dianggap perlu untuk 
didanai.

2.2. Dana Aspirasi
Dana Aspirasi pertama kali muncul di 

Indonesia dalam rapat Badan Anggaran DPR  RI 
untuk  APBN 2011. Sejumlah fraksi mengusulkan 
agar dana aspirasi diambil dari APBN 2011 sebesar 
Rp8,4 triliun atau tiap anggota DPR (560 orang) 
masing-masing mendapat jatah Rp15 miliar. 
Meskipun bentuk Dana Aspirasi yang diusulkan 
tersebut tidak dijelaskan lebih detil lagi apakah 
dalam bentuk anggaran kementerian, atau termasuk 
dalam TKDD. Namun Dana Aspirasi tersebut 
diusulkan dalam rangka percepatan pembangunan 
di daerah pemilihan. Karena menggunakan asumsi 

wilayah/daerah, maka terdapat dua kemungkinan 
bentuk dana aspirasi yaitu melalui anggaran 
Kementerian/Lembaga, selain itu dana aspirasi 
dapat masuk ke pemerintah daerah melalui 
mekanisme TKDD. 

Bambang Soesatyo dalam wawancara 
dengan Zaini reporter Radio Elshinta menyatakan 
“Jadi begini, sebenarnya banyak orang yang salah 
mempersepsikan. Tanpa diusulkan oleh Golkar, 
dana ini sudah berlangsung lama ada dalam struktur 
APBN kita. Dalam APBN-P kemarin saja, dana 
Rp 7.1 triliun itu diberi nama Dana Stimulus atau 
Dana Percepatan Pembangunan Daerah” (Sumber 
https://benhan8.wordpress.com/2010/06/22/
wawancara-elshinta-dana-aspirasi-bambang-
soesatyo-dan-benny-handoko/). Meskipun dana-
dana tersebut telah dialokasikan dengan melalui 
tahapan pembahasan anggaran RUU APBN antara 
pemerintah dengan DPR, Wa Ode Nurhayati 
anggota DPR RI tahun 2009-2014 dalam diskusi 
di acara TV Mata Najwa menyatakan bahwa dana 
yang diusulkan oleh daerah kepada anggota DPR RI 
diiringi dengan praktik korupsi (Sumber https://
www.youtube.com/watch?v=JnAKb6XaCFI). 
Lebih lanjut pernyataan tersebut menimbulkan 
kontroversi di DPR RI, Wa Ode Nurhayati pada tahun 
2012 divonis 6 tahun penjara karena menerima 
suap terkait Dana Penyesuaian Infrastruktur 
Daerah (DPID) Tahun 2011. 

Pelaksanaan Dana Aspirasi di Indonesia 
dapat diidentifikasi dalam beberapa bentuk,  Jati 
(2013:13)  menyebutkan praktik Dana Aspirasi di 
Indonesia dilakukan dalam bentuk konversi dana 
SILPA menjadi hibah masyarakat, penggunaan dana 
non budgeter yang tidak terserap dalam program 
belanja, dan penggelembungan dana bantuan sosial 
bagi masyarakat.  

Dana Aspirasi merupakan praktik politik 
anggaran yang sudah berjalan di beberapa negara. 
Karakteristik Dana Aspirasi di mana melibatkan 
penggunaan dana yang dibiayai oleh negara dalam 
arti luas namun dialokasikan pada daerah-daerah 
tertentu atau manfaat-manfaat yang dinikmati 
hanya dapat dinikmati oleh pihak tertentu. 
Selain itu praktik pengalokasian Dana Aspirasi 
yang melibatkan politik di mana anggota DPR 
RI mengalokasikan sejumlah dana bagi daerah 
pemilihan yang diwakili dengan tujuan untuk 
memberikan kickback atas dukungan yang telah 
diberikan dalam proses pemilihan legislatif, atau 
sebagai upaya untuk menghimpun dukungan dalam 
proses pemilihan legislatif yang akan datang.

Istilah Pork Barrel /gentong babi pertama kali 
muncul sebelum perang saudara Amerika Serikat. 
Di mana terdapat praktik memberikan hadiah bagi 
budak kulit hitam se-barrel (gentong) salt pork 
(sejenis makanan dari daging babi mirip bacon) 
dan membiarkan para budak memperebutkan 
hadiah tersebut. Istilah tersebut digunakan sebagai 
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sindiran atas praktik penganggaran pemerintah 
oleh anggota kongres/legislatif untuk daerah 
pemilihannya karena diangap mirip praktik 
tersebut. 

Konstituen di daerah menjadi “budak” dan 
dibeli atau dibayar dengan anggaran tersebut 
sebagai balas jasa atas dukungan yang diberikan. 
Selain itu dapat juga berupa “balas jasa” kepada 
konstituennya dalam bentuk bantuan dana atau 
proyek-proyek di daerah pemilihannya. Semua itu 
bertujuan untuk memikat para konstituen di daerah 
pemilihan untuk kembali memilih anggota legislatif 
dalam pemilihan berikutnya. Pork Barrel di Amerika 
Serikat berbeda dengan dana earmark, Pork 
Barrel dialokasikan oleh anggota kongres ke dana 
federal kepada negara bagian. Dalam level tertentu 
kemampuan anggota kongres dinilai berdasarkan 
kemampuannya untuk mengalokasikan dana Pork 
Barrel kepada konstituennya. 

 
2.3. Best Practice Dana Aspirasi di Luar Negeri

Dana Aspirasi di luar negeri dikenal sebagai 
Pork Barrel atau tong daging babi, pertama kali 
dikenal di Amerika Serikat. Dinamakan demikian 
karena pada masa perang saudara, para tuan tanah 
sering memberikan tong berisi daging babi yang 
diasinkan untuk diperebutkan para budaknya.

a. Amerika Serikat
Pork Barrel pertama kali diperkenalkan 

dalam Bill Bonus. Pada 1817 John C. Calhoun dari 
Partai Demokrat mengusulkan undang-undang 
Bill Bonus berupa pembangunan jalan raya yang 
menghubungkan Timur dan Selatan ke Barat 
Amerika, akan tetapi rancangan undang-undang 
tersebut diveto oleh Presiden James Madison.

Pengalokasian Pork Barrel tersebut masuk 
dalam Approppriation Bill, di mana Approppriation 
Bill tersebut merupakan bagian dari dan proses 
penganggaran Amerika Serikat secara keseluruhan. 
Proses tersebut diawali dengan usulan anggaran 
presiden, kemudian resolusi anggaran kongres, dan 
alokasi (302 (b). Konstitusi A.S. (Pasal I, bagian 9, 
pasal 7)) menyatakan bahwa “Tidak ada uang yang 
ditarik dari Perbendaharaan Negara, kecuali adanya 
persetujuan...”. Aturan inilah yang memberi legislatif 
kekuatan untuk membuat alokasi. Meskipun 
demikian, presiden masih memiliki wewenang 
untuk memveto adanya alokasi apropriasi tersebut 
secara keseluruhan RUU tersebut.

Jembatan Pulau Gravina (juga dikenal 
sebagai “Bridge to Nowhere”) di Alaska dianggap 
sebagai contoh pengeluaran daging babi. Jembatan 
yang didorong oleh Senator Partai Republik Ted 
Stevens, menghabiskan biaya lebih dari $300 
juta dan menghubungkan pulau Gravina dengan 
50 penduduk dengan kota kecil Ketchikan. 
Di Pulau Gravina terdapat bandar udara, dan 
sebenarnya antar pulau tersebut sudah tersedia 

kapal penyeberangan meskipun terdapat keluhan 
lamanya proses menunggu. Poin utama dari 
Jembatan Gravina tersebut adalah  isu efisiensi atas 
proyek pembangunan jembatan tersebut.                           

Di Amerika Serikat praktek dana Pork 
Barrel disebut juga sebagai dana earmark, lebih 
lanjut (Longley. 2017 Sumber: https://www.
thoughtco.com/what-is-earmark-spending-in-
congress-3322285) kriteria suatu dana dapat 
dikategorikan sebagai dana earmark/Pork Barrel 
adalah harus memenuhi minimal 1 dari beberapa 
kriteria tersebut di bawah:
• Dana yang diusulkan tidak merupakan dana 

yang dianggap penting untuk operasional dasar 
pemerintah dalam anggaran belanja.

• Dana hanya diusulkan oleh salah satu ruang 
kongres (AS ada 2 ruang di legislatif)

• Dana tersebut tidak ada dalam rancangan 
anggaran yang diusulkan pemerintah.

• Terdapat peningkatan yang substansial atas 
anggaran yang diperkirakan oleh presiden/
pemerintah.

• Dana tersebut digunakan untuk mendanai proyek 
yang hanya akan menguntungkan sejumlah 
orang atau untuk kepentingan tertentu.

b. Filipina 
Di Filipina, istilah Pork Barrel digunakan 

untuk mengalokasikan dana yang dialokasikan 
kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Filipina 
dan Senat Filipina untuk dibelanjakan sesuai 
kebutuhan/diskresi mereka. Dana tersebut bisa 
digunakan untuk proyek “fisik”, seperti bangunan 
dan jalan, dan proyek “non fisik”, seperti beasiswa 
dan biaya pengobatan. Dana Pork Barrel pertama 
diperkenalkan pada tahun 1922 dengan berlakunya 
Undang-undang Pekerjaan Umum yang pertama 
(UU No 3044). Sistem ini dihentikan oleh Presiden 
Ferdinand Marcos selama kediktatorannya dengan 
menghapuskan Kongres. Sistem ini berjalan kembali 
setelah pemulihan Kongres pada tahun 1987. Sistem 
tersebut dikenal dengan beberapa program berbeda 
selama bertahun-tahun, Countryside Development 
Fund (CDF-Dana Pembangunan Pedesaan), 
Congressional Initiative Fund (CIF- Dana Inisiatif 
Kongres), dan Priority Development Assistance Fund 
(PDAF- Dana Bantuan Pembangunan Prioritas). 
Sejak tahun 2006, PDAF sebesar 70,0 juta Peso atau 
sekitar 1,5 juta US$ untuk setiap anggota Kongres 
dan ₱ 200,0 juta Peso atau sekitar 5 juta US$ untuk 
setiap Senator. Kemudian anggota Kongres dan 
Senator membuat rencana proyek pembangunan, 
yang akan didanai dengan skema Pork Barrel ini. 

Pada tahun 2007-2009 menurut Komisi 
Audit yang melakukan audit terhadap dana PDAF, 
terdapat korupsi dengan kerugian sebesar $222,2 
Juta USD. Pada tahun 2013 berdasarkan laporan 
telah terjadi skandal korupsi di mana terdapat 
proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Non 
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Government Organizations (NGO) atau Lembaga 
Swadaya Masyarakat dengan komisi sebesar 40%-
50% kepada anggota legislatif.  

Meskipun dengan skema tersebut peluang 
Pork Barrel dapat terjadi, namun sebenarnya masih 
terdapat skema veto oleh Presiden Filipina di mana 
presiden dapat menolak skema proyek tersebut. 
Kongres dapat menggugurkan veto tersebut dengan 
syarat voting dan mendapat suara 2/3 dari kongres. 
Namun demikian praktik yang berjalan anggota 
kongres lebih memilih untuk mengajukan proyek-
proyek yang bernilai kecil untuk menghindari 
adanya veto tersebut.

Prospero C. Negrales jurubicara DPR Filipina 
dalam “Understanding Pork Barrel” menyatakan 
bahwa kritik-kritik terkait Pork Barrel di Filipina 
kurang tepat, karena Pork Barrel di Filipina 
berbeda dengan di Amerika Serikat. Legislatif 
tidak mengelola dana dan tidak pula melaksanakan 
proyek. Legislatif hanya berperan dalam identifikasi 
proyek dan desain penerima manfaat dari proyek 
tersebut. Adapun pelaksana proyeknya tetap 
berada di ranah eksekutif. 

Mungkin disebabkan banyaknya laporan 
penyalahgunaan Pork Barrel,  pada tahun 2013 
terjadi demonstrasi masyarakat di Filipina terkait 
dengan aturan dana PDAF.   Pada tanggal 19 November 
2013, Mahkamah Agung Filipina mengumumkan 
bahwa dana PDAF sebagai inkonstitusional. Dalam 
sebuah briefing, pengadilan tinggi mengumumkan 
Pasal PDAF dan semua ketentuan serupa mengenai 
sistem Pork Barrel sebagai dana ilegal karena 
“memungkinkan legislator untuk memegang, 
dalam berbagai gradasi, tidak pengawasan, otoritas 
pasca-pemberlakuan di wilayah vital eksekusi 
anggaran (sehingga melanggar) prinsip pemisahan 
kekuasaan.

c. Meksiko
Salah satu program di Meksiko adalah 

Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL)  
yang artinya adalah Program Solidaritas Nasional. 
PRONASOL merupakan proyek  di bidang pendidikan, 
kesehatan, transportasi, dan pembangunan daerah. 
PRONASOL adalah program matching  grant 
yang memerlukan dana pendamping. PRONASOL 
ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial 
antara kelompok dan daerah. Salinas meluncurkan 
Program Solidaritas Nasional, PRONASOL pada 
tahun 1988 untuk memperbaiki ketidakseimbangan 
makroekonomi, menurunkan inflasi dan 
mendorong pertumbuhan dan mengatasi penyebab 
kemiskinan. Tapi program tersebut gagal untuk 
mengakhiri kemiskinan dan kesenjangan.

Banyak peraturan operasional PRONASOL 
melibatkan keikutsertaan/partisipasi lokal dalam 
pelaksanaan proyek kecil dan menengah. Dana 
tersebut dikelola oleh pemerintah pusat Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL)/Kementerian 

Pembangunan Sosial. Tujuannya adalah melibatkan 
partisipasi warga dalam pemilihan proyek, 
pendanaan, maupun pelaksanaannya. Dengan 
partisipasi tersebut akan dapat memperkuat 
kapasitas masyarakat, kapasitas pemerintah 
daerah, dan dapat menurunkan biaya proyek. 
Program tersebut berlangsung antara 1989 sampai 
dengan 1994. Kebijakan PRONASOL dianggap 
tidak transparan dan lebih dekat dengan partai 
pemerintah yang berkuasa saat itu. Pemerintah 
pusat menyerahkan pengelolaan kepada 
administrasi lokal, dan juga sejumlah organisasi-
organisasi yang terkait dengan pemerintah. Terkait 
hal tersebut PRONASOL dianggap menjadi alat 
presiden Meksiko untuk membangun fondasi 
politiknya hingga ke bawah dan masuk dalam 
kategori dana Pork Barrel. Dengan dikelolanya dana 
tersebut oleh pusat, maka terdapat kemenangan 
politik dalam pemilu tahun 1991. 

Berdasarkan hal tersebut, banyak kritik 
dari partai oposisi sehingga pada tahun 1992 
PRONASOL disalurkan melalui pemerintah 
daerah dan organisasi-organisasi sosial. Dengan 
adanya kebijakan tersebut maka partai-partai 
politik lain pun memiliki akses dana tersebut dan 
memanfaatkan untuk kepentingan politik. Riset 
Beatriz Magaloni (2006) yang dimuat dalam laporan 
Institute for Strategic Initiatives & Partnership. 
(2014) menyebutkan bahwa program Pronasol 
ditujukan pada daerah-daerah pemilihan di mana 
kandidat dari partai berkuasa (PRI) bersaing ketat 
dengan kandidat dari partai oposisi. Program 
Pronasol digelontorkan untuk memikat pemilih 
swing voter agar mereka merasakan “manfaat” dari 
program tersebut dan mendukung kandidat partai 
berkuasa.

d. Brasil
Mekanisme Pork Barrel di Brasil adalah 

usulan proyek oleh anggota legislatif Brasil dalam 
penyusunan anggaran tahunan di Brasil. Usulan 
tersebut dapat digunakan untuk mendanai proyek 
kegiatan atau untuk mendanai pemerintah daerah. 
Sebagian besar dana tersebut ditujukan untuk 
pemerintah daerah. Upaya para anggota legislatif 
tersebut bertujuan untuk menggenjot perolehan 
suara dalam pemilu periode berikutnya (Ames. 
1987, Filho 1994, Geddes 1994,  dalam Samuels. 
2002).

Proses penganggaran di Brasil terdiri atas 
3 (tiga) undang-undang. Yang pertama adalah 
Plano Plurianual–PPA adalah undang-undang yang 
ditetapkan setiap 4 tahun kali sesuai dengan masa 
jabatan presiden. Undang-undang ini berfungsi 
sebagai arah tujuan sasaran dan menjadi dasar dua 
jenis peraturan perundangan lainnya.  Peraturan 
berikutnya adalah Lei de Diretrizes Orçamentárias 
-LDO merupakan peraturan yang memuat tujuan 
eksplisit dan prioritas tahun berjalan yang 
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disampaikan oleh pemerintah pada legislatif pada 
bulan April dan harus ditetapkan paling lambat 
bulan Juli. Setelah LDO ditetapkan, maka masing-
masing kementerian segera menyusun anggarannya 
dan setelah dikonsolidasikan disampaikan kepada 
legislatif untuk disusun menjadi Lei Orçamentária 
Anual – LOA di mana sudah mempertimbangkan 
sumber daya yang ada dalam upaya pencapaian 
sasaran. Dalam LOA inilah terdapat peluang untuk 
masing-masing anggota legislatif untuk melakukan 
amandemen/perubahan dengan batasan antara 
1%-2%  dari total anggaran untuk masing-masing 
anggota legislatif. Meskipun demikian pemerintah 
(presiden) masih memiliki veto untuk membatalkan 
usulan perubahan tersebut.  

Meskipun banyak yang berpendapat bahwa 
kewenangan untuk merubah LOA tersebut sebagai 
peluang untuk melakukan Pork Barrel, namun 
demikian Samuels tidak sependapat. Menurut 
Samuels (2002: 23) hal tersebut disebabkan 
beberapa alasan antara lain sebagai berikut:
1. Meskipun para anggota dewan mengusulkan 

banyak anggaran Pork Barrel, namun mereka 
tidak memiliki kepastian bahwa proyek mereka 
akan didanai. Hal ini disebabkan adanya 
mekanisme veto di mana Presiden Brasil 
memiliki diskresi untuk memenuhi usulan 
pendanaan tersebut antara 0% sampai 100%. 
Artinya bila pemerintah menolak sepenuhnya 
atau hanya menyetujui sebagian, maka usulan 
tersebut sulit diklaim sebagai jasa para anggota 
dewan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para 
anggota dewan mengusulkan banyak usulan 
anggaran dengan nilai proyek kecil agar tidak 
banyak dipotong oleh presiden/pemerintah. 
Dengan demikian bila proyek tersebut 
disetujui pun dampak yang dihasilkan tidak 
terlalu signifikan untuk menarik perhatian 
masyarakat.

2. Alasan lain adalah Konstitusi Brasil tahun 1988 
memberi kekuatan yang relatif kuat kepada 
Presiden (Alston & Mueller. 2005:9). Di mana 
diskresi kuat yang dimiliki oleh presiden dapat 
juga menjadi alat Pork Barrel presiden/partai 
berkuasa. Presiden memiliki keuntungan atas 
pemilihan presiden yang lebih besar daripada 
anggota DPR dengan kebijakan untuk peduli 
pada pertumbuhan ekonomi, peluang ekonomi, 
persamaan pendapatan dan stabilisasi harga. 
Anggota Kongres pada umumnya lebih peduli 
tentang mendistribusikan kembali diskresi 
mereka dalam pork barrel kepada konstituen 
mereka. Dengan demikian presiden ataupun 
partai berkuasa memiliki keuntungan yang 
lebih besar dibanding partai oposisi. 

Pelaksanaan Pork Barrel di Brasil tidak 
menghasilkan dana yang mengarahkan masyarakat 
atau konstituen untuk memilih pilihan politik 
tertentu, ataupun digunakan untuk mengklaim 

hasil proyek tersebut sebagai prestasi. Namun 
lebih digunakan untuk bertemu dengan pengusaha 
pengelola proyek agar pengusaha tersebut nanti 
dapat mendanai anggota kongres dalam pemilu 
berikutnya. 

e. Pork Barrel di Indonesia
Definisi Pork Barrel menurut Jati (2013). 

adalah kebijakan yang didanai secara instan dan 
sifatnya populis yang lebih ditujukan untuk menarik 
suara dalam pemilihan umum yang akan datang. 
Wasito Jati menyebutkan bahwa dana Pork Barrel 
dilakukan oleh para partai politik dilakukan dalam 
tiga cara, yakni konversi dana SILPA menjadi dana 
hibah masyarakat, penggunaan dana non-budgeter 
yang tidak terserap dalam progam belanja, dan 
praktik penggelembungan (mark-up) anggaran dana 
bantuan sosial masyarakat. Meskipun identifikasi 
yang dilakukan Wasito Jati tersebut lebih tepat 
mengarah dalam konteks pemerintah daerah, 
namun dapat terjadi pula di level pemerintah pusat. 

Dalam studi Riset Penggunaan Dana 
Publik untuk Kampanye yang dilakukan Institute 
for Strategic Initiatives pada tahun 2011-2013, 
dilakukan penelitian program bantuan sosial 
yang bersifat populis di Kabupaten Nganjuk dan 
Kabupaten Garut. Terhadap 5 program bantuan 
sosial yang diteliti, 4 program di antaranya dilakukan 
sebelum pemilu didapatkan temuan bahwa program 
yang dilakukan beberapa tahun sebelum pemilu 
ternyata dapat menjadi instrumen negatif maupun 
instrumen positif bagi petahana. Dalam jangka 
waktu tiga tahun pelaksanaan program disertai 
branding yang tepat program-program bantuan 
sosial dapat menggiring kesadaran masyarakat 
bahwa program bantuan sosial adalah program 
yang diberikan oleh petahana.

Dana Pork Barrel juga pernah disinggung 
oleh anggota DPR RI, menurut Bambang Soesatyo 
dalam wawancara dengan Zaini reporter Radio 
Elshinta menyatakan bahwa praktek dana 
aspirasi (Pork Barrel) sudah lama berlangsung di 
Indonesia. Dana tersebut sudah dikenal dengan 
nama dana percepatan pembangunan daerah, atau 
dana stimulus. Dana-dana tersebut dialokasikan 
dengan pendekatan atau lobby politik oleh 
daerah kepada anggota –anggota DPR RI (Sumber 
https://benhan8.wordpress.com/2010/06/22/
wawancara-elshinta-dana-aspirasi-bambang-
soesatyo-dan-benny-handoko/). 

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Kajian
Metode kajian ini menggunakan metode 

deskriptif dengan menggunakan data-data 
kualitatif. Data kualitatif yang berasal dari 
peraturan-perundangan, hasil pemberitaan, 
yang berisi gambaran bentuk dana aspirasi yang 
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diusulkan oleh DPR RI akan dianalisis berdasarkan 
peraturan perundangan serta berdasarkan 
pendekatan logis rasional. Selain itu juga dihimpun 
data-data Transfer ke Daerah yang tersedia di Ditjen 
Perimbangan Keuangan.

3.2. Sampel Kajian
a. Unit Sampel dalam kajian ini adalah skema Dana 

Aspirasi sesuai usulan DPR RI sebesar Rp15 
miliar bagi setiap anggota DPR RI. Sesuai yang 
diusulkan dalam rapat Badan Anggaran DPR 
RI pada Tahun Anggaran 2011, dan menjadi 
sumber pemberitaan di media.

b. Sampel kajian adalah pemerintah daerah 
kabupaten/kota dan daerah pemilihan masing-
masing anggota DPR RI yang beririsan dengan 
kabupaten/kota. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi dan dokumentasi. Dokumentasi 
dilakukan dengan penelusuran dasar hukum, 
tulisan, berita, maupun penelitian-penelitian terkait 
dana aspirasi. Adapun observasi dilakukan dengan 
mengamati berbagai informasi dan berita proses 
pembahasan UU APBN beserta alokasi anggaran 
Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2009 sampai 
dengan Tahun Anggaran 2016. Selain itu digunakan 
pula data sekunder yang terkait dengan keuangan 
daerah yang bersumber dari Ditjen Perimbangan 
Keuangan Kementerian Keuangan.

Studi pustaka merupakan metode 
pengumpulan data dan informasi dengan melakukan 
kegiatan kepustakaan melalui peraturan-peraturan 
terkait Dana Aspirasi, buku-buku, jurnal, penelitian 
terdahulu.

3.4. Sumber Data
Sumber data penelitian ini meliputi Data 

Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak 
langsung dalam penelitian atau dari pihak lain 
yang terkait dengan objek yang diteliti. Data ini bisa 
diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan-
peraturan berkaitan dana aspirasi, buku, referensi, 
dokumen. Selain itu digunakan pula data-data 
keuangan daerah yang tersedia di DJPK.

3.5. Analisis Kualitatif
Kajian Dana Aspirasi dilakukan dengan 

metode kualitatif, berupa kajian atas dasar hukum 
maupun pendekatan efisiensi atas pelaksanaan 
belanja pemerintah. Selain itu dilakukan 
pembandingan korelasi antara beberapa dana 
Transfer ke Daerah dengan Dana Aspirasi yang 
dialokasikan dengan menggunakan asumsi daerah 
pemilihan. Juga dihitung korelasi antara jumlah 
penduduk maupun penduduk miskin dengan Dana 
Aspirasi untuk melihat keterkaitan antara jumlah 
penduduk dengan Dana Aspirasi. Korelasi antara 

TKDD dengan Dana Aspirasi dihitung untuk melihat 
apakah terdapat kemungkinan Dana Aspirasi yang 
dihitung berdasar daerah pemilihan berhubungan 
erat dengan metode pengalokasian Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. 
Perhitungan korelasi antara ruang fiskal dengan 
Dana Aspirasi dilakukan untuk melihat keterkaitan 
Dana Aspirasi dengan ruang fiskal yang dimiliki 
daerah.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Definisi Dana Aspirasi menurut Bambang 
Soesatyo adalah dana yang muncul dalam proses 
pembahasan anggaran di DPR.  Pendapat tersebut 
sejalan dengan kriteria dana Pork Barrel menurut 
Robert Longley (Longley. 2017 Sumber: https://
www.thoughtco.com/what-is-earmark-spending-
in-congress-3322285) dimana salah satu poinnya 
adalah adanya proses usulan anggaran di legislatif. 
Adapun dana-dana tersebut telah dialokasikan 
dengan melalui tahapan pembahasan anggaran 
tingkat I namun bila menggunakan kriteria Robert 
Longley tersebut dapat diketahui bahwa dana-dana 
tersebut tidak ada dalam skema usulan RUU APBN 
oleh pemerintah kepada DPR. Dengan demikian 
dapat diketahui bahwa dana-dana tersebut muncul 
dalam proses pembahasan anggaran di DPR. 
Beberapa dana yang memenuhi kriteria tersebut 
antara lain adalah:
1. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan 

Percepatan Pembangunan Daerah (DPDP dan 
PPD) TA 2009 Rp6,95 triliun

2. Dana Penyesuaian Adhoc II TA 2005 Rp785,5 M
3. Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan 

Lainnya TA 2007 Rp3,56 triliun
4. Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana TA 

2008 Rp4,6 triliun
5. Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana 

Daerah (DPIPD) TA 2010 Rp5,5 triliun
6. Dana Percepatan Infrastruktur Pendidikan 

(DPIP) TA 2010 Rp1,25 triliun 
7. Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah TA 

2011 Rp7,7 triliun
8. Dana Tambahan DAK TA 2016
9. Dana Tambahan DAK APBN-P TA 2016

4.1. Analisis Kualitatif 
Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UU Nomor 17 

Tahun 2014  tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 
(UU MD3) disebutkan bahwa DPR memiliki fungsi 
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 
Fungsi anggaran tersebut dijelaskan dalam pasal 
selanjutnya di mana fungsi anggaran dilaksanakan 
untuk membahas dan memberikan persetujuan 
terhadap rancangan undang-undang tentang APBN 
yang diajukan oleh presiden. 

Selanjutnya dalam Pasal 75 disebutkan 
bahwa DPR memiliki kemandirian dalam menyusun 
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anggaran yang dituangkan ke dalam program 
dan kegiatan kemudian disampaikan kepada 
presiden untuk dibahas bersama dengan ketentuan 
perundang-undangan.

Berdasarkan alur pengaturan tersebut di 
atas, maka terbuka peluang di mana anggota DPR 
RI dapat mengusulkan Dana Aspirasi bagi setiap 
anggota DPR RI.

Berdasarkan Pasal 80 huruf j Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan 
bahwa anggota DPR berhak mengusulkan dan 
memperjuangkan program pembangunan daerah 
pemilihan. Selain itu dalam Pasal 110 UU yang sama 
disebutkan bahwa Badan Anggaran DPR RI bertugas 
melakukan sinkronisasi terhadap usulan program 
pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan 
komisi. Namun demikian dalam tidak disebutkan 
definisi dana program pembangunan daerah 
pemilihan dalam undang-undang tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa dana program pembangunan 
daerah bukan merupakan suatu bentuk dana 
tersendiri yang dapat menjadi dasar pengusulan 
dana aspirasi/Pork Barrel.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas 
Parahyangan, Bandung Asep Wurlan Yusuf menilai, 
DPR salah memahami makna fungsi representasi 
atau keterwakilan dalam undang-undang.

“Fungsi representasi atau keterwakilan 
harus dimaknai bahwa para wakil rakyat 
menyerap aspirasi dari rakyat di dapilnya dan 
memperjuangkan di DPR. Bukannya langsung 
menentukan setiap anggota mendapat anggaran 
misalnya Rp 20 miliar,” ujar Asep saat dihubungi SP, 
Kamis (25/6/2015).

Fungsi representasi adalah fungsi anggota 
DPR dalam menghimpun masukan/aspirasi rakyat, 
hal tersebut diperkuat dengan masuknya para 
anggota DPR RI dalam komisi-komisi sebagai alat 
kelengkapan DPR RI. 

Adapun Fungsi Tugas dan Wewenang Komisi 
DPR menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2014 
adalah sebagai berikut.
1. Pasal 95 menyebutkan bahwa Komisi merupakan 

alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 
2. Meskipun Komisi bersifat tetap namun 

jumlahnya tidak tetap. Berdasar Pasal 96, DPR 
menetapkan jumlah komisi pada permulaan 
masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun 
sidang.

3. Pimpinan Komisi terdiri dari 1 orang ketua dan 
paling banyak 3 orang wakil ketua.

4. Tugas komisi dalam pembentukan undang-
undang adalah mengadakan persiapan, 
penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan 
rancangan undang undang.

5. Tugas komisi di bidang anggaran adalah:
a. Mengadakan pembicaraan pendahuluan 

mengenai penyusunan rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja negara bersama 

sama dengan pemerintah
b. Mengadakan pembahasan dan mengajukan 

usul penyempurnaan rancangan APBN 
bersama dengan pemerintah

c. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran 
untuk fungsi dan program kementerian/
lembaga yang menjadi mitra kerja komisi

d. Mengadakan pembahasan laporan keuangan 
negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil 
pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan 
ruang lingkup tugasnya.Menyampaikan 
hasil pembicaraan pendahuluan dan hasil 
pembahasan kepada Badan Anggaran untuk 
sinkronisasi

e. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran 
untuk fungsi dan program kementerian yang 
menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil 
sinkronisasi alokasi anggaran kementerian 
oleh Badan Anggaran

f. Menyerahkan kemabali kepada Badan 
Anggaran hasil pembahasan komisi untuk 
bahan akhir penetapan APBN

g. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran 
per program yang bersifat tahunan dan 
tahun jamak yang menjadi mitra komisi 
bersangkutan

6. Tugas Komisi di bidang Pengawasan berdasarkan 
UU MD3 adalah terdiri dari lima hal sebagai 
berikut: 
a. Melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan undang-undang, termasuk 
APBN, serta peraturan pelaksanaannya; 

b. Membahas dan menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; 

c. Memberi masukan kepada BPK dalam 
hal rencana kerja pemerikasaan tahunan, 
hambatan pemeriksaan serta penyajian dan 
kualitas laporan berkaitan ruang lingkup 
tugasnya. 

d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan 
Pemerintah; serta 

e. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD. 

Dengan demikian dalam pelaksanaan 
tugas dan wewenangnya, anggota DPRI RI tidak 
bisa terlepas dari adanya komisi sebagai alat 
kelengkapan DPR RI. 

Hal tersebut diperkuat dalam Peraturan 
DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 
Pasal 195 menjelaskan lebih jauh tentang hak 
mengusulkan dan memperjuangkan Program 
Pembangunan Daerah Pemilihan. Pasal 195 yang 
terdiri atas 9 ayat menjelaskan bahwa anggota 
DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan 
program pembangunan daerah pemilihan yang 
diintegrasikan dalam program pembangunan 
nasional dalam APBN. Usulan tersebut dapat berasal 
dari usulan inisiatif sendiri, pemerintah daerah,  
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atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. 
Usulan program tersebut disampaikan kepada 
komisi terkait untuk dibahas dengan mitra kerja 
(pemerintah) dan kemudian disinkronisasikan oleh 
Badan Anggaran. 

Komisi dan Kewenangan Daerah
Pembagian dan alokasi Dana Aspirasi yang 

dikelola oleh masing-masing anggota DPR RI tidak 
dapat lepas dari kedudukan anggota DPR di dalam 
komisi-komisi. Apabila Dana Aspirasi diarahkan 
kepada masing-masing daerah, maka tiap 
kabupaten/kota akan mendapatkan kucuran dana 
aspirasi dari beberapa anggota DPR yang berbeda-
beda pada masing-masing daerah. Sebagai contoh 
Kabupaten Bogor yang merupakan dapil 5 Jawa 
Barat, terdapat 9 anggota DPR RI yang mewakili 
Kabupaten Bogor. 

Untuk Kabupaten Bogor yang diwakili 9 
orang anggota DPR dari beberapa komisi yang 
berbeda. Penerapan pengalokasian dana aspirasi 
secara langsung oleh anggota DPR RI akan 
mengabaikan fungsi komisi yang merupakan 
salah satu alat kelengkapan yang bersifat tetap di 
DPR RI. Dengan adanya Dana Aspirasi, anggota 
DPR akan mengalokasikan anggarannya  dalam 
rangka menarik  perhatian  masyarakat agar 
kembali memilih anggota DPR tersebut, tanpa 
mempertimbangkan keahlian atau bidang kerja 
anggota DPR dalam komisi. Dengan demikian 
alokasi Dana Aspirasi yang diusulkan anggota DPR 
tidak dapat sejalan dengan program, fungsi, dan 
kegiatan maupun penganggaran sesuai masing-
masing komisi. Atau sebaliknya Dana Aspirasi 
yang dialokasikan anggota DPR akan dialokasikan 
berdasarkan informasi/pertimbangan yang 
dimiliki anggota DPR dalam komisi di DPR. Dengan 
demikian dapat terjadi bias dalam pertimbangan 
pengalokasian Dana Aspirasi oleh DPR RI. Hal 
tersebut dikarenakan komisi dalam DPR RI tidak 
sama dengan tingkat kewenangan yang ada 
dalam pemerintah daerah. Misal komisi bidang 
Hukum dan Keamanan merupakan kewenangan 
pemerintah pusat, sedangkan alokasi Dana Aspirasi 
oleh anggota DPR RI  adalah bersifat lokal di 
pemerintah daerah. Dengan demikian akan rawan 
terjadi tumpangtindih kegiatan yang didanai 
serta efektifitas dana aspirasi tersebut juga sulit 
dipertanggungjawabkan. 

Channeling/bentuk penyaluran dana aspirasi 
juga menjadi permasalahan tersendiri karena dana 
dari pemerintah kepada pemerintah daerah sudah 
diatur dalam UU 33/2004, praktik pengalokasian 
dana di luar UU 33/2004 akan menimbulkan 
perdebatan dari sisi dasar hukum (misalnya melalui 
UU APBN). Dengan demikian dari aspek legal dapat 
diketahui bahwa masih terdapat perdebatan antara 
dapat atau tidaknya dialokasikan Dana Aspirasi.

Selain itu UUD 1945 mengatur bahwa 

sistem legislatif di Indonesia menganut sistem dua 
kamar legislatif yang terdiri dari DPR dan MPR. 
Sistem serupa juga dianut di beberapa negara 
lain antara lain Amerika Serikat, Filipina, Brasil, 
Inggris, maupun Meksiko. Meskipun berbeda 
dalam aplikasinya namun secara umum bikameral 
menerapkan sistem perwakilan (legislatif) 
berdasarkan aspirasi politik maupun berdasarkan 
perwakilan geografis. 

Di Indonesia bikameral diadopsi dengan 
adanya DPR yang dipilih berdasarkan daerah 
pemilihan yang memperhitungkan jumlah 
penduduk, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
yang terdiri 4 orang setiap provinsi.  Bersama-sama 
dengan DPR, DPD  akan membentuk MPR yang 
merupakan lembaga tinggi negara.

Namun demikian kedudukan DPR dan DPD 
dalam proses penyusunan UU APBN tidak sama 
dengan kedudukan dua kamar negara-negara lain 
yang mengadopsi Pork Barrel. Sesuai peraturan 
tersebut di atas DPR memiliki inisiatif yang lebih 
kuat dalam mengusulkan anggaran maupun dalam 
proses pembahasan UU APBN dengan pemerintah. 
Hal tersebut berbeda dengan kedudukan legislatif 
dua kamar pada negara-negara lain, di mana 
dimungkinkan bagi salah satu atau keduanya untuk 
mengusulkan penambahan anggaran atau inisiatif 
anggaran dalam penyusunan UU APBN masing-
masing negara tersebut. 

Lebih lanjut kedudukan DPD dalam 
penyusunan APBN diatur dalam Pasal 174 UU 
nomor 17 Tahun 2014 di mana disebutkan bahwa 
DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan 
tertulis mengenai rancangan undang-undang 
tentang APBN dan rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama 
yang disampaikan oleh DPD sebelum memasuki 
tahap pembahasan antara DPR dan presiden. 
Dalam Pasal 265 UU yang sama, disebutkan bahwa 
salah satu alat kelengkapan DPD adalah adanya 
panitia kerja. Salah satu tugas panitia kerja tersebut 
adalah melakukan pembahasan dan penyusunan 
pertimbangan DPD mengenai rancangan undang-
undang tentang APBN dan rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan 
dan agama. Pertimbangan diberikan secara tertulis 
kepada DPR dan dalam Pasal 71 disebutkan 
bahwa DPR berwenang untuk memperhatikan 
pertimbangan DPD atas RUU APBN. Dengan 
demikian kedudukan DPD dalam penyusunan UU 
APBN relatif terbatas dibanding DPR. Kedudukan 
DPD sebagai perwakilan daerah tidak dapat 
berkontribusi aktif dalam penyusunan APBN 
termasuk di dalamnya proses pengalokasian Dana 
Aspirasi. 

Pasal 110 ayat (1) huruf C, UU nomor 17 
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 
(UU MD3) mengatur bahwa tugas Badan Anggaran 
adalah membahas RUU tentang APBN bersama 
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pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk 
fungsi dan program pemerintah dan dana alokasi 
transfer daerah dengan mengacu pada keputusan 
rapat kerja komisi dan pemerintah. Proses 
pembahasan UU APBN antara pemerintah dengan 
DPR terkait Transfer ke Daerah terdiri atas 3 panitia 
kerja (Panja) yaitu: Panja Asumsi Dasar, Panja 
Belanja Kementerian/Lembaga, Panja Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa. Dalam Panja Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa yang merupakan bagian 
dari Badan Anggaran dengan jumlah anggota DPR 
terbatas akan kesulitan untuk mengakomodasi 
aspirasi semua anggota DPR RI sebanyak 560 
orang beserta pogram dan kegiatan yang diusulkan 
oleh masimng-masing anggota DPR RI. Selain itu 
pengaturan Daerah Pemilihan yang diatur bukan 
berdasarkan wilayah administratif tapi berdasarkan 
jumlah penduduk akan kesulitan mengakomodasi 
usulan masing-masing anggota DPR RI, akan terjadi 
overlapping pendanaan Dana Aspirasi dalam satu 
daerah administratif karena terdapat lebih dari 
satu anggota DPR RI dalam daerah tersebut. Atau 
sebaliknya akan ada suatu daerah kabupaten/kota 
yang tidak mendapat alokasi Dana Aspirasi karena 
tidak ada anggota DPR yang secara khusus mewakili 
daerah tersebut. 

Di Kalimantan Selatan dapat diketahui 
bahwa pengalokasian Dana Aspirasi melalui 
masing-masing anggota DPR RI akan berorientasi 
pada masyarakat pemilih atau konstituen dan 
tidak berdasarkan pada wilayah. Bila dalam satu 
provinsi Kalimantan Selatan jumlah penduduk 
terpusat di Kota Banjarmasin saja, maka anggota 
DPR dari Kalsel 1 akan menggunakan anggarannya 
dan diarahkan di Kota Banjarmasin. Karena tujuan 
utamanya adalah untuk mempertahankan atau 
menarik dukungan, maka  keenam anggota DPR 
dalam Dapil 1 akan mengarahkan penggunaan Dana 
Aspirasi yang langsung menyentuh masyarakat. 
Daerah dengan jumlah penduduk sedikit, cenderung 
akan dilewatkan dan tidak mendapat alokasi. 
Pengalokasian Dana Aspirasi yang dilakukan 
dengan mempertimbangkan Dapil merupakan 
pengalokasian dengan mempertimbangkan jumlah 
penduduk.

Korelasi Dana Aspirasi dengan Transfer ke 
Daerah

Dengan menggunakan data TA 2016 
dilakukan Uji Korelasi sederhana untuk melihat 
korelasi antara Daerah Pemilihan dengan Transfer 
Dana Perimbangan, maupun Transfer Dana 
Perimbangan dengan Total Dana Aspirasi dalam 
satu Dapil yang diperoleh dari jumlah anggota 
DPR dalam satu Dapil dikalikan Rp15 miliar. 
Total Dana Aspirasi dalam satu Dapil tersebut 
bukan merupakan alokasi Dana Aspirasi, namun 
merupakan total besaran dana yang akan dikelola 
anggota DPR RI dan dapat dialokasikan sebagai 

Dana Aspirasi dalam Dapil tersebut. Adapun nilai 
korelasi dapat dilihat pada bagian lampiran.

Diketahui bahwa total Dana Aspirasi dalam 
satu Dapil memiliki korelasi yang lemah dengan 
DAU, DAK, maupun DBH. Dana Apirasi memiliki 
korelasi kuat dengan jumlah penduduk, Dana 
Aspirasi memiliki korelasi sedang dengan jumlah 
penduduk miskin. 

Apabila dilihat dari korelasi DAU maupun 
DBH dengan Dapil maka korelasinya juga sangat 
kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAU, DBH, 
maupun DAK tidak memiliki korelasi dengan jumlah 
anggota DPR dalam Dapil. Dana Perimbangan juga 
hanya memiliki korelasi kecil dengan Dana Aspirasi 
yang tersedia dalam satu Dapil. 

Korelasi antara Dana Aspirasi dengan Ruang 
Fiskal juga relatif lemah. Ruang Fiskal adalah semua 
pendapatan dikurangi pendapatan yang sudah 
ditentukan penggunaannya dan belanja wajib, 
dengan demikian Ruang Fiskal menggambarkan 
kemampuan suatu daerah untuk melakukan belanja 
sesuai dengan kebijakan daerah tersebut. 

Berdasarkan hasil korelasi di atas, diketahui 
bahwa Dana Perimbangan tidak memiliki korelasi 
yang kuat dengan Dana Aspirasi. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi 
Dana Aspirasi adalah jumlah penduduk. Formula 
pengalokasian DAU, kriteria pengalokasian DAK 
ataupun persentase Bagi Hasil tidak berkaitan 
dengan besaran Dana Aspirasi. 

Pengalokasian Dana Perimbangan 
diberikan kepada  suatu daerah berdasarkan 
atas pertimbangan tertentu. DAU menggunakan 
celah fiskal dengan pertimbangan kebutuhan 
penyediaan pelayanan publik, DAK diberikan 
berdasarkan kebutuhan daerah dalam penyediaan 
sarana prasarana dasar, sedangkan Dana Bagi 
Hasil diberikan berdasarkan persentase bagi 
hasil. Pengalokasian Dana Aspirasi bagi suatu 
daerah yang hanya mempertimbangkan besaran 
jumlah penduduk dan tidak memperhatikan 
besaran kemampuan keuangan suatu daerah 
dalam mendanai kebutuhan-kebutuhannya akan 
menyebabkan timbulnya inefisiensi pengalokasian. 
Bila anggaran diberikan merata keseluruh daerah 
menurut Kohei Noda akan menghasilkan inefisiensi 
atau sering disebut sebagai common pool issues. 
Kohei Noda. 2011. Politization of Philippine Budget 
System: Institutional and Economic Analysis on 
“Pork-Barrell”.

Efektivitas Pelaksanaan Perencanaan
Menurut Robert Longley (kriteria suatu 

dana dapat dikategorikan sebagai dana earmark/
Pork Barrel apabila memenuhi minimal 1 kriteria 
sebagai berikut :
• Dana yang diusulkan tidak merupakan dana 

yang dianggap penting untuk operasional dasar 
pemerintah dalam anggaran belanja.
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• Dana hanya diusulkan oleh salah satu ruang 
kongres (AS ada 2 ruang DPR dan MPR)

• Dana tersebut tidak ada dalam rancangan 
anggaran yang diusulkan pemerintah.

• Terdapat peningkatan yang substansial atas 
anggaran yang diperkirakan oleh presiden/
pemerintah.

• Dana tersebut digunakan untuk mendanai proyek 
yang hanya akan menguntungkan sejumlah orang 
atau untuk kepentingan tertentu. 

Apabila mengacu pada kriteria tersebut di 
atas, maka Dana Aspirasi masuk dalam kriteria 
“Dana yang tidak ada dalam rancangan anggaran 
yang diusulkan pemerintah.” Selain itu juga dapat 
masuk dalam kriteria “dana proyek yang hanya 
akan menguntungkan sejumlah orang atau untuk 
kepentingan tertentu”. Menguntungkan sejumlah 
orang tertentu dikarenakan pengalokasian Dana 
Aspirasi tidak mempertimbangkan kondisi-
kondisi suatu daerah misal kemampuan fiskal, 
kondisi geografis, ataupun kondisi demografis 
lainnya. Pengalokasian Dana Aspirasi tanpa 
mempertimbangkan kebutuhan daerah, juga 
menunjukkan tidak adanya perencanaan yang 
memadai dalam pengalokasian maupun dalam 
pelaksanaannya di daerah nanti.

Pengalokasian Dana Aspirasi melalui 
anggaran Transfer ke Daerah dengan menggunakan 
UU 33/2004 maupun amanat peraturan 
perundangan lainnya telah secara tidak langsung 
mensyaratkan adanya perencanaan sebelum masuk 
dalam tahapan penganggaran APBN. 

Tahap perencanaan  dimulai dari:
1. Penyusunan arah kebijakan dan  prioritas 

pembangunan nasional
2. Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) 

melakukan evaluasi pelaksanaan program 
dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun 
rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan 
anggaran

3. Kementerian Perencanaan dan Kementerian 
Keuangan mengevaluasi   pelaksanaan program 
dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji 
usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas 
pembangunan serta analisa pemenuhan 
kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan 
dananya

4. Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana 
Kerja Pemerintah ditetapkan

5. K/L menyusun rencana kerja (Renja)
6. Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) 

dilaksanakan antara K/L, Kementerian 
Perencanaan,dan Kementerian Keuangan

7. Rancangan awal RKP disempurnakan;
8. RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan 

antara Pemerintah dengan DPR
9. RKP ditetapkan 

Setelah tahapan perencanaan maka 
dilanjutkan pada tahap penganggaran termasuk 

didalamnya pembahasan dengan DPR.  Proses 
pengalokasian dana-dana Pork Barrel di Indonesia 
dapat diidentifikasi dengan tidak adanya tahapan 
perencanaan dalam proses penyusunan APBN 
yang diusulkan oleh pemerintah. Dana Aspirasi 
seharusnya juga memenuhi tahapan perencanaan 
dan penganggaran.  

Tidak adanya tahapan perencanaan dengan 
demikian dapat berakibat pada risiko:
1. arah kebijakan dana aspirasi bertentangan/

tidak sejalan dengan prioritas pembangunan 
nasional,

2. tidak adanya evaluasi pelaksanaan program 
dan kegiatan dana aspirasi, 

3. tidak adanya usulan inisiatif prioritas 
penyusunan kebutuhan anggaran dana aspirasi.

Risiko tersebut akan berakibat sulitnya 
efektivitas dana aspirasi dalam memenuhi tujuan 
dialokasikannya dana aspirasi itu sendiri.

Selain itu UU 17/2003 tentang Keuangan 
Negara Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa 
kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada pada 
Presiden dan dikuasakan pada Menteri, diserahkan 
kepada Gubernur/ Bupati / Walikota. UU tersebut 
mengatur penganggaran yang akuntabel dan 
berorientasi pada hasil. 

Dalam UU 1/2004 tentang Perbendaharaan 
Negara mengatur tentang pengguna Anggaran, 
dimana Pengguna Anggaran bertanggung jawab 
kepada Presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota. 
Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah 
Kementerian dan Lembaga eksekutif. 

UU 33/2004 tentang Perimbangan 
Keuangan mengenai asas dana perimbangan 
yang mencakup desentralisasi, dekonsentrasi dan 
tugas pembantuan. Dengan demikian dana yang 
diterima daerah ada dalam bentuk desentralisasi, 
dekonsentrasi, atau tugas pembantuan. Di mana 
senada dengan UU 1 tahun 2004 di atas, masing-
masing jenis dana tersebut sudah jelas siapa yang 
menjadi pengguna anggarannya. 

Hal tersebut tidak secara spesifik disebutkan 
dalam UU 17 Tahun 2014 yang dianggap 
mengamanatkan adanya Dana Aspirasi, di mana 
dalam Pasal 80 huruf j disebutkan bahwa anggota 
DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan 
program pembangunan daerah pemilihan. 
Mengusulkan dan memperjuangkan dalam Pasal 
80 tersebut tidak sesuai dengan konteks pengelola 
anggaran dalam UU 17/2003 ataupun UU 1/2004. 
Pengusulan dan memperjuangkan program 
tersebut dalam perencanaan dan penganggaran 
APBN mensyaratkan adanya institusi/lembaga 
yang mengelola anggaran, melakukan perencanaan, 
mengimplementasikan, melakukan monitoring 
dan evaluasi, serta menilai efektivitas kegiatan/
prioritas penyusunan kebutuhan anggaran. Apabila 
kemudian Dana Aspirasi yang dikelola oleh DPR 
tetap dilakukan, maka asas pemisahan kekuasaan 



13

Jurnal Defis
Edisi 1, Volume I, Juli-Desember 2017

antara Legislatif dan eksekutif akan dilanggar 
karena DPR melakukan fungsi sebagai perencanaan 
dan pelaksanaan dalam APBN. 

Selain dilanggarnya trias politica, hal 
paling penting dalam pengalokasian anggaran 
yaitu tercapainya tujuan penganggaran tersebut 
kurang diperhatikan efektivitasnya karena motif 
pengalokasian bukan karena membangun daerah 
akan tetapi karena motif pemilihan umum. 
Pengalokasian Dana Aspirasi lebih ditujukan 
kepada golongan masyarakat tertentu (targetted) 
dan tidak bersifat umum. 

5. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Berdasarkan uraian pada bab-bab 
sebelumnya disimpulkan bahwa Dana Aspirasi 
merupakan dana yang pengalokasiannya 
disebabkan motif politik dan bukan motif ekonomi 
ataupun substansi lainnya. Motif politik bersifat 
relatif sehingga sulit untuk diukur. Dasar hukum 
maupun praktek pelaksanaan Dana Aspirasi atau 
Pork Barrel di negara-negara lain lebih bersifat 
implisit. Usulan dana-dana Pork Barrel muncul 
saat pembahasan di legislatif, dan tidak ada saat 
diusulkan oleh eksekutif. Hal ini merupakan 
indikator yang cukup mudah untuk menentukan 
apakah suatu dana dalam APBN dialokasikan 
berdasarkan motif ekonomi ataupun motif politik.

Dana aspirasi menurut para peneliti ataupun 
masyarakat luas memiliki konotasi negatif karena 
diarahkan untuk mempertahankan kedudukan 
politik atau setidaknya untuk memperoleh fasilitas-
fasilitas tertentu.

Pelaksanaan Dana Aspirasi di negara-negara 
lain dapat menjadi pertimbangan apakah dana 
tersebut perlu atau tidak dialokasikan di Indonesia. 
Pelaksanaan di negara lain secara umum adalah 
sebagai berikut :
a. Terdapat beberapa kasus korupsi dana 

aspirasi sehingga kemudian ada negara yang 
menyatakan bahwa dana aspirasi ilegal.

b. Pada beberapa negara lain Dana Aspirasi tidak 
dapat berjalan dengan baik karena dianggap 
tidak efisien.

c. Permasalahan pelaksanaan Dana Aspirasi di 
negara yang sudah cukup maju dan memiliki 
check & ballance yang cukup kuat bukan 
merupakan permasalahan korupsi. Namun 
permasalahan yang timbul adalah efektivitas/
efisiensi dana aspirasi itu sendiri.

d. Beberapa kasus korupsi dana adhoc 
menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan dana 
aspirasi di Indonesia juga tidak lepas dari risiko 
moral hazard. 

Dana Aspirasi berdasarkan amanat UU 17 
Tahun 2014 tentang tentang MPR, DPR, DPD dan 
DPRD maupun Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Tata Tertib dialokasikan berdasarkan 
pendekatan Komisi yang menjadi tugas anggota 
DPR RI. Pendekatan komisi mengimplikasikan 
adanya anggota DPR RI yang bermitra dengan 
Kementerian/Lembaga. Namun demikian DPR 
dipilih rakyat berdasarkan pendekatan Dapil di 
mana anggota DPR dipilih berdasarkan pendekatan 
jumlah penduduk. Maka alokasi Dana Aspirasi hanya 
akan dapat mengakomodasi aspek kependudukan 
saja (jumlah penduduk) sedangkan pendekatan 
administratif kewilayahan sulit untuk dipenuhi. 
Hal ini dikarenakan kedudukan DPD yang dipilih 
berdasarkan administratif kewilayahan (4 orang 
tiap provinsi) tidak memiliki akses yang setara 
(dengan DPR) dalam proses penyusunan UU APBN. 

Definisi Dana Aspirasi berdasarkan UU 17 
tahun 2014 tersebut apabila dialokasikan melalui 
TKDD akan mengakibatkan inefisiensi karena 
pengalokasiannya hanya mempertimbangkan 
jumlah penduduk namun tidak mempertimbangkan 
kemampuan keuangan suatu daerah. Lebih 
lanjut dalam UU No 17 Tahun 2014, DPR dapat 
mengusulkan mengusulkan dan memperjuangkan 
program pembangunan daerah pemilihan atau 
Dana Aspirasi. Tidak ada pengaturan yang jelas 
yang menyebutkan institusi baik Kementerian/
Lembaga ataupun Pemerintah Pusat atau Daerah 
yang diamanatkan untuk mengelola dana tersebut. 
Implikasinya adalah tidak adanya K/L yang 
bertanggungjawab terhadap perencanaan kegiatan, 
koordinasi, maupun persiapan terhadap Dana 
Aspirasi. Sehingga efektifitasnya tidak dapat dinilai 
dan dievaluasi dengan baik.

Sehubungan dengan beberapa kesimpulan 
tersebut di atas, maka perlu adanya perbaikan 
kedudukan DPD agar setara dengan DPR dalam 
proses penganggaran di APBN, sehingga aspirasi 
dari sisi jumlah penduduk (diwakili oleh DPR) dapat 
diimbangi pula oleh aspirasi dari sisi kewilayahan 
(DPD). 

Selain perbaikan kedudukan tersebut 
perlu adanya K/L yang secara teknis dapat 
mengkoordinasikan tahapan-tahapan perencanaan, 
pengalokasian, pemantauan termasuk program 
dan kegiatan, sehingga target maupun tujuan Dana 
Aspirasi dapat disusun dengan lebih baik serta 
dapat dicapai dan terukur efektivitasnya. Adanya 
beberapa tuntutan/usulan agar dialokasikan Dana 
Aspirasi untuk dikelola oleh masing-masing anggota 
DPR RI menunjukkan bahwa sampai dengan saat 
ini masih terdapat beberapa anggota DPR RI yang 
merasa aspirasinya masih belum tersalurkan di DPR 
dengan baik. Direkomendasikan agar koordinasi 
internal DPR RI  baik antara Komisi maupun dengan 
Badan Anggaran DPR RI  dapat diperbaiki sehingga 
semua anggota DPR RI terakomodasi aspirasinya.

Meskipun best practice pelaksanaan dana 
aspirasi/Pork Barrel di luar negeri dapat menjadi 
acuan, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat 
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banyak permasalahan dalam implementasi di 
negara-negara tersebut. Adapun kondisi peraturan 
perundangan di Indonesia saat ini yang mengatur 
implementasi Dana Aspirasi belum memadai. 
Pelaksanaan Dana Aspirasi di Indonesia dengan 
keterbatasan regulasi tidak direkomendasikan 
untuk diimplementasikan, karena risiko yang 
dihadapi cukup besar. Perlu penyempurnaan 
dasar hukum yang mengatur tata cara penyusunan 
program kegiatan, tata cara pengalokasian, tata 
cara monitoring dan evaluasi, tatacara pembahasan  
anggaran antara DPR dengan pemerintah. 

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Meskipun saat ini tuntutan Dana Aspirasi 
tidak lagi mengemuka,  namun perkembangan 
politik yang cukup dinamis di Indonesia 
memungkinkan kembali munculnya usulan Dana 
Aspirasi. Perlu adanya perbaikan-perbaikan 
regulasi baik di sisi mekanisme pengalokasian 
anggaran yang ada baik dari sisi pemerintah 
maupun sisi legislatif. Penyempurnaan regulasi 
perencanaan dan penganggaran akan dapat 
memperbaiki mekanisme pelaksanaan proyek di 
daerah. Penyempurnaan regulasi baik dari sisi 
kedudukan DPD dalam legislatif maupun regulasi 
terkait Kementerian/Lembaga yang secara teknis 
bertanggungjawab dalam pelaksanan dana-dana 
yang sifatnya adhoc mutlak diperlukan. 

Apabila dilihat dari sisi daerah penerima, 
Dana Aspirasi yang didasarkan pada motif politik 
pada dasarnya tidak mudah untuk dibedakan 
dengan Dana Aspirasi yang dialokasikan 
berdasarkan motif ekonomi. Bahkan terkadang 
daerah penerima Dana Aspirasi tersebut beririsan, 
baik daerah konstituen ataupun daerah yang 
membutuhkan secara ekonomi. Pada daerah-daerah 
dengan kondisi tersebut (konstituen sekaligus 
membutuhkan secara ekonomi) dapat diabaikan, 
karena memang membutuhkan secara ekonomi/
substansi.  Antisipasi yang diperlukan adalah bagi 
daerah-daerah yang sebenarnya tidak memerlukan 
namun mendapat prioritas dari sisi politik. 
Alokasi terhadap daerah-daerah tersebut akan 
menghasilkan inefisiensi. Kementerian/Lembaga 
yang menguasai teknis maupun perencanaan 
pembangunan suatu bidang/sektor diharapkan 
dapat menjadi mitra dengan legislatif, sehingga 
pengusulan kegiatan dari legislatif yang bernuansa 
politis dapat diimbangi dengan substansi teknisnya. 

Perencanaan yang baik diharapkan juga 
dapat memberikan informasi yang akurat mengenai 
progres pembangunan bidang-bidang yang selama 
ini telah didanai dari dana ad hoc. Informasi 
tersebut dapat dimanfaatkan saat terdapat usulan 
dana aspirasi dari legislatif. Dengan demikian 
pelaksanaan pembangunan di daerah dapat 
berkesinambungan meskipun didanai dari sumber 

dana yang bersifat ad hoc.
Kajian terhadap Dana Aspirasi ini 

menggunakan asumsi Dana Aspirasi yang diusulkan 
oleh DPR RI dan juga mempertimbangkan 
dana-dana yang sifatnya ad hoc. Untuk dapat 
menghasilkan kajian yang lebih komprehensif perlu 
dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan 
mempertimbangkan aspek-aspek lain. Aspek-aspek 
yang dapat didalami antara lain adalah: aspek 
dinamika politik DPR RI, indikator efektivitas Dana 
Aspirasi di daerah,  perbandingan capaian Dana 
Aspirasi/dana adhoc dengan TKDD. 

Pendalaman terhadap aspek-aspek 
tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih 
komprehensif terhadap efektifitas implementasi 
dana aspirasi di Indonesia. Implikasi dari 
pemenuhan regulasi dan kebutuhan-kebutuhan 
terkait pengalokasian dana aspirasi adalah Dana 
Aspirasi akan semakin sulit untuk dialokasikan 
karena terdapat kriteria-kriteria yang harus 
dipenuhi. Namun demikian dana aspirasi yang 
dialokasikan dengan menggunakan regulasi-
regulasi yang memadai akan menghasilkan dana 
aspirasi yang lebih bermanfaat bagi daerah dan 
masyarakat.
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Lampiran

No Komisi Fraksi Kewenangan
1 Komisi III- Hukum, HAM, Keamanan PKS Absolut/Pusat
2 Komisi VII – Energi Sumber Daya Mineral, 

Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup
PDIP Pilihan,wajib non pelayanan 

dasar
3 Komisi IX – Tenaga Kerja & Transmigrasi, 

Kependudukan, Kesehatan
Golkar Wajib pelayanan dasar, wajib 

non pelayanan dasar, pilihan
4 Ketua Komisi VI yang membidangi 

perindustrian, perdagangan, 
UKMK,Investasi,BUMN

Golkar Wajib non pelayanan Dasar 

5 Komisi IV – Pertanian, Perkebunan, 
Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan

Golkar Wajib , pilihan

6 Wakil Ketua DPR Gerindra Absolut
7 Komisi V – Perhubungan, Pekerjaan Umum, 

Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan 
dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi,

Demokrat Wajib

8 Komisi VI yang membidangi perindustrian, 
perdagangan, UKMK,Investasi,BUMN

PAN Wajib non pelayanan Dasar

9 Komisi VII – Energi Sumber Daya Mineral, 
Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

PPP Pilihan,wajib non pelayanan 
dasar

Sumber : http://www.dpr.go.id    data diolah

Tabel Sebaran Anggota DPR dan Komisi dalam satu Daerah Pemilihan

Tabel Korelasi Dana Aspirasi dengan Dana Perimbangan

Korelasi Jumlah DPR dalam 
Dapil

Total Dana 
Aspirasi 

dalam Dapil

Interprestasi Angka Korelasi 
Menurut Prof. Sugiyono (2007)

DAU 0,182057 0,182057 0–0,199        : Sangat lemah
0,20 –0,399 : Lemah
0,40–0,599  : Sedang
0,60–0,799  : Kuat
0,80–1,0       : Sangat kuat

DBH -0,00514 -0,00514
DAK 0,062282957 0,062283
Jumlh Penduduk 0,89217 0,842881
Jumlh Pddk Miskin 0,578846 0,55662864
Ruang Fiskal -0,387941262 -0,387941262

Sumber : Data Alokasi TKDD TA 2016 diolah
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No Aspek Substansi Kesimpulan
1. Pasal 69 ayat 1 UU Nomor 17 

Tahun 2014  tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD (UU 
MD3) 

DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi 
pengawasan.

DPR memiliki Fungsi 
anggaran

2. Pasal 70 ayat 2 UU Nomor 17 
Tahun 2014  tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD (UU 
MD3)

fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan 
memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-
undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

DPR memiliki Fungsi 
anggaran

3. Pasal 80 huruf j, UU Nomor 
17 Tahun 2014  tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD (UU 
MD3)

mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan 
daerah pemilihan; 

bukan nomenklatur 
tersendiri

4. Pasal 95 UU Nomor 17 Tahun 
2014  tentang MPR, DPR, DPD 
dan DPRD (UU MD3)

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan 
DPR yang bersifat tetap.

Alat tetap dalam DPR

5. Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 
17 Tahun 2014  tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD (UU 
MD3)

Tugas komisi di bidang anggaran adalah:
Pembicaraan pendahuluan, pembahasan dan mengajukan 
usul penyempurnaan RAPBN dengan pemerintah serta 
menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan dan 
hasil pembahasan ke Badan Anggaran (Banggar) untuk 
sinkronisasi.
Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi 
dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja 
komisi termasuk yang berdasar hasil sinkronisasi alokasi 
anggaran K/L oleh Banggar.
Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan 
pelaksanaan APBN & hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan 
dengan ruang lingkup tugasnya.
Menyerahkan kembali kepada Bangar hasil pembahasan 
komisi untuk bahan akhir penetapan APBN
Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program 
yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra 
komisi bersangkutan

Orientasi K/L

6. Pasal 110 huruf e, UU Nomor 
17 Tahun 2014  tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD (UU 
MD3)

Salah satu tugas Badan Anggaran adalah melakukan 
sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah 
pemilihan yang diusulkan komisi.

Pengusulan komisi 
berarti : K/L

7. Peraturan DPR RI Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Tata Tertib 
Pasal 195 

Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan 
program pembangunan daerah pemilihan yang diintegrasikan 
dalam program pembangunan nasional dalam APBN. 
Usulan tersebut dapat berasal dari usulan inisiatif 
sendiri, pemerintah daerah,  atau aspirasi masyarakat di 
daerah pemilihan. Usulan program tersebut disampaikan 
kepada komisi terkait untuk dibahas dengan mitra kerja 
(pemerintah) dan kemudian disinkronisasikan oleh Badan 
Anggaran. 

Diintegrasikan berarti 
usulan anggota DPR 
bersifat menambahkan 
dari program yang ada di 
APBN.

8. Pasal 174 UU nomor 17 
Tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD (UU 
MD3).

DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis 
mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dan 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 
pendidikan, dan agama yang disampaikan oleh DPD sebelum 
memasuki tahap pembahasan antara DPR dan Presiden

DPD tidak terlibat dalam 
proses pembahasan 
dengan pemerintah

9. Pasal 265 UU nomor 17 
Tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD (UU 
MD3).

Salah satu alat kelengkapan DPD adalah adanya panitia kerja. 
Salah satu tugas Panitia Kerja adalah melakukan pembahasan 
dan penyusunan pertimbangan DPD mengenai rancangan 
undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Peran DPD melalui 
Panitia kerja

10. Pasal 110 ayat (1) huruf C, UU 
nomor 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD dan 
DPRD (UU MD3).

Tugas Badan Anggaran membahas rancangan undang-
undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili 
oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan 
program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah 
dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan 
Pemerintah;

Anggaran Transfer ke 
Daerah tidak dibahas 
melalui komisi 

Tabel Sebaran Anggota DPR dan Komisi dalam satu Daerah Pemilihan
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No Aspek Substansi Kesimpulan
11. UU 17/2003 tentang 

Keuangan Negara 
Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan pengelolaan 
keuangan negara ada pada Presiden dan dikuasakan pada 
Menteri, diserahkan kepada Gubernur/ Bupati / Walikota.

Penggelolaan anggaran 
tidak bisa dilakukan oleh 
Legislatif

12. Pasal 4 UU 1/2004 tentang 
Perbendaharaan Negara 

Pengguna Anggaran, dimana Pengguna Anggaran 
bertanggung jawab kepada Presiden/ Gubernur/ Bupati/ 
Walikota. Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah 
Kementerian dan Lembaga eksekutif. 

13. Pasal 54 UU 1/2004 tentang 
Perbendaharaan Negara 

Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal 
dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota 
atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang  berada dalam 
penguasaannya. 

14. Efektifitas Pelaksanaan 
Kegiatan/Proyek

Dana Aspirasi diusulkan oleh DPR, tidak ada proses 
perencanaan, maupun monitoring dan evaluasi

Efektivitasnya sulit dinilai

15. 78 Daerah Pemilihan 
berdasarkan jumlah 
penduduk

560 Anggota DPR RI DPR = DAPIL

16. 34 Provinsi, 
514 Kabupaten/Kota, 

132 Anggota DPD
= 4 Anggota DPD tiap 1 Provinsi

DPD = Daerah 
Administratif

No Kriteria Dana Pork Barell* Dana Aspirasi**
1 Dana yang diusulkan tidak merupakan dana yang dianggap 

penting untuk operasional dasar pemerintah dalam anggaran 
belanja.

X

2 Dana hanya diusulkan oleh salah satu ruang kongres (legislatif) V
3 Dana tersebut tidak ada dalam rancangan anggaran yang 

diusulkan pemerintah.
V

4 Terdapat peningkatan yang substansial atas anggaran yang 
diperkirakan oleh presiden/pemerintah

Dana sebesar Rp. 7T dari APBN 
sebesar Rp. 1.210 T.

5 Dana tersebut digunakan untuk mendanai proyek yang hanya 
akan menguntungkan sejumlah orang atau untuk kepentingan 
tertentu.

X

Tabel Kriteria Dana Pork Barell dan Dana Aspirasi

* Kriteria Robert Longley
** Dana aspirasi  menurut yang disampaikan Bambang Soesatyo dalam wawancara dengan Radio Elshinta
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No Provinsi Daerah Pemilihan Jumlah Kursi

1 Aceh Aceh I:
Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, 
Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, 
Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, 
Kota Subulussalam

7

13
Aceh II:
Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh 
Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Kota 
Lhokseumawe, Kota Langsa

6

2 Sumatera Utara Sumatera Utara I:
Kab. Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, Kota 
Tebing Tinggi

10

30

Sumatera Utara II:
Kab. Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, 
Nias, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu 
Utara, Toba Samosir, Mandailing Natal, Nias Selatan, 
Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, 
Padang Lawas, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan

10

Sumatera Utara III:
Kab. Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, 
Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota 
Tanjungbalai, Kota Binjai

10

3 Sumatera Barat Sumatera Barat I:
Kab. Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, 
Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, 
Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota 
Padangpanjang   

8

14
Sumatera Barat II:
Kab. Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Koto, 
Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota 
Payakumbuh, Kota Pariaman

6

4 Riau Riau I:
Kab. Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kota 
Pekanbaru, Kota Dumai

6

11
Riau II:
Kab. Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, 
Kuantan Singingi

5

5 Kepulauan Riau Kepulauan Riau 3 3
6 Jambi Jambi 7 7
7 Sumatera Selatan Sumatera Selatan I:

Kab. Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota 
Palembang, Kota Lubuk Linggau

8

17Sumatera Selatan II:
Kab. Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, 
Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan 
Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota 
Pagar Alam, Kota Prabumulih

9

8 Bangka Belitung Bangka Belitung 3 3
9 Bengkulu Bengkulu 4 4

Tabel Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPR RI
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No Provinsi Daerah Pemilihan Jumlah Kursi

10 Lampung Lampung I:
Kab. Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, 
Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro 
(kabupaten baru masih digabung dengan induknya)

9

18
Lampung II:
Kab. Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang, 
Lampung Timur, Way Kanan (kabupaten baru masih 
digabung dengan induknya)

9

11 DKI Jakarta DKI Jakarta I:
Kota Jakarta Timur 6

21
DKI Jakarta II:
Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Luar Negeri 7

DKI Jakarta III:
Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota 
Jakarta Utara

8

12 Jawa Barat Jawa Barat I:
Kota Bandung, Kota Cimahi 7

91

Jawa Barat II:
Kab. Bandung, Bandung Barat 10

Jawa Barat III:
Kab. Cianjur, Kota Bogor 9

Jawa Barat IV:
Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi 6

Jawa Barat V:
Kabupaten Bogor 9

Jawa Barat VI:
Kota Bekasi, Kota Depok 6

Jawa Barat VII:
Kab. Purwakarta, Karawang, Bekasi 10

Jawa Barat VIII:
Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon 9

Jawa Barat IX:
Kab. Majalengka, Sumedang, Subang 8

Jawa Barat X:
Kab. Ciamis, Kuningan, Kota Banjar 7

Jawa Barat XI:
Kab. Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya 10

13 Banten Banten I:
Kab. Pandeglang, Lebak 6

22
Banten II:
Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Serang 6

Banten III:
Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang 
Selatan

10
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No Provinsi Daerah Pemilihan Jumlah Kursi

14 Jawa Tengah Jawa Tengah I:
Kab. Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang 8

77

Jawa Tengah II:
Kab. Kudus, Jepara, Demak 7

Jawa Tengah III:
Kab. Grobogan, Blora, Rembang, Pati 9

Jawa Tengah IV:
Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri 7

Jawa Tengah V:
Kab. Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Kota Surakarta 8

Jawa Tengah VI:
Kab. Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, 
Kota Magelang

8

Jawa Tengah VII:
Kab. Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen 7

Jawa Tengah VIII:
Kab. Cilacap, Banyumas 8

Jawa Tengah IX:
Kab. Tegal, Brebes, Kota Tegal 8

Jawa Tengah X:
Kab. Pekalongan, Pemalang, Batang, Kota Pekalongan

15 Daerah Istimewa 
Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta 8 8

16 Jawa Timur Jawa Timur I:
Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya 10

87

Jawa Timur II:
Kabupaten dan Kota Probolinggo dan Pasuruan 7

Jawa Timur III:
Kab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo 7

Jawa Timur IV:
Kab. Lumajang, Jember 8

Jawa Timur V:
Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu 8

Jawa Timur VI:
Kab. Tulungagung; Kabupaten dan Kota Blitar dan 
Kabupaten dan Kota Kediri

9

Jawa Timur VII:
Kab. Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi 8

Jawa Timur VIII:
Kab. Jombang, Nganjuk; Kab. dan Kota Mojokerto dan 
Madiun

10

Jawa Timur IX:
Kab. Bojonegoro dan Tuban 6

Jawa Timur X:
Kab. Lamongan dan Gresik 6

Jawa Timur XI:
Kabupaten di Pulau Madura 8

17 Bali Bali 9 9
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No Provinsi Daerah Pemilihan Jumlah Kursi

18 Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat 10 10
19 Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur I:

Kabupaten-kabupaten di Pulau Flores dan Kep. Alor 6

13Nusa Tenggara Timur II:
Kabupaten-kabupaten dan kota di Pulau Timor dan 
Sumba

7

20 Kalimantan Barat Kalimantan Barat 10 10
21 Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah 6 6
22 Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan I:

Kab. Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, 
Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, 
Balangan

6

11
Kalimantan Selatan II:
Kab. Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, Kota 
Banjarmasin, Kota Banjarbaru

5

23 Kalimantan Timur Kalimantan Timur 8 8
24 Sulawesi Utara Sulawesi Utara 6 6
25 Gorontalo Gorontalo 3 3
26 Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah 6 6
27 Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan I:

Kab. Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Kota 
Makassar

8

24
Sulawesi Selatan II:
Kab. Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan 
Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, Kota Parepare

9

Sulawesi Selatan III:
Kab. Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, 
Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo

7

28 Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 5 5
29 Sulawesi Barat Sulawesi Barat 3 3
30 Maluku Maluku 4 4
31 Maluku Utara Maluku Utara 3 3
32 Papua Papua 10 10
33 Papua Barat Papua Barat 3 3

Total 560
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Implikasi Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Terhadap 
Beban Fiskal dan Kebijakan Alokasi DAU

Studi ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dampak pengalihan kewenangan pendidikan menengah 
terhadap beban fiskal, (2) menganalisis pengaruh pengalihan kewenangan tersebut terhadap kebijakan 
alokasi DAU 2017 dan (3) membandingkan kondisi ruang fiskal provinsi sebelum dan setelah adanya 
pengalihan kewenangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 
Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan regresi data panel untuk mengetahui estimasi 
beban fiskal akibat pengalihan kewenangan  sedangkan   pendekatan kualitatif digunakan untuk pendalaman 
terhadap kebijakan yang diambil dalam pengalokasian DAU serta melihat pengaruh pengalihan kewenangan 
terhadap beban fiskal dan ruang fiskal. Hasil studi menunjukkan pengalihan kewenangan pendidikan 
menengah dari kabupaten/kota ke provinsi berimplikasi pada pengalihan beban fiskal, yang terdiri dari 
beban langsung yaitu belanja gaji PNSD dan beban tidak langsung yang meliputi belanja barang dan jasa 
dan belanja modal sebesar Rp 41,13 T. Sementara itu kebijakan alokasi DAU 2017 dengan formulasinya yang 
telah baku hanya mampu mengakomodir beban pengalihan gaji PNSD untuk diperhitungkan. Kebijakan 
pengalihan kewenangan ini  berdampak pada penurunan ruang fiskal provinsi sebesar 3,4% hingga 29,7%.
Kata Kunci : Pengalihan Kewenangan, DAU, Ruang Fiskal, regresi data panel

The objectives of this study were (1)to identify the impact of the transfer of secondary education authority on the 
fiscal burden, (2)to analyze its effect on General Allocation Fund Policy in 2017 and (3) to compare provincial 
fiscal space condition before and after of transfer of authority. This study used quantitative and qualitative 
approaches. In order to estimate fiscal burden as a consequence of authority transfer, panel data regression 
was used while qualitative approach was applied to deeply analyze the response of General Allocation Fund 
Policy as well as the effect of transfer of authority to province fiscal burden and fiscal space. This study found 
that that the transfer of secondary education authority from the district / city to the province had impacts 
on the transfer of fiscal burden such as direct expenses including local government salary expenditure and 
indirect expenses including goods services and capital expenditure which amount to Rp 41.13 T. Meanwhile, 
the calculation of General allocation fund with its standard formulation only accomodated the burden of local 
government salary transfer. The authority transfer policy had impacted on decreasing provincial fiscal space 
by 3,4-29,7%.  
Keywords : Transfer of authority, General Allocation Fund, Fiscal Space, Panel Data Regression
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Implikasi Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah 
Terhadap Beban Fiskal dan Kebijakan Alokasi DAU
Triyanto1), Catur Panggih Pamungkas2)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal 

merupakan dua kebijakan yang sangat berkaitan 
erat. Kedua kebijakan tersebut dilaksanakan di 
Indonesia lebih dari satu dekade. Dimulai dengan 
ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 
1999 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
j.o Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang 
No. 25 Tahun 1999 j.o. Undang-Undang No. 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan 
ini adalah adanya pembagian kewenangan urusan 
pemerintahan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah disertai dengan pemberian 
sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan 
yang telah diserahkan kepada daerah. Otonomi 
daerah diterapkan untuk mendorong daerah agar 
dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan 
efisien. Disamping itu kebijakan otonomi daerah 
juga bertujuan agar dapat meningkatkan peran 
serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat. 
Sementara itu kebijakan desentralisasi fiskal dalam 
konteks hubungan keuangan antara pemerintah 
pusat dan daerah (HKPD) diterapkan untuk 
mendukung pendanaan atas penyerahan urusan 
kepada daerah sebagai konsekuensi logis atas 
kebijakan otonomi daerah (prinsip money follow 
function).

Dengan adanya UU 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU 32 
Tahun 2004 tentu membawa beberapa perubahan, 
salah satunya adanya pengalihan kewenangan fungsi 
pendidikan menengah dari semula kewenangan 
pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan 
pemerintah provinsi. Sesuai amanat UU tersebut, 
peralihan kewenangan sudah harus dilaksanakan 
mulai 1 Januari 2017. Implementasi pemberlakuan 
kebijakan ini tentu saja tidak sederhana karena hal 
tersebut menyangkut banyak aspek, termasuk di 
dalamnya aspek relasi hubungan keuangan pusat 
daerah, karena pengalihan kewenangan pendidikan 
menengah tidak semata-mata permasalahan 
pemindahan aspek personal, namun juga terkait 
dengan administrasi, aset pemerintah daerah, dan 
yang lebih krusial dan sangat penting adalah aspek 
pendanaan, terutama terkait penggajian personil 
yang mengalami pemindahan. 

Perubahan kebijakan pengalihan 
kewenangan pendidikan menengah dalam 
konteks perimbangan keuangan memunculkan 
konsekuensi perubahan besaran Dana Transfer ke 
Daerah khususnya besaran Dana Alokasi Umum 
(DAU), karena DAU merupakan jenis Transfer ke 
Daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah 
untuk membayar belanja pegawai, meskipun 

dalam literatur regulasi tidak ada yang secara 
tegas mengatakan bahwa DAU adalah komponen 
Dana Transfer ke Daerah yang secara spesifik 
diperuntukkan untuk membayar gaji Pegawai 
Negeri Sipil Daerah (PNSD). Hal ini tak lepas 
dari kriteria DAU itu sendiri sebagai block grant 
yang dalam pengalokasiannya memperhitungkan 
belanja gaji sehingga  terjadi persepsi bahwa DAU 
merupakan komponen Dana Transfer ke Daerah 
yang  menjadi sumber dana utama untuk belanja 
gaji pegawai. 

Pengalihan kewenangan pendidikan 
menengah dari kabupaten/kota ke provinsi 
menimbulkan banyak pro-kontra, salah satunya 
adalah tidak gratisnya kembali biaya pendidikan 
sebagaimana yang dikhawatirkan oleh beberapa 
kepala daerah, salah satunya adalah  Walikota 
Blitar Muhammad Samanhudi Anwar (2010-2015 
dan 2016-sekarang) yang mengajukan uji materiil 
ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut berawal dari 
kekhawatiran bupati/walikota jika SMA dan SMK 
dialihkan ke provinsi bisa berdampak akan ada 
pemungutan biaya pendidikan siswa untuk SMA/
SMK. Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat 
kapasitas maupun ruang fiskal provinsi cukup 
terbatas.

Pengalihan kewenangan pendidikan 
menengah dari kabupaten/kota ke provinsi menarik 
untuk dikaji khususnya terkait identifikasi beban 
fiskal pasca pengalihan kewenangan pendidikan. 
Dampak langsung dengan adanya pengalihan 
kewenangan itu sendiri adalah pengalihan pegawai 
sehingga secara langsung belanja pegawai akan 
dialihkan pula. Selain itu, dengan adanya pengalihan 
pegawai tentunya beban-beban fiskal yang lain 
seperti belanja operasional maupun belanja modal 
juga akan ikut teralihkan.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 

permasalahan yang akan dianalisis dalam kajian ini, 
antara lain:
1. Bagaimana dampak pengalihan kewenangan 

pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke 
provinsi terhadap beban fiskal provinsi

2. Bagaimana respon kebijakan alokasi DAU TA 
2017 dengan adanya pengalihan kewenangan 
pendidikan menengah

3. Bagaimana kondisi ruang fiskal provinsi sebelum 
dan setelah adanya pengalihan kewenangan 
pendidikan menengah

1.3 Tujuan
Berkaitan dengan rumusan masalah 

sebagaimana disebutkan di atas, studi ini bertujuan:
1. Mengidentifikasi beban fiskal yang diterima 

provinsi akibat pengalihan kewenangan 
pendidikan menengah

2. Menganalisis respon kebijakan alokasi DAU TA 
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2017 terhadap adanya pengalihan kewenangan 
pendidikan menengah

3. Membandingkan ruang fiskal provinsi sebelum 
dan setelah pengalihan kewenangan pendidikan 
menengah

 Penerapan prinsip money follows function 
sangat penting dalam konteks desentraliasasi 
fiskal guna mendukung pengalihan kewenangan 
ke pemerintah daerah. Hart dan Welham (2016) 
menyatakan money follows function merupakan 
aturan kunci dalam desentralisasi fiskal. Adapun 
alasannya, pertama adalah pemerintah daerah 
seharusnya dapat memastikan kecukupan sumber 
daya fiskalnya untuk mendanai tugas fungsi yang 
telah dimandatkan. Kedua, sumber pendanaannya 
itu sendiri juga penting. Sumber dana yang 
berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan 
sangat berbeda perihal akuntabilitasnya terhadap 
pelayanan masyarakat  dibandingkan dengan 
sumber dana dari transfer ke daerah.

Menurut Bahl (1999), dalam menerapkan 
prinsip money follows function, kaidah pertama 
yang harus dilakukan adalah tanggung jawab 
pengeluaran (expenditure assignment) kepada 
pemerintah daerah yang harus ditentukan terlebih 
dahulu secara jelas. Setelah mengetahui tanggung 
jawab yang dilimpahkan, kaidah kedua adalah 
menentukan tanggung jawab penerimaan (revenue 
assignment) pemerintah daerah. Dengan demikian 
tidak terjadi kelebihan pendanaan namun miskin 
fungsi atau sebaliknya.

Terkait revenue assignment, sangat penting 
ditetapkan proporsi sumber-sumber penerimaan 
daerah baik yang berasal dari pendaerahan pajak 
pusat atau dari transfer ke daerah. Selanjutnya 
pemerintah pusat dapat mendesain transfer ke 
daerah yang dapat mengakomodasi pemerataan 
kemampuan keuangan antar daerah serta tidak 
terjadi disinsentif bagi daerah yang berupaya 
meningkatkan PAD. Selain itu yang terpenting 
adalah memastikan fungsi yang ditugaskan kepada 
pemerintah daerah sepenuhnya terdanai. 

2.2 Konsep Transfer ke Daerah
Dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, 

transfer ke daerah memberikan perspektif yang 
umum sebagai dana penyeimbang kapasitas fiskal 
tiap-tiap daerah. Namun secara terperinci, Boadway 
(2007) membagi perspektif tersebut menjadi tiga. 
Pertama adalah peran pasif dana transfer untuk 
menutup celah fiskal. Sumber-sumber pendapatan 
asli daerah tidak mampu menutup kebutuhan fiskal 
masing-masing daerah sehingga diperlukan dana 
transfer guna menutup celah fiskal tersebut. Celah 
fiskal itu juga yang secara implisit menentukan 
besarnya dana transfer. 

Peran yang kedua merupakan peran aktif 
dana transfer guna pemerataan. Satu hal yang 

harus diperhatikan dari kebijakan desentralisasi 
adalah pemerintah pusat harus menyerahkan 
sebagian sumber pendanaan kepada daerah 
untuk membiayai belanja publik sehingga 
Dana Perimbangan ini menjadi hak daerah. 
Desentralisasi fiskal menciptakan ketimpangan 
fiskal antar daerah. Ketimpangan fiskal ini bisa 
dilihat dari sisi pendapatan (kapasitas fiskal) 
maupun belanja (kebutuhan fiskal). Di sisi belanja, 
ketimpangan dipicu oleh dua hal, aspek pertama 
adalah perbedaan penduduk, baik jumlah maupun 
komposisinya yang akhirnya menentukan besarnya 
kebutuhan fiskal untuk penyediaan barang publik. 
Kedua adalah perbedaan biaya untuk penyediaan 
barang publik di tiap-tiap daerah. Sementara itu, 
di sisi pendapatan (kapasitas fiskal), ketimpangan 
dipicu oleh perbedaan potensi sumberdaya alam 
dan skala ekonomi yang selanjutnya menentukan 
potensi pendapatan asli daerah antar daerah. 
 Ketiga adalah peran aktif dana transfer 
guna pencapaian tujuan nasional. Dengan 
tantangan utama dalam desentralisasi fiskal yang 
salah satunya adalah pencapaian standar nasional 
dalam pelayanan publik, maka dana transfer 
dibutuhkan sebagai alat penyeimbang standar 
pelayanan publik tiap-tiap daerah. Selain itu, dalam 
upaya pencapaian tujuan nasional, dana transfer 
dengan desain tertentu bisa berperan sebagai 
alat harmonisasi kebijakan, dimana harmonisasi 
itu sendiri bertujuan untuk mencegah inefisiensi 
belanja publik.

2.2 Implementasi Kebijakan Alokasi Dana 
Alokasi Umum

Munculnya kebijakan Desentralisasi Fiskal 
merupakan wujud riil dari pelaksanaan kebijakan 
otonomi daerah yang mulai berlaku sejak tahun 
2001. Desentralisasi fiskal merupakan wujud nyata 
pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, 
yang memberikan keleluasaan kepada daerah 
dalam merencanakan dan melaksanakan program 
pembangunan di daerahnya masing-masing.  
Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan 
publik kepada masyarakat. Dengan meningkatnya 
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat maka 
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakatnya. Kebijakan desentralisasi fiskal 
diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya 
mengurangi ketimpangan fiskal, baik antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 
(vertical fiscal imbalance) maupun ketimpangan 
fiskal antar pemerintah daerah (horizontal fiscal 
imbalance).  Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai 
bagian dari Dana Perimbangan merupakan 
bagian dari dana desentralisasi yang bertujuan 
untuk menghilangkan ketimpangan fiskal secara 
horizontal (horizontal fiscal imbalance). 

DAU dialokasikan berdasarkan formula 
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yang mengacu kepada UU 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah dan PP 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan dengan 
memperhitungkan berbagai macam variabel yang 
secara umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu 
alokasi dasar, kebutuhan fiskal, dan kapasitas fiskal. 

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa 
alokasi DAU merupakan alokasi dasar ditambah 
dengan celah fiskal. Celah fiskal itu sendiri 
merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dengan 
kapasitas fiskal.  Alokasi dasar dihitung dengan 
pendekatan belanja gaji PNSD. Sementara itu, 
kapasitas fiskal dihitung dari total PAD dan DBH 
sedangkan kebutuhan fiskal dihitung dengan 
pendekatan belanja rata-rata dikalikan dengan 
indeks komposit dari variabel jumlah penduduk, 
luas wilayah, PDRB per Kapita, IPM dan IKK. Dalam 
hal ini penentuan bobot dari tiap variabel baik 
alokasi dasar, kapasitas fiskal maupun kebutuhan 
fiskal ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 
pemerintah dengan DPR.

Gambar 1. Ilustrasi Formula Perhitungan DAU

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian 
kuantitatif merupakan studi yang diposisikan 
sebagai bebas nilai (value free). Dengan kata lain, 
penelitian kuantitatif sangat ketat menerapkan 
prinsip-prinsip objektivitas. 

Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan  
teknik regresi data panel untuk mengetahui estimasi 
beban fiskal akibat pengalihan kewenangan. 

Dalam pendekatan kuantitatif adapun 
tahapan analisinya adalah sebagai berikut:
1. Membuat spesifikasi model dan variabel
2. Melakukan estimasi parameter
3. Melakukan pemilihan model antara pooled least 

square, fixed effect model atau random effect
4. Menguji signifikansi parameter model
5. Melakukan interpretasi hasil estimasi parameter.

Di samping menggunakan penelitian 
kuantitatif, penulis juga menggunakan penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu 
dengan pendalaman terhadap kebijakan yang 
diambil dalam pengalokasian DAU, khususnya 
dalam pengalokasian DAU tahun 2017. Selain itu, 
pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami 
pengaruh beban fiskal akibat pengalihan dengan 
membandingkan kondisi ruang fiskal sebelum dan 
setelah adanya pengalihan kewenangan.

3.2 Model Penelitian
Sesuai dengan latar belakang  dan tujuan 

sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat 
2 rancangan model ekonometrika yang dibangun 
dalam penelitian ini, yaitu:

Barangit = β0+β1 Pegawaiit+ β2 PADit+ β3 TKDDit+ εit 
Modalit = β0+β1 Pegawaiit+ β2 PADit+ β3 TKDDit+ εit

Di mana,
Barang : Belanja Barang dalam APBD 

berdasarkan klasifikasi ekonomi 
dan berupa nilai nominal 

Modal : Belanja Barang dalam APBD 
berdasarkan klasifikasi ekonomi 
dan berupa nilai nominal

Pegawai : Jumlah PNSD

PPAD : Pendapatan Asli Daerah berupa 
nilai nominal

TKDD : Pendapatan yang bersumber dari 
Transfer ke daerah dan Dana Desa 
dan berupa nilai nominal

3.3 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang diterapkan 

dalam penelitian ini adalah melalui teknik 
dokumentasi. Melalui teknik ini juga akan dilakukan 
tinjauan atas peraturan perundang-undangan dan 
literatur yang sesuai dengan tema studi seperti 
jurnal, makalah, dan buku-buku terkait.

3.4 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah 
data yang diperoleh secara tidak langsung dalam 
penelitian atau dari pihak lain yang terkait 
dengan objek yang diteliti. Adapun data tersebut 
meliputi Jumlah PNSD (DJPK), data Pengalihan 
PNSD Pendidikan Menengah (Kemendikbud), data 
realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, data 
Alokasi DAU TA 2017 serta Realisasi APBD Provinsi 
TA 2016 bersumber dari Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan.

4. ANALISIS PEMBAHASAN
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4.1 Perkembangan Alokasi DAU
Dalam kurun waktu 2011-2017, 

perkembangan alokasi DAU cukup signifikan. Dari 
sebesar Rp226 triliun pada tahun 2011 meningkat 
menjadi Rp401 triliun atau terjadi kenaikan hampir 
78%. Kenaikan tertinggi terjadi pada TA 2012 
yaitu sebesar 21,4% sedangkan terendahnya pada 
TA 2015 yang hanya 3,2%. Tentunya pagu DAU ini 
dipengaruhi oleh Pendapatan Dalam Negeri (PDN) 
Neto dengan pagu minimumnya ditetapkan dalam 
peraturan perundangan sebesar minimal 26% dari 
PDN Neto.

Pembagian proporsi DAU Nasional selama 
ini adalah 10% untuk Provinsi dan 90% untuk 
Kabupaten/Kota. Namun pada alokasi TA 2017, 
proporsi DAU Provinsi meningkat menjadi 13%,  
karena adanya kebijakan pengalihan kewenangan.

Gambar 2 Perkembangan Alokasi DAU

Sumber: DJPK, diolah

Peratuan Pemerintah No 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan telah mengatur bahwa 
dalam hal proporsi DAU belum dapat dihitung 
secara kuantitatif, maka proporsinya ditetapkan 
dengan imbangan 10% untuk provinsi dan 90% 
untuk Kabupaten/Kota. Namun pada tahun 2017 ini, 
tampaknya menjadi momentum dalam menghitung 
proporsi pembagian DAU secara kuantitatif 
sehingga tidak lagi menggunakan proporsi 10% : 
90%.

4.2 Pengalihan Kewenangan Pendidikan 
Menengah

Pengalihan kewenangan pendidikan 
menengah yaitu SMA/SMK (yang selanjutnya akan 
disebut pengalihan kewenangan) dari kabupaten/
kota ke provinsi harus dilaksanakan secara hati-hati. 
Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa pengalihan 
kewenangan ini membawa dampak yang cukup 
signifikan. Dari beberapa aspek atau dimensi yang 
terkait dengan proses pengalihan ini, yang sangat 
krusial tentu saja adalah terkait kondisi ruang fiskal 
(fiscal space) pemerintah provinsi sebagai pihak 
yang menerima pengalihan kewenangan pendidikan 
menengah. Hal ini penting untuk dipertimbangkan 
karena belum tentu alokasi DAU masing-masing 

provinsi bisa menutup kebutuhan pendanaan, 
setidaknya untuk membayar belanja gaji PNSD 
akibat adanya proses pengalihan kewenangan 
ini, meskipun pemerintah sudah mengupayakan 
langkah-langkah strategis dan beberapa perubahan 
kebijakan untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan 
amanat dimaksud.   

Saat ini jumlah pemerintah daerah (provinsi/
kabupaten/kota) adalah 542 daerah termasuk 34 
pemerintah provinsi di dalamnya. Tentu bukan 
hal yang mudah untuk mewujudkan maksud 
dan tujuan DAU yaitu dalam rangka pemerataan 
kemampuan keuangan antar daerah dan digunakan 
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Dengan berlakunya 
kebijakan hold harmless maka sudah dipastikan 
bahwa kabupaten/kota tidak akan mengalami 
penurunan alokasi DAU meskipun ada pengalihan 
kewenangan pendidikan, khususnya terkait 
pemindahan tenaga kependidikan (guru/non guru) 
SMA/SMK.

Pengalihan kewenangan dari kabupaten/
kota ke provinsi secara otomatis akan menambah 
beban fiskal untuk provinsi. Beban fiskal tersebut 
terdiri dari beban langsung dan beban tidak 
langsung. Beban langsung terkait dengan belanja 
gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Sedangkan 
beban tidak langsung terkait dengan belanja barang 
dan belanja modal akibat adanya penambahan 
pegawai. Oleh karena itu menjadi sangat penting 
untuk menganalisis perbandingan beban fiskal 
setelah pengalihan kewenangan. Adapun PNSD 
yang dialihkan meliputi tenaga pengajar dan tenaga 
administrasi di pendidikan menengah. Beban 
langsung itu sendiri diidentifikasi sebagai beban 
yang melekat pada setiap pegawai contohnya adalah 
belanja Gaji PNSD berikut tunjangan-tunjangan 
yang melekat. Sedangkan beban tidak langsungnya 
diidentifikasi meliputi beban operasional dari 
setiap pegawai yang dipindahkan dan pengadaan 
modal dalam rangka menunjang aktivitas kerja dari 
pegawai yang dialihkan.

Total PNSD dari pendidikan menengah yang 
dialihkan ke provinsi mencapai 251.893 pegawai 
atau sekitar 82% dari jumlah PNSD Provinsi 
existing yaitu 307.713 pegawai.

Dari Gambar 3 terlihat bahwa pengalihan 
pegawai yang paling rendah adalah sebesar 43,3% 
yaitu provinsi Kalimantan Utara atau hanya 910 
pegawai sedangkan pengalihan pegawai tertinggi 
adalah provinsi Jawa Timur dengan pengalihan 
sebesar 30.633 pegawai atau mencapai 195% dari 
pegawai existing.

4.3 Beban Fiskal Akibat Pengalihan
Dari sebesar 251.893 pegawai yang dialihkan, 

beban pegawai PNSD diestimasi mencapai Rp15,46 
triliun. Belanja PNSD ini meliputi gaji pokok, 
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan 
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pajak penghasilan (PPh) dan tunjangan beras serta 
memperhitungkan gaji ke 13 dan tunjangan hari 
raya. Gambar 4 menunjukkan, pengalihan belanja 
PNSD tiap-tiap provinsi. Provinsi yang mendapat 
pengalihan belanja PNSD tertinggi adalah Jawa 
Timur yaitu sebesar Rp1,94 triliun.  Di antara 
provinsi-provinsi yang ada, Provinsi Kalimantan 
Utara menerima beban PNSD yang paling rendah 
yaitu hanya sebesar Rp49,8 miliar.

Selain beban langsung sebagaimana 
dijelaskan di atas, pengalihan pegawai akan 
berpengaruh pada belanja operasional dan 
penyediaan barang modal. Secara sederhana, 
penambahan pegawai juga akan menyebabkan pula 
kenaikan beban listrik, penyediaan air, administrasi 
perkantoran, beban jasa serta pembelian barang-
barang modal perkantoran. Scatter plot pada 
gambar 5 menunjukkan, terdapat pola hubungan 
searah antara jumlah pegawai dengan belanja 
barang maupun belanja modal. Dari garis linearnya 
juga terlihat hubungan belanja barang dengan 
jumlah pegawai lebih elastis dibandingkan dengan 
hubungan belanja modal dengan jumlah pegawai.

Lebih lanjut, untuk mengestimasi seberapa 
besar pengalihan pegawai dalam mempengaruhi 
belanja barang maupun belanja modal maka 
digunakanlah teknik regresi sebagaimana 
dipaparkan dalam bab 3. Dalam kajian ini, 
persamaan regresi menggunakan model random 
effect. Adapun model tersebut dipilih setelah 
melakukan berbagai uji statistik pemilihan model 
baik antara pool least square dengan fixed effect 
maupun antara fixed effect dengan random effect.

Tabel 1 menunjukkan hasil regresi terhadap 
model belanja barang dan belanja modal. Secara 
umum pada kedua model, variasi variabel 
independen yang meliputi jumlah pegawai, TKDD 
dan PAD dapat menjelaskan variasi variabel 
dependen belanja barang maupun belanja modal 
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari koefisien 
determinasi (R2) masing-masing model. Koefisien 
determinasi model belanja barang sebesar 0,914.

Artinya, 91,4% variasi belanja barang dapat 
dijelaskan oleh variabel dalam model sedangkan 
8,6% sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model. 
Sementara itu, koefisien determinasi untuk model 

Gambar 3 Perbandingan Jumlah Pegawai Existing dengan Pengalihan Pegawai

Gambar 4 Perbandingan Beban Pegawai Pengalihan dengan Kenaikan DAU



29

Jurnal Defis
Edisi 1, Volume I, Juli-Desember 2017

belanja modal adalah sebesar 0,8376 yang artinya 
83,76% variasi belanja barang dapat dijelaskan 
oleh variabel dalam model sedangkan 16,24%-nya 
dijelaskan oleh variabel di luar model.

Secara individu, seluruh variabel independen 
dalam model berpengaruh signifikan terhadap 
belanja barang maupun belanja modal. Hal tersebut 
dapat dilihat dari p-value masing-masing variabel 
yang berada di bawah alpha 1%. Maknanya, baik 
variabel pegawai, transfer ke daerah maupun 
PAD memberikan pengaruh signifikan terhadap 
belanja barang dan belanja modal. Selanjutnya, 
yang akan diuraikan lebih lanjut dalam kajian 
ini adalah pengaruh dari jumlah pegawai. Dalam 
model belanja barang, koefisien jumlah pegawai 
sebesar 62.900.000 artinya setiap penambahan 1 
satuan pegawai maka meningkatkan belanja barang 
sebesar Rp62,9 juta. Untuk model belanja modal, 
koefisien jumlah pegawai sebesar 39.000.000 yang 
bermakna setiap penambahan 1 satuan pegawai 
maka meningkatkan belanja modal sebesar Rp39 
juta.

   
4.4 Kebijakan DAU TA 2017 dalam 

Merespon Pengalihan Kewenangan
Secara umum, kebijakan alokasi DAU TA 

2017 didesain untuk mengurangi ketimpangan 
fiskal antar daerah. Upaya ini dilakukan dengan 
tetap melakukan evaluasi atas bobot alokasi 
dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan 
kapasitas fiskal. Selain itu, kebijakan DAU 2017 juga 
memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan 
dengan meningkatkan bobot wilayah laut dalam 
variable luas wilayahnya.

Sementara itu, terkait pengalihan 
kewenangan itu sendiri, telah disiapkan kebijakan 
alokasi DAU dengan membagi DAU menjadi 2 
bagian. Pertama adalah bagian DAU yang dihitung 
secara formula dan kedua adalah DAU yang 
langsung dibagikan sesuai dengan besaran belanja 
PNSD terhadap pegawai-pegawai dari pendidikan 
menengah yang dialihkan. Gambar 6 menunjukkan 
bahwa kenaikan DAU TA 2017 pada setiap 
provinsi sejalan dengan beban akibat pengalihan 
kewenangan.

Terlihat jelas bahwa kenaikan DAU secara 
dominan dipengaruhi pengalihan belanja PNSD. 
Pengalihan belanja PNSD sebesar Rp15,46 Triliun 
sedangkan kenaikan DAU sebesar Rp15,01 Triliun. 
Sementara itu, beban fiskal yang berasal dari belanja 
barang dan modal tidak menjadi pertimbangan 
dalam alokasi.  Hanya ada 6 provinsi yang 
mendapatkan kenaikan DAU jauh melebihi beban 
PNSD akibat pengalihan kewenangan yaitu Provinsi 
Sumatera Selatan, Riau, Kepualauan Riau, Banten, 
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Namun 
jika diperhatikan sebagian besar dari 6 daerah 
tersebut merupakan provinsi penghasil Migas, 
sehingga kenaikan DAU-nya lebih diakibatkan 
karena turunnya penerimaan DBH SDA-nya sehingga 
berdampak pada penurunan kapasitas fiskal 
daerah. Gambar 7 sangat menguatkan penjelasan 
bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara 
pengalihan belanja PNSD dengan kenaikan DAU. 
Adapun koefisien korelasinya adalah sebesar 0,98. 

Gambar 5 Hubungan Jumlah Pegawai dengan Belanja Barang Jasa dan Modal

Tabel 1 Hasil Regresi
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Dapat dikatakan hubungan pengalihan belanja 
PNSD dengan kenaikan DAU hampir sempurna.

Dengan memperhitungkan beban fiskal 
secara keseluruhan, estimasi atas beban fiskal 
yang terdiri dari belanja PNSD, belanja barang dan 
belanja modal adalah Rp41,13 triliun sedangkan 
kenaikan DAU provinsi hanya sebesar Rp15,01 
triliun atau sekitar 36% dari total beban fiskal.

Dalam formulasi perhitungan DAU, DAU 
merupakan alokasi dasar ditambah dengan pagu 
untuk celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan 
fiskal dan kapasitas fiskal. Alokasi dasar dihitung 
dari belanja gaji PNSD berikut tunjangan yang 
melekat. Sehingga formula DAU ini secara langsung 
akan bisa mengakomodir perubahan belanja PNSD 
akibat adanya pengalihan. 

Secara umum tren kenaikan Alokasi Dasar 
(AD) dari tahun 2011-2016 tidak terlalu signifikan 
dibandingkan tren kenaikan DAU-nya. Sedangkan 
untuk tahun 2017 terlihat kenaikan yang cukup 
signifikan dan pola kenaikannya terlihat mengikuti 
pola kenaikan alokasi DAU. Di samping itu prosentase 
Alokasi Dasar terhadap DAU juga cenderung 
menurun, namun pada tahun 2017 mengalami 
kenaikan yang signifikan. Jika diperhitungan secara 
inklusif dalam satu formula, maka terlihat porsi 
alokasi dasar meningkat signifikan pada tahun 
2017 menjadi 61,1%. Padahal tren sebelumnya dari 
tahun 2011 hingga 2016, bobot alokasi dasar terus 
diturunkan hingga menjadi 42,8%.

Sementara itu, beban fiskal yang berasal dari 
belanja barang dan modal tidak dapat diakomodir 
secara langsung dalam perhitungan DAU sehingga 
perlu upaya yang lebih cermat lagi untuk 
menghitung imbangan DAU antara provinsi dengan 
kabupaten dengan memperhatikan besaran beban 
fiskal akibat pengalihan kewenangan yang bukan 
berasal dari belanja gaji PNSD.

4.5 Ruang Fiskal Provinsi
Setelah melihat dan mengetahui kenaikan 

DAU serta estimasi beban fiskal selanjutnya 
yang perlu dicermati adalah kondisi ruang fiskal. 

Ruang Fiskal dimaksudkan untuk mengukur 
fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah untuk 
mengalokasikan APBD dalam membiayai kegiatan-
kegiatan yang menjadi prioritas daerah. 

 Dalam kajian ini, ruang fiskal sangat berguna 
untuk melihat besarnya anggaran yang masih 
fleksibel untuk digunakan dan menutup besarnya 
beban fiskal akibat adanya pengalihan kewenangan. 
Selain itu dari ruang fiskal inilah, bisa diidentifikasi 
potensi risiko yang mungkin terjadi akibat adanya 
pengalihan kewenangan. Besar kecilnya ruang fiskal 
sangat dipengaruhi oleh banyaknya pendapatan 
yang bersifat earmarked dan belanja yang bersifat 
mengikat. Semakin terbatas atau kecilnya ruang 
fiskal menandakan semakin sempitnya ruang 
pemerintah daerah untuk berinovasi dalam belanja 

Gambar 6 Beban Fiskal dan Kenaikan DAU Provinsi

Gambar 7 Hubungan Kenaikan DAU dan 
Pengalihan Belanja PNSD

Gambar 8 Porsi Alokasi Dasar dalam DAU
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daerah.
Tabel 2 menunjukkan hasil simulasi 

perubahan ruang fiskal sebelum dan sesudah adanya 
pengalihan kewenangan dengan menggunakan 
data realisasi APBD TA 2016. Sebelum pengalihan 
kewenangan, ruang fiskal provinsi berada dalam 
rentang 28,7% hingga 62,9%. Provinsi dengan ruang 
fiskal terendah adalah Sumatera Utara sedangkan 
tertinggi adalah Kalimantan Utara. Setelah adanya 
pengalihan kewenangan ini, paling rendah provinsi 
memiliki ruang fiskal hanya sebesar 10,8% 
sedangkan tertingginya sebesar 59,1%. Penurunan 
terendahnya sebesar 3,4% sedangkan tertingginya 
sebesar 29,7%. Terdapat 7 daerah yang memiliki 
ruang fiskal setelah pengalihan di bawah 20%.

  
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI/

SARAN

5.1 Simpulan
Pengalihan kewenangan khususnya bidang 

pendidikan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke 
provinsi berimplikasi pada pengalihan beban fiskal 
yang terdiri dari beban langsung yaitu belanja 
PNSD dan beban tidak langsung yang meliputi 
belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dengan 

pengalihan pegawai, secara signifikan belanja 
barang jasa dan belanja modal akan meningkat 
pula. Hasil estimasi beban fiskal akibat pengalihan 
ini  sebesar Rp 41,13 triliun.

Dalam rangka pengalihan kewenangan ini, 
kebijakan alokasi DAU Provinsi hanya mampu 
mengakomodir pengalihan atas belanja PNSD. 
Sedangkan belanja barang dan jasa dan belanja 
modal belum dapat diakomodir dalam formulasi 
DAU existing.  Dengan formulasi yang dugunakan 
sekarang memang cukup sulit untuk mengakomodir 
kebijakan yang berdampak pada pengalihan beban 
fiskal untuk  diperhitungkan dalam alokasi DAU.

Dengan estimasi beban fiskal akibat 
pengalihan, terdapat beberapa daerah yang 
mengalami penurunan ruang fiskal hingga 
terendahnya hanya 10,8% sedangkan ruang fiskal 
tertinggi sebesar 59,1%.

5.2 Rekomendasi dan Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka perlu 

dilakukan monitoring atas beban fiskal akibat 
pengalihan ini dan bagaimana skema pendanaannya, 
apakah dapat dipenuhi dengan adanya sumbangan 
SPP siswa atau cara lainnya.

Dalam aspek pengalokasian, dalam jangka 
pendek, perlu dilakukan simulasi proporsi 
DAU provinsi dan kabupaten/kota dengan 
memperhitungan beban fiskal secara keseluruhan.

Selain itu, dalam jangka menengah dan 
panjang pengalihan kewenangan ini dapat dijadikan 
sebagai momentum guna melakukan revisi formulasi 
DAU yang lebih fleksibel dalam mengakomodir 
kebijakan-kebijakan yang menimbulkan pengalihan 
beban fiskal. Di samping itu, secara khusus perlu 
dilakukan pemantauan intensif atas daerah-daerah 
yang memiliki ruang fiskal terbatas akibat adanya 
pengalihan kewenangan.

6. BATASAN MASALAH

Studi ini hanya terbatas pada penelitian 
pengalihan kewenangan khusus untuk fungsi 
pendidikan menengah dengan unit analisis 
pemerintah tingkat provinsi. Dalam menghitung 
beban gaji akibat pengalihan, yang diestimasi 
juga hanya dari sisi gaji pokok dan tunjangan 
yang melekat PNSD. Padahal guru-guru berstatus 
honorer  yang mengajar di SMA/SMK jumlahnya 
juga signifikan. Selain itu, analisis juga lebih terfokus 
pada sisi supply dan belum memperhitungkan sisi 
demand dari pendidikan.

Tabel 1 Ruang Fiskal
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Analisis Efektivitas dan Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Kabupaten Cianjur, 
Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tangerang)

Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan evaluasi efektivitas dan dampak dana desa terhadap 
pembangunan dan pemberdayaan masayarakat desa serta untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Dana 
Desa maupun dampaknya dalam jangka pendek untuk  mengatasi persoalan penyediaan infrastruktur 
di desa dan persoalaan pemberdayaan masyarakat. Selain itu perlu juga untuk diketahui persoalan yang 
dihadapi baik oleh aparatur desa, masyarakat desa maupun aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan 
Dana Desa. Dana Desa merupakan transfer dana yang diberikan untuk menjadikan desa sebagai objek 
pembangunan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Hal ini dipandang sebagai cara yang paling efektif 
untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di perdesaan dengan di perkotaan. Untuk itu diperlukan 
analisis dan evaluasi atas implementasi penggunaan Dana Desa tersebut apakah sudah cukup efektif untuk 
mencapai tujuan dari pemberian desa terutama di lingkup daerah sampel kajian ini.
Kata Kunci : Dana Desa, efektivitas, dampak, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat

This study aims to analyze and evaluate the effectiveness and impact of village funds on the development and 
empowerment of village communities and also to find out the extent to which the effectiveness of the Village 
Fund and its short-term impacts to solve the problems of village infrastructure provision and community 
empowerment issues. In addition, it is necessary to note the problems faced by both the village apparatus, 
village communities and local government apparatus in the management of village funds. The village fund 
is transferring funds from the Central Government to the village in order to make the village as the object of 
development as well as the subject of development. This can be seen as the most effective way to narrow the 
development gap between rural areas and urban areas. Therefore, it is important to analyze and evaluate the 
implementation of the use of the village funds, whether it is effective enough to achieve the objectives of the 
village administration, particularly in the scope of the sample area
Keywords : Village Fund, effectiveness, impacts, village development, community empowerment
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Awal tahun 2014 menjadi momentum 

bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam 
konteks kebijakan pembangunan nasional yang 
lebih berpihak kepada masyarakat di tingkat paling 
bawah melalui penetapan UU Nomor 6 tahun 2014 
tentang Desa lebih populer di masyarakat dengan 
sebutan UU Desa. Walaupun proses penyusunan 
UU Desa diawali pada masa pemerintahan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono, namun semangat 
yang dikandung juga sejalan dengan visi dan misi 
Pemerintahan saat ini di mana salah satunya adalah 
membangun Indonesia dari pinggiran. Hal ini 
dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2015–2019. Dalam 
perpres tersebut ditetapkan bahwa salah satu 
agenda prioritas pembangunan nasional adalah: 
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 
kerangka negara kesatuan. 

Dengan ditetapkannya UU Desa, mulai 
tahun 2015, setiap desa mendapatkan sumber 
pendanaan baru dari APBN yang disebut dengan 
Dana Desa. Pasal 72 ayat (2) UU Desa mengatur 
bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN 
ditetapkan sebesar 10% dari dan di luar Dana 
Transfer ke Daerah, dan dialokasikan berdasarkan 
jumlah desa dengan memperhatikan jumlah 
penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan 
tingkat kesulitan geografis. Pada APBN Tahun 
2015 Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa 
sebesar Rp20,4 triliun atau baru sekitar 1,3% dari 
Dana Tranfer ke Daerah. Dengan jumlah desa yang 
ada saat itu sebanyak 74.093 maka rata-rata tiap 
desa mendapatkan alokasi sebesar Rp250 juta. 
Dalam rangka road map pemenuhan Dana Desa 
sebesar 10% dari Dana Tranfer ke Daerah, alokasi 
ini kemudian ditingkatkan pada tahun anggaran 
2016 menjadi sebesar Rp40,6 triliun sehingga 
alokasi rata-rata tiap desa kurang lebih sebesar 
Rp560 juta. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang telah diubah 
dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 dan PP Nomor 
8 Tahun 2016, antara lain mengamanatkan bahwa 
roap map pemenuhan Dana Desa sebesar 10% dari 
Dana Transfer ke Daerah harus sudah mencapai 
10% pada Tahun Anggaran 20171). Dana Desa 
disalurkan secara bertahap melalui kabupaten/
kota, untuk selanjutnya disalurkan oleh pemerintah 
kabupaten/kota ke tiap desa di wilayahnya dengan 
kriteria dan persyaratan tertentu. Dengan porsi 
anggaran transfer ke daerah dalam APBN yang 
semakin tahun semakin meningkat, maka dapat 
dipastikan bahwa ke depan pemerintah daerah 
(dan tentunya desa), akan mendapatkan alokasi 
dana yang semakin besar melalui pos Dana Desa.

Setiap pengalokasian dana dari Pemerintah 
(APBN) kepada daerah (APBD) sangat bermanfaat 
bagi pemerintah daerah untuk menambah 
kapasitas APBD-nya dalam mendukung tugas dan 
fungsi pelayanan publik. Di sisi lain, Pemerintah 
juga berkepentingan untuk melakukan policy 
treatment agar peningkatan kemampuan fiskal 
antardaerah dengan segala karakteristiknya di 
Indonesia berpengaruh positif terhadap capaian 
tingkat kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, persoalan efektivitas 
penggunaan Dana Desa telah menjadi fokus 
perhatian publik. Hal tersebut tidak lepas dari 
harapan bahwa Dana Desa dapat menjadi sebagian 
solusi terhadap masalah ketersediaan infrastruktur 
di tingkat desa maupun persoalan pemberdayaan 
masyarakat desa. Walaupun harus disadari 
pula bahwa masalah tersebut tidak mungkin 
diselesaikan hanya dengan satu kebijakan.  Sejalan 
dengan regulasi yang ada, secara peruntukan 
diskresi kewenangan penggunaan Dana Desa ada 
di level pemerintah desa sehingga menambah 
kapasitas APBDesa, namun jika dilihat secara utuh 
dalam konteks pemerintah daerah, maka alokasi 
Dana Desa pada dasarnya juga menambah kapasitas 
pemerintah daerah itu sendiri, khususnya terkait 
pelaksanaan tugas pembangunan dan peningkatan 
kualitas pelayanan publik yang dapat dilimpahkan 
kepada pemerintah desa. Dalam kaitan ini, walaupun 
implementasi Dana Desa baru berlangsung selama 
satu tahun, adalah sesuatu yang penting untuk 
melihat sejauh mana efektivitas Dana Desa sebagai 
salah satu instrumen anggaran yang ada dalam 
mempenagrauhi proses pembangunan di desa 
maupun pemberdayaan masyarakat desa. Analisis 
kajian ini akan difokuskan dengan melihat dampak 
Dana Desa dalam jangka pendek, satu tahun, serta 
dilihat dari proses perencanaan, penganggaran, 
implementasi dan pengawasan.

1.2. Rumusan Masalah
Penelitian ini ditujukan untuk menjawab 

pertanyaan:
1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan Dana Desa di 

tingkat daerah dan tingkat desa? 
2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

efektivitas pengelolaan Dana Desa?
3) Persoalan apa saja yang dihadapi oleh para pihak 

(aparatur desa, masyarakat dan aparatur pemda) 
dalam pengelolaan Dana Desa?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui sejauh mana efektivitas Dana Desa 
maupun dampaknya dalam jangka pendek dalam  
mengatasi persoalan penyediaan infrastruktur 
di desa. Penelitian ini juga ditujukan untuk 

1) Pasal 30A ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2015
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mengidentifikasi persoalaan pemberdayaan 
masyarakat desa dan persoalan yang dihadapi 
baik bagi aparatur desa, masyarakat desa maupun 
aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan 
Dana Desa.

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi para pemangku kepentingan untuk 
melihat efektivitas penggunaan Dana Desa dan 
untuk mengetahui apakah kebijakan Dana Desa 
memberikan dampak positif bagi masyarakat. 
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 
bahan evaluasi dan masukan bagi para pelaku 
pembangunan di desa, baik bagi aparatur desa, 
masyarakat desa maupun aparatur pemerintah 
daerah.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian
Dengan pertimbangan jumlah desa yang 

banyak di wilayah Jawa Barat dan Banten (total 
6.557 desa), karakteristik wilayah yang cukup 
beragam, serta efektivitas pengumpulan data di 
lapangan, maka penelitian ini mengambil sampel 
beberapa desa di wilayah Provinsi Jawa Barat dan 
Provinsi Banten yang meliputi: Kabupaten Cianjur, 
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, dan 
Kabupaten Tangerang.

1.6. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian 

eksploratif yang akan dilakukan melalui desk study 
dengan pendalaman terhadap berbagai literatur 
dan peraturan perundangan yang ada serta 
pengolahan terhadap data-data terkait. Adapun 
data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
diantaranya adalah data-data sekunder mencakup 
data alokasi Dana Desa, data PDRB, dan data APBD 
Tahun 2015-2016 yang bersumber dari BPS dan 
DJPK – Kementerian Keuangan. Data juga diperoleh 
melalui mekanisme focus group discussion dan 
penyebaran kuisioner kepada para stakeholder 
yaitu Aparatur Desa, Masyarakat dan aparatur 
pemda di daerah yang menjadi sampel penelitian.          

Kerangka pikir studi ini diawali dengan 
mengetahui efektivitas pemberian Dana Desa 
berdasarkan data sekunder APBN dan hasil 
wawancara.  Selanjutnya, permasalahan yang muncul 
dan potensi yang masih ada dalam implementasi 
akan diidentifikasi dan dianalisis. Metode analisis 
penelitian ini menggunakan metode (1) studi 
literatur/regulasi serta pengolahan terhadap data-
data terkait, (2) survei dan wawancara, dan (3) 
analisis profil deskriptif dari data sekunder.

Survei dan wawancara dilakukan untuk 
mendapatkan informasi yang akurat dari proses 
pengelolaan Dana Desa dan menganalisis dampak 
yang dirasakan bagi masyarakat desa. Responden 
dari setiap desa terdiri dari 4 orang yang masing-

masing mewakili unsur perangkat desa, BPD, tokoh 
masyarakat, dan tenaga pendamping desa.

Survei dilakukan di kabupaten/ kota yang ada 
di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. 
Empat Kabupaten yang dipilih secara purposive 
yaitu Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Kabupaten 
Cianjur, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten 
Karawang. Sedangkan Provinsi Banten diwakili 
oleh Kabupaten Tangerang. Pemilihan  lokasi desa 
yang akan disurvei dilakukan dengan metode 
Stratified Purposive Sampling dengan indikator 
objektif yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan 
jumlah penduduk miskin. Di setiap kabupaten 
akan dipilih satu desa yang menunjukkan indikator 
objektif tertinggi dan satu desa yang lain dengan 
indikator terendah yang bisa  dianggap sebagai 
pembanding. Berdasarkan pertimbangan tersebut 
maka desa yang terpilih sebagai sampel penelitian 
sebagaimana yang tercantum di Tabel 1.

Pemilihan daerah kabupaten sampel 
dilakukan dengan memperhitungkan dua indikator 
utama, yaitu: 1) indikator Pajak dan 2) indikator 
Ekonomi. Di samping itu dilakukan justifikasi 
dengan indikator subjektif yaitu lokasi geografis 
dan demografi. Dalam penelitian ini, indikator pajak 
menggunakan data size APBD, sedangkan indikator 
menggunakan angka PDRB. Dengan menggunakan 
data tahun 2015, semua daerah kabupaten/kota 
penerima Dana Desa di Provinsai Jawa Barat dan 
Banten dilakukan pemeringkatan dan clustering 
kuadran untuk semua variabel dan indikator di atas 
dengan kriteria untuk masing-masing indikator 
pajak dan ekonomi adalah:
1. Tinggi g jika total peringkat ≤ rata-rata peringkat 

(Good Performance)
2. Rendah g jika total peringkat > rata-rata 

peringkat (Bad Performance)
Berdasarkan pendekatan clustering tersebut, 

akhirnya daerah terbagi menjadi 4 (empat) kluster 
kriteria yang tercermin dalam 4 (empat) kuadran 
yaitu: 1. Kuadran I (bad performance); 2. Kuadran 
II (very bad performance); 3. Kuadran III (very good 
performance); 4. Kuadran IV (good performance). 
Selanjutnya dengan mempertimbangkan jarak serta 
beberapa faktor non-teknis seperti kemudahan 
komunikasi dengan daerah, ditetapkan 4 (empat) 
daerah sampel kajian yang mewakili masing-
masing kuadran. Keempat daerah tersebut adalah:
1. Kuadran I Kabupaten Cianjur
2. Kuadran II Kabupaten Kuningan
3. Kuadran III Kabupaten Karawang, dan
4. Kuadran IV Kabupaten Tangerang 

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Dana Desa
1. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan 
bahwa pendapatan desa bersumber dari: a). 
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pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, 
hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong 
royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 
b). alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara; c). bagian dari hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah kabupaten/kota; d). alokasi 
Dana Desa yang merupakan bagian dari dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/kota; e). 
bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/
Kota; f). hibah dan sumbangan yang tidak 
mengikat dari pihak ketiga; dan g). lain-lain 
pendapatan Desa yang sah. Selanjutnya dalam 
penjelasan ayat (2) disebutkan bahwa besaran 
alokasi anggaran yang peruntukannya langsung 
ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) 
dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) 

secara bertahap. Anggaran yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan 
dialokasikan dengan memperhatikan jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, 
dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan 
pembangunan Desa.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 2 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). 
Dengan pengertian ini berarti melalui Dana Desa 

Kuadran Kategori Kabupaten/Kota Desa Sample

I Bad Performance Kabupaten Cianjur Desa Mandalawangi (JP: 1.316 Jiwa, JPM: 47)
Desa Sirnagalih (JP: 22.184)
Desa Sindangjaya (JPM: 3.810)
Desa Cikancana (LW: 1.00556)
Desa Wanasari (LW:101.5955)
Desa Cimacan (IKG: 15)
Desa Karyabakti (IKG: 82)

II Very Bad 
Performance

Kabupaten Kuningan Desa Cibingbin (JP: 11.881 Jiwa, JPM 3.449)
Desa Nanggerang Jaya (JP: 512)
Desa Tajurbuntu (JPM: 13)
Desa Cipakem (LW:23.676)
DesaCitiusari (LW: 0,4)
Desa BandorasaWetan (IKG: 12)
Desa Madapajaya (IKG: 58)

III Good 
Performance

Kabupaten Karawang Desa Rawasari (JP: 2.097 Jiwa)
Desa Duren (JP: 31.227)
Desa Kutalanggeng (JPM: 60)
Desa Rengasdengklok Selatan (JPM: 4.446)
Desa Cikampek Kota (LW:0.82326)
Desa Muarabaru (LW: 74.61076)
Desa Cikampek Selatan (IKG: 11)
Desa Kertaraharja (IKG: 56)

IV Very Good 
Performance

Kabupaten Tangerang Desa Klutuk (JP: 2665 Jiwa)
Desa Gelam Jaya (JP: 42.695)
Desa Kiara Payung (JPM: 7)
Desa Klebet (JPM: 2.531)
Desa Suka Asih (LW:0.3886)
Desa Cikasungka (LW: 8,40768)
Desa Curug Sangereng (IKG: 14)
Desa Jengkol (IKG: 55)

Keterangan
JP : Jumlah Penduduk
JPM : Jumlah Penduduk Miskin
LW : Luas Wilayah
IKG : Indeks Kesulitan Geografis

Tabel 1 Desa Sampel
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pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih 
dalam membiayai dalam 4 bidang tersebut di 
level desa yang dalam pelaksanaannya langsung 
dilaksanakan  oleh pemerintah desa.

3. Dalam publikasi laporan pembangunan 
Dunia Tahun 2006, World Bank menyatakan 
bahwa ketimpangan (baik antarwilayah 
maupun antarnegara) merupakan hal 
yang sangat penting dalam pembangunan, 
karena ketimpangan mempengaruhi proses 
pembangunan jangka panjang. Dua saluran yang 
digunakan ketimpangan untuk mempengaruhi 
pembangunan dalam jangka panjang adalah 
melalui pengaruh-pengaruh kesempatan yang 
timpang ketika kondisi pasar tidak sempurna 
dan berbagai konsekuensi ketimpangan untuk 
kualitas institusi yang dikembangkan oleh 
masyarakat.

4. Sistem desentralisasi fiskal telah berkembang 
di Indonesia sejak tahun 1999. Salah satu 
komponen dari desentralisasi fiskal adalah dana 
perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi 
kesenjangan fiskal antarwilayah. Hasil kajian 
Diantha Arafia dan Prof. Ir. Tommy Firman M.Sc., 
PhD. (2012) mengindikasikan bahwa DAU, DAK, 
dan DBH dan keseluruhan dana perimbangan 
tidak memilki dampak yang berarti bagi 
kesenjangan antar wilayah di Indonesia karena 
DKI jakarta masih jauh lebih menonjol dari 
daerah lainnya. Perlu terobosan dari pemerintah 
untuk menambah kebijakan baru terkait spasial 
untuk meratakan pembangunan, merombak 
formulasi DAU, DAK, dan DBH serta merevisi 
UU Nomor 33 Tahun 2004 agar menjadi lebih 
efektif2).

5. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan 
keuangan masing-masing daerah yang 
dicerminkan melalui penerimaan umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak 
termasuk Dana Alokasi Khusus, dana darurat, 
dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang 
penggunaannya dibatasi untuk membiayai 
pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas 
pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai 

dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin 
(Pasal 1 angka 1 PMK Nomor 54/PMK.07/2014 
tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah).

2.2 Kebijakan Penggunaan Dana Desa
Penggunaan Dana Desa telah diatur dalam 

Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2016 sebagaimana telah diubah melalui Permendes 
PDTT Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 
Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2016. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa 
Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan 
Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai 
program atau kegiatan bidang pelaksanaan 
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 
desa. Untuk program atau kegiatan selain pada 
dua bidang kewenangan tersebut, pendanaanya 
bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi 
Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi 
hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa 
(PADes).

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan 
pada prinsip-prinsip: 
1. keadilan, dengan mengutamakan hak atau 

kepentingan seluruh warga desa tanpa 
membeda-bedakan; 

2. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan 
yang kepentingan desa yang lebih mendesak, 
lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung 
dengan kepentingan sebagian besar masyarakat 
Desa; dan 

3. tipologi desa, dengan mempertimbangkan 
keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, 
sosiologis, antropologis, ekonomi, dan 
ekologi desa yang khas, serta perubahan atau 
perkembangan dan kemajuan desa. 

Untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan 
Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program 

No. Daerah Jumlah 
Penduduk

% Jumlah 
Penduduk 

Miskin

Luas Wilayah 
(Km2)

Jumlah Desa Pagu Dana Desa
(Miliar Rupiah)

2015 2016

1. Kab. Tangerang 3.264.776 5.71 1.048 246 75.128 168.760

2. Kab. Karawang 2.250.120 11.10 1.873 297 89.234 200.346

3. Kab. Cianjur 2.235.418 13.17 4.048 354 106.825 240.413

4. Kab. Kuningan 1.049.084 13.69 1.111 361 100.360 225.176

Tabel 2 Profil Daerah Sampel

2) Dampak Dana Perimbangan Pada Era 
Desentralisasi Terhadap Kesenjangan Antar 
Wilayah di Indonesia, Diantha Arafia dan Prof. Ir. 
Tommy Firman M.Sc., PhD. (2012).
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dan kegiatan pembangunan desa, meliputi: 
a. pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan 
prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk 
ketahanan pangan dan pemukiman; 

b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; 

c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan 
kebudayaan; 

d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, 
meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana 
prasarana produksi dan distribusi; dan/atau 

e. pembangunan dan pengembangan sarana-
prasarana energi terbarukan serta kegiatan 
pelestarian lingkungan hidup. 

 
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk 

program dan kegiatan bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai 
kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas 
warga atau masyarakat desa dalam pengembangan 
wirausaha, peningkatan pendapatan, serta 
perluasan skala ekonomi individu warga atau 
kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui 

pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-
alat produksi, permodalan, dan peningkatan 
kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;

b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang 
dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa 
Bersama, maupun oleh kelompok dan/ atau 
lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program 
dan kegiatan ketahanan pangan Desa;

d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan 
pelatihan paralegal dan bantuan hukum 
masyarakat Desa, termasuk pembentukan 
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 
dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar 
Masyarakat di Desa (Community Centre);

e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat 
serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk 
peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, 
Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau 
keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di 
Desa;

f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/
Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;

g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 
untuk energi terbarukan dan pelestarian 
lingkungan hidup; dan/atau

h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya 
yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan 
telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

3. PEMBAHASAN

3.1 Profil Daerah Sampel, Desa Sampel, dan 

Responden
3.1.1. Profil Daerah Sampel

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 
berturut-turut disajikan profil yang menampilkan 
jumlah penduduk, prosentase jumlah penduduk 
miskin, luas wilayah, jumlah desa, dan pagu Dana 
Desa selama tahun 2015 dan 2016 dari empat 
daerah sampel yaitu Kabupaten Tangerang, 
Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan 
Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan jumlah pagu dana desa yang 
diterima dari APBN, selama tahun 2015-2016 
Kabupaten Cianjur menjadi kabupaten dengan 
pagu dana desa paling besar dibandingkan daerah 
sampel lain, yaitu berturut-turut sebesar Rp106,8 
miliar dan 240,4 miliar.  Sedangkan Kabupaten 
Tangerang menjadi daerah dengan pagu paling 
kecil.

3.1.2. Profil Desa Sampel
Berdasarkan data desa sampel yang sudah 

ditentukan sebelumnya, dapat diketahui bahwa 
untuk Kabupaten Tangerang, jumlah penduduk 
terbesar ada di Desa Gelam Jaya dengan jumlah 
penduduk 42.695 jiwa, sedangkan desa dengan 
jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa 
Kluthuk dengan jumlah penduduk sebanyak 2.665 
jiwa. Adapun jumlah penduduk miskin paling besar 
ada di Desa Klebet. Dari sisi kondisi geografis, Desa 
Jengkol menjadi desa dengan karakteristik wilayah 
paling sulit dengan angka Indeks Kesulitan Geografis 
sebesar 55. Sedangkan Desa Curug Sangereng 
menjadi desa yang paling mudah dijangkau dengan 
kondisi infrastruktur cukup baik karena berada 
di wilayah perkotaan yaitu bersebelahan dengan 
kawasan Gading Serpong dengan nilai Indeks 
Kesulitan Geografis sebesar 14. Untuk Kabupaten 
Kuningan, jumlah penduduk dan jumlah penduduk 
miskin paling banyak ada di Desa Cibingbin masing-
masing sebesar 11.881 jiwa dan 3.449 jiwa. Adapun 
dari sisi tingkat kesulitan geografis, desa dengan 
tingkat kesulitan geografis paling tinggi adalah 
Desa Madapajaya yaitu dengan Indeks Kesulitan 
Geografis 58. Sedangkan Desa Bandorasa Wetan 
dengan Indeks Kesulitan Geografis 12 menjadi Desa 
dengan Indeks Kesulitan Geografis paling kecil 
karena berada pada lintas jalur utama Cirebon – 
Kuningan.

Secara umum dari kondisi desa di empat 
daerah sampel, desa dengan jumlah penduduk 
paling besar adalah Desa Gelam Jaya di Kabupaten 
Tangerang, sedangkan desa dengan jumlah 
penduduk paling sedikit adalah Desa Nanggerang 
Jaya di Kabupaten Kuningan yaitu sebanyak 512 
jiwa. Dari sisi jumlah penduduk miskin, desa dengan 
jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah 
Desa Kiara Payung sebanyak 7 jiwa yang masuk 
wilayah Kabupaten Tangerang, dan terbesar di 



39

Jurnal Defis
Edisi 1, Volume I, Juli-Desember 2017

Desa Rengasdengklok Selatan sebanyak 4.446 jiwa 
yang masuk wilayah Kabupaten Karawang. Desa 
Cikampek Selatan menjadi desa dengan tingkat 
kesulitan geografis paling kecil  dengan Indeks 
11, sedangkan terbesar adalah Desa Karyabakti 
di Kabupaten Cianjur dengan Indeks Kesulitan 
Geografis 82.

3.1.3. Profil Responden
Untuk mendapatkan gambaran dan 

informasi yang komprehensif dan objektif terkait 
pelaksanaan dana desa, kajian ini dilakukan melalui 
tatap muka, focus group discusion, dan tanya 
jawab dalam kunjungan lapangan untuk bertemu 
langsung dengan para pihak yang terkait. Adapun 
responden yang ditemui terdiri dari 4 unsur yang 
dianggap mewakili serta memahami betul dinamika 
pelaksanaan Dana Desa di masing- masing desa. 
Keempat responden tersebut adalah:
a. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah unsur penyelenggara 
pemerintahan desa sebagai pelaku utama sekaligus 
penanggungjawab pelaksanaan Dana Desa di 
tingkat desa.  Dengan demikian, perangkat desa 
dianggap pihak yang paling memahami berbagai 
persoalan mengenai Dana Desa dari mulai tahap 
perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban 
sehingga harus menjadi rujukan pertama dalam 
mendapatkan informasi dan gambaran dinamka 
pelaksanaan Dana Desa di lapangan. Dalam kajian 
ini perangkat desa diwakili oleh kepala desa atau 
sekretaris desa. 
b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan 
wakil dari penduduk desa yang mempunyai tugas 
membahas dan menyepakati rancangan peraturan 
desa bersama kepala desa, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan 
pengawasan kinerja kepala desa. Pandangan dan 
informasi yang disampaikan BPD dapat melengkapi 
informasi dari responden lain, sekaligus menjadi 
kontrol terhadap kemungkinan adanya informasi 
yang bias/subjektif. 
c. Tenaga Pendamping Desa 

Tenaga pendamping desa merupakan 
kebijakan pemerintah dalam rangka membantu 
perangkat desa dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan desa.   
d. Tokoh Masyarakat.

Pandangan tokoh masyarakat sebagai 
unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan desa, khususnya pelaksanaan Dana 
Desa, menjadi hal yang perlu diketahui. Hal ini 
sekaligus melengkapi tapi juga diharapkan menjadi 
penyeimbang terhadap informasi yang disampaikan 
oleh unsur perangkat desa. 

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, 
secara keseluruhan terdapat 87 responden yang 
mengisi kuesioner mewakili keempat kategori 

responden di atas. Berdasarkan daerah sampel, 
responden terbanyak berasal dari Kabupaten 
Kuningan sebanyak 37% dan paling sedikit dari 
Kabupaten Karawang sebanyak 16%. Adapun dari 
jenjang pendidikan, sebagian besar responden 
tidak mengisi data tingkat pendidikan terakhir 
(46%), Sarjana 29%, dan paling sedikit adalah 
jenjang S2 sebanyak 1%. Apabila dikategorikan 
berdasarkan instansi asal, maka responden paling 
banyak berasal dari unsur perangkat desa sebanyak 
52%, disusul kemudian dari BPD 20%, Tenaga 
Pendamping 16%, dan paling sedikit dari tokoh 
masyarakat sebanyak 10%.

3.2. Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa
Seiring dengan semakin besarnya Dana Desa 

yang diberikan kepada desa, maka isu mengenai 
efektivitas pengelolaan Dana Desa dan dampaknya 
terhadap pembangunan desa harus menjadi 
perhatian utama Pemerintah. Hal ini dimaksudkan 
dalam rangka memastikan bahwa kebijakan yang 
diambil Pemerintah telah berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan serta tujuan yang ingin dicapai dari 
kebijakan Dana Desa tersebut. Jika memperhatikan 
ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
pada dasarnya pengalokasian Dana Desa bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
desa. Tujuan tersebut antara lain diwujudkan 
melalui earmarking tehadap penggunaan Dana 
Desa yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 
dari APBN, diprioritaskan untuk pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan APBDes, Dana 
Desa menjadi salah satu sumber pendapatan 
yang cukup dominan jika dibandingkan dengan 
sumber pendapatan lain, kecuali beberapa daerah 
dengan kemampuan keuangan yang baik sudah 
mengalokasikan Alokasi Dana Desa dan jenis dana 
lain dari APBD dengan nominal lebih besar dari 
Dana Desa yang diterima oleh desa pada saat ini. 
Namun secara umum Dana Desa yang bersumber 
dari APBN tetap menjadi sumber pendapatan utama 
desa bagi sebagian besar pemerintah desa.  Dengan 
demikian, efektivitas pengelolaan Dana Desa secara 
langsung merupakan gambaran dan cerminan 
dari efektivitas pengelolaan APBDes sebagai satu 
kesatuan. Pengelolaan Dana Desa yang efektif akan 
mendorong terwujudnya tujuan pengalokasian 
Dana Desa itu sendiri. Atau dengan kata lain dengan 
kondisi Dana Desa yang masih menjadi sumber 
utama pendapatan APBDes maka upaya mendorong 
efektivitas penggunaan dana desa akan mendorong 
efektifnya pelaksanaan APBDes.

3.2.1. Analisis Efektivitas
Efektivitas menggambarkan kemampuan 

pemerintah desa dalam merealisasi keuangan 
Dana Desa untuk melaksanakan program yang 
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direncanakan dibandingakan dengan target yang 
telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill 
(Abdul Halim, 2002)3). Analisis yang digunakan 
untuk menghitung tingkat efektivitas Dana Desa 
pada desa sampel tahun 2015-2016 menggunakan 
rumus sebagai berikut:

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik 
apabila rasio yang dicapai berkisar antara 90% 
sampai dengan 100%, tetapi alangkah lebih baik 
lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh 
lebih besar dari itu. Adapun pendekatan kriteria 
rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan 
dalam memberikan simpulan dari perhitungan 
yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. 
Rasio efektivitas dikategorikan menjadi 5 (lima) 
kriteria, yaitu:
1) > 95% = Sangat efektif
2) 90 – 95% = Efektif
3) 80 – 89% = Cukup efektif
4) 70 – 79%  = Kurang efektif
5) < 70%        = Tidak efektif

a) Efektivitas di Tingkat Daerah
Berdasarkan data laporan penggunaan 

Dana Desa yang disampaikan oleh Pemerintah 
Daerah kepada Ditjen Perimbangan Keuangan – 
Kementerian Keuangan, dapat diketahui bahwa 
selama tahun 2015-2016, efektivitas pelaksanaan 
Dana Desa dari sisi penggunaan untuk keempat 
daerah sampel rata-rata sebesar 97,9% yaitu pada 
kategori sangat efektif untuk tahun 2015 dan 74,8%  
yaitu pada kategori kurang efektif untuk tahun 2016. 
Untuk tahun 2015, Kab. Tangerang menjadi daerah 
dengan efektivitas penggunaan Dana Desa paling 
tinggi diantara daerah yang lain karena seluruh 
pagu Dana Desa yang diterima dapat direalisasikan/
digunakan. Sedangkan Kabupaten Cianjur menjadi 
kabupaten dengan capaian efektivitas penggunaan 
Dana Desa paling rendah yaitu pada angka 92,8% 
atau pada kategori efektif. 

Untuk pelaksanaan Dana Desa Tahun 2016, 
Kabupaten Cianjur menjadi kabupaten dengan 
capaian efektivitas penggunaan Dana Desa paling 
tinggi yaitu sebesar 99,3%, disusul kemudian 
Kabupaten Kuningan 91,2%, Kabupaten Tangerang 
56,5%, dan terakhir Kabupaten Karawang 52,1%. 
Perlu ditegaskan di sini bahwa perhitungan 
efektivitas penggunaan Dana Desa didasarkan pada 
angka realisasi penggunaan terhadap pagu Dana 
Desa yang sudah disalurkan ke daerah. 

Berdasarkan PMK 49/PMK.07/2016 tentang 
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, penyaluran 
Dana Desa dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 

pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap 2 pada 
bulan Agustus sebesar 40%4) .  Dengan demikian, 
perhitungan efektivitas tahap 1 Tahun 2016 
dihitung dari realisasi penyaluran sebesar 60% dari 
pagu APBN 2016 untuk masing-masing daerah. Di 
dalam PMK tersebut juga diatur bahwa penyaluran 
Dana Desa tahap 2 dapat dilakukan dengan syarat 
bahwa penggunaan dana desa tahap 1 paling sedikit 
sudah mencapai 50% dari dana yang disalurkan5) .  

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada 
dasarnya Kabupaten Cianjur dan Kabupaten 
Kuningan dapat dikatakan cukup baik dari sisi 
penggunaan Dana Desa tahap 1 2016 karena 
efektivitas penggunaan jauh melampaui persyaratan 
minimal penggunaan Dana Desa sebesar 50% 
sebagai syarat penyaluran tahap 2.    

Sebagai catatan, capaian efektivitas 
penggunaan Dana Desa untuk kedua tahun ini 
tidak dapat dipertandingkan karena berbeda dari 
sisi ruang lingkup/jangka waktu pelaporan. Tahun 
2015 menyajikan laporan penggunaan untuk kurun 
waktu satu tahun, sedangkan untuk tahun 2016 
hanya untuk laporan tahap 1 (hal ini karena laporan 
penggunaan tahap 2 tahun 2016 belum tersedia). 
Di samping itu, ketentuan penggunaan Dana Desa 
minimal 50% sebagai syarat penyaluran tahap 2 
baru dilaksanakan tahun 2016, sehingga untuk 
tahun 2015 tidak ada ukuran pencapaian minimal 
penggunaan dana desa sebagai syarat penyaluran 
tahap berikutnya.    

b) Efektivitas di Tingkat Desa
Untuk efektivitas pelaksanaan Dana Desa 

di tingkat pemerintah desa, dari 30 desa sampel 
menunjukan bahwa penggunaan Dana Desa pada 
tahun 2015 dapat dikatakan sangat efektif di mana 
seluruh desa mampu memanfaatkan seluruh Dana 
Desa yang diterima pada tahun tersebut. Adapun 
untuk tahap 1 tahun 2016, menunjukan bahwa 
tingkat efektivitas penggunaan Dana Desa rata-
rata hanya sebesar 67% (tidak efektif). Apabila 
ditelaah lebih lanjut, maka tingkat efektivitas 
penggunaan Dana Desa tahap 1 tahun 2016 untuk 
keseluruhan desa sampel di masing-masing daerah, 
sangat relevan dengan gambaran tingkat efektivitas 
keseluruhan Dana Desa di tingkat daerah yang telah 
dibahas sebelumnya. Hasil ini menunjukan bahwa 
tingkat efektivitas penggunaan Dana Desa di tingkat 
desa paling tinggi ditempati oleh desa-desa sampel 
di Kabupaten Cianjur, kemudian disusul desa di 
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tangerang dan 
terakhir adalah Kabupaten Karawang.

3) I Wayan Saputra, Efektivitas Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa pada Desa Lambean, Kecamatan 
Kintamani, Kab. Bangli Tahun 2009-2014
4) Pasal 14 PMK 49/PMK.07/2016
5) Pasal 19 PMK 49/PMK.07/2016
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Beberapa hal yang menjadi catatan dari 
gambaran efektivitas penggunaan Dana Desa 
tahap 1 Tahun 2016 di tingkat desa adalah sebagai 
berikut:
i. Terdapat satu desa di Kabupaten Tangerang 

yang tingkat efektivitas penggunaan Dana 
Desanya mencapai 139%, yaitu Desa Kluthuk. 
Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan 
menggunakan dana talangan dari sumber 
APBDes lainnya, namun pelaporannya 
disampaikan secara keseluruhan sesuai jumlah 
dana yang digunakan. Berdasarkan informasi 
dari BPMD, banyak desa di Kab. Tangerang 
yang menerapkan pola seperti ini dimana 
pelaksanaan kegiatan tidak menunggu realisasi 
penyaluran Dana Desa dari daerah. 

ii. Terdapat 3 desa di Kabupaten Tangerang 
dengan tingkat efektivitas 0% walaupun Dana 
Desa tahap 1 telah disalurkan oleh daerah. 
Ketiga desa tersebut adalah Kiara Payung, Suka 
Asih, dan Cikasungka. 

iii. Terdapat 5 desa di Kabupaten Karawang 
yang tidak ada penyaluran Dana Desa tahap 
1 sehingga tidak ada ukuran efektivitas 
penggunaan. Kelima desa tersebut adalah 
Rawasari, Rengasdengklok Selatan, Cikampek 
Kota, Muara Baru, dan Cikampek Selatan.

Secara umum kondisi tersebut di atas 
tidak terlalu mempengaruhi kinerja penyerapan 
Dana Desa di level daerah. Hal ini dikarenakan 
persyaratan penyaluran tahap 2 dari RKUN ke RKUD 
yang mengatur bahwa penggunaan Dana Desa 
tahap 1 minimal sudah sebesar 50% dihitung secara 
kumulatif untuk satu daerah secara keseluruhan 
tanpa memperhatikan realisasi penggunaan oleh 
masing-masing desa. Dengan demikian, daerah 
juga cenderung tidak memaksanakan realisasi 
penggunaan Dana Desa oleh tiap desa sepanjang 
nilai batas kumulatif 50% sebagai syarat penyaluran 
tahap 2 sudah terpenuhi. Namun hal ini baru akan 
ditindaklanjuti pada saat daerah akan menyalurkan 
Dana Desa tahap 2 ke masing-masing desa.     

Untuk kasus yang kedua seperti catatan di 
atas, tidak serta merta desa yang sudah menerima 
Dana Desa tapi tidak ada data laporan penggunaan 
berarti tidak ada kegiatan dan penyerapan 
anggaran sama sekali. Banyak kasus terjadi, 
khususnya di Kabupaten Tangerang, kegiatan 

sudah dilaksanakan sesuai perencanaan namun 
laporan belum disampaikan ke daerah dengan 
alasan laporan akan disampaikan sekaligus dengan 
penggunaan tahap 2. Di samping itu, permasalahan 
dalam pemenuhan kewajiban pajak juga menjadi 
kendala desa belum melaporkan. Hal inilah 
kemudian yang menyebabkan penyaluran dana 
desa tahap 2 tahun 2016 dari RKUN ke RKUD untuk 
Kab. Tangerang menjadi sangat terlambat (sekitar 
bulan Nopember), karena laporan dari daerah juga 
terlambat disampaikan ke Pemerintah.

 
3.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa
Mengingat pelaksanaan Dana Desa 

merupakan hal yang terintegrasi dengan 
pengelolaan APBDes sebagai bagian dari proses 
penyelenggaraan pemerintahan desa, maka 
efektivitas dari pelaksanaan Dana Desa sangat 
dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal 
pemerintah desa maupun faktor-faktor eksternal di 
luar pemerintah desa. Berdasarkan hasil kunjungan 
lapangan, pengisian kuesioner, diskusi dan tanya 
jawab dengan para responden di tingkat desa, paling 
tidak terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi 
efektivitas pelaksanaan dana desa di lapangan. 
Kelima faktor tersebut adalah: 
1. Tingkat pengetahuan dan kapasitas perangkat 

desa; 
2. Kesesuaian program dan kegiatan dengan 

kebutuhan masyarakat; 
3. Partisipasi para pihak terkait; 
4. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa; dan 
5. Peran tenaga pendamping.

Sejauh mana gambaran dan bagaimana 
persepsi para responden terhadap faktor-faktor 
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
(1). Tingkat pengetahuan dan kapasitas perangkat 

 desa
Perangkat desa merupakan unsur utama 

yang paling menentukan keberhasilan jalannya 
proses penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Karena seluruh proses pengelolaan APBDes mulai 
dari perencanaan program dan kegiatan desa, 
bagaimana anggaran disusun dan diprioritaskan, 
bagaimana APBDes dikelola, dan sampai pada 
pertanggungjawaban, sangat dipengaruhi oleh 

No. Daerah Dana Desa Tahun 2015 Dana Desa Tahun 2016 (Tahap I)

Pagu APBN Realisasi Efektivitas 
(%) Pagu APBN Salur 

Tahap I Realisasi Efektivitas 
(%)

1. Kab. Tangerang 75.128 75.128 100 168.760 101.256 57.221 56.5

2. Kab. Karawang 89.234 89.175 99.9 200.346 120.208 62.629 52.1

3. Kab. Cianjur 106.825 99.086 92.8 240.413 144.248 143.250 99.3

4. Kab. Kuningan 100.360 99.441 99.1 225.176 135.106 123.233 91.2

Tabel 3 Efektivitas Penggunaan Dana Desa Oleh Pemerintah Daerah
(dalam miliar rupiah)
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kebijakan perangkat desa sebagai pihak eksekutif. 
Walaupun dalam pelaskanaannya tentu harus 
mendengarkan berbagai aspirasi para pihak, baik 
pandangan dan masukan dari BPD secara formal 
sebagai partner, tokoh masyarakat, maupun para 
pihak terkait lain yang punya kepentingan terhadap 
jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, 
pemahaman perangkat desa terhadap berbagai 
regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa, 
termasuk regulasi mengenai Dana Desa, dan 
kapasitasnya dalam mengelola desa, menjadi hal 
yang sangat menentukan efektivitas pelaksanaan 
Dana Desa. 

Dari pertanyaan tentang pengetahuan adanya 
UU Nomor 6 tahun 2014 diperoleh respon dari 
responden bahwa 94% responden telah mengetahui 
adanya UU tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 
sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah 
cukup efektif. Dari pertanyaan tentang pemahaman 
terhadap UU Nomor 6 tahun 2014 diperoleh 
respon dari responden bahwa 12% responden 
menyatakan sangat paham, 66% paham, dan 19 
% netral. Terdapat 3% responden menyatakan 
tidak paham. Pemahaman terhadap UU Desa 
merupakan hal mendasar yang sangat penting 
artinya dalam implementasi kebijakan Dana Desa. 
Fakta prosentase tersebut cukup melegakan di 
satu sisi. Namun dari diskusi dan interaksi dengan 
responden diperoleh keinginan yang sangat kuat 
bahwa diperlukan sosialisasi ketentuan-ketentuan 
yang bersifat teknis. Menurut para responden, di 
tingkat desa pemahaman terhadap ketentuan teknis 
jauh lebih dibutuhkan untuk memastikan bahwa 
dana desa dapat dikelola sesuai dengan ketentuan. 
Pengelolaan dana desa tentu saja diawali dari 
mekanisme perencanaan di desa. 

Terkait dengan pertanyaan tentang 
pemahaman perangkat desa terhadap mekanisme 
perencanaan desa, diperoleh jawaban yang 
bervariasi dari responden BPD, Pemda, 
Pendamping, Perangkat dan Tokoh Masyarakat 
desa. Dari perangkat desa diperoleh jawaban sangat 
setuju dan setuju dengan prosentase yang cukup 
tinggi. Namun demikian masih terdapat jawaban 
tidak setuju, yaitu dari perangkat desa sendiri dan 
dari pendamping desa. Hal ini semakin menguatkan 
indikasi kebutuhan sosialisasi atau bimbingan 
teknis untuk peningkatan kapasitas aparatur desa 
tentang peraturan teknis penyusunan dokumen 
perencanaan desa.

(2) Kesesuaian program dan kegiatan dengan   
       kebutuhan masyarakat

Secara umum responden berpendapat 
bahwa program dan kegiatan sudah sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Pendapat 
responden tersebut konsisten dengan jawaban 
dari pertanyaan selanjutnya tentang dampak 
dari penggunaan Dana Desa terhadap kehidupan 

masyarakat. Dari keseluruhan responden, sebanyak 
42% menyatakan sangat setuju bahwa Dana Desa 
telah memberikan pengaruh yang positif terhadap 
kehidupan masyarakat di desanya. Sebanyak 49% 
dari total responden menyatakan setuju bahwadana 
desa telah memberikan pengaruh yang positif 
terhadap kehidupan masyarakat desa. Sedangkan 
yang menyatakan tidak setuju hanya 1%, serta 1% 
responden tidak menjawab pertanyaan ini.

Jawaban positif juga diberikan oleh 
responden atas pertanyaan tentang dampak Dana 
Desa terhadap meningkatnya pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat desa. Sebanyak 26% 
responden memilih jawaban sangat setuju bahwa 
dana desa berdampak positif terhadap pendapatan 
dan kesejahteraan masyarakat. Angka tersebut 
terbilang rendah, namun apabila digabungkan 
dengan jumlah responden yang menjawab setuju, 
yaitu sebanyak 66% akan menguatkan sinyal bahwa 
dana desa memberikan dampak positif.

Hal tersebut cukup menggembirakan 
mengingat berdasarkan hasil diskusi dengan para 
responden, hampir semua responden menyatakan 
setuju bahwa mereka mengalami kesulitan dalam 
menuangkan program dan kegiatan yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut 
disebabkan oleh banyaknya usulan program dan 
kegiatan yang terjaring dari proses musyawarah 
pembangunan dengan seluruh stakeholder 
pembangunan desa, bahkan sangat kuat nuansa 
tingginya harapan masyarakat terhadap Dana Desa 
untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan 
yang dihadapi oleh masyarakat. Menilik pada 
tingginya prosentase jawaban responden terhadap 
pertanyaan di atas paling tidak menggambarkan 
bahwa pilihan-pilihan program dan kegiatan cukup 
menjawab kebutuhan masyarakat.

(3) Partisipasi para pihak terkait
Atas pertanyaan kuisioner terkait dengan 

partisipasi para pihak diperoleh gambaran bahwa 
keterlibatan masyarakat cukup signifikan dalam 
pelaksanaan yang dibiayai dari Dana Desa. Namun 
demikian masih terdapat persepsi dari responden 
bahwa masyarakat tidak terlibat dalam pelaksanaan 
kegiatan. Dari proses diskusi dengan responden 
dapat diperoleh gambaran bahwa secara umum 
para responden cukup mengerti tentang tujuan 
umum dari kebijakan Dana Desa sebagaimana 
disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang 
desa di antaranya adalah:
a. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi 

masyarakat desa untuk pengembangan potensi 
dan aset desa guna kesejahteraan bersama;

b. memajukan perekonomian masyarakat desa 
serta mengatasi kesenjangan pembangunan 
nasional; dan

c. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek 
pembangunan
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Para responden cukup menyadari bahwa UU 
Desa memiliki semangat bahwa masyarakat desa 
diperankan sebagai subjek sekaligus sebagai objek 
dari pembangunan desa. Kebijakan ini sebenarnya 
dilandasi keinginan untuk menyudahi kebijakan 
yang menjadikan masyarakat desa hanya sebagai 
objek dari pembangunan. Dengan mendorong 
prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa 
maka akan menjadi kekuatan luar biasa untuk 
menjadikan desa menjadi lebih sejahtera. Untuk 
mewujudkan hal tersebut sesungguhnya para 
responden cukup menyadari bahwa desa memiliki 
modal yang sangat berharga yang merupakan 
warisan luhur nenek moyang bangsa Indonesia 
yaitu budaya gotong royong. Gotong royong 
sesungguhnya menjadi kata kunci yang paling tepat 
yang oleh UU Desa hendak dijadikan lokomotif 
pembangunan di desa.

Hal yang menarik adalah terungkapnya 
persoalan bahwa mulai memudarnya budaya 
gotong-royong di kalangan masyarakat. Persoalan 
ini cukup dimengerti karena perubahan zaman 
dan perubahan paradigma berfikir masyarakat. 
Sehingga cukup bisa dimengerti pula kalau 
kemudian muncul persepsi responden bahwa 
masyarakat tidak terlibat dalam pelaksanaan 
kegiatan. Dalam diskusi selanjutnya maka disepakati 
hal tersebut menjadi tantangan bagi para pihak 
untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat 
tentang pentingnya keterlibatan semua pihak 
agar pembangunan di desa dapat berjalan lebih 
efektif. Langkah ini penting untuk menumbuhkan 
kesadaran bahwa manfaat dari gotong-royong akan 
kembali kepada masyarakat. Namun lagi-lagi, para 
responden membutuhkan sosialisasi kebijakan 
teknis bagaimana keterlibatan masyarakat melalui 
gotong-royong diimplementasikan. Sebagaimana 
diketahui bahwa gotong-royong menjadi nilai dasar 
peraturan teknis pengadaan barang dan jasa di desa 
yaitu peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/
Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015. 
Dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan 
pada Pasal 4 bahwa “Pengadaan Barang/Jasa di desa 
pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan 
memaksimalkan penggunaan material/bahan dari 
wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong 
royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat 
setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, 
dan pemberdayaan masyarakat setempat”.

(4) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Parameter akuntabilitas Dana Desa bisa 

diukur dengan menggunakan beberapa pendekatan. 
Yang paling ideal adalah dengan melihat 
secara utuh mulai dari tahapan perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawan 
dan pengawasan. Namun mengingat keterbatasan 

waktu maka ukuran tersebut dalam tulisan ini 
disederhanakan dengan menggunakan pendekatan 
pertanggungjawaban yaitu dengan indikator 
ketepatan waktu pertanggungjawaban APBDes.
Secara umum penyampaian pertanggungjawaban 
APBD sudah dilaksanakan tepat waktu. Demikian 
halnya terkait dengan penatausahaan perpajakan 
yang dilakukan oleh bendahara desa sebagai 
representasi dari penatausahaan keuangan 
desa sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk 
penatausahaan perpajakan dana desa beberapa 
responden menyatakan masih membutuhkan 
pelatihan atau pendampingan.

(5) Peran Tenaga Pendamping
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Pendampingan Desa, Tujuan dari Pendampingan 
Desa adalah:
• Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan 

akuntabilitas pemerintahan desa  dan 
pembangunan Desa;

• Meningkatkan prakarsa, kesadaran 
dan partisipasi masyarakat Desa dalam  
pembangunan desa yang partisipatif;

• Meningkatkan sinergi program pembangunan 
Desa antarsektor;  dan

• Mengoptimalkan aset lokal Desa secara 
emansipatoris.

Dalam konteks tujuan di atas, maka para 
resposden secara umum menyatakan bahwa 
pendamping desa dinilai cukup berperan. 
Kendati demikian masih terdapat persepsi bahwa 
pendamping desa kurang berperan. Kondisi 
tersebut disebabkan karena pendamping desa tidak 
memiliki kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan 
dalam proses pendampingan. Bahkan ada desa yang 
menyatakan pendamping tidak berperan karena 
hanya datang sekali. Hal tersebut dapat dimaklumi 
mengingat proses penerimaan dan seleksi tenaga 
pendamping yang memerlukan waktu. Di samping 
itu tentu sangat tidak mudah untuk mendapatkan 
tenaga pendamping yang siap pakai, menguasai 
masalah, bisa langsung beradaptasi dengan 
perangkat dan masyarakat desa. Sebagaimana 
diketahui bahwa ruang lingkup pendampingan 
masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang 
untuk  memberdayakan dan memperkuat Desa 
sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada 
kondisi geografis wilayah, nilai APBDesa, dan 
cakupan kegiatan yang didampingi. Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, pemerintah 
daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa 
melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa 
melalui pendampingan masyarakat Desa yang 
berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan 
sumber daya manusia.
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3.2.3. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan 
            Dana Desa 

Sebagai sebuah kebijakan baru, tidak 
dipungkiri pelaksanaan pengelolaan Dana Desa 
masih mengalami kendala dan permasalahan yang 
dihadapi oleh perangkat daerah di lapangan. Secara 
umum, beberapa kendala dan permasalahan yang 
ditemui dari hasil kunjungan lapangan ke daerah 
sampel serta diskusi dengan para responden dapat 
diuraikan sebagai berikut:

1. Kendala Administrasi
Kendala ini menyangkut ketentuan-

ketentuan administrasi yang harus dipenuhi 
dalam pelaksanaan kegiatan dana desa dan 
pengelolaan keuangan desa. Contoh dari kendala 
administrasi adalah kendala tentang bagaimana 
mengadministrasikan proses perencanaan, 
menatusahakan pelaksanaan kegiatan dan 
menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban.

2. Kendala Birokrasi
Kendala birokrasi yaitu  menyangkut 

pola hubungan antara pemerintah desa dengan 
institusi di level pemerintah daerah. Contohnya 
adalah persoalan pembinaan oleh Camat dan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pola 
pengawasan oleh aparatur pengendalian internal 
pemerintah, dan birokrasi pencairan dana oleh 
Bendahara Umum Daerah. Dalam beberapa kasus 
proses birokrasi sangat menyita waktu mengingat 
jarak yang cukup jauh antara desa dengan pusat 
pemerintahan daerah.

3. Kendala Sumber Daya Manusia
Kendala ini berkaitan kapasitas aparatur 

pemerintah desa maupun kapasitas aparatur 
pemerintah desa baik dari sisi kualitas aparatur 
maupun kuantitasnya. Perangkat desa semestinya 
memiliki kombinasi kompetensi dan keahlian 
yang saling melengkapi sehingga menunjang 
pelaksanaan kegiatan dari Dana Desa. Namun 
kondisi tersebut lebih sering sulit terwujud karena 
sangat tidak mudah untuk mendapatkan perangkat 
desa dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.

4. Kendala Regulasi
Termasuk dalam kendala ini adalah regulasi 

yang dianggap terlalu rumit dan rinci atau 
menyangkut juga regulasi yang dianggap kurang 
dapat diimplementasikan ataupun persoalan di 
lapangan yang belum diatur. Contohnya adalah 
regulasi tentang pengadaan barang dan jasa di desa 
serta regulasi tentang standar biaya di desa.

5. Kendala Kesadaran Masyarakat
Kendala ini adalah kendala kesadaran 

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan 

yang didanai dari Dana Desa. Kendala ini cukup 
menyulitkan aparatur ketika membutuhkan peran 
serta masyarakat yang bersifat suka rela atau gotong 
royong. Perangkat desa umumnya menyampaikan 
bahwa menurunnya semangat gotong royong 
semakin diperparah oleh persepsi masyarakat 
terhadap Dana Desa. Umumnya masyarakat 
berasumsi bahwa semua kegiatan pembangunan 
desa sudah dicukupi pendanaannya melalui dana 
desa yang diberikan pemerintah pusat.

6. Kendala Perencanaan
Kendala ini berupa terbatasnya kapasitas 

perangkat dalam mengelola proses perencanaan 
dan banyaknya kegiatan-kegiatan yang menjadi 
aspirasi dari masyarakat yang tidak seimbang 
dengan ketersediaan Dana Desa ataupun dana 
dalam APBDes. 

7. Kendala Koordinasi
Kendala ini menyangkut kendala koordinasi 

di tingkat perencanaan, pelaksanaan maupun dalam 
tahapan laporan pertanggungjawaban. Koordinasi 
tersebut meliputi koordinasi antara pemerintah 
desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, tokoh 
masyarakat dan komponen masyarakat, serta 
dengan pemerintah daerah.

8. Kendala Teknis
Termasuk dalam kendala ini misalnya faktor 

cuaca, kondisi geografis, sulitnya akses transportasi, 
tingginya harga barang/material bangunan dan 
lain-lain. Kondisi alam yang ekstrim tidak jarang 
membuat biaya pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur desa menjadi mahal karena harus 
ditanggulangi dengan alat berat tentu saja dengan 
biaya sewa yang mahal.

Dari pengelompokkan kendala di atas, 
menurut persepsi responden berdasarkan jawaban 
kuisioner dan diskusi secara mendalam, kendala 
yang dihadapi dalam pengelolaan kegiatan dana 
desa di 4 daerah sampel, diperoleh prosentase 
jawaban kendala seperti yang tercantum di Tabel 4.

Dari hasil identifikasi kendala pelaksanaan 
kegiatan di atas setelah dikonfirmasikan kepada 
responden, maka diperoleh fakta sebagai berikut:
a. Kendala teknis masih mendominasi kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan dana 
desa. Namun kendala yang mengemuka dari 
kendala teknis lebih banyak pada kegiatan-
kegiatan yang bersifat fisik mengingat dalam 
implementasi awal dana desa ini masih 
difokuskan pada kegiatan pembangunan 
maupun perbaikan infrastruktur desa. Kendala 
teknis lebih banyak karena luasnya wilayah dan 
kondisi alam yang menyulitkan pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur desa.

b. Kendala sumber daya manusia menyusul 
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sebagai kendala yang paling dominan. Kendala 
ini dalam bentuk kurangnya pemahaman 
aparatur terhadap peraturan teknis 
perencanaan dan penganggaran, aturan teknis 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan 
kewajiban perpajakan.

c. Kendala administrasi yang dominan 
dikemukakan oleh responden adalah proses 
penatausahaan dari pelaksanaan Dana Desa. 
Bendahara masih menjadi figur sentral dalam 
pelaksanaan kegiatan penatausahaan yang 
kurang mendapatkan support dari unsur 
perangkat desa yang lain ataupun kurang 
mendapat pendampingan dari aparat pemda.

d. Kendala perencanaan lebih didominasi oleh 
persoalan bahwa animo masyarakat untuk 
mengajukan usulan kegiatan yang menjadi 
prioritas untuk dilaksanakan terlalu besar 
dibanding dengan ketersediaan pendanaan 
dalam APBDes. Di sisi lain kendala ini juga 
bermakna positif karena masyarakat mulai 
peduli dengan kondisi lingkungannya, sehingga 
mendorong mereka berkontribusi secara nyata 
dalam proses pembangunan di desanya. Namun 
terdapat persepsi bahwa partisipasi masyarakat 
dalam perencanaan belum melibatkan semua 
kelompok atau semua lapisan.

e. Kendala Regulasi menurut persepsi responden 
karena regulasi yang kurang jelas, persepsi 
terhadap regulasi yang berbeda antara 
perangkat desa dengan aparatur Pemerintah 
Daerah, serta pengaturan dalam pedoman 
prioritas penggunaan Dana Desa yang sangat 
terbatas.

f. Kendala birokrasi menurut persepsi responden 
karena terdapat mekanisme verifikasi 
pertanggungjawaban dan lambatnya pencairan 
Dana Desa.

4. KESIMPULAN 
Dengan menggunakan tingkat penyerapan 

sebagai ukuran efektivitas dengan asumsi bahwa 
tingkat penyerapan akan sejalan dengan capaian 
output maka pelaksanaan Dana Desa di empat 
daerah sampel sudah cukup efektif. Dengan tingkat 
serapan/realisasi yang sangat tinggi maka dana desa 
diharapkan secara langsung memberikan dampak 
secara langsung terhadap kesehteraan masyarakat 
desa. Dalam tataran implementasi penggunaannya, 

dana desa telah mampu menyentuh persoalan-
persoalan mendasar yang dihadapi masyarat desa. 
Sehingga secara umum pelaksanaan Dana Desa di 
empat daerah sampel cukup efektif mempengaruhi 
secara positif kehidupan masyarakat desa. Dari 
aspek sosial kemasyarakatan, pelaksanaan Dana 
Desa di empat daerah sampel cukup efektif 
mendorong peran serta masyarakat desa dalam 
proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
yang didanai dari Dana Desa, menghidupkan 
kembali semangat gotong-royong dan kesadaran 
perlunya kebersamaan dalam pembangunan 
di desa walaupun diakui bahwa terdapat gejala 
menurunnya kesadaran tersebut, dan adanya Dana 
Desa kembali memunculkan harapan pentingnya 
kebersamaan tersebut. Pelaksanaan Dana Desa di 
empat daerah sampel cukup efektif mendorong 
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat, setidaknya dari kegiatan fisik 
pembangunan sarana prasarana di desa telah 
menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat 
desa disamping juga dari kegiatan pemberdayaan 
masyarakat desa. Namun demikian masih ditemui 
kendala yang cukup berarti yang dihadapi oleh 
pemerintah desa dan pemerintah daerah. Kendala 
sangat bervariasi dengan didominasi oleh kendala 
teknis seperti faktor cuaca ekstrim dan sulitnya 
kondisi geografis, kendala administrasi seperti 
penatausahaan penggunaan Dana Desa.

5. REKOMENDASI
Agar Dana Desa dapat memberikan dampak 

yang lebih optimal maka perlu dirumuskan kembali 
regulasi yang lebih jelas dengan mempertimbangkan 
kendala sebagaimana dikemukakan di awal. Regulasi 
yang jelas sangat penting agar dapat menjadi acuan 
bagi aparatur pemerintah desa dalam implementasi 
kegiatan. Ruang fleksibilitas yang lebih luas perlu 
diberikan agar dapat meningkatkan efektivitas 
penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa, tentu saja tanpa 
mengesampingkan akuntabilitas. Aturan yang jelas 
akan menghilangkan keragu-raguan perangkat desa 
dalam mengeksekusi kegiatan dan pada gilirannya 
akan memperjelas mekanisme pembinaan dan 
pengawasan oleh aparatur pemerintah daerah. 
Pola penempatan tenaga pendamping juga perlu 
memperhatikan kebutuhan dan karakteristik desa 

Daerah Kendala

Administrasi Birokrasi SDM Regulasi Partisipasi Perencanaan Koordinasi Teknis

Kab. Cianjur 2.22% 20.00% 6.67% 2.22% 8.89% 4.44% 4.44% 51.11%

Kab. Karawang 17.39% 8.70% 8.70% 8.70% 8.70% 4.35% - 51.17%

Kab. Kuningan 11.11% 5.56% 16.67% 16.67% 6.94% 13.89% 6.94% 22.22%

Kab. Tangerang 16.13% - 19.35% 6.45% 3.23% 12.90% 12.90% 29.03%

Total 11.56% 8.09% 13.87% 9.25% 6.94% 10.98% 6.36% 32.95%

Tabel 4 Kendala Pelaksanaan Dana Desa di 4 Daerah Sampel
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yang akan didampingi sehingga pendampingan 
dapat lebih optimal. Dan akhirnya untuk merespon 
keinginan dari perangkat desa yang menjadi 
responden, maka masih diperlukan kegiatan 
sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis untuk 
menambah pemahaman perangkat desa.
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Lampiran 

No. Nama Desa Kabupaten

Dana Desa 2015 Dana Desa 2016 (Tahap 1)

Pagu
Realisasi 
Penggu-

naan

Efekti 
vitas 
(%)

Pagu

Salur 
Tahap 1 

(RKUD ke 
RKUDes)*

Realisasi 
Pengguna-

an

Efekti-
vitas 
(%)

1 Kluthuk Tangerang 300,047 300,047 100 666,975 400,185 555,254 139

2 Gelam Jaya Tangerang 324,602 324,602 100 765,953 459,571 430,111 94

3 Kiara Payung Tangerang 503,952 503,952 100 633,613 380,167 - -

4 Klebet Tangerang 332,633 332,633 100 799,283 479,569 353,522 74

5 Suka Asih Tangerang 300,147 300,147 100 665,894 399,536 - -

6 Cikasungka Tangerang 327,664 327,664 100 781,550 486,930 - -

7 Curug Sangereng Tangerang 293,915 293,915 100 645,163 387,097 254,247 66

8 Jengkol Tangerang 310,886 310,886 100 711,114 426,668 423,967 99

9 Rawasari Karawang 291,863 291,863 100 643,433 - - -

10 Duren Karawang 319,930 319,930 100 745,191 447,114 447,114 100

11 Kutalanggeng Karawang 293,698 293,698 100 650,086 390,051 390,051 100

12 Rengasdengk. Sel. Karawang 352,976 352,976 100 864,997 - - -

13 Cikampek Kota Karawang 288,143 288,143 100 629,946 - - -

14 Muara Baru Karawang 331,753 331,753 100 788,051 - - -

15 Cikampek Selatan Karawang 295,114 295,114 100 655,221 - - -

16 Kertaraharja Karawang 310,843 310,843 100 667,066 400,239 400,239 100

17 Mandalawangi Cianjur 282,922 282,922 100 583,923 364,952 364,952 100

18 Sirnagalih Cianjur 324,310 324,310 100 702,582 421,549 421,549 100

19 Sindangjaya Cianjur 293,617 293,617 100 648,490 389,094 389,094 100

20 Cikancana Cianjur 304,928 304,928 100 691,033 414,620 414,620 100

21 Wanasari Cianjur 322,943 322,943 100 696,238 417,743 417,743 100

22 Cimacan Cianjur 317,167 317,167 100 737,062 442,237 442,237 100

23 Karyabakti Cianjur 313,490 313,490 100 723,235 433,941 433,919 100

24 Nanggerang Jaya Kuningan 263,717 263,717 100 593,887 356,332 181,332 51

25 Tajurbuntu Kuningan 265,193 265,193 100 596,972 358,183 358,183 100

26 Cibingbin Kuningan 352,518 352,518 100 779,525 467,715 307,147 66

27 Citiusari Kuningan 279,754 279,754 100 627,412 376,447 376,447 100

28 Cipakem Kuningan 329,865 329,865 100 732,170 439,302 438,500 100

29 Bandorasa wetan Kuningan 266,132 266,132 100 598,935 359,361 359,361 100

30 Madapajaya Kuningan 281,859 281,859 100 631,812 379,087 319,431 84

Rata-rata efektivitas 100 69

Efektivitas Penggunaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa
(dalam ribuan rupiah)



48

Efektivitas Hibah Air Minum dari Pendapatan Dalam Negeri 
dalam Mencapai Target Sambungan Rumah Tangga 
Iwan Richard Butarbutar1), Irfan Sofi2)

Efektivitas Hibah Air Minum dari Pendapatan Dalam Negeri dalam 
Mencapai Target Sambungan Rumah Tangga

Dalam rangka pencapaian target 100% akses air minum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun Anggaran 2015-2019, mulai tahun 2015 Pemerintah menggulirkan Program Hibah Air 
Minum dari Pendapatan Dalam Negeri sebesar Rp500 miliar. Program ini diharapkan dapat mendorong 
pemerintah daerah untuk melaksanakan investasi prasarana air minum melalui mekanisme Penyertaan 
Modal Daerah kepada rumah yang ditetapkan Pemerintah. Tujuan penulisan ini : 1) Untuk mengetahui 
kendala yang dihadapi dalam Perusahaan Daerah Air Minum. Efektivitas Hibah Air Minum tersebut 
diukur dari pencapaian target sambungan pelaksanaan Hibah Air Minum yang berasal dari Pendapatan 
Dalam Negeri; dan 2) Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Hibah Air Minum untuk mencapai target 
Sambungan Rumah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Metode penulisan kajian ini : 1) Desk Study; 2) 
Wawancara terhadap beberapa daerah penerima Hibah Air Minum; dan 3) Focus Group Discussion dengan 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil kajian ini menunjukkan beberapa kendala 
pemerintah daerah yang berdampak pada penyelesaian fisik proyek hibah, yaitu:  a) Kendala debit air 
yang dialirkan; b) Kemampuan fiskal daerah yang berbeda; dan c) Keterlambatan terbitnya peraturan 
daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah. Namun demikian, program Hibah Air Minum yang berasal 
dari Pendapatan Dalam Negeri hasilnya lebih efektif dalam mencapai target Sambungan Rumah jika 
dibandingkan dengan program hibah lain sejenis yang berasal dari luar negeri. Selain itu, program hibah 
ini lebih mampu menstimulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Penyertaan Modal Daerah 
jika dibandingkan dengan program yang berasal dari hibah luar negeri.
Kata Kunci : Hibah, Air, Minum, Sambungan, Rumah

In order to achieve the target of 100% access to drinking water in the RPJMN FY 2015-2019, starting in 2015 
the Government rolled the drinking water grant program from Domestic Income of Rp500 billion. The program 
is expected to encourage local governments to invest in drinking water infrastructure through Regional Equity 
Participation mechanisms to Regional Drinking Water Company. The effectiveness of the drinking water grant 
is measured from the achievement of the household connection target set by the Government. The purpose of 
this writing such as: to know the constraints faced in the implementation of drinking water grant derived from 
the Domestic Income, to know how far the effectiveness of drinking water grant to achieve household connection 
target set by the Government. The writing method which is done by: Desk Study, Interviews with some Grantees, 
Focus Group Discussion with the Ministry of Public Works and Housing. The results of this research indicate 
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some obstacles to the local governments that impact on the physical completion of the grant project, namely 
water flow discharge constraints, different regional fiscal capabilities, and delays in the issuance of the Local 
Regulation on Regional Equity Participation. However, the drinking water grant program derived from the 
Domestic Income resulted more effectively in achieving household connection target compared to other similar 
grant programs coming from abroad. In addition, this grant program is more able to stimulate the local budget 
compared to grant programs coming from abroad.

Keywords : grant, drinking water, household connection.
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Air minum merupakan kebutuhan pokok 

masyarakat yang harus disediakan oleh Pemerintah 
untuk semua warga negaranya guna meningkatkan 
kualitas kehidupan manusia dan mendukung 
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Namun 
demikian, sampai saat ini pemenuhan akan 
kebutuhan air minum di Indonesia masih tergolong 
rendah. Menurut data dari Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), 
akses air minum secara nasional pada tahun 2015 
baru mencapai 71,05% yang terdiri dari sektor 
perkotaan sebesar 81,3% dan sektor pedesaan 
sebesar 60.58%. 

Pemenuhan kebutuhan air minum dan akses 
berkelanjutan terhadap air minum merupakan 
salah satu target tujuan Millenium Development 
Goals (MDG) yang ketujuh. Di mana program MDG 
yang berakhir pada tahun 2015 telah mampu 
berhasil mencapai target pemenuhan akses akan 
air minum sebesar 67% perlu dilanjutkan kembali 
dalam Sustainable Development Goals (SDG).

Jika kita melihat data Susenas yang 
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2015 
maka pemenuhan akan penyediaan air bersih 
untuk masyarakat terjadi ketimpangan yang 
sangat besar antardaerah. Pemenuhan air bersih 
di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan 
sudah mencapai 100% sedangkan di Kabupaten 
Mamberamo Provinsi Papua hanya 4%. Berkaca 
kepada data tersebut komitmen Pemerintah Daerah 
terhadap pemenuhan akses air minum tidak sama 
sehingga perlu campur tangan Pemerintah untuk 
mempercepat program tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, telah mengatur bahwa 
Pemerintah dapat memberikan Hibah kepada 
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan 
hubungan keuangan antara Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah dinyatakan bahwa Hibah dari Pemerintah 
kepada Pemerintah Daerah merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah untuk mendanai 
penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan 
pemerintah daerah 1). 

Selanjutnya, Hibah dari Pemerintah kepada 
Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada 
Badan Usaha Milik Daerah ((BUMD), diprioritaskan 
untuk penyelenggaraan pelayanan publik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
dan/atau dilaksanakan dengan memperhatikan 
stabilitas dan keseimbangan fiskal. Hibah dari 
Pemerintah kepada Pemerintah Daerah bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) yang meliputi pendapatan dalam negeri, 
hibah luar negeri, dan pinjaman luar negeri.

Dalam rangka pencapaian target 100% 
akses air minum sebagaimana tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) TA 2015-2019, mulai tahun 
2015 Pemerintah menggulirkan Program Hibah 
Air Minum dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) 
dengan menganggarkan dana sebesar Rp500 miliar 
pada APBN Perubahan TA 2015. Program Hibah  Air 
Minum dari pendanaan rupiah murni ini diharapkan 
dapat mempercepat capaian pemenuhan 100% air 
minum dan mampu mendorong Pemerintah Daerah 
melaksanakan investasi prasarana air minum 
melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah 
(PMD) kepada Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM).

PDAM sebagai salah satu bagian terpenting 
dalam pemenuhan akses air minum, saat ini 
kondisinya banyak yang  kurang baik. Berdasarkan 
data dari Badan Pengembangan Pendukung Sistem 
Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) tahun 2015 
menunjukkan bahwa dari 368 PDAM yang telah di 
audit  hanya 196 PDAM berstatus sehat atau hanya 
53,6%. Banyaknya PDAM yang terlilit utang dan 
yang selalu merugi tiap tahun berdampak pada 
kinerja PDAM. 

Tujuan dari Program Hibah Air Minum adalah 
untuk meningkatkan akses bagi keberlanjutan 
pelayanan air minum khususnya bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia. Target 
dan pencapaian akses air minum dapat dilihat pada 
Gambar 1.1. dibawah ini.

Gambar 1.1
Target dan Pencapaian Akses Air Minum

Sumber: Kemen-PUPERA Tahun 2015

Kegiatan ini difasilitasi oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-

1Pasal 6 Ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2012
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PUPR) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 
dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas). Program ini dikelola oleh Komite 
Pemerintah yang dibentuk oleh Kemen-PUPR 
serta dibantu oleh Central Project Management 
Unit (CPMU) dan Provincial Project Management 
Unit (PPMU). Pemerintah daerah membentuk 
tim Project Implementation Unit (PIU) yang akan 
ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah 
untuk melaksanakan program di masing-masing 
wilayahnya. 

Untuk mendapatkan dana hibah dari 
Program Hibah Air Minum ini, pemerintah daerah 
dipersyaratkan untuk melakukan investasi terlebih 
dahulu sampai terjadinya pelayanan kepada 
masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini, 
pemerintah daerah akan memberikan PMD kepada 
PDAM. Selanjutnya, PDAM akan melaksanakan 
kegiatan pembangunan Sambungan Rumah 
(SR) baru melalui penerapan output based atau 
berdasarkan kinerja yang terukur. Dana hibah 
dapat dicairkan oleh pemerintah daerah setelah 
adanya rekomendasi atas hasil verifikasi terhadap 
kinerja pelayanan kepada pelanggan yang menjadi 
sasaran program ini.

Program Hibah Air Minum dengan 
pendanaan Rupiah Murni ini dijalankan secara 
bersamaan dengan Program Hibah Air Minum 
yang bersumber dari hibah luar negeri. Hibah Air 
Minum yang ada saat ini bersumber dari hibah luar 
negeri yang berasal dari AusAID dan USAID Phase 
II yang closing date-nya  31 Juli 2017. Sedangkan 
untuk hibah air minum yang bersumber dari PDN 
merupakan tahun kedua pelaksanaan di daerah.

Program hibah air minum yang berasal 
dari hibah luar negeri maupun bersumber 
dari pendapat murni APBN ditujukan untuk 
meningkatkan cakupan pelayanan air minum 
perpipaan bagi MBR. Pemerintah daerah dituntut 
memiliki komitmen untuk memenuhi berbagai 
persyaratan yang telah ditetapkan dan mengajukan 
usulan sendiri (peminatan) untuk dapat diverifikasi 
sebagai daerah penerima program hibah ini. Hanya 
daerah yang siap memenuhi persyaratan yang akan 
mendapatkan dana hibah tersebut. 

Berdasarkan data yang ada pada Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, 
terdapat 143 daerah yang menerima Hibah Air 
Minum tahun 2015 baik yang berasal dari Hibah 
Luar Negeri maupun APBN Murni. Sebanyak 120 
daerah atau 83,92% penerima hibah merupakan 
daerah dengan indeks kapasitas fiskal sedang dan 
rendah serta sisanya sebanyak 23 daerah 16,08% 
penerima hibah memiliki indeks kapasitas fiskal 
tinggi dan sangat tinggi sekali. Daerah penerima 
Hibah Air Minum yang berasal dari PDN untuk 
tahun 2015 ada sebanyak 87 daerah. Gambaran 
peta kapasitas fiskal daerah penerima hibah dapat 
dilihat pada Gambar 1.2. 

Gambar 1.2
Kapasitas Fiskal Daerah Penerima Hibah TA 

2015

Sumber : DJPK – Kemenkeu Tahun 2015

Selain dari dana Hibah, Pemerintah juga 
telah menganggarkan pendanaan infrastruktur 
air minum pada Kemen-PUPR melalui program 
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Air 
Minum. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas program Hibah Air Minum tersebut, 
diperlukan sinkronisasi pendanaan ketiga jenis 
pendanaan infrastruktur air minum karena 
memiliki sasaran yang sama, yaitu penambahan 
SR dan pengembangan SPAM. Apalagi saat ini 
penentuan daerah penerima DAK didasarkan 
pada usulan dari daerah (proposal based) sehingga 
hampir sama prosesnya dengan pengajuan daerah 
penerima hibah yang melalui peminatan.

1.2. Rumusan Masalah
Rumusan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kendala dan hambatan yang 
dihadapi oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Hibah 
Air Minum yang berasal dari Pendapatan Dalam 
Negeri (APBN Murni)?

2. Bagaimana efektivitas Hibah Air Minum 
yang bersumber dari Pendapatan Dalam 
Negeri (APBN Murni) dalam mencapai target 
Sambungan Rumah (SR) yang ditetapkan 
Pemerintah?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari Penulis melakukan penelitian ini 

yaitu :
1. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang 

dihadapi baik Pemerintah  maupun pemerintah 
daerah (termasuk PDAM) dalam pelaksanaan 
Hibah Air Minum yang berasal dari APBN;

2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 
Hibah Air Minum untuk mencapai target SR yang 
ditetapkan oleh Pemerintah dan kemungkinan 
adanya tumpang tindih dalam pendanaan.
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2. LANDASAN TEORETIS

Penyerahan sumber-sumber penerimaan 
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
diwujudkan melalui pemberian kewenangan 
dalam memungut pajak (revenue assignment) dan/
atau pemberian bantuan (grants). Berdasarkan 
pengalaman di berbagai negara menunjukkan 
bahwa pendapatan daerah ternyata sangat tidak 
memadai untuk membiayai seluruh pengeluaran 
daerah. Artinya, transfer dana dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah (intergovernmental 
transfer) menjadi suatu keharusan. Implikasi dari 
kondisi tersebut, transfer dana dari pemerintah 
pusat merupakan sumber penerimaan yang amat 
dominan bagi pemerintah daerah (Sidik et al., 
2002).

Berdasarkan sifatnya, transfer dapat 
dikelompokkan menjadi dua kategori (BPPK-
Departemen Keuangan, 2004), yaitu transfer tanpa 
syarat (unconditional grant, general purpose grant, 
block grant) dan transfer dengan syarat (conditional 
grant, categorial grant, specific purpose grant). 
Beberapa tujuan dari transfer tersebut adalah 
koreksi atas ketimpangan vertikal, koreksi atas 
ketimpangan horizontal, koreksi atas penyebaran 
eksternalitas, mengarahkan prioritas, eksperimen 
ide-ide baru, stabilisasi, dan memenuhi standar 
pelayanan minimum.

Saat ini masih banyak pemerintah daerah 
yang belum mampu untuk menyelenggarakan 
urusan yang menjadi kewenangannya. Daerah 
masih menggantungkan pada dana Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk 
mendanai pelayanan publik tersebut, tidak sedikit 
daerah yang memanfaatkan pembiayaan dari Hibah. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
2 Tahun 2012 dinyatakan bahwa prinsip Hibah ke 
Daerah adalah:
a. Hibah diberikan untuk mendanai 

penyelenggaraan urusan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah dalam 
kerangka hubungan keuangan antara 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. Diprioritaskan untuk penyelenggaraan 
Pelayanan Publik;

c. Mekanisme APBN dan APBD;
d. Memperhatikan stabilitas dan keseimbangan 

fiskal; dan
e. Melalui penandatanganan Perjanjian 

Hibah antara Menteri Keuangan cq. Dirjen 
Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah.

Penetapan daerah penerima Hibah 
Air Minum tahun 2015 masih mengacu pada 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/
PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah utamanya Pasal 3 Ayat 
(1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

Ayat (1) Menteri Keuangan menetapkan alokasi 
Hibah dalam APBN berpedoman kepada rencana 
kerja Pemerintah dengan prioritas untuk kegiatan 
investasi dan sarana pelayanan publik.
Ayat (2) Menteri negara/pimpinan lembaga 
pemerintah non kementerian dapat mengusulkan 
besaran hibah dan daftar nama Pemerintah 
Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah 
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan berdasarkan penetapan 
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

Sesuai dengan pasal tersebut di atas, 
DJPK Kemenkeu  menetapkan daerah penerima 
berdasarkan usulan dari Kemen-PUPR dalam hal 
ini Direkotrat Jenderal Cipta Karya (DJCK). DJPK 
Kemenkeu tidak mempunyai kewenangan atau ikut 
serta dalam pembahasan daerah penerima hibah.

Selanjutnya untuk pelaksanaan Hibah 
Air Minum TA 2016 mengacu pada PMK Nomor 
214/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas PMK 
Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. 
Dalam perubahan PMK tersebut dinyatakan bahwa 
DJPK Kemenkeu bersama kementerian negara/
lembaga pemerintah non kementerian melakukan 
pembahasan atas usulan besaran hibah dan daftar 
nama pemerintah daerah penerima hibah dengan 
mempertimbangkan2):
a. kontribusi daerah dalam pencapaian program 

prioritas nasional;
b. sinkronisasi program hibah dengan sumber 

pendanaan lainnya; dan
c. kinerja dan kesiapan daerah.

Implementasi dari PMK tersebut belum 
sepenuhnya berjalan dengan baik saat ini 
walaupun sudah dilaksanakan pada penentuan 
daerah penerima Hibah Air Minum TA 2016. Dalam 
penentuan daerah penerima hibah masih sifatnya 
mengesahkan apa yang diusulkan oleh kementerian 
teknis, belum melihat dan mempertimbangkan 
apa yang ada dalam PMK tersebut. Hal ini bisa 
disebabkan jumlah daerah yang mengajukan minat 
dan hasil baseline survei masih di bawah pagu 
Hibah yang ada di APBN. 

Pemerintah daerah yang ingin ikut serta 
dalam program ini harus memenuhi kriteria teknis 
yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai dasar 
dalam penetapan peserta program hibah. Kriteria 
tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Memiliki Perda PMD;
b. Kesiapan anggaran APBD untuk alokasi PMD 

pada DPA tahun di mana program berjalan; 
c. Memiliki idle capacity air minum;
d. Mempunyai daftar MBR calon penerima 

hibah sesuai dengan kriteria MBR yang telah 

2)Pasal 3 Ayat (2a) PMK Nomor 214/PMK/2015 Jo 
PMK Nomor 188/PMK.07/2012
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ditentukan;
e. Telah memiliki Unit Produksi dan Jaringan 

Distribusi untuk melayani Sambungan Rumah 
MBR yang diusulkan; dan

f. Kesiapan dalam menyelesaikan pemasangan SR 
paling lambat bulan September bersangkutan.

Ketentuan mengenai Mekanisme 
Pelaksanaan Hibah Air Minum yang berasal dari 
PDN dapat kita lihat dalam Gambar 2.1. 

Gambar 2.1
Proses Mekanisme Pelaksanaan Hibah

Dalam pedoman Pengelolaan Program 
Hibah Air Minum yang dikeluarkan oleh Kemen-
PUPR juga memuat ketentuan mengenai kapasitas 
fiskal. Pedoman tersebut mencantumkan ketentuan 
dalam hal nilai hibah lebih dari 2.000 SR dan PDAM 
tidak mengikuti program pinjaman perbankan 
dan/atau kerjasama dengan pihak swasta, maka 
berdasarkan PMK Nomor 54/PMK.07/2014 
tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah dialokasikan 
dana penyertaan modal sekurang-kurangnya :
a. untuk daerah yang termasuk kategori kapasitas 
    fiskal rendah atau sedang:

1). senilai Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per SR 
untuk pemasangan 1 s/d 1.000 SR;

2). senilai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per SR 
untuk pemasangan 1.001 s/d 2.000 SR;

3). senilai Rp4.000.000 (empat juta rupiah) per 
SR untuk pemasangan lebih dari 2.000 SR.

b. untuk daerah yang termasuk kategori kapasitas 
    fiskal tinggi atau sangat tinggi:

1). senilai Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per SR 
untuk pemasangan 1 s/d 1.000 SR;

2). senilai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per SR 
untuk pemasangan 1.001 s/d 2.000 SR;

3). senilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per SR 
untuk pemasangan lebih dari 2.000 SR.
Pengusulan pemerintah daerah sebagai 

penerima hibah dalam pedoman tersebut telah 
sesuai dengan Pasal 12 PP Nomor 2 Tahun 2012 
dengan mempertimbangkan:
a. Kapasitas fiskal daerah;
b. Daerah yang ditentukan oleh pemberi Hibah 

Luar Negeri;
c. Daerah yang memenuhi persyaratan yang 

ditentukan oleh kementerian negara/lembaga 
pemerintah non kementerian terkait; dan/atau

d. Daerah tertentu yang ditetapkan oleh 
Pemerintah.

3. METODOLOGI PENULISAN
Metode penulisan yang digunakan dalam 

penulisan kajian ini adalah sebagai berikut:
1. Desk Study 

Desk Study dilakukan terkait dengan regulasi/
peraturan mengenai Hibah ke Daerah;

2. Wawancara (interview)
Wawancara dilakukan terhadap beberapa daerah 
penerima Hibah yang berasal dari APBN Murni 
(PDN); 

3. Focus Group Disscussion (FGD)
FGD dilakukan dengan Kemen-PUPR untuk 
memperoleh masukan terkait pelaksanaan Hibah 
Air Minum yang berasal dari APBN Murni (PDN).

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini 
merupakan data sekunder yang ada pada DJPK, 
Kemenkeu dan Kemen-PUPR. Wawancara telah 
dilakukan kepada sebanyak 9 daerah dari 87 daerah 
penerima hibah yang berasal dari PDN pada TA 
2015 dengan memperhatikan kriteria keterwakilan 
kabupaten/kota, wilayah Indonesia bagian barat 
dan timur, besarnya pagu dan realisasi hibah serta 
kapasitas fiskal daerah. Wawancara dilakukan 
melalui telepon langsung dengan pihak daerah 
baik DPKAD, PDAM maupun Bagian Perekonomian 
Sekretariat Daerah. Daftar daerah sampel penerima 
Hibah Air Minum dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Dalam rangka memperoleh masukan lebih 
mendalam terkait proses pemberian hibah dan 
kebijakan pelaksanaan ke depan, maka dilakukan 
FGD dengan mengundang beberapa pihak yang 
terkait Hibah ke Daerah serta mengundang 
narasumber dari DJCK Kemen-PUPR.

Tabel 3.1
Daerah Sampel Hibah Air Minum

No Daerah IKF
Hibah 2015

Pagu Reali 
sasi Sisa %

1 Kota Bandar 
Lampung

0,32 6.000 5.922 78 98,70%

2 Kota Banjar 
masin

1,17 3.000 3.000 - 100,00%

3 Kota Malang 0,97 38.400 2.799 35.601 7,29%

4 Kab. Ende 0,21 2.500 1.621 879 64,84%

5 Kab. Demak 0,22 5.500 5.500 - 100,00%

6 Kab. Donggala 0,32 3.000 - 3.000 0,00%

7 Kab. Sleman 0,39 3.000 3.000 - 100,00%

8 Kab. Poso 0,82 3.000 3.000 - 100,00%

9 Kab. Kuningan 0,20 6.000 6.000 - 100,00%

*) Nominal uang dalam juta rupiah

Sumber: DJPK, Kemenkeu
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4. PEMBAHASAN

4.1.  Kondisi Saat Ini
Program Hibah Air Minum yang bersumber 

dari PDN TA 2016 merupakan pelaksanaan 
Hibah Air Minum tahun kedua. Jumlah pagu yang 
dianggarkan di dalam APBN-P TA 2015 sebesar 
Rp500 miliar dan yang diusulkan oleh Kemen-
PUPR berdasarkan hasil verifikasi atas peminatan 
yang diajukan oleh daerah yaitu sebesar Rp442,077 
miliar untuk 87 kabupaten/kota atau rata-rata per-
daerah menerima Rp5,8 miliar dengan total target 
sambungan rumah sebanyak 150.109 SR. Alokasi 
dan realisasi Hibah Air Minum TA 2015 dapat 
dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Alokasi dan Realisasi Hibah Air Minum 

TA 2015
Alokasi Realisasi Sisa

SR Juta 
Rupiah

SR Juta 
Rupiah

SR Juta 
Rupiah

150.109 442.077 105.520 309.878 44.589 132.199
Sumber : Kemen-PUPR Tahun 2016

Berdasarkan data penyaluran, sampai 
dengan akhir tahun 2015 realisasi Hibah Air Minum 
sebesar Rp309,878 miliar atau sebesar 70,10% dari 
pagu dengan realisasi sambungan rumah sebanyak 
105.520 SR. Dengan demikian, jumlah hibah yang 
tidak dapat diserap sebesar Rp132,199 miliar atau 
sebesar 29,90 % dari pagu DIPA. Dari 87 daerah 
penerima hibah, sebanyak 30 daerah atau 34,48% 
daerah yang menyerap semua pagu dana hibah 
daerah yang ada di DIPA dan terdapat 8 daerah yang 
sampai tahun anggaran berakhir tidak mengajukan 
permintaan pencairan. 

Jika kita melihat jumlah SR yang terpasang 
dari Hibah yang berasal PDN TA 2015 sebanyak 
124 ribu, jika ditambah dengan yang terpasang di 
tahun 2016 sebanyak 168 ribu, maka jumlah yang 
terpasang sebanyak 292 ribu. Jumlah ini jauh lebih 
besar dari hibah yang berasal dari AuSAID Tahap II 
yang sudah berlangsung dari tahun 2012 sebesar 
279 ribu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 
Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Realisasi SR Terpasang

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa 
program Hibah Air Minum yang berasal dari PDN 
(APBN Murni) lebih efektif dari program Hibah 

sebelumnya dalam pencapaian jumlah SR yang 
ditetapkan oleh pemerintah. Untuk tercapainya 
akses air minum 100%, maka program ini perlu 
ditingkatkan dalam hal jumlah pagu anggaran, 
jumlah daerah penerima, dan peningkatan 
kesadaran serta kapasitas pemerintah daerah 
dalam penyiapan perangkat yang dibutuhkan dalam 
mengelola air minum.

Program Hibah Air Minum ini juga bertujuan 
untuk merangsang atau menstimulan pemerintah 
daerah untuk lebih banyak berinvestasi di sektor 
air minum. Akan lebih baik jika jumlah SR yang 
terbangun lebih banyak dari target yang ditetapkan 
Pemerintah. Berdasarkan data yang ada, program 
Hibah Air Minum yang berasal dari PDN lebih 
mampu menstimulus APBD melalui PMD jika 
dibandingkan dengan program yang berasal dari 
hibah luar negeri. Saat ini masih banyak daerah 
yang mispersepsi bahwa Nilai Hibah disamakan 
dengan Nilai Proyek. 

Gambar 4.2
Dana APBD yang Terstimulus Dana Hibah

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Kemen-PUPR Tahun 2016

Dalam pelaksanaan Hibah Air Minum 
yang berasal dari PDN TA 2015, masih terdapat 
sisa pagu hibah yang tidak terserap. Hal ini bisa 
disebabkan karena Hibah Air Minum TA 2015 
merupakan pelaksanaan pertama untuk beberapa 
daerah penerima hibah sehingga masih belum 
familiar dengan aturan yang harus diikuti. Selain itu 
disebabkan oleh keterbatasan waktu pelaksanaan 
Hibah Air Minum karena baru dianggarkan di 
APBN-P 2015. Sedangkan bagi daerah yang 
capaiannya bagus, hal ini disebabkan daerah 
tersebut sebelumnya telah ikut dalam program 
Hibah Air Minum yang berasal dari AusAID atau 
USAID. 

Secara umum kendala lain yang dihadapi 
daerah dalam pelaksanaan Hibah Air Minum TA 
2015 selain hal-hal tersebut di atas, yaitu:  
a. PDAM telah melaksanakan pemasangan SR, 

namun dana PMD dari pemerintah daerah tidak 
dicairkan ke PDAM. Akibatnya dana hibah dari 
Pemerintah tidak dapat dicairkan ke pemerintah 
daerah.
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b. PDAM tidak dapat melakukan pemasangan SR 
karena dana PMD dari pemerintah daerah tidak 
dicairkan ke PDAM. Akibatnya dana hibah dari 
Pemerintah tidak dapat dicairkan ke pemerintah 
daerah.

Berdasarkan hasil reviu atas Laporan 
Verifikasi Pelaksanaan Hibah Air Minum TA 2015 
yang dilakukan oleh BPKP, ditemukan beberapa 
permasalahan, yaitu :
a. Kriteria MBR penerima manfaat kurang rinci.
b. Pengawasan atas proses pelaksanaan survey 

baseline maupun verifikasi kurang memadai.
c. Progam MBR tidak tepat sasaran (masih terdapat 

masyarakat yang tidak miskin menerima 
program SR).

Pelaksanaan DAK Air Minum
DAK Air Minum pada APBN TA 2015 

sebesar Rp1,067 triliun yang diberikan kepada 
445 kabupaten/kota, sedangkan pada TA 2016 
sebesar Rp459,41 triliun untuk 508 atau seluruh 
kabupaten/kota. Jumlah rata-rata alokasi anggaran 
DAK Air Minum per daerah TA 2015 sebesar Rp2,39 
miliar atau jauh lebih sedikit dibanding alokasi 
anggaran hibah yang diterima per daerah sebesar 
Rp5,08 miliar. Sedangkan untuk APBN TA 2016 
rata-rata perdaerah penerima Hibah adalah sebesar 
Rp4,91 miliar, jauh lebih besar jika dibandingkan 
dengan rata-rata per daerah penerima DAK Air 
Minum sebesar Rp904,35 juta. Data perbandingan 
alokasi dana dapat dilihat dalam Tabel 4.2.

Jumlah penerima DAK dan Hibah TA 2016 
mengalami peningkatan dari 445 daerah menjadi 
508 daerah, sedangkan rata-rata perdaerah dana 
yang diterima mengalami penurunan. Pada tahun 
2016 semua daerah mendapatkan DAK Air Minum, 
dengan demikian ada sebagian dari daerah tersebut 
juga menerima Hibah Air Minum. 

Proses pengalokasian DAK Air Minum 
TA 2015 sesuai dengan PP 55 tentang Dana 
Perimbangan dilakukan berdasarkan kriteria umum 
(25%), kriteria kewilayahan (25%), dan kriteria 
teknis (50%). Untuk kriteria teknis, datanya berasal 
dari Kementerian/Lembaga (Biro Perencanaan 
Kemen-PUPR). Untuk pengalokasian DAK Air 
Minum TA 2016, selain berdasarkan kriteria yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan 
yang telah ada, juga menggunakan proposal based.

Tabel 4.2
Perbandingan Alokasi Per Daerah Hibah dan 

DAK Air Minum (dalam miliar rupiah)

Pen-
danaan 

Air 
Minum

Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2016

Alokasi
Daerah 
Peneri-

ma

Ra-
ta-rata 

per 
daerah

Alokasi
Daerah 
Peneri-

ma

Ra-
ta-rata 

per 
daerah

DAK 1.067,7 445 2,39 459,4 508 0,90

Hibah 442,1 87 5,08 579,5 118 4,91

Sumber : DJPK – Kemenkeu

Prioritas nasional DAK Air Minum adalah 
untuk meningkatkan jumlah SR melalui optimalisasi 
sistem air minum terpasang (PDAM dan SPAM 
Ibukota Kecamatan), penambahan kapasitas 
untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas 
produksi maksimal serta pembangunan SPAM 
kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan 
terluar, daerah rawan air, terpencil, tertinggal, dan  
perbatasan. Kriteria Teknis untuk DAK Air Minum 
diutamakan untuk peningkatan akses pelayanan air 
minum dengan mempertimbangkan, antara lain: 
a. cakupan pelayanan air minum; dan
b. jumlah masyarakat berpenghasilan rendah.

Arah prioritas untuk DAK Air Minum, yaitu:
1. Optimalisasi sistem terbangun untuk 

meningkatkan cakupan layanan, berupa: 
a. Dukungan terhadap Dana Desentralisasi 

Urusan Bersama atau DDUB (lanjutan 
pekerjaan dari sumber dana APBN) yaitu 
pembangunan jaringan distribusi sampai 
pipa tersier. Penambahan SR dapat dilakukan 
khusus untuk MBR. 

b. Perluasan dan peningkatan SR perpipaan 
bagi MBR, kumuh perkotaan, di kabupaten/
kota yang memiliki potensi yang belum 
termanfaatkan (idle capacity), yang memadai 
untuk dibangun SR. 

2. Peningkatan kapasitas sistem terpasang untuk 
SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi 
maksimal, dapat melakukan penambahan 
kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan 
intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR. 

3. Pembangunan SPAM di kawasan rawan air, 
perbatasan, daerah tertinggal, pulau-pulau kecil 
dan terluar, dengan pembangunan dari unit air 
baku sampai SR.

Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan 
DAK Air Minum, kriteria teknis dan arah prioritas 
sama dengan Hibah Air Minum yang bersumber 
dari PDN, yaitu sambungan SR. Perbedaan hanya 
terkait pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya 
serta sistem pencairan dana. Pengawasan dan 
evaluasi DAK Air Minum akan berdampak pada 
alokasi tahun berikutnya, sedangkan untuk Hibah 
Air Minum akan berdampak pada pencairan 
dana terhadap fisik yang telah dilaksanakan dan 
sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan. Dengan 
demikian, capaian output pada Hibah Air Minum 
yang bersumber dari PDN akan sama secara 
nasional, sedangkan pada DAK Air Minum akan 
berbeda secara nasional.

Perbandingan mekanisme, persyaratan, 
penetapan daerah, dan pelaksanaan antara DAK Air 
Minum dan Hibah Air Minum TA 2015 sebagaimana 
Tabel 4.3.
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Tabel 4.3
Perbandingan DAK dan Hibah Air Minum TA 

2015

Uraian Hibah Air 
Minum                   

TA 2015

DAK Air 
Minum                     

TA 2015
Penetapan 
Daerah

Usulan Minat 
dari Daerah 
yang memenuhi 
kriteria

TA 2015 By 
Formula, TA 
2016 Proposal 
based

Sasaran Masyarakat 
Berpenghasilan 
Rendah (MBR)

Selain 
MBR dapat 
diberikan 
untuk 
Masyarakat 
Umum

Mekanisme PMP Pemda ke 
PDAM

Serah Terima 
Aset dari SKPD 
(Pemda) ke 
PDAM

Penyaluran Reimbusment 
ke Pusat 
berdasarkan 
realisasi output 
yang telah 
terverifikasi.

Transfer 
langsung 
ke Daerah 
berdasarkan 
termin dan 
capaian 
penyerapan.

Target 
Pekerjaan

Sambungan 
Rumah Tangga 
(SR)

Sistem 
Jaringan 
termasuk SR

Pelaksana di 
daerah

PDAM SKPD

Untuk mendukung kegiatan kajian ini 
telah dilakukan wawancara kepada 9 daerah 
untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan 
Hibah Air Minum yang berasal dari PDN TA 2015. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 
melalui sambungan telepon kepada daerah dalam 
hal ini diwakili oleh DPKAD, PDAM, dan Bagian 
Perekonomian Sekda selaku pengelola hibah di 
daerah, maka dapat diperoleh beberapa informasi 
sebagai berikut:
1. Proses pengusulan hibah telah sesuai peraturan 

yang ada dan telah dilakukan koordinasi antara 
Pemda dengan PDAM, serta sesuai dengan 
kemampuan dan kondisi di daerah (MBR) 
sehingga sebagian besar mampu melaksanakan 
100%.

2. Untuk daerah yang tidak dapat melaksanakan 
capaian realisasi 100 %, hal ini disebabkan oleh 
masalah teknis antara lain debet air yang ada 
di daerah tidak mencukupi, kendala saat survey 
baseline yang dilakukan kurang tepat seperti 
yang terjadi di Kota Malang sehingga diperbaiki 
dalam usulan berikutnya.

3. Belum selesainya Perda PMD sebagaimana yang 
terjadi di Kabupaten Donggala.

4. Hampir semua daerah tidak ada kendala masalah 
pengadaan barang yang dipersyaratkan sesuai 
dengan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa.

5. Terkait proses pencairan dana, tidak ada masalah 
utamanya terkait berkas syarat pencairan, hanya 
terdapat sedikit perbaikan yang harus dilakukan 
untuk beberapa daerah sehingga agak molor 
pencairan.

6. Daerah mengusulkan sinkronisasi pendanaan 
yang diperuntukkan untuk infrastruktur air 
minum sehingga  kualitasnya menjadi lebih 
baik. Pelaksanaan Hibah Air Minum tidak 
hanya SR sebagai outputnya, tetapi juga untuk 
infrastruktur jaringan pendukung lainnya karena 
pelanggan ada yang tinggalnya jauh yang mana 
kemampuan daerah untuk membiayai berbeda. 

7. Usulan agar pembiayaan infrastruktur air minum 
kedepannya dilaksanakan dalam bentuk hibah 
saja. Hal ini dikarenakan kualitas hasil lebih 
baik dan telah melalui proses verifikasi yang 
dilakukan oleh konsultan/BPKP untuk proses 
pencairan dananya.

4.2.  Usulan Pelaksanaan ke Depan
Peran DJPK ke depannya lebih diperkuat 

dalam proses penentuan daerah penerima hibah 
dan besarnya alokasi per daerah setelah adanya PMK 
Nomor 214/PMK.07/2015. Dalam PMK tersebut 
dinyatakan bahwa pemberian hibah kepada daerah 
harus mempertimbangkan sinkronisasi program 
hibah dengan sumber pendanaan lainnya. Sumber 
pendanaan air minum saat ini tidak hanya berasal 
dari Hibah Air Minum saja, tetapi bisa berasal dari 
DAK Air Minum dan kegiatan Kemen-PUPR dalam 
bentuk tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh 
sebab itu, perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan 
atau kebijakan ke depan untuk menghindari adanya 
duplikasi atau tumpang tindih pendanaan walaupun 
saat ini juga telah dibedakan kewenangan. 

Sinkronisasi pendanaan sangat diperlukan 
karena daerah yang tidak dapat mengajukan 
program hibah disebabkan tidak memiliki PDAM 
sebagai salah satu syarat, sebaiknya diprioritaskan 
untuk mendapatkan DAK Air Minum. Hal ini tidak 
juga menghilangkan kesempatan bagi daerah yang 
sudah dapat Hibah Air Minum untuk mendapatkan 
DAK Air Minum. Daerah yang kinerjanya bagus 
dalam pelaksanaan DAK Air Minum dapat diberikan 
reward dalam bentuk tambahan Hibah Air Minum. 
Hal ini akan memberikan stimulus kepada daerah 
lain untuk memperbaiki kinerjanya. Untuk 
menghindari duplikasi kegiatan, salah satunya 
dapat dilakukan dengan lebih meningkatkan 
monitoring dan evaluasi.

Hibah Air Minum yang berasal dari PDN 
sebaiknya diprioritaskan kepada daerah yang 
memiliki kapasitas fiskal rendah dan sedang 
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saja karena kedua daerah ini yang sebenarnya 
sangat membutuhkan serta kekurangan dari 
segi pendanaan melaksanakan kewenangannya. 
Hal ini juga sesuai dengan Pasal 12 PP Nomor 2 
Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pengusulan 
daerah penerima hibah harus mempertimbangkan 
kapasitas fiskal daerah selain daerah yang 
ditentukan langsung oleh pemberi hibah atau oleh 
Pemerintah. Jika Hibah Air Minum dapat diberikan 
kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal 
rendah dan sedang, maka akan lebih banyak SR 
yang terpasang ataupun dapat digunakan untuk 
infrastruktur lain di luar SR yang masih di dalam 
infrastruktur penyediaan air minum.

Persyaratan yang telah ditentukan sebagai 
daerah penerima hibah agak menyulitkan untuk 
beberapa daerah. Untuk itu, daerah-daerah yang 
kesulitan untuk memperoleh Hibah Air Minum 
dapat diprioritaskan untuk dianggarkan dari DAK 
Air Minum. Apabila dimungkinkan sebaiknya hanya 
satu jenis pendanaan untuk pelaksanaan program 
Air Minum di daerah agar output yang dihasilkan 
juga sama dan mudah dalam pengawasannya. 
Saat ini output yang dihasilkan sangat berbeda 
kualitasnya antara yang dihasilkan dari program 
Hibah Air Minum dengan DAK Air Minum. Untuk 
lebih memperjelas keunggulan dan kelemahan 
antara Hibah Air Minum dan DAK Air Minum dapat 
dilihat dalam Tabel 4.4.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa  program Hibah 
Air Minum ini memiliki keunggulan dalam segi 
output yang dihasilkan dan memiliki keseragaman 
kualitas serta penyaluran dilakukan berdasarkan 
performance base. Selain itu, program Hibah Air 
Minum yang berasal dari PDN lebih efektif dalam 
mencapai target SR jika dibandingkan dengan 
program hibah lain yang berasal dari luar negeri 
serta lebih mampu menstimulus APBD.

Namun demikian, pelaksanaan Hibah Air 
Minum yang berasal dari PDN masih memiliki 
banyak kendala yang dihadapi oleh daerah, antara 
lain kendala debit air atau sumber air yang dialirkan 
di pelanggan, kemampuan fiskal daerah berbeda 
dalam hal mempersiapkan infrastruktur jaringan 
yang tidak dibiayai oleh Hibah Air Minum, utamanya 
untuk daerah yang memiliki letak konsumen 
air minum jauh di pedesaan, dan keterlambatan 
Perda PMD ke PDAM sehingga berdampak pada 
penyelesaian fisik proyek hibah.

Tabel 4.4
Keunggulan dan Kelemahan Hibah 

dibandingkan dengan DAK Air Minum
Perbandingan Hibah Air 

Minum
DAK Air Minum

Keunggulan • output base 
murni

• sasaran fokus 
pada SR

• daerah yang 
memperoleh 
hibah yaitu 
daerah yang 
menyatakan 
minat 
sehingga akan 
benar-benar 
dilaksanakan 
oleh daerah

• pencairan dana 
per termin 
sehingga mem-
permudah 
daerah dalam 
melaksanakan 
kegiatan

• proposal based  
(untuk tahun 
2016 – ke 
depannya)

Kelemahan • pencairan dana 
terkumpul 
di akhir 
tahun, jika 
terlewat tidak 
akan dapat 
penggantian 
dana

• daerah yang 
tidak ada 
PDAM selaku 
penerima PMP 
akan sulit 
mendapatkan 
hibah ini

• belum 
berdasarkan 
output based 
murni

• sasaran tidak 
hanya SR saja

• semua daerah 
dapat DAK se-
hingga jumlah 
per daerah 
menjadi kecil.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Penulis dapat menyampaikan saran, antara 

lain perlu lebih diperkuat peran DJPK Kemenkeu 
dalam penentuan daerah penerima hibah. DJPK  
Kemenkeu tidak hanya menyetujui apa yang 
diusulkan oleh kementerian teknis, tetapi juga ikut 
menentukan daerah yang akan memperoleh hibah 
atau serta besaran hibah yang akan diterima oleh 
masing-masing daerah dengan mengacu pada PMK 
Nomor 214/PMK.07/2015. Selain itu, sebaiknya 
Hibah Air Minum tidak hanya untuk menyediakan 
SR, tetapi juga untuk jaringan infrastruktur 
lain sebagai penyambung untuk SR agar daerah 
yang kapasitas fiskalnya rendah atau sedang 
mampu melaksanakan dan mengikuti program 
ini dengan baik. Selanjutnya, perlu sinergi dalam 
pelaksanaan program Hibah Air Minum dan DAK 
Air Minum sehingga akan saling mendukung dalam 
program ketersediaan penyediaan air minum bagi 
masyarakat serta kedepannya transfer ke daerah 
dapat mereplikasi program hibah yang berdasarkan 
output base. Jika perlu daerah yang berhasil dalam 
program DAK akan mendapatkan reward dalam 
bentuk hibah sehingga akan memacu daerah untuk 
melaksanakan progran DAK dengan baik.
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Lampiran

No Pemerintah Daerah
IKF TA 2015 
(PMK No.54/

PMK.07/2014)

Hibah Sumber Dana 
Penerimaan Dalam Negeri 

Air Minum APBN 2015
1 Kota Lhokseumawe Sedang Rp3.000.000.000
2 Kabupaten Dairi Rendah Rp3.000.000.000
3 Kabupaten Pasaman Rendah Rp3.000.000.000
4 Kabupaten Pesisir Selatan Rendah Rp9.000.000.000
5 Kabupaten Sijunjung Sedang Rp1.500.000.000
6 Kota Padang Rendah Rp7.500.000.000
7 Kota Payakumbuh Sedang Rp1.000.000.000
8 Kabupaten Pasaman Barat Rendah Rp3.000.000.000
9 Kabupaten Bungo Sedang Rp3.500.000.000

10 Kabupaten Merangin Sedang Rp4.500.000.000
11 Kabupaten Musi Banyuasin Tinggi Rp1.998.000.000
12 Kabupaten Muara Enim Sedang Rp4.500.000.000
13 Kota Palembang Rendah Rp3.999.000.000
14 Kota Prabumulih Tinggi Rp3.000.000.000
15 Kabupaten Rejang Lebong Rendah Rp1.998.000.000
16 Kabupaten Kepahiang Sedang Rp6.000.000.000
17 Kota Bandar Lampung Rendah Rp6.000.000.000
18 Kabupaten Ciamis Rendah Rp3.000.000.000
19 Kabupaten Cianjur Rendah Rp4.500.000.000
20 Kabupaten Garut Rendah Rp9.000.000.000
21 Kabupaten Indramayu Rendah Rp7.998.000.000
22 Kabupaten Karawang Rendah Rp9.750.000.000
23 Kabupaten Kuningan Rendah Rp6.000.000.000
24 Kabupaten Subang Rendah Rp3.000.000.000
25 Kabupaten Sukabumi Rendah Rp2.600.000.000
26 Kabupaten Sumedang Rendah Rp2.649.000.000
27 Kota Bogor Rendah Rp6.000.000.000
28 Kota Sukabumi Sedang Rp2.500.000.000
29 Kabupaten Banjarnegara Rendah Rp1.500.000.000
30 Kabupaten Banyumas Rendah Rp1.998.000.000
31 Kabupaten Boyolali Rendah Rp21.000.000.000
32 Kabupaten Demak Rendah Rp5.500.000.000
33 Kabupaten Grobogan Rendah Rp6.498.000.000
34 Kabupaten Kebumen Rendah Rp999.000.000
35 Kabupaten Kendal Rendah Rp3.498.000.000
36 Kabupaten Kudus Rendah Rp12.000.000.000
37 Kabupaten Pati Rendah Rp5.000.000.000
38 Kabupaten Pemalang Rendah Rp6.000.000.000
39 Kabupaten Purbalingga Rendah Rp4.500.000.000

Daerah Penerima Hibah Air Minum yang Berasal dari Pendapatan Dalam Negeri TA 2015
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Efektivitas Hibah Air Minum dari Pendapatan Dalam Negeri 
dalam Mencapai Target Sambungan Rumah Tangga 
Iwan Richard Butarbutar1), Irfan Sofi2)

No Pemerintah Daerah
IKF TA 2015 
(PMK No.54/

PMK.07/2014)

Hibah Sumber Dana 
Penerimaan Dalam Negeri 

Air Minum APBN 2015
40 Kabupaten Sukoharjo Rendah Rp4.998.000.000
41 Kabupaten Tegal Rendah Rp6.000.000.000
42 Kabupaten Wonogiri Rendah Rp1.500.000.000
43 Kabupaten Wonosobo Rendah Rp6.000.000.000
44 Kota Pekalongan Rendah Rp4.500.000.000
45 Kota Semarang Sedang Rp4.998.000.000
46 Kabupaten Bantul Rendah Rp3.000.000.000
47 Kabupaten Gunung Kidul Rendah Rp3.500.000.000
48 Kabupaten Kulon Progo Rendah Rp1.098.000.000
49 Kabupaten Sleman Rendah Rp3.000.000.000
50 Kabupaten Madiun Rendah Rp3.498.000.000
51 Kabupaten Magetan Rendah Rp1.998.000.000
52 Kabupaten Malang Rendah Rp5.000.000.000
53 Kabupaten Nganjuk Rendah Rp6.000.000.000
54 Kabupaten Pamekasan Rendah Rp3.000.000.000
55 Kabupaten Sidoarjo Rendah Rp30.000.000.000
56 Kabupaten Trenggalek Rendah Rp3.000.000.000
57 Kabupaten Tulungagung Rendah Rp1.998.000.000
58 Kota Malang Sedang Rp38.400.000.000
59 Kota Palangkaraya Sedang Rp1.500.000.000
60 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tinggi Rp1.500.000.000
61 Kabupaten Hulu Sungai Utara Tinggi Rp4.500.000.000
62 Kabupaten Tapin Sangat Tinggi Rp3.300.000.000
63 Kota Banjarmasin Sedang Rp3.000.000.000
64 Kota Balikpapan Sangat Tinggi Rp1.500.000.000
65 Kabupaten Bolaang Mongondow Rendah Rp999.000.000
66 Kabupaten Toli-Toli Rendah Rp3.000.000.000
67 Kabupaten Donggala Rendah Rp3.000.000.000
68 Kabupaten Poso Rendah Rp3.000.000.000
69 Kota Palu Rendah Rp1.000.000.000
70 Kabupaten Tojo Una-Una Rendah Rp3.000.000.000
71 Kabupaten Luwu Rendah Rp6.000.000.000
72 Kota Palopo Sedang Rp12.000.000.000
73 Kabupaten Karangasem Rendah Rp1.866.000.000
74 Kabupaten Dompu Rendah Rp1.998.000.000
75 Kabupaten Lombok Barat Rendah Rp9.000.000.000
76 Kabupaten Lombok Tengah Rendah Rp18.000.000.000
77 Kota Mataram Rendah Rp9.000.000.000
78 Kabupaten Ende Rendah Rp2.500.000.000
79 Kabupaten Manggarai Rendah Rp1.998.000.000
80 Kota Kupang Rendah Rp1.998.000.000
81 Kabupaten Maluku Tenggara Rendah Rp3.000.000.000
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No Pemerintah Daerah
IKF TA 2015 
(PMK No.54/

PMK.07/2014)

Hibah Sumber Dana 
Penerimaan Dalam Negeri 

Air Minum APBN 2015
82 Kabupaten Halmahera Utara Tinggi Rp3.000.000.000
83 Kabupaten Lebak Rendah Rp999.000.000
84 Kabupaten Serang Rendah Rp3.948.000.000
85 Kabupaten Tangerang Rendah Rp6.000.000.000
86 Kabupaten Pohuwato Rendah Rp3.000.000.000
87 Kabupaten Bone Bolango Rendah Rp4.998.000.000

Jumlah Rp442.077.000.000



62

Penerapan Goods and Services Tax di Indonesia 
M. Agus Kristianto

Penerapan Goods and Services Tax di Indonesia

Seperti juga sistem perpajakan pada banyak negara, sistem perpajakan di Indonesia mengenal pajak pusat 
dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yang kemudian sebagian 
disalurkan ke daerah daerah dalam bentuk transfer, pajak daerah oleh pemerintah daerah yang sesuai 
dengan kewenangan pendapatan nilainya relatif kecil. Dalam hal objek pajak mempunyai sifat yang 
benar-benar berbeda, praktik pemungutan tidak menimbulkan permasalahan bagi masyarakat maupun 
bagi fiskus. Akan tetapi terdapat juga objek yang mempunyai karekteristik yang hampir bahkan sama 
antara pajak pusat dengan pajak daerah. Dalam hal demikian, timbul pertanyaan apakah tidak sebaiknya 
pemungutan diintegrasikan dalam bentuk Goods and Services Tax (GST) sebagaimana juga diterapkan di 
banyak negara. Konsekuensi dari penyatuan dimaksud adalah perlunya pola transfer yang baru terkait hasil 
pemungutan GST. Dalam hal penyatuan dimaksud mengambil objek pajak yang sudah menjadi objek pajak 
daerah, maka perubahan pola pemungutan seharusnya tidak menjadikan kapasitas fiskal daerah menjadi 
turun. Penurunan kapasitas fiskal daerah akan berdampak pada pelayanan pemerintahan daerah. Hal itu 
tidak sejalan dengan semangat otonomi dan desentralisasi fiskal yang telah berjalan selama ini. Kajian 
singkat ini menjelaskan secara memadai bahwa penyatuan kurang mendukung kebijakan otonomi daerah 
dan desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2001. Selain berdampak langsung 
pada penurunan kapasitas fiskal daerah, terutama daerah-daerah otonom dengan mencapai kemandirian 
fiskal yang tinggi, risiko penurunan pajak secara nasional juga dapat terjadi. Penurunan kemandirian fiskal 
daerah sebagai suatu konsep mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan desentralisasi fiskalnya 
hendaknya menjadi pertimbangan utama kebijakan perubahan sistem perpajakan secara nasional.

As well as taxation systems in many countries, Indonesia’s tax system classifies the central tax system and 
local taxes. In case of tax objects having a completely different nature, the collecting system does not create 
problems for tax payer as well as for fiscus. But there are also objects that have similar characteristics between 
central tax and local taxes. In such a case, the question arises whether the collection should be integrated in 
the form of Goods and Services Tax/GST that have been adopted by many countries as well. The consequence 
of such integration is the need for a new transfer pattern related to GST collection results. In the case of the 
union referred to take the object of taxes that have become the object of local taxes, then changes in the pattern 
of collection should not make the fiscal capacity of the region to fall. The reduction of fiscal capacity of the 
regions will have an impact on local government services. It is not in line with the spirit of autonomy and fiscal 
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decentralization that has been going on for so long. This brief review adequately explains that unification 
lacks the support of the regional autonomy and fiscal decentralization policies that the government has so far 
implemented. In addition to having a direct impact on the reduction of fiscal capacity of regions, especially 
autonomous regions has achieved fiscal self-sufficiency, the risk of a nationwide tax reduction could also occur. 
The decline of regional autonomy as a fundamental concept in the implementation of regional autonomy with 
fiscal decentralization should be the main balance of policy changes in the national tax system.
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1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang diterapkan 
di negara kesatuan Republik Indonesia adalah 
sistem otonomi yang diikuti dengan desentralisasi 
di bidang fiskal. Tata kelola otonomi daerah ini 
secara serentak mulai diterapkan sejak tahun 
2000 dengan diundangkannya UU 22/1999 
tentang Pemerintahan Daerah yang dilengkapi 
dengan Undang-undang nomor 25/1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah. Secara efektif, desentralisasi fiskal 
mulai diterapkan tahun 2001.

Pola otonomi daerah lebih ditekankan 
pada penyerahan kewenangan pelayanan kepada 
masyarakat dengan prinsip money follows functions. 
Dengan pola tersebut, pola desentralisasi fiskal 
yang mengikutinya mengharuskan penerapan 
transfer antar tingkatan pemerintahan. 
Tingkat pemerintahan dengan kewenangan 
pendapatan lebih besar mengalokasikan sebagian 
pendapatannya kepada tingkatan pemerintahan 
di bawahnya untuk mendanai penyelenggaraan 
layanan pemerintahan. Pada tahun 2015, jumlah 
pajak yang disetor masyarakat ke pemerintah 
daerah sebesar Rp157 triliun, hanya setara 13% 
terhadap Rp1.205 triliun yang diterima pemerintah 
pusat dari penerimaan pajak dalam negeri. Dengan 
kewenangan perpajakan yang sebagian besar 
berada pada pemerintah pusat, peranan transfer ini 
sangat besar bagi pendapatan pemerintah daerah. 
Bahkan pada sebagian besar pemerintah daerah, 
peranan transfer mencapai sekitar 80% dari total 
pendapatan.

Pajak merupakan sumber utama pendanaan 
penyelenggaraan negara. Pungutan ini bersifat 
memaksa dengan subjek ataupun wajib pajak 
seluruh anggota masyarakat, baik itu perseorangan 
maupun badan. Oleh karena satu subjek ataupun 
wajib pajak bisa menjadi subjek ataupun wajib 
beberapa jenis pajak dan tingkatan fiskus yang 
berbeda, maka kewajiban perpajakan dianggap 
menjadi hal yang merepotkan bagi masyarakat.

Seperti juga sistem perpajakan pada banyak 
negara, sistem perpajakan di Indonesia mengenal 
sistem pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat 
dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, 
pajak daerah oleh pemerintah daerah. Dalam hal 
objek pajak mempunyai sifat yang benar-benar 
berbeda, praktik pemungutan tidak menimbulkan 
permasalahan bagi masyarakat maupun bagi fiskus. 
Akan tetapi terdapat juga objek yang mempunyai 
karekteristik yang hampir bahkan sama antara 
pajak pusat dengan pajak daerah.

Dengan pertimbangan efisiensi pemungutan 
serta terdapat mekanisme alokasi transfer, perlu 
dilakukan kajian mengenai penyatuan jenis-jenis 
pajak daerah menjadi pajak pusat. Dalam hal ini 
adalah jenis-jenis pajak dengan karakteristik objek 

yang sama. Penyatuan pajak daerah yang berbasis 
transaksi dengan PPN menjadi jenis pajak baru bisa 
menjadi alternatif. Goods and services Tax (GST) 
merupakan jenis pajak yang pada beberapa negara 
digunakan mengintegrasikan pajak-pajak dengan 
basis penyerahan atau transaksi. Di Indonesia 
terdapat objek pajak dengan basis transaksi 
dipungut secara sendiri-sendiri oleh pemerintah 
pusat dan oleh pemerintah daerah.

Pajak dengan basis transaksi merupakan 
jenis pajak yang dipungut baik oleh pemerintah 
pusat ataupun pemerintah daerah. Pada pemerintah 
pusat dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai yang 
dikenakan pada setiap penyerahan barang dan jasa 
dengan tarif persentase tertentu dari pertambahan 
nilai pada barang jasa yang diserahkan. Pada 
pemerintah daerah terdapat beberapa jenis pajak 
dengan objek serupa, yaitu penjualan barang dan 
jasa, terutama kepada konsumen akhir. Jenis-jenis 
pajak tersebut adalah pajak-pajak dengan objek 
jasa hotel, restoran, hiburan, parkir.

Dengan karekterisitik yang sama, 
pemungutan pajak dimungkinkan akan lebih 
efektif dan efisien jika dilakukan oleh pihak yang 
sama. Jika pada akhirnya dapat dilakukan suatu 
mekanisme transfer untuk menyalurkan hasil 
pajak kepada pemerintah daerah, pengintegrasian 
pemungutan oleh satu pihak akan dapat diterima 
dengan alasan lebih efisien. Dengan asumsi tingkat 
kepatuhan masyarakat pembayar pajak yang tinggi, 
sumber daya untuk melakukan pemungutan cukup 
disediakan oleh satu pihak saja, dalam hal ini 
pemerintah pusat.

2. PERMASALAHAN

Praktik hubungan keuangan antara 
pemerintah pusat/federal dengan pemerintah 
daerah/lokal yang dianut negara-negara di 
dunia dalam bidang perpajakan cukup beragam 
untuk setiap jenis/kelompok objek pajak. Pajak 
Penghasilan misalnya. Di Indonesia jenis pajak 
ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah 
pusat; beberapa negara memberi kewenangan 
kepada tingkat pemerintahan di bawahnya 
untuk ikut memungut seperti di Amerika Serikat, 
Denmark, Norwegia, dan Swedia. Pada jenis pajak 
dengan basis transaksi telah diterapkan pemberian 
kewenangan terbatas pada tingkatan pemerintahan 
lokal.

Pada jenis pajak yang berbasis transaksi, 
dikenal pajak penjualan ataupun pajak pertambahan 
nilai yang secara umum dipraktikan secara beragam 
di banyak negara. India menjalankan kebijakan 
pajak pertambahan nilai baik oleh pemerintah 
federal maupun negara bagian. Pemerintah Kanada 
melakukan pemungutan pajak penjualan pada 
pemerintah federal serta pada negara bagian 
walaupun tidak seluruhnya. Pemerintah pusat kita 
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memungut pajak pertambahan nilai atas setiap 
nilai tambah barang dan jasa yang ditransaksikan 
dan pemerintah daerah memungut pajak penjualan 
barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Kajian ini membatasi permasalahan atau 
manfaat pada alternatif penggabungan antara 
PPN dengan pajak daerah yang berbasis konsumsi 
dibandingkan jika masing-masing tingkatan 
pemerintahan tetap memungut seperti praktik 
sekarang ini. Permasalahan atau manfaat yang 
menjadi pembahasan dampak terhadap tarif pajak, 
potensi kehilangan atau tambahan pendapatan 
secara nasional dengan dampaknya terhadap 
hubungan keuangan antara pemerintah pusat 
dengan pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU 28/2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 16 jenis 
pajak daerah yang terdiri dari 5 jenis kewenangan 
pemerintah provinsi dan 11 jenis kewenangan 
pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi 
berhak memungut Pajak Kendaraan Bermotor, 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan 
dan Pajak Rokok. Pemerintah kabupaten/kota dapat 
mengenakan pajak pada 9 objek yang sekaligus 
mencerminkan jenis pajak adalah hotel, restoran, 
hiburan, reklame, penerangan jalan dengan objek 
konsumsi listrik, parkir, mineral bukan logam 
dan batuan, air tanah, dan sarang burung walet. 
Selanjutnya terdapat 2 jenis pajak terkait tanah 
dan bangunan, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan & Perkotaan/PBB-P2 dan Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB.

Dari 16 jenis pajak di atas, PKB, BBNKB,  
PBB-P2 dan BPHTB merupakan jenis pajak atas 
kepemilikan atau peralihan hak sehingga bukan 
objek PPN. Reklame luar ruang, parkir, pengambilan 
sumber daya alam atau pengambilan langsung dari 
alam seperti air permukaan, MBLB, air tanah, dan 
sarang burung walet juga tidak menjadi objek PPN. 
Selanjutnya yang menjadi objek PPN dan sekaligus 
menjadi objek pajak daerah bahan bakar kendaraan 
bermotor dan rokok. Sedangkan pemakaian listrik 
yang merupakan objek PPJ tanpa kecuali. Oleh 
karena dikategorikan sebagai barang strategis, 
penyerahan listrik tidak seluruhnya dikenakan PPN. 
Selain itu, terdapat pengenaan pajak daerah dalam 
rangka pengaturan ruang publik dan pengendalian 
penggunaan kendaraan, serta dasar pengenaan 
pajak juga ditetapkan oleh daerah, yaitu reklame 
dan parkir.

Dengan batasan-batasan tersebut, maka 
objek pajak daerah yang dikaji dalam rangka 
kemungkinan untuk diintegrasikan dengan objek 
PPN menjadi objek GST adalah hiburan, hotel 
dan restoran. Pengenaan pajak tiga jenis objek 
dimaksud adalah murni didasarkan pada realisasi 
kegiatan ekonomi berupa transaksi jual beli. Dapat 
terjadi bermacam variasi dalam bertransaksi 

antar para pihak, akan tetapi terdapat persamaan 
pada dasar pengenaan, yaitu nilai transaksi yang 
terjadi antar pihak yang bebas satu sama lain 
serta tidak terdapat maksud lain yang menjadi 
dasar pengenaannya kecuali aktivitas ekonomi 
semata. Walaupun disebutkan pajak hiburan juga 
dimaksudkan untuk maksud lain selain aktivitas 
ekonomi, tetapi pengendalian arahnya lebih pada 
meminimalkan dampak negatif secara sosial/moral 
kemasyarakatan. Menurut penulis, aspek tersebut 
sebaiknya didekati dengan penegakan aturan, tidak 
dengan mekanisme pajak. Kajian singkat ini tidak 
mencakup atau memasukan objek pajak PPN saat 
ini karena dengan sendirinya akan menadi objek 
GST. Dalam pembahasan, kajian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang 
disajikan dimaksudkan untuk melengkapi sebagai 
latar belakang analisis.

Sejarah Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan
Jenis pajak ini telah dipungut sejak awal 

terbentuknya NKRI. Penerapan jenis pajak ini 
ditandai dengan ditetapkannya Undang-undang 
No. 14 Tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak 
Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah 
Penginapan. Pada awalnya pajak ini diterapkan 
masih terbatas pada rumah makan oleh Pemerintah 
DKI mulai tahun 1962 berdasarkan Peraturan 
Daerah No. 4 Tahun 1962 yang kemudian 
dirubah dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 
1977 sekaligus menambah objek pakan untuk 
penginapan dan jasa katering.

Pajak daerah dengan objek pajak hotel, 
restoran dan hiburan memberikan sumbangan 
pendapatan yang cukup besar terhadap 
pendapatan perpajakan daerah. Jenis pajak ini 
mulai diterapkan secara serentak pemungutan oleh 
daerah pada tahun 1997 dengan ditetapkannya UU 
nomor 18 tahun1997 tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah. Objek pajak hotel dan restoran 
dipungut dalam jenis Pajak Hotel dan Restoran, 
sedangkan objek hiburan dipungut dalam jenis 
Pajak Hiburan. Undang-undang ini dapat dikatakan 
merupakan batu pijakan bagi perubahan tata kelola 
pemerintahan Republik Indonesia ke arah otonomi 
daerah yang secara serentak dicanangkan pada 
tahun 1999 dengan ditetapkannya UU Nomor 22 
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 
Nomor 25 tahun yang sama tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 
hanya seumur jagung. Seiring dengan reformasi 
pemerintahan dari yang sebelumnya terpusat 
menjadi bentuk otonomi daerah dengan 
desentralisasi fiskalnya, undang-undang dimaksud  
juga dirubah dengan UU nomor 34 tahun 2000 
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 
Pengaturan mendasar dalam undang-undang 
ini adalah pemberian kewenangan kepada 
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daerah untuk menggali potensi sumber-sumber 
keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan 
retribusi daerah selain yang telah ditetapkan dalam 
undang-undang dengan tetap mengacu pada aspirasi 
masyarakat. Kebijakan ini dikenal dengan kebijakan 
open list dan diambil dalam rangka mendukung 
pola otonomi daerah dengan desentralisasi fiskal 
yang mengharuskan daerah untuk makin mandiri 
dalam pembiayaan pembangunan dan operasional 
pemerintahan darah. Kebijakan open list ini pada 
kenyataan tidak begitu efektif sehingga dilakukan 
perubahan lagi pada tahun 2009.

Kebijakan open list yang dianut UU 34 tahun 
2000 yang awalnya diharapkan akan meningkatkan 
penerimaan daerah sehingga dapat menutup 
kekurangan kebutuhan pengeluaran daerah 
ternyata tidak tercapai. Ketergantungan kepada 
dana transfer dari pemerintah pusat tetap besar 
dan dengan porsi yang tidak berkurang. Dapat 
dikatakan tidak ada jenis pungutan, atau lebih 
tepatnya objek pajak baru yang dapat dipungut 
oleh daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 
dalam undang-undang. Bahkan hampir semua 
pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah 
berdampak kurang baik terhadap iklim investasi 
di daerah, terutama mengakibatkan ekonomi biaya 
tinggi dan menghambat arus barang dan jasa antar 
daerah. Pada akhirnya, sistem pungutan open list 
dirubah menjadi closed list dengan ditetapkannya 
UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah.

Satu hal yang dapat dicatat bahwa objek 
pajak berupa jasa hotel, restoran dan hiburan selalu 
menjadi objek pajak yang dipungut oleh daerah 
sejak awal. Pada UU Nomor 28 tahun 2009, tiga 
objek pajak dimaksud dipungut dalam jenis pajak 
sendiri-sendiri, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran 
dan Pajak Hiburan masing-masing dengan tarif 
maksimum 10% dan 75% khusus untuk objek pajak 
jasa hiburan. Tiga jenis pajak dimaksud dipungut 
dengan cara berdasarkan perhitungan wajib pajak 
sendiri atau dikenal dengan sistem pemungutan 
self assesment. Pola pemungutan ini sama dengan 
sistem pemungutan atas PPN pada pemerintah 
pusat.

Penerapan Goods and Services Tax Australia
Goods and Services Tax (GST) diterapkan 

secara bervariasi di banyak negara. Di Kanada, 
GST diterapkan oleh pemerintah federal dan dapat 
digabung dengan pajak penjualan lokal dengan 
sebutan Harmonized Sales Tax/HST. Tarif pajak 
oleh pemerintah federal akan berlaku sama untuk 
seluruh negara bagian, akan tetapi tarif pajak 
penjualan bisa berbeda antar negara bagian yang 
menyebabkan gabungan tarif menjadi tarif HST 
yang berbeda pula.

Di India, GST diterapkan baik oleh pusat 
maupun negara bagian. Secara umum, penerapan 

GST di India mirip dengan penerapan PPN di 
Indonesia, yaitu dengan sistem pajak masukan 
dan keluaran lengkap dengan sistem kredit pajak. 
Artinya, pajak masukan merupakan kredit pajak 
untuk mengurangi jumlah pembayaran atas 
pajak keluaran. Jika di Indonesia PPN diterapkan 
hanya oleh pemerintah pusat, di India, GST juga 
diterapkan oleh negara bagian lengkap dengan 
sistem pajak masukan-keluaran. Pada praktik 
oleh Kanada dan India dimaksud, hasil pungutan 
GST oleh pemerintah federal tidak ditindaklanjuti 
dengan kebijakan bagi hasil.

Penerapan GST yang sama dengan penerapan 
PPN adalah penerapan GST oleh pemerintah 
Australia. GST merupakan kewenangan pemerintah 
federal. GST diterapkan secara nasional tanpa 
tambahan atau irisan oleh pajak daerah. Pola 
bagi hasil atas pemungutan GST dilakukan oleh 
Pemerintah Federal Australia. Akan tetapi, sebagai 
gantinya GST yang dipungut oleh pemerintah 
federal “dibagihasilkan” kepada negara bagian.

Sama dengan tatacara pemungutan PPN, GST 
dipungut pada setiap penyerahan barang dan jasa, 
mulai dari produsen/importir hingga ke konsumen. 
Pada GST juga diterapkan sistem kredit pajak. Pajak 
masukan oleh satu pihak seperti agen, pedagang 
grosir yang menjual pada pihak lain seperti 
pedagang eceran akan mengurangi jumlah setoran 
pajak yang dipungut. GST berhenti pada konsumen 
akhir. Pihak-pihak yang terlibat dalam rantai 
perdagangan barang dan jasa kena pajak termasuk 
pengusaha hiburan, hotel dan restoran. Dengan 
kata lain, pajak yang dipungut oleh pengusaha 
hotel dari penggunan jasa akan disetorkan setelah 
dikredikan/dikurangi dengan pajak masukan yang 
dibayar oleh pegusaha hotel.

Sistem bagi hasil GST oleh pemerintah federal 
berbeda dengan sistem bagi hasil yang diterapkan 
di Indonesia. Indonesia menerapkan skema bagi 
hasil sepenuhnya berdasarkan daerah asal sumber 
pendapatan pajak, dalam hal ini PPh OP Pasal 21, 
Pasal 25 dan 29 serta PBB.

Sistem bagi hasil GST oleh pemerintah 
federal mempertimbangkan kapasitas fiskal negara 
bagian. Makin kecil kapasitas fiskal suatu wilayah 
dibandingkan dengan kebutuhanannya, akan makin 
besar wilayah tersebut mendapat bagi hasil GST. 
Kebijakan dimaksud mengakibatkan bahwa negara 
bagian dengan sumbangan GST yang dipungut di 
wilayahnya lebih kecil dibanding negara bagian 
lainnya bisa mendapat bagi hasil GST lebih besar. 
Dalam hal ini, dasar untuk melakukan bagi hasil 
GST sebenarnya juga diadopsi oleh pemerintah 
Indonesia dalam penentuan alokasi Dana Alokasi 
Umum.

Pajak Pertambahan Nilai
PPN adalah bentuk pajak tidak langsung yang 

dipungut pada berbagai tahap dari rantai produksi 
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- distribusi. Jika dirancang dan dilaksanakan pada 
setiap tahapan rantai produksi-distribusi dan 
secara efektif dipungut hanya pada nilai tambah 
yang dihasilkan pada setiap tahapan produksi-
distribusi, PPN secara umum tidak berbeda dengan 
pajak yang dipungut atas penjualan eceran/ritel 
tunggal untuk tujuan konsumsi.

Pajak Pertambahan Nilai telah menyebar 
ke seluruh dunia, perdagangan internasional 
barang dan jasa juga berkembang pesat dalam 
perekonomian yang semakin mengglobal. Salah 
satu konsekuensi dari perkembangan ini telah 
terjadi interaksi antar sistem pajak ini, bersama 
dengan muculnya risiko pajak berganda dan non-
perpajakan yang tidak diinginkan sehubungan 
dengan tidak adanya koordinasi pajak pertambahan 
nilai secara internasional.

Pajak Pertambahan Nilai dapat dipungut 
beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur 
produksi-distribusi. Kendatipun dipungut 
beberapa kali, tetapi karena pengenaannya hanya 
terhadap pertambahan nilai yang timbul pada 
setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur 
perusahaan berikutnya, maka beban pajak ini 
pada akhirnya tidaklah lebih berat. Pertambahan 
nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-
faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam 
menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan 
memperdagangkan barang atau pemberian 
pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua 
biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan 
laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah 
kerja, dan laba pengusaha adalah merupakan unsur 
pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai.

Tujuan menyeluruh dari PPN adalah untuk 
mengenakan pajak berbasis luas pada konsumsi, 
yang dipahami konsumsi akhir rumah tangga. Pada 
prinsipnya hanya individu swasta, yang dibedakan 

dari bisnis, terlibat dalam konsumsi di mana PPN 
ditargetkan. Dalam praktiknya, bagaimana pun, 
PPN tidak hanya diterapkan pada konsumsi oleh 
individu swasta, tetapi juga pada berbagai entitas 
yang terlibat dalam kegiatan non-bisnis.

Konsekuensi penting dari proposisi mendasar 
PPN adalah pajak atas konsumsi akhir oleh rumah 
tangga, artinya beban PPN tidak berhenti pada 
dunia usaha. Dunia usaha akan meneruskan aliran 
pungutan PPN sampai berhenti pada rumah tangga. 
Ini mengikuti logika dasar bahwa PPN sebenarnya 
merupakan pajak atas konsumsi rumah tangga.

Sumbangan pendapatan PPN terhadap 
penerimaan perpajakan cukup dominan. 
Pada tahun 2015, dari total Rp1.240 triliun 
pendapatan perpajakan, Rp410 triliun atau setara 
33% bersumber dari PPN. Walaupun terdapat 
pengecualian-pengecualian objek pajak yang tidak 
dikenakan, jenis pajak ini merupakan sumber 
pendapatan negara terbesar kedua setelah Pajak 
Penghasilan.

Perkembangan Pajak Daerah
Perkembangan pajak daerah menunjukan 

pertumbuhan yang cukup besar selama enam 
tahun terakhir.  Secara nasional, pajak daerah 
baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/
kota meningkat dari Rp40 triliun pada tahun 2010 
melonjak menjadi Rp148 triliun pada tahun 2015. 
Pertumbuhan pajak daerah pada kurun waktu 
tersebut rata-rata mencapai 22%, suatu capaian 
yang sangat besar. Capaian pertumbuhan pada jenis 
pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/
kota, termasuk Provinsi DKI, mencapai 27 persen, 
melebihi pertumbuhan secara keseluruhan. 
Pengalihan BPHTB dan PBB-P2 sebagai pajak 
pusat menjadi pajak daerah pada kabupaten/kota 
dan perumbuhan yang tinggi pada penerimaan 
pajak atas hotel, restoran dan hiburan merupakan 

Grafik 1 Perkembangan Pajak Daerah
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penyumbang utama lonjakan pendapatan pajak 
daerah.    

Walaupun tidak setinggi rata-rata 
pertumbuhan pajak keseluruhan, pajak yang 
bersumber dari usaha hiburan, hotel dan restoran 
meningkat cukup tinggi juga. Sebagai catatan pada 
kurun waktu tersebut terdapat tiga jenis pajak 
baru yang menjadi kewenangan daerah, yaitu PBB 
P2, BPTB dan Pajak Rokok. Penerimaan pajak dari 
objek restoran, hotel, dan hiburan rata-rata tumbuh 
19% pada kurun waktu tahun 2010 hingga 2015. 
Pertumbuhan ini menjadi lebih berarti jika dilihat 
bahwa basis pajak merupakan transaksi yang 
mencerminkan kegiatan ekonomi di masyarakat 
yang dinamis. Mengingat belanja untuk keperluan 
rekreasi, baik itu hiburan, wisata menginap atau 
makan di luar rumah bukan kebutuhan mendasar 
rumah tangga, pertumbuhan tiga jenis pajak terkait 
mencerminkan pola pengeluaran masyarakat 
untuk kebutuhan sekunder yang makin meningkat 
dari tahun ke tahun. Grafik 1 menunjukkan 
pertumbuhan yang konsisten atas hasil pendapatan 
dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan 
pada pemerintahan kabupaten dan kota.

Selain itu, sudah cukup banyak daerah yang 
mampu mengelola tiga jenis pajak dimaksud dengan 
baik. Terdapat 20 daerah dengan pendapatan 
yang bersumber dari tiga jenis pajak tersebut 
lebih dari Rp100 miliar setahun sebagaimana 
ditunjukkan pada tabel di bawah. Bahkan terdapat 
dua daerah daerah telah mencapai hitungan triliun 

rupiah. Pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2015 
mengumpulkan pendapatan Pajak Hiburan, Hotel 
dan Restoran mencapai Rp4,2 triliun. Hal sama 
juga terjadi pada pemerintah Kabupaten Badung, 
Bali yang mengumpulkan Rp1,9 triliun. Dua daerah 
tersebut tidak mendapat alokasi Dana Alokasi 
Umum dari pemerintah pusat. Hal itu berarti dua 
daerah tersebut telah berstatus mandiri fiskal.

Keunggulan Goods and Services Tax
Keunggulan GST secara tidak langsung 

mencerminkan kelemahan sistem perpajakan yang 
saat ini telah berjalan, yaitu dipisahkan antara 
objek pajak pusat dengan objek pajak daerah. 
Namun demikian pula kelemahan GST tidak dengan 
sendirinya merupakan cermin keunggulan sistem 
perpajakan yang telah berjalan selama ini.

Dengan digabungkannya pemungutan pajak 
daerah dengan pajak pusat untuk jenis objek yang 
sejenis, pemungutan akan menjadi lebih efektif 
dan efisien. Efektif karena pemungutan oleh 
pemerintah pusat dapat dikaitkan antara satu 
Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya pada setiap 
titik penyerahan. Oleh karena semuanya terpusat, 
maka biaya pemungutan juga menjadi lebih efisien 
dibandingkan jika dipungut oleh masing-masing 
fiskus.

Selain itu, dengan digabungkannya 
pemungutan pajak masyarakat hanya menghadapi 
satu fiskus sehingga laporan cukup ke pemerintah 
pusat. Dari sisi wajib pajak, langkah ini akan 

Tabel 1 Urutan 20 Daerah Terbesar Pajak Hiburan, Hotel, dan Restoran
(dalam jutaan rupiah)
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membantu karena wajib pajak hanya berhadapan 
dengan satu fiskus saja untuk jenis-jenis pajak yang 
harus dibayar dan dilaporkan.

Walaupun demikian, efektivitas dan efisiensi 
ini masih harus diuji lebih jauh. Dari 16 jenis pajak 
daerah, pajak restoran, pajak hotel dan pajak 
hiburan merupakan jenis pajak yang memiliki 
banyak kesamaan dengan PPN yang dipungut oleh 
pemerintah pusat. Kesamaan dalam hal sistem 
pemungutan maupun wajib pajak serta objek 
pajak. Dari sistem pemungutan, tiga jenis pajak 
dimakud dipungut dengan model berdasarkan 
laporan dari wajib pajak atau lebih dikenal dengan 
self assesment. Dari sisi wajib pajak, pajak hotel, 
restoran dan hiburan menyasar para pengusaha, 
sama dengan wajib pajak PPN yaitu pengusaha 
dengan status Pengusaha Kena Pajak.  Basis 
pajak ketiga jenis pajak dimaksud adalah nilai 
transaksi antara penjual dengan pembeli. Jika PPN 
menggunakan mekanisme kredit pajak, pada pajak 
daerah berdasarkan nilai transaksi murni. Dalam 
hal pengusaha yang menjadi wajib pajak daerah 
saat ini menjadi wajib pajak GST, maka pengusaha 
akan dapat meyesuaikan sistem pelaporan dengan 
cepat karena pada dasarnya hal itu juga sudah 
diterapkan pada pelaporan pajak daerah.

Kelemahan Goods and Services Tax
Dari praktik hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dengan daerah, terutama dalam 
sistem transfer, setiap perubahan kebijakan 
perlu mempertimbangkan dampaknya pada 
sistem desentralisasi fiskal. Pada kaitan pratik 
inilah kelemahan/kekurangan sistem GST dilihat. 
Pertama-tama harus mempertimbangkan atau 
bahkan merombak total sistem transfer dan 
variabel-variabel yang digunakan untuk alokasi dana 
transfer, terutama DAU. PPN yang menjadi sumber 
utama pendapatan negara adalah komponen utama 
dari pendapatan negara yang menjadi dasar alokasi 
DAU. GST yang merupakan integrasi PPN dengan 
pajak daerah akan menghilangkan komponen 
utama alokasi DAU.

Jumlah PAD dengan pajak sebagai 
penyumbang terbesar merupakan salah satu 
indikator kinerja pemerintahan sekaligus 
menunjukan kemandirian daerah. Untuk menunjang 
kinerja dimaksud, selain mengintensifkan 
pemungutan, daerah juga akan dipacu untuk 
mengembangkan faktor-faktor yang mendorong 
perekonomian sehingga secara langsung akan 
meningkatkan pendapatan perpajakan daerah. Jika 
dampak langsung dari kinerja dibidang ekonomi 
tidak langsung dirasakan oleh daerah, maka dapat 
menimbulkan keengganan daerah untuk berkreasi 
mendorong sektor ekonomi. Pada akhirnya daerah 
akan makin menggantungkan pada alokasi transfer 
dari pemerintah pusat. 

Kelemahan ke tiga adalah tertundanya 

pendapatan dari tiga jenis pajak daerah dimaksud 
yang selama ini merupakan sumber penerimaan 
langsung bagi daerah karena harus melalui 
mekanisme bagi hasil. Hasil pemungutan pajak 
langsung dapat digunakan untuk mendanai belanja 
pelayanan masyarakat.

Permasalahan berikutnya adalah risiko 
penurunan hasil pemungutan pajak secara 
nasional. Dengan perkembangan yang sangat 
tinggi berupa pertumbuhan sekitar 19% per dari 
tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 jauh di 
atas pertumbuhan PPN pada pemerintah pusat, 
pengalihan tiga jenis pajak menjadi GST dapat 
berdampak pada penurunan penerimaan pajak 
secara nasional.

Selain itu, untuk menjaga agar jumlah pajak 
yang bersumber dari penyerahan secara nasional 
tidak turun, maka perlu kenaikan tarif dari tarif 
yang berlaku untuk PPN saat ini. Hal ini dikarenakan 
terdapat PPN masukan dari objek pajak daerah 
yang menjadi komponen biaya produksi. PPN 
masukan tersebut tidak dapat dikreditkan/
dikurangkan dari nilai pajak daerah yang dipungut. 
Misalnya hotel yang membeli peralatan atau bahan 
untuk operasional lainnya yang merupakan Barang 
Kena Pajak/BKP akan mebayar PPN (masukan) 
atas pembelian dimaksud, pada saat melakukan 
pelayanan dan memungut pajak hotel, selaku wajib 
pajak pengusaha hotel akan menyetor ke daerah 
sebesar jumlah yang dipungut dari penerima 
layanan selaku subjek pajak. Atas PPN yang dibayar 
tidak dapat dikreditkan. Agar tidak mengurangi 
hasil dari akumulasi PPN dengan pajak daerah 
terkait, tarif GST harus lebih tinggi dari PPN untuk 
menggantikan PPN yang selama ini telah menjadi 
komponen biaya pada industri yang merupakan 
objek pajak daerah.

Terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah 
perubahan peta kapasitas fiskal daerah secara 
nasional, sumbangan tiga jenis pajak terhadap 
pendapatan perpajakan pada kabupaten/kota 
menyumbangkan porsi yang cukup besar. Pada 
tahun 2015, sumbangan dimaksud mencapai 
lebih dari 18 persen. Dengan diintegrasikan 
menjadi pajak pusat, akan menurunkan kapasitas 
fiskal daerah sehingga ketergantungan terhadap 
pemerintah pusat dalam bentuk transfer makin 
besar; kondisi yang tidak sejalan dengan tujuan 
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Selanjutnya terdapat fakta yang seyogyanya 
menjadi pertimbangan atas setiap kebijakan yang 
akan mempengaruhi hubungan keuangan antara 
pemeritah pusat dengan pemerintahan daerah. 
Keadaan dimaksud adalah sistem otonomi daerah 
dengan desentralisasi fiskal yang melekat. Salah 
satu pemikiran yang menjadi dasar penerapan 
otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah adalah otonomi yang 
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bertanggungjawab yang diartikan sebagai 
“pemberian hak dan kewenangan kepada daerah 
dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus 
dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan 
pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan 
dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, 
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, 
dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan 
yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-
daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.” Dalam kerangka 
inilah, kebijakan desentralisasi fiskal harus sejalan 
dengan tujuan pemberian otonomi itu sendiri.

3. KESIMPULAN

Dari penjelasan pada uraian di atas, sistem 
perpajakan yang terkait dengan basis pajak 
penyerahan atau transaksi yang selama ini menjadi 
objek pajak daerah sebaiknya tetap dipisahkan dari 
objek pajak pusat. Selain keunggulan sebagaimana 
disebutkan di atas, pajak daerah dengan objek 
transaksi/penyerahan tetap dipertahankan. 
Objek pajak merupakan konsumsi akhir dan habis 
dikonsumsi sehingga tingkat lokalitasnya sagat 
tinggi jika tidak dapat dikatakan mutlak. 

Pajak mengindikasikan tingkat kemandirian 
daerah. Makin besar peran pajak terhadap 
pendapatan yang menjadi sumber pendanaan 
layanan umum, semakin mandiri daerah. Oleh 
karena pajak bersumber dari pungutan langsung dan 
menjadi beban masyarakat, pada sistem demokrasi 
pemerintah daerah akan dituntut memberikan 
layanan yang lebih baik. Dengan berbagai macam 
cara masyarakat akan ikut mengawasi jalannya 
pemerintahan daerah karena ikut mendanai secara 
langsung.

Sifat lokalitas yang tinggi dapat membuat 
sistem pemungutan lebih efektif karena fiskus 
lebih mengenali wajib pajak. Perkembangan dari 
para wajib pajak akan menjadi perhatian dari 
pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai 
sumber pendapatan untuk mendanai layanan 
umum. Selain itu, pemerintah daerah dapat 
mengkaitkan kepatuhan wajib pajak dengan layanan 
pemerintahan. Misalnya pemberian perijinan untuk 
suatu usaha yang akan menjadi pengusaha kena 
pajak daerah, pemerintah daerah dapat segera 
mendata setiap perijinan yang diterbitkan. 

Masih terdapat kemungkinan penerapan 
GST dengan penyesuaian agar tidak berdampak 
terutama pada penurunan kemandirian daerah. 
Penyesuaian dimaksud bisa dalam bentuk tarif 
tambahan sebagaimana diterapkan pada HST oleh 
Kanada sedemikian rupa sehingga pendapatan 
daerah tidak turun. Akan tetapi hal itu menambah 
beban masyarakat sehingga alternatif ini benar-
benar perlu dikaji lebih jauh lagi, bahkan jika 

diperlukan dalam bentuk penelitian yang mendalam. 
Secara deskriptif telah ditunjukkan kelebihan pola 
pemungutan pajak oleh daerah atas objek restoran, 
hotel, dan hiburan terpisah dari pemungutan pajak 
dengan basis produksi-distribusi-konsumsi oleh 
pemerintah pusat melalui PPN, kebijakan politik 
dalam bidang perpajakan mempunyai dinamikanya 
sendiri. 
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Analisis Efisiensi Belanja Langsung Melalui Penguatan 
Belanja Modal Daerah dan Implikasinya Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Regional

Peningkatan dana transfer ke daerah belum maksimal menanggulangi kesenjangan fiskal dan ekonomi 
regional yang kompetitif. Penelitian dana transfer di beberapa negara telah dilakukan sebelum pelaksananan 
otonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran earmarked grants terhadap pola belanja di daerah dan 
kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian menggunakan pendekatan 
kuantitatif yang bersifat explanatory research dengan model regresi linear berganda. Analisis melibatkan 
variabel independen belanja modal daerah dan PAD sedangkan PDRB  sebagai variabel dependen. Data 
penelitian bersumber dari laporan realisasi APBD dan Data Non Keuangan Daerah tahun 2013-2015. Hasil 
penelitian membuktikan belanja modal daerah berpengaruh positif terhadap PDRB dengan p-value 0,01 dan 
elastisitas 2.63. Pengujian kedua membuktikan PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi regional dengan nilai p-value sebesar 0.134. Belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap 
PAD dengan p-value sebesar 0.366. Belanja produktif dalam bentuk pengeluaran modal daerah mampu 
mendorong kinerja ekonomi regional. Pemerintah daerah dapat memperbaiki pengelolaan keuangan 
daerah salah satunya dengan mempertajam kualitas belanja. 
Kata Kunci : pertumbuhan, pendapatan, transfer

Transfer funds to regions continue to increase every year. It has not been maximally overcome fiscal gaps 
and competitive regional economies. Research of transfer funds has been made in several countries before  
regional autonomy is implemented. This study analyzed the role of earmarked grants towards increasing 
regional economic growth and spending patterns in the region. The research used quantitative approach that 
is explanatory research. Testing used multiple linear regression model. The analysis involved independent 
variables namely regional capital spending and PAD while Gross Regional Domestic Bruto (PDRB) as the 
dependent variable. The research data is sourced from the realization of APBD and Regional Non-Financial 
Reports in 2013-2015. The result proved that regional capital spending has positive effect to PDRB with p-value 
0.01 and elasticity 2.63. The second test proves PAD has an insignificant effect on regional economic growth with 
a p-value of 0.134. Capital spending have no significant effect on PAD with p-value of 0.366. Capital spending 
as productive expenditure can encourage regional economic growth. Local governments should improve local 
financial management. Quality regional spendings are reflected in a better proportion of capital expenditure.
Keywords : growth, income, transfer
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1. PENDAHULUAN

Lebih dari lima belas tahun penerapan 
desentralisasi fiskal di Indonesia ternyata masih 
menyisakan masalah kapasitas daerah dan 
tata kelola keuangan yang rendah. Persoalan 
ketimpangan pembangunan antardaerah 
dan disparitas fiskal menjadi permasalahan 
desentralisasi fiskal saat ini. Tantangan terberat 
dalam membangun desentralisasi fiskal bukan 
hanya memberi dana kepada pemerintah daerah, 
tetapi menciptakan dampak peningkatan kualitas 
pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi 
regional. Pemerintah daerah memiliki peran 
penting dalam memajukan kondisi sosial ekonomi 
masyarakat. APBN mengalokasikan sekitar 37% 
dari total belanja untuk dialihkan ke APBD pada 
tahun 2017. 

Belanja pemerintah dalam bentuk 
transfer ke daerah terus mengalami peningkatan 
setiap tahunnya dan telah melampaui belanja 
kementerian/lembaga. Transfer ke daerah 
ditetapkan alokasinya sebesar Rp764,9 triliun 
atau meningkat sebesar 7,1% dibandingkan 
APBN-P 2016. Apabila dibandingkan dengan lima 
tahun sebelumnya, alokasi transfer ke daerah 
tahun 2017 meningkat dua kali lipat. Peningkatan 
ini merupakan refleksi pemerintah pusat yang 
memperhatikan pembangungan dan kemajuan 
daerah. Pertumbuhan ekonomi nasional tentunya 
tidak terlepas dari kemajuan ekonomi regional.

Peningkatan alokasi transfer ke daerah setiap 
tahunnya ternyata belum maksimal menanggulangi 
kemiskinan, pemerataan infrastruktur, kesenjangan 
fiskal, dan pembangunan ekonomi regional yang 
kompetitif (Martowardojo, 2011). Pemerintah terus 
berupaya memberi perhatian yang besar terhadap 
penerapan desentralisasi fiskal melalui instrumen 
transfer ke daerah. Implikasinya adalah jumlah 
transfer ke daerah dalam APBN memperlihatkan 
peningkatan setiap tahunnya. Implementasi 
transformasi transfer ke daerah belum sepenuhnya 
membangkitkan kemandirian daerah. Karakteristik 
daerah, kondisi geografis, dan ketersediaan sumber 
daya menjadi faktor fundamental. 

Beberapa daerah memiliki rasio kemandirian 
fiskal tinggi sedangkan sebagian besar lainnya 
masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. 
Proporsi dana transfer ke daerah masih didominasi 
oleh DAU, dan terbesar kedua adalah dana transfer 
khusus. APBD sebagai regulator memiliki peran 
penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan 
untuk menyediakan layanan masyarakat sekaligus 
menjadi instrumen fiskal di daerah. Peran 
tersebut semakin menguat pada era desentralisasi 
fiskal. Hal ini memunculkan konsekuensi kuat 
dalam kerangka akuntabilitas, transparansi dan 
pertanggungjawaban APBD. Pelaksanaan fungsi 
pemerintahan dapat berjalan secara baik apabila 

didukung dengan pendapatan memadai.
APBD merefleksikan arah pencapaian tujuan 

visi dan misi yang ditetapkan daerah. Hakikat 
misi daerah ditujukan untuk kemajuan ekonomi 
yang lebih baik. Realisasi dan pengalokasian dana 
APBD merefleksikan kinerja pengelolaan keuangan 
daerah. APBD yang sehat akan memberikan dampak 
positif terhadap kemudahan layanan masyarakat 
dan aksesibilitas melalui pembangunan ekonomi. 
Istilah pembangunan ekonomi berhubungan 
dengan perkembangan ekonomi bagi negara-
negara berkembang seperti Indonesia. Pada era 
otonomi daerah, penguatan pendapatan daerah 
dan belanja daerah yang berkualitas menjadi 
instrumen penting dalam pembangunan ekonomi. 
Pergeseran pola belanja daerah sebagai kebijakan 
fiskal telah mempengaruhi tren perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat.

Grafik 1 Komposisi Belanja Daerah 2011-2014

 

Daerah dituntut lebih optimal menggali 
potensi-potensi pendapatan yang dimiliki serta 
menggunakan dana publik sesuai prioritas dan 
aspirasi (Mardiasmo, 2002). Langkah ini ditempuh 
sebagai upaya menggerakkan sektor-sektor 
ekonomi yang akan berkontribusi kemandirian 
daerah.  Hal ini yang menjadi argumen bagi 
pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan 
desentralisasi fiskal. Undang-undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah memberikan keleluasaan pengelolaan 
keuangan daerah.

Seiring dengan regulasi tersebut, pemerintah 
daerah dapat mendayagunakan potensi daerah 
untuk tujuan pembangunan daerah. Filosofi 
desentralisasi fiskal adalah memperbaiki kinerja 
daerah melalui pengeluaran dan penerimaan 
pemerintah menjadi lebih rasional (Rodinelli, 
2000). Upaya ini diharapkan dapat memberikan 
peningkatan pelayanan publik. Pemerintah 
menjadi lebih dekat kepada masyarakat melalui 
pendelegasian kewenangan dan dapat melakukan 
pengawasan langsung atas pengelolaan APBD agar 
lebih optimal.  

Pengelolaan APBD yang produktif 
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ditempuh dengan mengurangi belanja konsumtif, 
meningkatkan PAD dan memperbesar alokasi 
belanja modal untuk mendorong percepatan 
pembangunan daerah. Efisiensi belanja langsung 
dapat ditempuh dengan melalui penguatan 
belanja modal (Mardiasmo, 2016). Keterbatasan 
pendapatan menjadi pokok persoalan dalam 
mengalokasikan anggaran daerah sehingga 
diperlukan efisiensi. Rasio efisiensi daerah diukur 
melalui perbandingan total pengeluaran daerah 
dengan pendapatan daerah (Hafidh, 2013). Efisiensi 
pemerintah daerah tercermin melalui penguatan 
belanja modal juga merefleksikan belanja yang 
berkualitas.

Pengeluaran pemerintah yang berkualitas 
rendah menjadikan fungsi layanan masyarakat 
juga lemah dan akhirnya berimplikasi pada 
pencapaian kemajuan daerah (Mediaty, 2010). 
Kecenderungan pola perencanaan APBD yang 
belum melibatkan partisipasi masyarakat secara 
optimal berakibat rendahnya pencapaian tingkat 
kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini setidaknya 
tercermin pada alokasi belanja pemerintah daerah 
di APBD terutama komponen belanja langsung 
sehingga kurang menyentuh langsung terhadap 
perekonomian. Berdasarkan Permendagri No. 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, belanja langsung adalah belanja 
yang dianggarkan sehubungan dengan pelaksanaan 
program dan kegiatan. Proporsi yang kurang 
berimbang antara belanja langsung dan belanja 
tidak langsung dalam struktur APBD menjadi salah 
satu pemicu lambatnya pertumbuhan ekonomi 
regional. 

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan 
perkembangan kondisi perekonomian dari suatu 
periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ini 
diukur dengan perkembangan pendapatan nasional 
riil yang dicapai oleh negara atau daerah (Sukirno, 
2004). Pergerakan ekonomi lebih banyak ditopang 
bagaimana APBD memainkan peran utamanya 
dalam lokomotif pembangunan daerah. Hakikatnya 
pembangunan daerah merupakan bagian integral 
dari pembangunan nasional.  

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengelola 
pengeluarannya secara tepat untuk mendongkrak 
ekonomi regional. Pemerintah memiliki beragam 
pengeluaran seperti administrasi pemerintahan, 
penyediaan fasilitas, serta pembayaran gaji yang 
menjadi kewajiban (Sukirno, 2004). Langkah 
penting yang perlu dilakukan adalah penajaman 
prioritas belanja di tengah pusaran keterbatasan 
anggaran penerimaan (budget constraint). 
Penguatan pendapatan menjadi langkah bijak 
yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Nuansa 
desentralisasi fiskal lebih menekankan pada 
kewenangan bukan mengutamakan pendelegasian. 
Oleh karena itu, strategi tepat pemerintah daerah 
dalam mengelola keuangan daerah sangat 

diperlukan. 
Indikator untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi regional adalah Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB). Penambahan nilai barang dan jasa 
dalam satu periode tahunan dikenal dengan PDRB. 
Peran pemerintah dalam perekonomian diperlukan 
untuk menciptakan kestabilan (Keynes & Deliarnov, 
2003). Pendapat Keynes lebih mengandalkan 
pada kebijakan fiskal dalam mempengaruhi 
perekonomian melalui pengaturan pengeluaran 
pemerintah dan pendapatan. 

Instrumen pengeluaran pemerintah 
menjadi salah satu aspek yang menentukan 
tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran 
pemerintah yang cenderung kecil akan merugikan 
perekonomian sebaliknya pengeluaran pemerintah 
yang cenderung boros tentunya berdampak pada 
lambatnya laju perekonomian (Anaman, 2004). 
Strategi yang tepat adalah mengelola pengeluaran 
pemerintah secara proporsional untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Studi Wibisono (2003) 
menyatakan pengeluaran pemerintah yang 
produktif akan mendorong tingkat perekonomian.

Grafik 2 Komposisi Belanja Daerah 2011-2014

Pemerintah daerah mempunyai peran 
penting dalam meningkatkan sektor-sektor 
ekonomi secara agregat. Pengelolaan APBD yang 
tepat dengan memanfaatkan sumber daya dan 
potensi daerah. Implementasi desentralisasi telah 
memberi distribusi anggaran yang lebih kepada 
pemerintah daerah dengan harapan layanan kepada 
masyarakat menjadi lebih baik. Semestinya dengan 
kewenangan yang lebih luas maka pemerintah 
daerah dapat menciptakan kinerja ekonomi yang 
lebih bagus. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi 
di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi 
menggambarkan kinerja jangka panjang yang 
ditandai dengan peningkatan output per kapita. 
Strategi pengelolaan belanja daerah memiliki peran 
penting dalam menggerakkan roda perekonomian 
regional. Belanja modal sebagai salah satu 
komponen belanja langsung APBD menciptakan 
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dampak multiplier effect bagi ekonomi. Semakin 
tinggi tingkat rasio belanja modal diharapkan 
pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Di 
samping belanja modal, APBD juga ditujukan untuk 
mendanai belanja operasional pemerintahan. 

Belanja operasi menggambarkan kebutuhan 
belanja daerah untuk sektor konsumsi. Jenis 
belanja ini ditujukan untuk menyelenggarakan 
fungsi pemerintahan termasuk penyediaan layanan 
masyarakat. Penggunaan belanja operasi juga 
memiliki implikasi positif terhadap peningkatan 
ekonomi daerah. Instrumen APBD melalui strategi 
belanja daerah memainkan fungsi penting dalam 
menciptakan pertumbuhan ekonomi terlebih pada 
era otonomi daerah yang memberikan kewenangan 
lebih luas. PDRB sebagai salah satu indikator 
pertumbuhan ekonomi daerah ditampilkan dalam 
grafik berikut :

Grafik 3 Perbandingan PDRB dan Produk 
Domestik Bruto

Kajian terkait belanja daerah menjadi tematik 
yang menarik bagi peneliti di berbagai negara.  Hal 
ini dibuktikan dengan beragam penelitian dan teori 
yang mengulas pengaruh pengeluaran pemerintah 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Terlebih pada 
saat ini, pemerintah menekankan pada evaluasi 
terhadap efektivitas penggunaan belanja APBD 
seiring dengan era desentralisasi fiskal yang 
telah berjalan selama lebih dari lima belas tahun. 
Karakteristik sosial budaya dan ragam geografis 
menjadi dinamika dalam membangun daerah 
sehingga kajian ini setidaknya mampu menjawab 
kebutuhan atas evaluasi pemerintah sekaligus 
memberikan kontribusi kebijakan di bidang 
keuangan daerah. Peningkatan belanja daerah 
pada setiap tahun anggaran tidak serta merta 
menimbulkan kinerja ekonomi yang lebih baik. 

Penelitian mengenai dana desentralisasi 
fiskal di beberapa negara telah dilakukan jauh 
sebelum negara kita menerapkan otonomi daerah. 
Hasil kajian tersebut beragam sesuai dengan 
karakteristik daerah di negara tersebut. Penelitian 
Vaillancourt (2000), Bahl dan Wallace (2001), 

Andersson (2002), Zhang dan Zou (2001), Faguet 
(2004), McNab dan Martinez (2005), Sánchez 
(2006), De Mello (2010), Martinez (2011), Kappeler 
(2012), Lee (2013), Bahl dan Bird (2013), Liu (2014) 
membuktikan bahwa penerapan desentraliasi 
fiskal pada beberapa negara memperbaiki fasilitas 
pendidikan, mendorong investasi publik, dan 
meningkatkan belanja infrastruktur. 

Beberapa penelitian lain memberi hasil 
sebaliknya seperti yang dilakukan Davodi dan Zou 
(1995), West (1995), Philips dan Woller (1997), 
Ravallion (1998), Strumpf (1999) membuktikan 
desentralisasi fiskal pada beberapa negara 
berkembang menyebabkan ketidakseimbangan 
pada belanja publik dan tidak mendorong 
perekonomian daerah. Negara Indonesia memiliki 
keanekaragaman karakteristik dan persebaran 
daerah yang luas. Pertanyaan yang menarik adalah 
earmarked grants yang terus meningkat setiap 
tahun dapat mempengaruhi pola belanja di daerah. 
Belanja APBD lebih menyasar pada kebutuhan 
prioritas yang selanjutnya berimplikasi pada 
peningkatan pertumbuhan ekonomi regional.

Kajian ini menganalisis efisiensi belanja 
langsung pemerintah yang diproksi dengan 
belanja modal daerah berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah.  Salah satu bentuk 
efisiensi APBD adalah pengeluaran pemerintah 
yang lebih produktif dan memiliki multplier effect 
yakni belanja modal. Selanjutnya menguji pengaruh 
belanja modal terhadap peningkatan pertumbuhan 
ekonomi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. 
Kajian bermafaat bagi institusi yang berwenang 
yakni pemerintah daerah, kementerian keuangan 
dan kementerian dalam negeri maupun pihak 
legislatif dalam melakukan evaluasi dan mengambil 
kebijakan APBD.

2. KERANGKA TEORITIS DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Teoritis Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah 

satu barometer keberlangsungan pembangunan 
ekonomi. Istilah pertumbuhan (growth) memiliki 
makna yang berbeda dengan pembangunan 
(development). Pertumbuhan merupakan satu 
kriteria dalam pembangunan (Meier,1989). 
Dimensi pembangunan ekonomi lebih luas 
dibanding dengan pertumbuhan ekonomi. Tolok 
ukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat 
ditentukan dengan Pendapatan Domestik Regional 
Bruto (PDRB). Angka ini menggambarkan kuantitas 
barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit 
produksi.

Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik 
dibangun oleh Robert Solow dan Swan. Model 
ini melibatkan variabel pertumbuhan penduduk, 
akumulasi modal, serta besarnya output yang 
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berinteraksi. Teori ini menyatakan pertumbuhan 
output disebabkan oleh dua faktor utama yakni 
modal dan angkatan kerja. Asumsinya adalah 
angkatan kerja linear dengan pertumbuhan 
eksponensial yang bergerak konstan. Fungsi 
produksi agregat dalam Model Pertumbuhan 
Neoklasik mengkombinasikan angkatan kerja dan 
modal  serta penggunaan informasi teknologi. 

Teori pertumbuhan neoklasik menekankan 
pentingnya pasar dalam kondisi sempurna. Model 
ini mengasumsikan besarnya investasi sama 
dengan saving. Dengan demikian, kecenderungan 
masyarakat yang memegang uang tunai dalam 
jumlah besar mengakibatkan pertumbuhan 
ekonomi berjalan lambat. Model neoklasik 
mengemukakan tingkat pertumbuhan ekonomi 
yang kokoh (steady growth) bersumber dari jumlah 
tabungan yang besar dan laba perusahaan yang 
diinvestasikan kembali. Rumusan tersebut dapat 
digambarkan dalam persamaan sektor modern 
Lewis sebagai berikut : Y = Ae ͫ  ͭ . K ª . L¹ˉª.

Tingkat perekonomian akan ditentukan 
oleh pembelanjaan agregat. Kondisi pasar yang full 
employment dalam pasar bebas tidak selamanya 
dapat terbentuk. Oleh karena itu perlu perlu aktivitas 
pemerintah untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Peran pemerintah dalam mempengaruhi 
kinerja ekonomi tidak hanya melalui sisi moneter 
tetapi juga sisi fiskal yakni pendapatan dan belanja 
pemerintah dalam APBN maupun APBD. Model 
Keyness merumuska pendapatan nasional dalam 
persamaan berikut : Y = C + I + G.

Belanja Modal
Keyness berpendapat untuk mencegah 

terjadinya pelambatan ekonomi, pemerintah perlu 
melakukan pengeluaran belanja dengan tingkat 
yang lebih tinggi dari pendapatan nasional. Langkah 
ini diperlukan untuk mengimbangi peningkatan 
kecenderungan kosumsi masyarakat dalam 
perekonomian. 

Di samping Keynes yang mengemukakan 
teori pengeluaran pemerintah, Adolf Wagner 
juga mengemukakan adanya kecenderungan 
pengeluaran dan kegiatan pemerintah yang 
senantiasa meningkat. Peningkatan pendapatan 
per kapita akan diikuti oleh kenaikan pengeluaran 
pemerintah secara relatif. Pemerintah harus 
mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, 
hukum, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. 
Efisiensi pengeluaran pemerintah tercermin 
pada pengurangan belanja yang konsumtif dan 
mengalihkan pada pengeluaran yang produktif.  

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, klasifikasi belanja daerah dapat dirinci 
menurut jenis belanja yaitu belanja tidak langsung 
dan belanja langsung. Jenis belanja tidak langsung 
terbagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, 

hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, 
serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja 
langsung mencakup belanja pegawai, barang dan 
jasa, serta belanja modal.

Salah satu bentuk efisiensi belanja langsung 
pemerintah daerah dapat dilakukan melalui 
penguatan belanja modal. Menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah, belanja modal merupakan 
pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset 
tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja 
modal mencakup tanah, gedung dan bangunan, 
peralatan, jaringan jalan dan irigasi serta aset tak 
berwujud. 

Belanja modal ditujukan untuk 
mendanai belanja pemeliharaan yang bersifat 
mempertahankan atau memperpanjang masa 
manfaat, peningkatan kapasitas, dan kualitas 
aset. Aset tetap menjadi variabel penting dalam 
penyediaan layanan publik. Pengalokasian belanja 
modal salah satunya ditujukan untuk menambah 
aset tetap. Ardhani (2011) berpendapat pengadaan 
aset tetap sesuai dengan prioritas yang ditetapkan 
akan menciptakan dampak finansial dalam jangka 
panjang.  

Penelitian tentang peran pengeluaran 
pemerintah sebagai instrumen fiskal dalam 
menciptakan pertumbuhan ekonomi telah banyak 
dilakukan. Belanja pemerintah memiliki implikasi 
terhadap kinerja ekonomi. Kerangka pemikiran 
tersebut memunculkan hasil beragam tentang 
dampak belanja pemerintah. Secara umum pijakan 
pertama pembangunan ekonomi di suatu negara 
menekankan pada persoalan pertumbuhan.

Hasil penelitian Robles (1994) menemukan 
pengaruh positif belanja modal publik terhadap 
tingkat pertumbuhan output negara. Metode 
yang dipakai adalah ordinary least square dengan 
menggunakan data cross section 57 negara selama 
beberapa periode tahun. Belanja modal memicu 
penyediaan layanan publik yang lebih baik sehingga 
menarik minat investor.

Kajian Amarullah (2003) yang meneliti 
signifikansi pengaruh pembangunan infrastruktur 
terhadap pertumbuhan ekonomi regional di 
Indonesia menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 
positif antara pembangunan infrastruktur dengan 
pertumbuhan ekonomi regional. Korelasi ini 
ditandai dengan peningkatan pendapatan per 
kapita penduduk. Ketersediaan infrastruktur 
jalan, listrik, telepon, air bersih, pendidikan dan 
investasi memiliki hubungan positif dengan output. 
Metode yang dipakai adalah pooled least square, 
fixed effect dengan menggunakan data panel. 
Sampel mengambil data cross section 26 provinsi di 
Indonesia selama periode tahun 1994-2002.

Karim (2004) membahas jenis belanja 
infrastruktur yang dampaknya paling besar terhadap 
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pertumbuhan ekonomi maupun nilai manfaat 
struktur tertentu terhadap peningkatan output 
ekonomi (PDB). Dengan demikian dapat diketahui 
kombinasi belanja infratruktur yang berdampak 
besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil 
kajian membuktikan bahwa belanja infrastruktur 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Belanja infrastruktur yang 
memiliki elastisitas terbesar adalah infrastruktur 
jalan. Sedangkan urutan selanjutnya adalah 
infrastruktur jaringan yakni listrik dan telepon. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Pooled 
Least Square dengan mengambil sampel data cross 
section 26 provinsi.

Kajian Azwar (2005) mengulas tentang 
pengaruh investasi pemerintah dan swasta dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 
Hasil kajian tersebut membuktikan pengeluaran 
pembangunan pemerintah dan belanja pemerintah 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Sedangkan investasi swasta berupa 
kredit perbankan dan kredit modal kerja permanen 
kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Kajian menggunakan metode regresi 
linear berganda dengan data time series wilayah 
Sumatera Barat.

Menurut Erden dan Holcombe (2000), 
keberadaan investasi publik akan melengkapi 
investasi swasta. Berdasarkan perhitungan jangka 
panjang, penambahan 1% pada investasi publik 
akan mendorong peningkatan investasi swasta 
sebesar 0,54%. Dalam jangka pendek, pengaruh 
tersebut juga memperlihatkan arah positif. 
Sedangkan tingkat bunga tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap tingkat investasi. Kajian 
ini menggunakan metode co-integration dengan 
menggunakan sampel data panel pada 19 negara. 

Pendapatan Asli Daerah
PAD merupakan pendapatan yang diperoleh 

dari pungutan daerah berdasarkan ketentuan 
peraturan daerah dan peraturan yang berlaku. 
Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, 
pendapatan asli daerah adalah pendapatan 
yang dipungut daerah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Sumber-seumber PAD meliputi pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan 
asli daerah yang sah.  Sumber-sumber pendapatan 
tersebut semestinya menjadi penopang pendanaan 
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan 
yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Halim (2004) mengemukakan bahwa 
PAD merupakan penerimaan yang diperoleh 
daerah dari sumber wilayahnya sendiri, dipungut 
menurut peraturan daerah dengan tetap 
memperhatikan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. PAD merupakan jenis pendapatan 
daerah yang memegang peranan krusial. Besaran 
PAD mengindikasikan sejauh mana daerah 
dapat mendanai operasional pemerintahan dan 
pembangunan daerah.

Peningkatan PAD semestinya menjadi 
entry point bagi perkembangan ekonomi. 
Pemerintah dapat lebih fokus pada pemberdayaan 
kemampuan lokal untuk menggerakkan ekonomi. 
Harianto (2007) mengemukakan peningkatan 
PAD merefleksikan kemandirian daerah 
sehingga pemerintah daerah tersebut akan lebih 
berinisiatif menggali potensi-potensi daerah 
serta memacu pertumbuhan ekonomi. Tambunan 
(2006) menambahkan peningkatan PAD secara 
berkelanjutan akan mendorong pertumbuhan 
ekonomi regional.

Kenaikan PAD dapat mengoptimalkan 
peningkatan aktivitas sektor-sektor lainnya yang 
terkait dengan pertumbuhan ekonomi seperti 
sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan 
sektor lainnya. Tingginya PAD juga menggambarkan 
tingkat partisipasi masyarakat yang besar 
terhadap jalannya pemerintahan. Peningkatan 
PAD akan menambah dana pemerintah daerah 
yang selanjutnya digunakan untuk menyediakan 
layanan publik. Kemampuan pendapatan akan 
memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk 
menganggarkan pembangunan lebih baik. Hal ini 
yang mengakibatkan PAD mempunyai pengaruh 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional 
(Brata, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Setiyowati 
(2007) membuktikan bahwa PAD memiliki 
pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi regional. Peningkatan pertumbuhan 
ekonomi daerah akan memiliki peran penting 
dalam mendongkrak perekonomian nasional.

2.2 Pengembangan Hipotesis
Belanja modal yang meningkat merupakan 

refleksi dari penyediaan infrastruktur yang semakin 
memadai. Sarana dan prasarana yang semakin baik 
cenderung akan mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Penciptaan konektivitas antarwilayah akan 
memicu invetasi swasta yang meningkat. Dengan 
demikian, pembangunan sarana dan prasarana 
publik melalui belanja modal pemerintah akan 
mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi 
daerah (Kuncoro, 2004). Harapannya dengan 
penambahan infrastruktur oleh pemerintah daerah 
dapat memacu kinerja ekonomi daerah (Harianto, 
2007). Hipotesis pertama yang dirumuskan dalam 
kajian ini adalah : 
H1 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap 
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan layanan publik dan penyediaan 
infrastruktur yang memadai secara simultan akan 
menarik masuknya investasi ke daerah tersebut. 
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Persyaratan fundamental pembangunan ekonomi 
adalah tersedianya fasilitas yang memadai di bidang 
pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi dan sarana 
penunjang lainnya. Pembentukan modal dimaknai 
sebagai pengeluaran pemerintah yang sifatnya 
meningkatkan produktivitas (Ismerdekaningsih, 
2002). Efisiensi belanja berarti menggeser belanja 
menjadi pengeluaran pemerintah yang produktif.

Pemerintah seharusnya memberi kemudahan 
akses seluas-luasnya untuk berinvestasi. 
Pembangunan infrastruktur dan penyediaan 
akses kemudahan dapat meningkatkan daya 
tarik investasi.  Penyediaan infrastruktur industri 
berdampak nyata terhadap kenaikan Pendapatan 
Asli Daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah 
dapat memungut pajak dan retribusi yang lebih 
besar dengan masuknya investasi swasta dan 
pengguna layanan publik. Hipotesis kedua yang 
dirumuskan dalam kajian ini adalah :
H2 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap 
peningkatan pendapatan asli daerah.

Optimalisasi penerimaan PAD semestinya 
didukung dengan upaya pemerintah daerah untuk 
meningkatkan kualitas layanan publik (Prakarsa, 
2014). Penyediaan layanan publik yang lebih 
baik dan kemudahan akses investasi tentunya 
akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 
Pengelolaan PAD yang tepat dan efektif akan 
menjadi insentif bagi pemerintah daerah dan pihak 
investor untuk menggerakkan perekonomian 
daerah. Hipotesis ketiga yang dirumuskan dalam 
kajian ini adalah :
H3 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif 
terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi 
regional.

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh 
dari pemanfaatan sumber-sumber pendapatan 
berdasarkan penetapan pertauran daerah dan 
ketentuan yang berlaku (Halim, 2004). Pendapatan 
daerah menjadi aspek fundamental dalam 
rangka membiayai pengeluaran pemerintah baik 
operasional maupun pembangunan. Dengan 
kemampuan pendapatan yang memadai dalam 
mendanai pengeluaran pemerintah tersebut dan 
daya tarik investor masuk yang tinggi melalui 
layanan publik yang lebih baik maka akan 
mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi 
daerah. Hipotesis keempat yang dirumuskan dalam 
kajian ini adalah:
H4 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap 
peningkatan pertumbuhan ekonomi regional 
melalui pendapatan asli daerah.

Pengelolaan keuangan daerah termasuk 
pengeluaran pemerintah disusun dengan 
menggunakan performance based. Pendekatan ini 
mengutamakan pencapaian program-program 
pembangunan berdasarkan desain anggaran yang 
direncanakan. Sebagian besar pemerintah daerah 
masih menerapkan model lama yakni penyusunan 

program berdasarkan incremental based atau 
kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya. 

Fakta ini diperberat dengan ketidakmampuan 
pemerintah daerah untuk meningkatkan 
pendapatan daerah secara berkelanjutan. 
Sementara desakan belanja pemerintah terus 
mengalami peningkatan secara dinamis. Kondisi 
ini akan semakin lemah apabila tren peningkatan 
belanja tersebut tidak dibarengi dengan penetapan 
skala prioritas. Berdasarkan hasil penelitian Arnet 
(2014), negara-negara yang memiliki kondisi fiskal 
buruk disebabkan oleh persoalan mismanagement 
keuangan selama bertahun-tahun. 

Diskresi belanja daerah harus tetap 
mengedepankan quality spending untuk 
menyediakan layanan publik yang lebih baik. 
Quality spending APBD dapat dilakukan melalui 
pembatasan kegiatan yang kurang produktif, 
menambah belanja modal infrastruktur, serta 
penyederhanaan mekanisme (Brodjonegoro, 
2013). Tuntutan masyarakat yang menginginkan 
peningkatan kualitas layanan publik dapat ditempuh 
pemerintah melalui pembangunan infrastruktur.

Belanja modal dapat memberikan 
manfaat bagi masyarakat luas dengan perluasan  
konektivitas antar wilayah. Dengan demikian 
dampak belanja modal berimbas pada produktivitas 
perekonomian. Belanja modal berupa infrastruktur 
dapat menciptakan lapangan kerja baru. Langkah 
pemerintah daerah untuk memperkuat belanja 
modal sebagai bentuk efisiensi pengeluaran 
pemerintah harus dibarengi penyusunan program 
yang tepat. Masyarakat yang memperoleh manfaat 
langsung atas layanan publik yang lebih baik 
tentunya juga akan berimplikasi pada peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah.

Masyarakat memiliki kecenderungan tidak 
akan patuh terhadap pembayaran pajak maupun 
retribusi apabila tidak ada perbaikan layanan 
publik (Mardiasmo, 2002). Realisasi belanja 
modal tidak hanya diarahkan untuk pembangunan 
infrastruktur industri tetapi juga difokuskan 
pada infrastruktur jasa yang berkaitan dengan 
pemberian layanan publik. Peningkatan PAD harus 
diimbangi dengan keseriusan pemerintah daerah 
dalam meningkatkan kualitas layanan publik (Adi, 
2006).  

Berdasarkan ulasan hubungan tersebut, 
terdapat kaitan peningkatan belanja modal 
sebagai bentuk efisiensi pengeluaran pemerintah, 
peningkatan PAD, dan pertumbuhan ekonomi 
regional. Kerangka pemikiran dalam kajian ini 
digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 1 Kerangka Pemikiran

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder yang diperoleh peneliti 
secara tidak langsung melalui media perantara 
atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Sumber 
data penelitian berasal dari informasi yang 
tersedia secara publikasi maupun non publikasi 
berupa catatan atau laporan historis. Peneliti 
mengumpulkan data tersebut melalui laporan 
realisasi APBD.

Data penelitian berasal dari laporan realisasi 
APBD tahun 2013-2015 pemerintah daerah yang 
disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Data 
tesebut memuat variabel kajian dalam studi ini 
yakni belanja modal daerah, APBD. Sedangkan angka 
pertumbuhan ekonomi regional menggunakan data 
PDRB yang bersumber dari BPS. Pengumpulan data 
dilakukan dengan dokumentasi melalui laporan, 
publikasi, dokumen dan laporan tertulis lainnya.

3.2 Populasi dan Sampel
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang bersifat explanatory research 
dengan maksud mencari ide atau hubungan baru 
melalui pengujian hipotesis (Hasan, 2002). Studi 
ini mengembangkan beberapa penelitian yang 
dilakukan sebelumnya dengan menguji variabel 
lain yang belum pernah diteliti sesuai dengan 
dinamika ekonomi publik. Pengujian hipotesis 
melibatkan tiga variabel independen yaitu belanja 
modal, pendapatan asli daerah serta satu variabel 
dependen yaitu pertumbuhan ekonomi regional. 

Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian adalah regresi linear berganda untuk 
menguji hipotesis. Sebelum dilakukan analisis 
regresi, peneliti melakukan pengujian asumsi 
klasik yang mencakup uji multikolinearitas, 
heterokedastisitas, dan normalitas. Hasil 
analisis regresi linear berganda selanjutnya 
diinterpretasikan dalam pembahasan. Hasil 
pembahasan dirangkum dalam simpulan dan saran.

Populasi penelitian mencakup seluruh 
pemerintah daerah di Indonesia yang mengelola 
keuangan APBD selama periode 2013-2015 
sebanyak 542 pemerintah daerah. Populasi memiliki 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2004). Populasi sebagai 
keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal 
minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 
2011). Penentuan populasi terkait erat dengan 
objek penelitian yang dikaji. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan 
non probability sampling dengan cara tidak 
memberikan peluang atau kesempatan yang sama 
bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi 
sampel. Sampel penelitian ditentukan dengan 
menggunakan metode convenience sampling sebagai 
salah satu metode dalam non probability sampling. 
Metode ini dipilih dengan mempertimbangkan 
daerah observasi dan jangka waktu penyelesaian 
kajian. 

Pengambilan sampel yang kurang akurat 
dan tepat akan memberi kesimpulan penelitian 
yang bias atau dapat menghasilkan simpulan yang 
salah (Hartono, 2004). Sampel menggambarkan 
keterwakilan populasi pada objek penelitian. 
Pengambilan periode penelitian dimulai tahun 
2013-2015 dengan pertimbangan keterbaruan 
hasil kajian.

3.3 Definisi Operasional Variabel
Data yang digunakan sebagai variabel 

penelitian ini menggunakan skala rasio untuk 
memenuhi kriteria pengujian persamaan regresi 
linear berganda. Data sekunder yang bernilai besar 
memerlukan pengukuran skala rasio agar hasil 
pengujian tidak memunculkan standar error yang 
bernilai besar.

PDRB merupakan salah satu indikator 
penting untuk memotret perekonomian suatu 
daerah dalam periode tertentu baik berdasarkan 
harga konstan maupun harga berlaku. PDRB 
menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh 
seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau 
nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh 
unit ekonomi. PDRB diukur dengan menggunakan 
skala rasio dari selisih PDRB tahun t dengan PDRB 
tahun t-1 dibagi dengan PDRB tahun t-1. 

Belanja modal daerah adalah jumlah belanja 
daerah yang tercantum dalam akun belanja modal 
APBD meliputi belanja untuk biaya pemeliharaan 
yang sifatnya mempertahankan atau meningkatkan 
umur ekonomi, menambah kapasitas dan kualitas 
aset yang memberi manfaat lebih dari satu 
periode akuntansi. Belanja modal diukur dengan 
menggunakan skala rasio dari belanja modal pada 
tahun t dibagi dengan total belanja daerah pada 
tahun t pada laporan APBD pemerintah daerah.

PAD merupakan pendapatan daerah yang 
dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PAD 
bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
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dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD 
diukur dengan menggunakan rasio PAD pada tahun 
t dibandingkan dengan total pendapatan daerah 
pada tahun bersangkutan. Penggunaan rasio 
ditujukan untuk menghindari terjadinya standar 
error yang tinggi dalam pengujian data sehigga 
hasil pemgujian lebih reliable (Hidayat, 2013).

3.4 Metode Analisis
Sebelum melakukan perhitungan statistik 

regresi linear berganda untuk pengujian 
hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 
klasik. Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk 
memperoleh parameter yang valid dan handal. 
Asumsi ini mendasari model regresi linear 
berganda dan mendeteksi variabel-variabel 
penelitian memiliki distribusi normal, konstan atau 
homoskedastik, tidak terdapat autokorelasi, serta 
tidak terjadi multikolinearitas antara variabel-
variabel yang menjelaskan.

Uji Normalitas bertujuan untuk mendeteksi 
variabel residual yang memiliki distribusi normal 
(Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan 
perhitungan statistik non parametrik Kolmogorov-
Smirnov (K-S). Nilai signifikansi K-S digunakan 
untuk menentukan normal tidaknya distribusi 
residual.

Pengujian dilakukan dengan 
membandingkan asymptotic significance dengan 
α = 5%. Data memiliki distribusi normal apabila 
nilai asymptotic significance lebih besar dari 0,05. 
Kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian 
normalitas adalah :
a. Jika nilai asymptotic significance > 0,05 maka 

data berdistribusi normal;
b. Jika nilai asymptotic significance < 0,05 maka 

data tidak berdistribusi normal.
Uji Multikolinearitas bertujuan mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model 
hubungan antar variabel. Multikolinearitas 
memperlihatkan terjadinya hubungan langsung 
atau korelasi antar variabel independen. Penentuan 
multikoliniearitas menggunakan nilai VIF atau 
variance inflation factor. 

Ambang batas penentuan pengujian tersebut 
adalah nilai VIF lebih besar dari 10 atau nilai 
tolerance lebih kecil dari 0,10. Kriteria pengambilan 
keputusan adalah sebagai berikut :
a. Apabila nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 maka 

tidak ada multikolinearitas;
b. Apabila nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10 maka 

terjadi multikolinearitas.
Uji Autokorelasi bertujuan mendeteksi 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 
tersebut dibanding dengan kesalahan pengganggu 
pada periode sebelumnya dalam model regresi 
(Ghozali, 2006). Korelasi disebabkan oleh observasi 
yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 
satu sama lainnya. Pengujian dilakukan melalui 

perhitungan statistik dengan uji Durbin-Watson 
(DW). Nilai DW yang diperoleh dibandingkan 
dengan nilai t tabel untuk menentukan ada tidaknya 
autokorelasi.

Apabila nilai DW berada di antara batas atas 
(du) maka disimpulkan tidak terjadi pelanggaran 
autokorelasi. Kriteria pengujian autokorelasi 
menggunakan Durbin-Watson (d) adalah :
a. 0 < d<dl, maka terjadi autokorelasi positif;
b. dl ≤ d≤du, maka tidak ada keputusan;
c. du≤d≤4-du, maka tidak terjadi autokorelasi 

positif atau negatif;
d. 4-dl≤ d≤4, maka ada autokorelasi negatif.

Pengujian heterokedastisitas bertujuan 
mendeteksi perbedaan varians dari residual satu 
observasi ke observasi yang lain dalam model 
regresi (Ghozali, 2006). Asumsi klasik mensyaratkan 
bahwa variance dan error harus bersifat homogen. 
Pengujian heterokedastisitas menggunakan uji 
glejser. Hasil pengujian dilihat nilai probabilitas 
signifikansi dengan level significance yang 
digunakan 0,05 untuk menentukan ada tidaknya 
heterokedastisitas dalam model regresi. Model 
regresi yang baik mensyaratkan homogenitas.

Pengujian hipotesis yang dirumuskan 
menggunakan metode analisis regresi linear 
berganda. Tujuannya adalah menentukan apakah 
variabel independen memiliki hubungan dengan 
variabel dependennya. Pengujian hipotesis dimulai 
dengan penetapan tingkat signifikansi dan diakhiri 
dengan penarikan kesimpulan melalui penerimaan 
atau penolakan hipotesis.

Penelitian menguji pengaruh dana 
perimbangan dan dana penyesuaian alokasi belanja 
modal pada APBD pemerintah daerah di Indonesia. 
Pengujian dana penyesuaian mencakup dana 
insentif daerah dan bantuan operasional sekolah. 
Model yang dirumuskan dalam penelitian adalah :

1) PDRB = α + β1BM + e
2) PDRB = α + β1BM + β2PAD +  e
Keterangan :
PDRD : Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional
BM : Belanja Modal Daerah
PAD : Pendapatan Asli Daerah
e : Error 

Tingkat signifikansi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 0,05 dengan 
mempertimbangkan penelitian sosial lebih banyak 
menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%. 
Kemungkinan besar hasil dari penarikan kesimpulan 
memiliki probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 
sebesar 5%. Penggunaan tingkat signifikansi 0,05 
lebih sering diterapkan karena dipandang cukup 
ketat dalam menguji variabel-variabel penelitian 
maupun membuktikan korelasi antra variabel 
cukup jelas (Nazir, 2005). 

Uji t bertujuan mengetahui nilai signifikansi 
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dari pengaruh setiap variabel independen terhadap 
variabel dependennya. Uji t menguji hipotesis 
secara parsial untuk membuktikan pengaruh 
setiap variabel independen terhadap variabel 
dependen secara parsial. Hasil ini digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependennya 
melalui koefisien regresi.  

Rumusan hipotesis uji-t dibedakan menjadi 
dua jenis yakni hipotesis nol (Ho) dan hipotesis 
alternatif (Ha). Ho merupakan hipotesis yang 
menyatakan tidak ada pengaruh signifikan 
sedangkan Ha merupakan hipotesis yang 
dirumuskan dalam penelitian. Rumusan kedua 
hipotesis tersebut adalah :
Ho: β = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan 
antara variabel independen dengan variabel 
dependen;
Ha: β ≠ 0, artinya ada pengaruh signifikan antara 
variabel independen dengan variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan untuk 
menerima atau menolak hipotesis nol adalah :
a. Apabila p-value < 0,05 dan  t-hitung  >  t-tabel, 

maka Ho tidak ditolak atau terdapat pegaruh 
signifikan;

b. Apabila p-value > 0,05 dan t-hitung < t-tabel, 
maka Ho diterima atau tidak terdapat pengaruh 
signifikan.

Apabila hasil pengujian statistik 
membuktikan Ho ditolak, maka transfer dana 
perimbangan dan dana penyesuaian secara parsial 
memiliki pengaruh yang signifkan terhadap alokasi 
belanja modal pemerintah daerah. Sebaliknya 
apabila  Ho diterima maka besarnya pengaruh 
dana perimbangan dan dana penyesuaian terhadap 
belanja modal daerah dapat diabaikan. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Penentuan sampel menggunakan metode 

convenience sampling. Hasil yang diperoleh sebanyak 
12 daerah kabupaten/kota dari 542 pemerintah 
daerah ditentukan sebagai sampel penelitian. 
Pemilihan sampel mempertimbangkan kriteria 
tertentu yang telah ditetapkan sehingga ditentukan 
12 pemerintah daerah yang layak dijadikan sebagai 
sampel. Data penelitian bersumber dari Laporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2013-2015. 

Hasil sampel pemerintah daerah yang 
ditentukan dengan mengunakan teknik convenience 
sampling.

Penelitian menggunakan data series selama 
kurun waktu tahun 2013-2015, sehingga ukuran 
sampel penelitian yang diperoleh sebanyak 54. 
Besaran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 
adalah tepat untuk kebanyakan penelitian (Sekaran, 
2006). Sehingga ukuran sampel sebesar 36 sudah 

layak untuk dilakukan pengujian hipotesis.

Tabel 1 Sampel Penelitian Tahun 2013-2015
No Pemerintah Daerah

1. Kota Banjarmasin 
2. Kota Pontianak
3. Kota Palembang
4. Kota Semarang
5. Kota Tangerang Selatan
6. Kota Manado
7. Kabupaten Badung
8. Kabupaten Ogan Komering Ilir
9. Kabupaten Malang
10. Kabupaten Lombok Utara
11. Kabupaten Gorontalo
12. Kabupaten Kupang

4.2 Statistik Deskriptif
Sampel penelitian melibatkan sebanyak 12 

pemerintah kabupaten/kota pengelola APBD pada 
tahun 2013-2015. Analisis stastistik deskriptif 
diperlukan untuk menyajikan gambaran mengenai 
data yang digunakan dalam penelitian. Pengolahan 
statistik awal memperlihatkan data terdistribusi 
normal sehingga langkah outlier tidak diperlukan 
dalam pengujian selanjutnya. Pengujian regresi 
memerlukan persyaratan normalitas.

Variabel PDRB mempunyai nilai terendah 
yaitu -0,008 dan nilai tertinggi sebesar 2,445 
dengan nilai rata-rata yaitu 0,424 serta tingkat 
sebaran data sejumlah 0,550. Apabila dibandingkan 
nilai standar deviasi dengan nilai rata-rata untuk 
variabel tersebut, standar deviasi memiliki nilai 
yang lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya. 
Dengan demikian, nilai rata-rata tersebut kurang 
tepat dijadikan representasi dari keseluruhan data. 

Selanjutnya BM memiliki nilai rata-rata 
sebesar 0,257 dan tingkat sebaran data sebanyak 
0,107. Apabila kedua nilai ini dibandingkan, tingkat 
standar deviasi berada di bawah nilai rata-ratanya. 
Dengan kata lain, nilai rata-rata tersebut memiliki 
respresentasi yang baik dari keseluruhan data. Nilai 
kurtosis variabel tersebut 15,029 dengan standar 
error untuk kurtosis sebesar 0,017 sebagaimana 
terlampir dalam output pengujian. 

Hasil pengujian statitistik memberi 
gambaran sebagai berikut :

Tabel 2 Pengujian Statistik Deskriptif
Var. N Min Max Mean SE SD
PDRB 36 ,155 ,775 ,257 ,017 ,107
BM 36 ,062 1,542 ,300 ,049 ,293

PAD 36 -,008 2,445 ,424 ,091 ,550
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4.3 Uji Asumsi Klasik
Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan analisis regesi linear berganda. 
Sebelum melakukan analisis regresi, pengujian 
asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui ada 
tidaknya pelanggaran asumsi regresi linear. Uji 
asumsi klasik yang dilakukan mencakup pengujian 
normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan 
mutikolinearitas. 

Uji normalitas diperlukan untuk mendeteksi 
data yang digunakan dalam penelitian berasal 
dari populasi yang memiliki distribusi normal 
atau tidak. Data yang terdistribusi normal atau 
mendekati normal dibutuhkan untuk memenuhi 
syarat model regresi yang baik. Penggunaan data 
yang mengikuti pola sebaran distribusi tidak 
normal maka akan menghasilkan nilai prediksi 
yang bias. Asumsi normalitas menjadi persyaratan 
penting menentukan signifikansi koefisien regresi.

Uji normalitas penelitian menggunakan 
Kolmogorov-Smirnov Test melalui pengujian nilai 
residual dalam model regresi untuk mendeteksi 
terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan 
keputusan untuk menentukan distribusi populasi 
normal adalah :
a. Apabila probabilitas signifikansinya > 5%, maka 

Ho diterima atau data berdistribusi normal;
b. Apabila probabilitas signifikansinya < 5%, maka 

Ho ditolak atau data berdistribusi tidak normal.
Berdasarkan tabel hasil pengujian di atas 

terlihat bahwa nilai statistik uji Kolmogorov-
Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sign 
(2-tailed) sebesar 0,058 atau lebih besar dari 
0,05. Dengan demikian Ho diterima atau data 
populasi dalam penelitian ini berdistribusi normal. 
Pengujian probability plot sebagimana lampiran 
2 memperlihatkan sebaran data berada di sekitar 
wilayah garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal. Dengan demikian model regresi dalam 
penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Hasil pengujian normalitas dengan software 
pengujian menggunakan SPSS ver. 2.0 menghasilkan 
perhitungan sebagai berikut : 

Tabel 3 One Sample K-S Test
Unstandardized Residual

N 36

Normal 
Parameters

Mean 0E-7
Std. Deviation 0,46513928

Most Extreme 
Differences

Absolute 0,222
Positive 0,222
Negative -0,108

Kolmogorov-Smirnov Z 1,330
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,058

  Hasil Pengolahan dengan SPSS

Pengujian autokorelasi diperlukan untuk 
mendeteksi adanya pengaruh variabel pengganggu 
dalam setiap variabel independen. Apabila 
terdapat autokorelasi dalam model regresi maka 
varian sampel tidak dapat menggambarkan 
varian populasinya. Penelitian ini menggunakan 
uji Durbin-Watson dalam mendeteksi ada 
tidaknya autokorelasi dalam model regresi. Model 
memperlihatkan terjadinya autokorelasi apabila 
nilai Durbin Watson berkisar di antara nilai batas 
atas (du) dan 4-du. 

Hipotesis yang digunakan untuk menentukan 
terjadinya autokerasi dalam model adalah :
Ho : β = 0, tidak ada autokorelasi positif atau negatif;
Ho : β ≠ 0, ada autokorelasi positif atau negatif. 
Pengambilan keputusan untuk menetukan 
terjadinya autokorelasi adalah:
a. Apabila nilai Durbin Watson berkisar pada d < 

du atau (4-du) < du, maka Ho ditolak atau terdapat 
autokorelasi positif atau negatif;

b. Apabila nilai Durbin Watson berkisar pada d < 
du < (4-du), maka Ho diterima atau tidak terjadi 
autokorelasi positif atau negatif.

Hasil pengujian statistik untuk menentukan 
tingkat autokorelasi dengan menggunakan SPSS 
adalah :

Tabel 4 Hasil Pengujian Autokorelasi
N K du dl (4-du) (4-dl) d

36 2 1,587 1,353 2,413 2,647 0,845
                                      Hasil Pengolahan dengan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi 
tersebut diperoleh nilai Durbin Watson (d) 
sebesar 0,845 dan nilai batas atas sebesar 1,768. 
Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan 
terhadap ada tidaknya autikorelasi dalam model 
maka hasil tersebut membuktikan rentang nilai 
d < du < (4-du). Hasil ini mengindikasikan tidak 
terjadi autokorelasi positif atau negatif. Nilai durbin 
watson yang masuk dalam kriteria tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 5 Kriteria Pengujian Durbin Watson
Tolak Ho 
berarti 

ada 
korelasi 
posistif

Tidak ada 
keputus 

an

Tidak me 
nolak Ho 
berarti 
tidak 

ada auto 
korelasi

Tidak ada 
keputus- 

an

Tolak Ho 
berarti 

ada 
korelasi 
posistif

0              dl               du                 (4-du)            (4-dl)         4 
     1,35        1,58           2,41                   2,64           0,84

Pengujian heterokedastisitas mendeteksi 
apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian 
dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lainnya. Model regresi yang baik mengandung 
homoskedastisitas. Asumsi klasik mensyaratkan 
bahwa varian dari residual harus bersifat homogen. 
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Pengujian heterokedastisitas menggunakan 
uji Glejser. Rumusan hipotesis penujian 
heterokedastisitas sebagai berikut :
Ho : Tidak terdapat heterokedastisitas;
Ha : Terdapat heterokedastisitas.
Dasar pengambilan keputusan uji tersebut adalah :
a. Apabila probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho 

ditolak atau terdapat heterokedastisitas;
b. Apabila probabilitas signifikansi > 0,05, maka 

Ho diterima atau tidak terdapat heterokedastisitas 
atau homokedastisitas.

Hasil perhitungan uji Glejser dengan bantuan SPSS 
2.0 memberikan nilai statistik sebagai berikut :

Tabel 6 Hasil Pengujian Heterokedastisitas
Variabel Sign Keputusan
PDRB 0,053 Tidak terdapat heterokedastisitas
BM 0,139 Tidak terdapat heterokedastisitas
PAD 0,245 Tidak terdapat heterokedastisitas

                                   Hasil Pengolahan dengan Stata

Selain menggunakan uji Glejser, penelitian 
ini menggunakan metode garfik Scatter Plot untuk 
memperkuat hasil pengujian heterokedastisitas. 
Berdasarkan grafik Scatter Plot sebagaimana 
terlampir pada lampiran output, pancaran data 
tidak menggambarkan pola tertentu. Dengan 
kata lain pancaran data tersebar secara acak 
sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat 
masalah heterokedastisitas pada nilai residual. 
Hasil grafik Scatter Plot ini memperkuat pengujian 
Glejser. Dengan demikian data penelitian bersifat 
homokedastisitas yang memenuhi persyaratan 
klasik model regresi.

Model regresi yang baik harus terbebas 
dari multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas 
diperlukan untuk mendeteksi ada tidaknya 
korelasi antara variabel independennya. Terjadinya 
multikolinearitas mengindikasikan bahwa antara 
variabel independen memiliki hubungan langsung 
yang sangat kuat. Nilai tolerance yang mendekati 
0 menunjukkan adanya kolinearitas antara satu 
variabel independen dengan variabel independen 
lainnya.

Pendeteksian indikasi kolinearitas terlihat 
pada nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang 
merupakan kebalikan atau resiprokal dari nilai 
tolerance. Pengujian multikolinearitas dalam 
penelitian ini menggunakan batasan tolerance dan 
VIF. Nilai batas yang digunakan untuk menentukan 
tolerance adalah 0,1 dan nilai 10 untuk VIF (Hair, 
1998).

Pengujian multikolinearitas menggunakan 
hipotesis sebagai berikut :
Ho : Tidak terdapat multikolinearitas;
Ha : Terdapat multikolinearitas.
Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas 

dengan mempertimbangkan kriteria berikut.
a. Apabila VIF > 10 dan tolerance < 0,10, maka Ho 

ditolak atau terdapat multikolinearitas;
b. Apabila VIF < 10 dan tolerance > 0,10, maka Ho 

diterima atau tidak terdapat multikolinearitas.
Hasil pengujian statistik dengan bantuan 

SPSS 2.0 menghasilkan nilai perhitungan 
multikolinearitas sebagai berikut : 

Tabel 7 Hasil Pengujian Multikolinearitas
Variabel Tolerance VIF Keputusan

BM 0,982 1,018 Tidak terdapat 
multikolinearitas

PAD 0,982 1,018 Tidak terdapat 
multikolinearitas

                                    Hasil Pengolahan dengan SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan multi- 
kolinearitas sebagaimana tabel di atas, dasar 
pengambilan keputusan untuk nilai tolerance 
variabel BM adalah 0,982 > 0,10  dengan nilai VIF 
adalah 1,018 < 10; nilai tolerance untuk variabel 
PAD adalah 0,982 > 0,10  dengan nilai VIF adalah 
1,018 < 10. 

Secara keseluruhan untuk semua variabel 
independen dalam model regresi memiliki nilai 
tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa Ho tidak ditolak. Model 
tidak mengandung multikolinearitas antara variabel 
independen. Hasil pengujian ini memperlihatkan 
model regresi secara full sample atau keseluruhan 
terhindar dari masalah multikolinearitas dan 
memenuhi asumsi klasik. 

4.3 Pengujian Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini menguji 

pengaruh variabel independen yaitu dana 
perimbangan dan dana penyesuaian terhadap 
variabel dependennya yakni belanja modal daerah. 
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 
linear berganda untuk memperoleh gambaran 
menyeluruh mengenai hubungan kausalitas kedua 
variabel tersebut. Analisis regresi linear berganda 
dalam penelitian ini mencakup dua pengujian yaitu 
uji statistik parsial dan uji statistik simultan untuk 
keseluruhan variabel penelitian.

Pengujian parsial dilakukan untuk 
mendeteksi apakah variabel independen secara 
individu memiliki pengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen. Pengujian hipotesis pertama 
sampai kelima dalam penelitian ini menggunakan 
Uji-t. Dasar pengambilan keputusan untuk 
menentukan hasil Uji-t adalah sebagai berikut:
a. Jika probabilitas signifikansi < 0,05 dan t-hitung 

> t-tabel atau t-hitung (-) < t-tabel (-), maka Ho 
ditolak atau terdapat pengaruh signifikan;

b. Jika probabilitas signifikansi > 0,05 dan t-hitung 
< t-tabel atau t-hitung (-) > t-tabel (-), maka Ho 
diterima atau tidak terdapat pengaruh signifikan.
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Hasil Uji-t menggunakan SPSS 2.0 
menghasilkan angka perhitungan statistik  sebagai 
berikut : 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian t-Statistik
Var Koefisien 

Regresi
t-hitung Sig. Keputusan

BM 2,634 3,473 ,001 Ho ditolak

PAD -0,427 -1,536 ,134 Ho diterima
                                      Hasil Pengolahan dengan SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di 
atas terlihat t-hitung dan nilai siginifikansi untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel 
independen secara parsial dalam menerangkan 
variabel dependennya.

Hasil uji t pada varibel BM menghasilkan 
t-hitung sebesar 3,473 dan nilai signifikansi 
yaitu 0,001 dengan koefisien regresi sebesar 
2,634. Dengan menggunakan level kesalahan 5%, 
nilai signifikansi yang dihasilkan berada pada 
perbandingan 0,00 < 0,05. Hasil pengujian ini 
membuktikan Ho ditolak atau terdapat pengaruh 
siginifikan dalam hubungan kausal tersebut. Pada 
tingkat kepercayaan 95%, kesimpulannya belanja 
modal daerah berpengaruh siginifkan terhadap 
laju pertumbuhan ekonomi regional pada periode 
penelitian. Dengan demikian H1 didukung dalam 
penelitian ini.

Koefisien regresi variabel BM adalah 2,634 
yang menunjukkan nilai positif. Artinya pada 
kondisi ceteris paribus, peningkatan variabel 
belanja modal daerah akan mendorong laju 
pertumbuhan ekonomi regional. Dengan demikian 
realisasi belanja modal daerah memiliki pengaruh 
positif terhadap pereonomian regional pada 
periode penelitian. Peningkatan realisasi belanja 
modal pemerintah daerah terbukti meningkatkan 
kinerja ekonomi daerah.

Pengujian variabel PAD menghasilkan 
nilai koefisien regresi sebesar -0,427 dan tingkat 
signifikansi sebesar 0,134. Sedang nilai statistik 
t-hitung yang dihasilkan pada tingkat kesalahan 5% 
adalah -1,536. Nilai signifikansi pengujian berada 
pada perbandingan 0,13 > 0,05. Hasil pengujian 
mengindikasikan Ho diterima atau tidak terdapat 
pengaruh signifikan dalam hubungan kausal 
variabel penelitian. Pada tingkat kepercayaan 
95%,  PAD tidak berpengaruh signifkan terhadap 
laju pertumbuhan ekonomi daerah pada periode 
penelitian.  Dengan kata lain H2 tidak didukung 
dalam penelitian ini. 

Nilai koefisien regresi variabel PAD yang 
dihasilkan sebesar -0,427. Koefisien negatif 
pada kondisi ceteris paribus menujukkan bahwa 
setiap tambahan satu nilai pada PAD maka akan 
menurunkan laju kinerja ekonomi regional sebesar 
0,427 kali. Kajian ini membuktikan PAD pemerintah 
daerah tidak berpengauh signifikan terhadap 

perekonomian regional.  
Hipotesis ketiga menguji pengaruh BM 

terhadap pendapatan asli daerah. Pengujian BM 
menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,436 
dengan koefisien regresi sebesar 0,366. Tabel 4.9 di 
atas memperlihatkan nilai t-hitung hasil pengujian 
statistik sebesar 0,788. Pada tingkat kesalahan 5%, 
p-value berada pada nilai perbandingan 0,43 > 0,05. 
Keputusan yang diambil dalam pengujian ini adalah 
Ho diterima atau tidak berpengaruh signifikan 
dalam hubungan kausal variabel penelitian. Dengan 
demikian disimpulkan H3 tidak didukung dalam 
kajian ini. 

Variabel BM memiliki nilai koefisien 
regresi positif sebesar 0,366. Secara direksional, 
peningkatan belanja modal daerah akan 
mendorong laju pertumbuhan ekonomi regional. 
Setiap tambahan satu tingkat belanja modal daerah 
maka akan meningkatkan laju pertumbuhan 
ekonomi regional sebesar 0,366 kali. Hasil kajian 
ini membuktikan belanja modal daerah tidak 
berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan 
ekonomi regional.  

Berdasarkan hasil pengujian t statistik, 
untuk hipotesis kedua dan hipotesis ketiga tidak 
terbukti. Belanja modal pemerintah daerah tidak 
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 
pendapatan asli daerah. Dan pendapatan asli 
daerah tidak berpengaruh siginifikan terhadap laju 
pertumbuhan ekonomi regional. Dengan demikian 
hipotesis keempat yang menyatakan belanja modal 
berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan 
ekonomi regional melalui pendapatan asli daerah 
tidak didukung. 

Berdasarkan hasil perhitungan statitik uji t 
sebagaimana tabel 4.9, persamaan model regresi 
dapat diformulasikan sebagai berikut :
1) Y = βo + β1X1 
2) Y = βo + β1BM +  e
Y = -0,126 + 2,634BM + 0,217

Persamaan model regresi linear tersebut 
memberikan beberapa implikasi perubahan 
variabel sebagai berikut :
1. Apabila belanja modal daerah bernilai nol maka 

laju pertumbuhan ekonomi regional sebesar 
0,12 sebagaimana besaran konstanta. Dengan 
kata lain intersep model bertanda negatif 
sehingga titik potong fungsi linear dengan 
sumbu Y berada di bawah sumbu X.

2. Apabila terdapat penambahan satu variabel 
belanja modal daerah, maka laju pertumbuhan 
ekonomi regional akan bertambah sebesar 
2,63.

Pengujian simultan dilakukan untuk 
mengetahui apakah keseluruhan variabel 
independen secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen.  Uji F menggunakan 
hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :
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Ho : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0 
Belanja modal daerah dan pendapatan 
asli daerah secara bersama-sama tidak 
berpengaruh terhadap belanja modal 
pemerintah daerah.

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ 0
Belanja modal daerah dan pendapatan asli 
daerah secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap belanja modal pemerintah daerah.

Dasar pengambilan keputusan untuk 
menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis 
adalah sebagai berikut :
a. Apabila F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak;
b. Apabila F-hitung < F-tabel, maka Ho diterima.
Hasil pengujian simultan model regresi dengan 
menggunakan SPSS 2.0 adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Hasil Pengujian Simultan
Model df F-hitung Sig. Keputusan

Regression 2 6,614 0,004 Ho ditolak
Residual 33
Total 35

                            Hasil Pengolahan dengan SPSS

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, nilai 
F-hitung sebesar 6,614 dengan p-value sebesar 
0,004. Perbandingan nilai signifikansi model 
menunjukkan p-value < 0,05. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang berarti 
secara simultan variabel BM dan PAD memiliki 
pengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah 
pada periode kajian. Hasil good of fitness model 
membuktikan adanya pengaruh simultan dalam 
penelitian ini. 

Uji koefisien determinasi (R²) mendeteksi 
seberapa besar perubahan yang terjadi pada variabel 
dependen dapat dijelaskan oleh perubahan variabel 
independennya. Koefisien determinasi mengukur 
kemampuan model regresi dalam menerangkan 
variasi variabel independen. Semakin besar nilai 
koefisien determinasi maka akan semakin bagus 
kemampuan model regresi menjelaskan variasi 
variabel independen terhadap dependennya. 
Dengan kata lain variabel independen memberikan 
hampir semua informasi yang diperlukan untuk 
memprediksi variabel dependen. 

Nilai R² kecil mengindikasikan kemampuan 
model regresi tebatas dalam menjelaskan variabel-
variabel penelitian. Rentang nilai koefisien 
determinasi berada antara angka nol dan satu. Hasil 
pengujian koefisien determinasi menggunakan 
software SPSS 2.0 menghasilkan :

Tabel 10 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Model R R- Square Adjusted 

R Square
Std. Error of the 

Estimate

1 0,535 0,286 0,243 0,479
                                                      Hasil Pengolahan dengan SPSS

Koefisien determinasi yang dihasilkan 
sebesar 0,286. Angka ini menujukkan bahwa 
pengaruh variabel-variabel independen terhadap 
variabel dependennya sebesar 28,6%. Variasi dari 
variabel independen yang mencakup transfer BM 
dan PAD mampu menjelaskan variasi variabel laju 
pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 28,6%. 
Sedangkan sisanya sebesar 71,4% dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain yang tidak dilibatkan dalam 
model penelitian. Nilai koefisien determinasi 
sebesar 28,6% memperlihatkan bahwa variabel-
variabel independen mampu memberikan sebagian 
besar informasi yang diperlukan memprediksi 
belanja modal pemerintah daerah di Indonesia. 
Instrumen lainnya yang mempengaruhi laju 
pertumbuhan ekonomi regional tentunya beragam 
mulai dari faktor ekonomi, keuangan, politik, dan 
sosial budaya dan investasi swasta. 

4.4 Pembahasan
Pengujian hipotesis pertama menyatakan 

belanja modal daerah berpengaruh signifikan 
terhadap laju pertumbuhan ekonomi regional. 
Berdasarkan hasil pengujian statistik  sebagaimana 
tabel 4.9, nilai t-hitung sebesar 3,473 dan 
koefisien regresi 2,634. Hasil pengujian tersebut 
menunjukkan koefisien arah positif atau 
peningkatan belanja modal akan mendorong laju 
pertumbuhan ekonomi regional. 

Hasil penelitian ini bertolak belakang 
dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi dan penelitian 
sebelumnya oleh Kuncoro (2004), Harianto (2007), 
serta Abdullah dan Halim (2003) yang menyatakan 
peningkatan belanja modal daerah akan mendorong 
kinerja ekonomi. Pengeluaran daerah meningkat 
setiap tahunnya. Hal ini dipicu oleh tuntutan 
pelayanan publik yang yang harus disediakan. Tren 
belanja daerah selama periode kajian untuk daerah 
sampel seperti yang tercantum pada Grafik 11.

Selama periode penelitian belanja daerah 
terus mengalami peningkatan. Pada kota Tangerang 
Selatan, belanja daerah di tahun 2014 mengalami 
peningkatan pesat dibandingkan tahun 2013. 
Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan 
tetapi tetap lebih besar dibandingkan tahun 2013. 
Kebijakan desentralisasi fiksal telah membuka 
gerbang keleluasaan pemerintah daerah untuk 
mengelola pengeluarannya. 

Persentase belanja modal bervariasi antara 
pemerintah daerah kabupaten sampel. Secara 
umum rata-rata belanja daerah berkisar pada 
persentase 26%.  Proporsi belanja modal daerah 
terhadap total belanja APBD dapat dilihat pada 
Grafik 12.
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Grafik 11 Trend Belanja Daerah TA 2013-2015

 

Grafik 12 Rasio Belanja Modal Daerah TA 2013

 

Berdasarkan grafik tersebut, Kabupaten 
Kupang memiliki proporsi belanja modal terkecil 
yakni 16% pada tahun 2013. Terdapat empat 
pemerintah daerah yang memiliki proporsi belanja 
modal APBD di bawah 20%. Selain Kabupaten 
Kupang, pemerintah daerah lainnya adalah Kota 
Manado, Kabupaten Malang, dan Kabupaten 
Gorontalo. Pada periode penelitian tahun 2013, 
terdapat pula empat pemerintah daerah yang 
memiliki proporsi belanja modal APBD di atas 30%. 
Kota Pontianak dan Kabupaten Ogan Komering Ilir 
mempunyai rasio belanja modal daerah tertinggi 
yakni 34%. Selanjutnya diikuti dengan Kota 
Tangerang Selatan dan Kabupaten Lombok Utara. 

Secara keseluruhan, rata-rata rasio belanja 
modal selama periode kajian tahun 2013-2015 
yakni sebesar 26%. Rata-rata per tahun untuk 
daerah sampel memiliki rasio belanja modal daerah 
sebesar 26%, 28%, dan 24%. Terdapat rasio belanja 
yang cukup mencolok yakni Kota Tangerang Selatan 
sebesar 78% pada tahun 2014. Berikut data rasio 
belanja modal daerah terhadap total belanja pada 
periode kajian.

Tabel. 4.13 Rasio Belanja Modal Terhadap Total 
Belanja Daerah

No Pemerintah Daerah
Tahun

2013 2014 2015

1 Kota Banjarmasin 25% 24% 24%

2 Kota Pontianak 34% 32% 31%

3 Kota Palembang 26% 22% 22%

4 Kota Semarang 24% 27% 23%

5 Kota Tangerang Selatan 33% 78% 38%

6 Kota Manado 18% 16% 19%

7 Kab. Badung 28% 29% 27%

8 Kab. Ogan Komering Ilir 34% 30% 27%

9 Kab. Malang 18% 18% 20%

10 Kab. Lombok Utara 33% 27% 23%

11 Kab. Gorontalo 19% 17% 17%

12 Kab. Kupang 16% 16% 17%

Filosofi belanja modal merupakan belanja 
yang diperuntukkan dalam jangka waktu lebih 
dari satu tahun atau jangka panjang sebagai 
langkah mendapatkan aset tetap pemerintah 
daerah. Pengadaan aset tetap oleh pemerintah 
daerah sesuai dengan prioritas layanan publik 
akan berdampak jangka panjang (Ardhani, 2011). 
Belanja modal digunakan untuk pembangunan dan 
perbaikan infrastruktur pada sektor pendidikan, 
kesehatan, dan transportasi sehingga layanan 
publik semakin memadai. Ketersediaan layanan 
publik dapat menciptakan efeisiensi dan efektiftas 
di berbagai aspek. Hal ini tentu berimbas pada 
peningkatan produktivitas masyarakat yang akan 
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Belanja modal merefleksikan jumlah 
infrastruktur yang terbangun. Semakin banyak 
pembangunan yang dilakukan harapannya dapat 
mendorong kinerja ekonomi regional. Perluasan 
layanan publik yang lebih baik akan meningkatkan 
daya tarik investor. Masuknya investasi swasta 
tentunya akan berdampak pada perluasan lapangan 
kerja dan pendapatan per kapita. Hal ini akan 
berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi regional. 
Salah satu instrumen penting dalam peningkatan 
perekonomian adalah dukungan belanja modal 
dalam rangka investasi publik.

Hasil pengujian hipotesis kedua 
membuktikan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi 
regional. Koefisin regresi yang dihasilkan sebesar 
-0,427 dengan p-value adalah 0,134. Pendapatan 
Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap 
laju pertumbuhan ekonomi regional. Bukti empiris 
ini mengindikasikan peningkatan PAD belum 
diimbangi dengan penyediaan layanan publik 
yang lebih luas dan baik. Masyarakat tidak akan 
membayar pajak apabila tidak ada peningkatan 
kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Sektor pendapatan daerah memegang 
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peranan yang sangat penting mengingat 
pendapatan dapat membiayai kegiatan pemerintah 
dan pengeluaran pembangunan. Pemerintah dapat 
mendorong peningkatan PAD melalui pemungutan 
pajak dan retribusi daerah dengan kompensasi 
penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang 
lebih baik. 

Tabel 14 Trend Pendapatan Asli Daerah  Tahun 
Anggaran 2013-2015

 

Sebagian besar daerah sampel, tren PAD 
mengalami fluktuasi sepanjang periode kajian. 
Semua daerah mengalami penurunan PAD yang 
diakibatkan oleh beberapa hal di tahun 2014. 
Kota Pontianak memiliki penurunan PAD terbesar 
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 43,7% 
selanjutnya diikuti Kota Manado dengan penurunan 
PAD sebesar 39,0%. Pada tahun 2015, sebagian 
besar daerah sampel mengalami peningkatan PAD 
dibandingkan tahun sebelumnya kecuali Kabupaten 
Ogan Komering Ilir yang mengalami penurunan 
sebesar 24,3%. Peningkatan PAD terbesar di tahun 
2015 adalah 26,7% yakni Kabupaten Lombok Utara 
dan diikuti Kota Tangerang Selatan sebesar 20,0%.

Tolok ukur kemandirian daerah dapat 
terlihat dari proporsi pendapatan asli daerah 
terhadap total pendapatan daerah. Proporsi PAD 
merefleksikan bagaimana pemerintah daerah dapat 
mendanai kegiatannya sendiri melalui komponen 
pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. 
Kajian ini membuktikan bahwa PAD belum mampu 
mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi 
daerah secara signifikan. Kajian ini bertolak 
belakang dengan penelitian Florida (2007) yang 
mengemukakan pajak daerah dan retribusi daerah 
dapat mendorong kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Hasil ini mengindikasikan beberapa hal, 
salah satunya adalah PAD sebagai komponen untuk 
pendanaan belanja daerah belum diarahkan pada 
pengeluaran yang produktif. Dengan kata lain, 
pemerintah daerah masih menitikberatkan pada 
belanja yang bersifat konsumtif.

Tabel 15 Rasio Pendapatan Asli Daerah Tahun 
Anggaran 2015

 

Indikasi lain dari hasil pengujian hipotesis 
ini adalah pungutan atas pajak daerah dan retribusi 
daerah semestinya dibarengi dengan penyediaan 
layanan publik dan perluasan infrastruktur. 
Milestone ini akan berimplikasi pada peningkatan 
investor swasta di daerah tersebut. Dengan 
penerapan UU No. 29 Tahun 2010, pemerintah 
kabupaten/kota memiliki basis pajak yang lebih 
luas salah satunya ada pendaerah PBB sektor 
perdesaan dan perkotaan. Semestinya kebijakan ini 
dapat dijadikan instrumen fiskal untuk mendorong 
laju pertumbuhan ekonomi regional. 

PAD mempunyai peran penting dalam 
mendukung kemampuan APBD. Penguatan PAD 
merupakan hal penting yang harus dilakukan 
pemda. Secara keseluruhan rata-rata proporsi PAD 
terhadap total pendapatan asli daerah sebesar 28% 
pada periode kajian tahun 2013-2015. 

Berdasarkan Tabel 16, Kabupaten Badung 
memiliki tingkat kemandirian daerah tertinggi, 
dengan proporsi PAD sebesar 80% dibandingkan 
total pendapatan. Fakta ini mencerminkan 
kemampuan keuangan daerah Kabupaten Badung 
tergolong baik dalam membiayai pengeluaran 
pemerintah daerah. Selanjutnya Kota Tengerang 
Selatan juga cukup bagus tingkat kemandirian 
keuangan daerah dengan proporsi PAD sebesar 47% 
pada tahun 2015.  Filosofi desentralisasi fiskal tidak 
hanya sekedar mengatasi ketimpangan fiskal tetapi 
juga menciptakan kemandirian daerah. Hanya dua 
daerah sampel yang memiliki proporsi di sekitar 
10% ke bawah yakni Kabupaten Ogan Komering 
Ilir dan Kabupaten Kupang. Kedua daerah tersebut 
sebagian pendapatan daerah bersumber dari dana 
perimbangan. 
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Tabel 16 Rasio Pendapatan Asli Daerah 
Terhadap Total Pendapatan Daerah

No Pemerintah Daerah
Tahun

2013 2014 2015

1 Kota Banjarmasin 26% 15% 16%

2 Kota Pontianak 43% 22% 22%

3 Kota Palembang 45% 25% 26%

4 Kota Semarang 66% 36% 36%

5 Kota Tangerang Selatan 72% 16% 47%

6 Kota Manado 36% 20% 17%

7 Kab. Badung 65% 79% 80%

8 Kab. Ogan Komering Ilir 10% 9% 7%

9 Kab. Malang 21% 13% 13%

10 Kab. Lombok Utara 20% 14% 16%

11 Kab. Gorontalo 15% 11% 10%

12 Kab. Kupang 11% 7% 6%

Hasil kajian ini tidak mendukung hipotesis 
yang menyatakan Belanja Modal daerah 
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan 
Asli Daerah. Nilai statistik pengujian p-value 
sebesar 0,436 dengan koefisien regresi 0,336. 
Hasil pengujian ini berseberangan dengan kajian 
yang dilakukan Adi (2006) yang menyatakan 
belanja modal memberikan dampak positif 
terhadap peningkatan PAD. Penyediaan layanan 
publik dan infrastruktur yang lebih baik melalui 
belanja modal daerah diharapkan dapat minat 
dan kesadaran masyarakat untuk membayar 
pajak daerah. Berdasarkan koefisien regresi 0,336 
yang memberikan arah positif, indikasinya adalah 
peningkatan belanja modal daerah akan diikuti 
dengan kenaikan PAD. 

Pembuktian ini juga tidak mendukung 
hipotesis kedua yang menyatakan PAD berpengaruh 
signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi 
daerah. Nilai statistik pengujian variabel-variabel 
tersebut menghasilkan p-value sebesar 0,134 
dengan koefisien regresi -0,427. Pengujian tersebut 
membuktikan peningkatan PAD tidak memberikan 
arah yang positif terhadap laju pertumbuhan PDRB. 
Teori pertumbuhan ekonomi klasik menyatakan 
pertumbuhan ekonomi (PDRB) ditentukan oleh 
faktor modal, tenaga kerja, dan teknologi (Sukirno, 
1994).

Pertumbuhan PDRB sebagai tolok ukur 
kinerja ekonomi daerah tidak terlepas dari 
peran pengeluaran pemerintah pada sektor 
layanan publik. Semakin besar pengeluaran 
pemerintah daerah maka akan meningkatkan laju 
perekonomian daerah. Laju pertumbuhan ekonomi 
regional sepanjang periode kajian mengalami 
kecenderungan peningkatan. 

Sepanjang periode tahun 2013-2015, 
tingkat PDRB terus mengalami pertumbuhan. 
Kota Semarang memiliki tingkat PDRB tertinggi 

pada tahun 2014-2015 selanjutnya diikuti oleh 
Kota Palembang. PDRB Kota Tengerang Selatan 
mengalami peningkatan besar dibandingkan 
daerah lainnya yakni sebesar 199%. Peningkatan 
ini dipengaruhi oleh berbagai aspek pendorong 
PDRB. Sedangkan peningkatan terendah dialami 
oleh Kota Palembang yakni sebesar 23%.

Grafik 17 Perkembangan PDRB Tahun 2013-
2015

Pertumbuhan ekonomi merupakan 
perkembangan kegiatan perekonomian yang 
menyebabkan produksi barang dan jasa  di 
masyarakat bertambah dan meningkatkan 
kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2000). 
Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari 
perkembangan perekonomian yakni kemampuan 
suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa 
akan meningkat. 

Arsyad (1999) mengartikan pertumbuhan 
ekonomi sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto 
tanpa melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar 
atau lebih kecil dibanding tingkat pertambahan 
penduduk. Laju pertumbuhan ekonomi regional di 
tingkat pemerintah daerah diukur dari kenaikan 
PDRB dibandingkan tahun sebelumnya. Tren laju 
pertumbuhan ekonomi regional daerah sampel 
sepanjang periode kajian dapat dilihat pada Grafik 
18.

Secara keseluruhan rata-rata laju 
pertumbuhan regional daerah sampel sepanjang 
periode kajian sebesar 16%. Kota Palembang 
memiliki laju pertumbuhan PDRB yang tertinggi 
yakni 0,33 pada tahun 2015. Sedangkan Kabupaten 
Lombok Utara mempunyai laju pertumbuhan 
terendah pada daerah sampel. Fakta ini laju 
pertumbuhan ekonomi regional ini banyak 
dipengaruhi oleh berbagai aspek. 

Faktor penentu laju pertumbuhan 
tersebut antara lain modal, investasi, dan belanja 
pemerintah. Tingginya investasi di suatu daerah 
dapat memberikan dampak positif terhadap 
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pertumbuhan ekonomi regional. Pengeluaran 
pemerintah akan menstimulasi daya beli beli 
masyarakat. 

Grafik 18  Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional 
Tahun 2013-2015

Data laju pertumbuhan PDRB daerah sampel  
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.19 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 
2013-2015

No Pemerintah Daerah
Tahun

2013 2014 2015

1 Kota Banjarmasin 0.17 0.16 0.17

2 Kota Pontianak 0.21 0.19 0.19

3 Kota Palembang 0.33 0.31 0.33

4 Kota Semarang 0.10 0.13 0.13

5 Kota Tangerang Selatan 0.07 0.12 0.12

6 Kota Manado 0.33 0.28 0.28

7 Kab. Badung 0.22 0.24 0.23

8 Kab. Ogan Komering Ilir 0.05 0.07 0.07

9 Kab. Malang 0.04 0.04 0.04

10 Kab. Lombok Utara 0.03 0.04 0.03

11 Kab. Gorontalo 0.28 0.32 0.31

12 Kab. Kupang 0.07 0.07 0.07

5. KESIMPULAN

Efisiensi pengeluaran pemerintah melalui 
penguatan belanja modal daerah dapat memberikan 
dampak positif terhadap akselerasi perekonomian 
regional. Penguatan belanja modal dalam APBD 
merupakan salah satu bentuk efisiensi pengeluaran 
pemerintah. Belanja modal mendorong terwujudnya 
pelayanan publik dan akses infrastruktur yang lebih 
baik. Hal ini akan memikat minat investor untuk 
menanamkan modalnya. Masuknya investor dapat 
menggerakkan aktivitas ekonomi wilayah tersebut 
yang pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan 
ekonomi.

Penelitian ini memiliki tujuan menguji 
efisiensi pengeluaran pemerintah daerah yang 
tercermin dalam belanja modal dan peningkatan 
PAD terhadap laju pertumbuhan ekonomi regional 
selama rentang waktu 2013-2015. Pengujian 
menggunakan analisis regresi berganda dengan 
melibatkan variabel bebas yakni belanja modal dan 
PAD. Sedangkan PDRB menjadi variabel terikat. 

Hasil pengujian empiris membuktikan 
belanja modal daerah berpengaruh siginifikan 
terhadap laju pertumbuhan ekonomi regional 
pada periode penelitian. Belanja modal daerah 
menghasilkan t-hitung sebesar 3,473 dan nilai 
signifikansi yaitu 0,001 dengan koefisien regresi 
sebesar 2,634. Peningkatan belanja modal 
dalam APBD mengindikasikan bertambahnya 
social overhead capital yang berarti semakin 
meningkatnya infrastruktur yang dilakukan 
pemerintah daerah. Perbaikan infrastruktur di 
daerah ini akan mendrong pertumbuhan ekonomi 
daerah.

PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap 
laju pertumbuhan ekonomi daerah pada periode 
penelitian pada tingkat kepercayaan 95%. Pengujian 
variabel PAD menghasilkan nilai koefisien regresi 
sebesar -0,427 dan tingkat signifikansi sebesar 
0,134. Hasil pengujian tersebut mengindikasikan 
PAD belum menjadi sumber utama pendanaan 
belanja di daerah. Rendahnya proporsi PAD dalam 
struktur pendapatan daerah akan menyebabkan 
keterbatasan anggaran termasuk belanja modal. 
Akibatnya penyediaan infrastruktur menjadi 
tidak optimal yang akan berimplikasi pada 
dorongan pertumbuhan ekonomi regional. Dengan 
demikian, PAD belum mampu memberikan efek 
pada pertumbuhan ekonomi karena keterbatasan 
belanja modal. 

Belanja modal daerah tidak berpengaruh 
signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli 
daerah. Pengujian empiris menghasilkan nilai 
signifikansi sebesar 0,436 dengan koefisien regresi 
sebesar 0,366. Penambahan aset tetap belum 
mampu meningkatkan PAD. Hal ini mengindikasikan 
partisipasi masyarakat dalam kepatuhan membayar 
pajak daerah dan retribusi daerah masih belum 
optimal. Selain hal tersebut, dimungkinkan juga 
sistem pengawasan pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah yang masih lemah.

Belanja modal pemerintah daerah tidak 
berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan 
ekonomi regional melalui pendapatan asli daerah. 
Dengan demikian, pendapatan asli daerah tidak 
bertindak sebagai variabel intervening untuk 
pertumbuhan ekonomi. Belanja modal hanya 
berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan 
ekonomi. PAD bukan menjadi variabel intervening 
ke pertumbuhan ekonomi mengindikasikan 
PAD belum optimal dalam menarik investor dan 
mendongkrak perekonomian daerah.



89

Jurnal Defis
Edisi 1, Volume I, Juli-Desember 2017

Semua variabel penerlitian yakni belanja 
modal daerah, pendapatan asli daerah dan laju 
pertumbuhan ekonomi regional secara simultan 
memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja 
modal pemerintah daerah. Kedua variabel 
tersebut yakni belanja modal dan PAD hanya 
mempengaruhi secara parsial. Elastisitas belanja 
modal terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih 
tinggi dibandingkan elastisitas PAD memungkinkan 
model berpengaruh secara bersamaan. 

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Hasil pengujian ini membuktikan bahwa 

belanja modal berpengaruh positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi sedangkan PAD tidak 
memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 
ekonomi daerah. Pengujian empiris ini memberikan 
implikasi atas beberapa hal yakni :
a. Belanja modal merupakan salah satu bentuk 

efisiensi belanja langsung pemerintah atau 
pengeluaran pemerintah pada umumnya. 
Proporsi belanja modal yang meningkat 
menggambarkan efisiensi dimana terjadi 
pergeseran dari belanja konsumtif ke arah 
belanja produktif. Belanja ini terbukti mampu 
mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hasil 
ini memberi implikasi bahwa kebijakan 
pengelolaan APBD dengan mempertajam 
belanja modal untuk tujuan infrastruktur harus 
dilaksanakan secara berkelanjutan untuk 
memberikan dampak percepatan pertumbuhan 
ekonomi daerah.

b. Pendapatan Asli Daerah belum optimal 
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan daerah. Hal ini 
menjadikan pertumbuhan ekonomi tidak 
terdongkrak secara siginikan. Implikasinya 
adalah pemerintah daerah tidak terlalu 
berlebihan dalam mengenakan tarif PAD yang 
justru dapat menimbulkan disinsentif bagi 
pembangunan. Namun, pengenaan PAD yang 
menumbuhkan partispasi masyarakat yang 
perlu dikedepankan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam 
beberapa hal sehingga diperlukan perluasan 
dan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. 
Keterbatasan penelitian ini disebabkan oleh 
beberapa hal berikut :
a. Pemerintah daerah yang dijadikan sampel 

penelitian adalah 12 kabupaten dan kota. 
Jumlah sampel ini dapat diperbanyak apabila 
dibandingkan dengan keseluruhan pemerintah 
daerah di Indonesia yang berjumlah 542 
pemerintah daerah.

b. Rentang waktu penelitian selama 3 tahun 
yakni 2013-2105 dapat diperpanjang periode 
penelitiannya. Pengujian terhadap faktor-
faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional 

setidaknya memerlukan periode kajian yang 
cukup panjang.

c. Kinerja ekonomi daerah berkaitan erat dengan 
beberapa variabel lain selain keuangan 
seperti politik, kondisi global, dan kemanan. 
Penggunaan lima variabel independen dapat 
diperluas untuk memperkuat model regresi.
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20. Penulisan Kutipan

a. Sumber kutipan ditulis dengan nama akhir penulis, tahun, dilengkapi nomor halaman untuk 
kutipan langsung.
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c. Kutipan langsung > 40 kata ditulis dalam blok tersendiri
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b) Kutipan yang terdiri atas empat baris atau lebih
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contoh) dan jika awal kutipan tersebut adalah awal suatu alinea, baris pertama kutipan 
dimulai pada ketukan ke-11.

(3) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan.
(4) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum 

dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbitan, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor 
halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks.

2) Kutipan tidak langsung (dengan menyadur) adalah kutipan yang sudah diubah dengan kata-kata 
sendiri. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan 
kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip. Jenis-jenis penulisan kutipan tidak langsung 
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a) Penulisan Acuan dengan Melibatkan Satu Pengarang

(1) Nama Pengarang Sebelum Kutipan
Contoh :
Jika dirumuskan bagaimana hubungan arsitektur dan arsitek, Adimodjo (2005:25) 
mengatakan bahwa arsitektur adalah perpaduan ilmu dan seni, sedangkan arsitek adalah 
orang yang menciptakan ruang sehingga melahirkan bentuk arsitektur yang beraneka ragam.

(2) Nama Pengarang Setelah Kutipan 
Contoh :
Sehubungan dengan penyerahan barang karena perjanjian sewa beli atau leasing, ditegaskan 
bahwa jual beli baru terjadi benar-benar pada saat cicilan terakhir dibayar oleh si penyewa 
dalam sewa beli atau dalam leasing. Oleh karena itu, penyerahan barang leasing sebaiknya 
tidak dianggap sebagai penyerahan barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai 
(Soemitro, 2006:148).

b) Penulisan Acuan dengan Melibatkan Dua atau Tiga Pengarang
(1) Penulisan acuan dengan Melibatkan Dua Pengarang

Misalnya R. F. Engle dan C. W. J. Granger pada tahun 1987 maka ditulis Engle dan Granger 
(1987) jika ditulis di awal kalimat atau (Engle dan Granger, 1987) jika di akhir kalimat.

(2) Penulisan acuan dengan Melibatkan Tiga Pengarang
Misalnya, S. J. Koopman, N. Shephard, dan Doornik pada tahun 1998 maka ditulis 
Koopman,Shephard, dan Doornik (1998) jika ditulis di depan atau (Koopman,Shephard, dan 
Doornik, 1998) jika ditulis di akhir kalimat. Penulisan tiga pengarang ini hanya dilakukan 
ketika pertama kali diacu. Setelah itu, jika acuan ini akan ditulis pada halaman-halaman 
selanjutnya cukup dengan menggunakan nama belakang pengarang pertama saja yang diikuti 
dengan kata et al atau dkk (dan kawan-kawan). Dengan demikian penulisan selanjutnya 
menjadi Koopman, et al. (1998) jika ditulis di awal kalimat atau (Koopman et al., 1998) jika 
di akhir kalimat.

c) Penulisan Acuan dengan Melibatkan Empat atau Lebih Pengarang
Penulisan acuan dengan melibatkan empat atau lebih pengarang maka hanya nama akhir penulis 
pertama saja yang ditulis, kemudian diikuti kata et al.

d) Pengarang yang Sama Menulis Pada Tahun yang Berbeda
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Misalnya, Bollerslev menulis pada tahun 1986 dan 1994, maka ditulis menjadi Bollerslev (1986, 
1994) jika ditulis di awal kalimat atau (Bollerslev, 1986, 1994) jika ditulis di akhir kalimat. 
Jika pengarang dua orang, tiga atau lebih dari tiga orang, penulisannya mengikuti tata cara 
sebelumnya dengan kombinasi seperti yang baru disebutkan. Misalnya, Johansen dan Juselius 
(1990, 1992) atau (Johansen dan Juselius, 1990, 1992).

e) Pengarang yang Sama Menulis Pada Tahun yang Sama
Misalnya, Soren Johansen menulis dua jurnal pada tahun 1988, maka ditulis nama akhir saja 
yang diikuti oleh tahun yang ditambahkan dengan huruf ”a” dan ”b”.
Contohnya, Johansen (1988a , 1988b) jika ditulis di awal kalimat atau (Johansen, 1988a , 1988b) 
jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua, tiga, atau lebih dari tiga, penulisannya mengikuti 
tata cara terdahulu yang dikombinasikan dengan tata cara yang baru dijelaskan.

f) Perihal yang Sama Disebutkan oleh Dua Orang yang Berbeda atau Lebih Contohnya adalah topik-
topik yang sama dikemukakan oleh David. A. Dickey pada tahun 1976 dan Wayne. A. Fuller pada 
tahun 1976, maka ditulis menjadi: Dickey (1976) dan Fuller (1976) jika ditulis di awal kalimat 
atau (Dickey, 1976 dan Fuller, 1976) jika ditulis di akhir kalimat. Jika tiga orang yang berbeda 
membahas hal yang sama, maka ditulis menjadi Dickey (1976), Fuller (1976), dan Hasza (1977) 
jika ditulis di awal kalimat atau (Dickey,1976; Fuller (1976); dan Hasza,1977) jika ditulis di akhir 
kalimat.

g) Jika yang Menulis adalah Sebuah Lembaga
Jika nama lembaga terdiri atas satu atau dua kata, dituliskan nama lembaganya yang diikuti oleh 
tahun. Misalnya: Bank Indonesia (2004) atau (Bank Indonesia, 2004). Jika nama lembaganya 
terdiri dari tiga kata atau lebih, digunakan singkatan formalnya. Contohnya, BPS (2004) atau 
(BPS, 2004).

h) Kutipan dari Kutipan
Misalnya, pendapat yang diacu adalah pendapat J.M. Keynes dalam bukunya General Theory of 
Money, Interest, and Unemployment, yang terbit tahun 1936. Pendapat ini dapat diperoleh di 
dalam buku Macroeconomics karangan G. Mankiw tahun 1997, maka penulisannya menjadi:
J. M. Keynes dalam bukunya General Theory of Money, Interest, and Unemployment yang terbit 
tahun 1936 berpendapat bahwa selain dipengaruhi oleh pendapatan, permintaan uang juga 
dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (Mankiw, 1997).

i)  Kutipan dari Internet
Anak usia 3,5 tahun belum bisa dikatakan anak berbakat walaupun memperoleh nilai tes tinggi. 
Hasil tesnya belum bisa dipercaya karena ia masih berkembang. Anak tersebut dikatakan 
mengalami loncatan perkembangan. Sebaiknya, orang tua mencari sumber bacaan tentang 
perkembangan anak berbakat dan mempelajari betul bagaimana perkembangan kognitif dan 
otak anaknya. Dengan demikian, orang tua tersebut dapat mengarahkan anak itu dengan sebaik-
baiknya (Sumber http://www.tempo.psiko-anak.co.id/05/08/06).

3) Ketentuan-ketentuan mengenai penulisan kutipan langsung yang tidak lengkap (elips) adalah 
sebagai berikut:
a) jika bagian yang dibuang adalah bagian depan/awal, mulailah kutipan tersebut dengan 

tiga titik;
b) jika yang dihilangkan adalah bagian tengah, berikan tiga titik sebagai pengganti bagian tengah 

yang dihilangkan tersebut;
c) jika bagian yang dibuang adalah bagian belakang atau bagian akhir, maka akhiri kutipan tersebut 

dengan empat titik: tiga titik pertama menunjukkan bagian yang dibuang dan satu titik sisanya 
menunjukkan tanda baca penutup.

d) apabila diambil dari bahasa asing, kutipan ditulis dengan huruf miring (italic) dan tidak 
diterjemahkan.

21. Setiap naskah harus memuat daftar referensi (hanya yang menjadi sumber kutipan) dengan ketentuan 
penulisan sebagai berikut:
a. Nama pengarang diurutkan menurut alfabet nama pengarangnya.
b. Jika buku tidak ada nama pengarangnya, judul buku yang dimasukkan dalam urutan alfabet.
c. Jika seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, untuk referensi kedua dan 

seterusnya nama pengarang tidak perlu diikutsertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang lima 
ketukan.

d. Jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah satu spasi.
e. Jarak antara satu referensi dan referensi yang lain adalah dua spasi.
f. Baris pertama dimulai dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya harus dimasukkan ke dalam 

sebanyak lima spasi.
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g. Daftar peraturan dan nonperaturan dipisahkan.
h. Nama pengarang disusun menurut abjad dan tidak bergelar serta tidak diberi nomor urut.
i.  Daftar pustaka peraturan disusun berdasarkan tahun terbaru.
j.  Ketentuan penulisan nama pengarang adalah sebagai berikut.

1) Nama pengarang yang lebih dari satu kata ditulis nama akhirnya diikuti dengan tanda koma 
kemudian nama depan yang diikuti nama tengah dan seterusnya.

2) Nama penulis yang menggunakan Alif lam ma’rifah (al-) maka “al” pada nama akhirnya tidak 
dihitung, yang dihitung adalah huruf sesudahnya.

3) Nama penulis yang menggunakan singkatan ditulis nama akhir yang diikuti tanda koma kemudian 
diikuti dengan nama depan lalu nama berikutnya.

4) Unsur-unsur yang harus dimuat dalam daftar pustaka:
a) nama pengarang
b) judul buku
c) data publikasi, meliputi penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan atau edisi, nomor jilid.
d) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (anonim), dicantumkan judul naskah dalam 

tanda kutip, yang diikuti dengan keterangan dalam kurung siku ([ ]) tentang jenis tulisan 
seperti berita atau tajuk.

5) Referensi dari Buku
a) Satu orang penulis

Urutan pencantuman referensi dari buku adalah sebagai berikut: Nama penulis. Tahun. Judul 
buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota penerbit: Nama Penerbit.

b) Dua atau tiga orang penulis
Urutan pencantuman sama dengan satu orang penulis. Urutan nama pengarang harus sesuai 
dengan apa yang tercantum pada halaman judul, tidak boleh diadakan perubahan urutannya.
Urutan dapat dipertimbangkan berdasarkan urutan alphabet dari nama kedua penulis.  

c) Penulis lebih dari tiga
Jika penyusun lebih dari tiga orang, hanya nama penyusun pertama saja yang disebutkan sesuai 
dengan ketentuan, diikuti oleh istilah et al. (kata et bukan singkatan, jadi tidak menggunakan 
titik, sedangkan al. adalah singkatan dari alii). Arti istilah et al. adalah dan kawan-kawan.

d) Tidak Ada Nama Penulis
Jika pustaka tidak ada nama penyusunnya, susunan daftar pustaka adalah sebagai berikut: 
Judul Buku (miring). Tahun. Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit:Nama Penerbit.

e) Penulis Berupa Perkumpulan atau Lembaga
Urutan pencatuman referensi adalah sebagai berikut: Nama lembaga. Tahun. Judul (miring). 
Kota Penerbit : Penulis.

f) Buku Terjemahan
Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut: Nama penulis asli . Tahun buku 
terjemahan. Judul Buku Terjemahan (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diterjemahkan 
oleh : Nama penerjemah), Kota Penerbit Terjemahan: Penerbit Terjemahan.

g) Editor sebagai penulis
Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut: Nama penulis. Tahun. Judul 
Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit:Nama Penerbit.

h) Penulis dan editor
Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut: Nama penulis asli . Tahun 
buku. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diedit oleh : Nama pengedit). 
Kota Penerbit:Penerbit.

i)  Makalah Seminar, Konferensi, dan lain-lain
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama penulis. Tahun. Judul (miring). 
“Makalah disajikan pada” Nama seminar atau konferensi. Kota diselenggarakan: Penyelenggara.

j)  Karya ilmiah yang tidak diterbitkan
Untuk sumber-sumber yang tidak diterbitkan, misalnya tesis magister, atau disertasi doktor, 
unsur-unsur yang perlu dicantumkan adalah sebagai berikut. nama penulis. tahun. “Judul”. 
keterangan.
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k) Referensi dari Serial
(1) Naskah dalam Jurnal

Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal adalah sebagai berikut: Nama 
Penulis. Tahun. ”Judul Naskah”. Nama Jurnal (miring). Volume. Nomor Isu : Halaman.

(2) Referensi dari surat kabar atau majalah
Unsur-unsur yang perlu dicantumkan untuk referensi dari surat kabar atau majalah adalah 
sebagai berikut:
(a) nama pengarang;
(b) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (anonim), judul naskah dicantumkan 

dalam tanda kutip, yang diikuti keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan 
seperti berita atau tajuk;

(c) nama surat kabar atau majalah (huruf italic);
(d) data penerbitan, yaitu nomor, bulan, dan tahun halaman naskah tersebut dimuat.

l)   Referensi dari Kamus atau Ensiklopedi
Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal adalah sebagai berikut: Nama  
Penulis.  Tahun. ”Kata  yang  Dicari  Artinya”.  Nama  Kamus  (miring).  Volume. Halaman. Kota 
penerbit: Penerbit.

m) Referensi Perundang-undangan
Penerbitan yang dapat dijadikan referensi kepustakaan adalah naskah resmi yang diterbitkan 
oleh lembaga pemerintahan dan himpunan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan 
secara khusus. Dalam hal ini dicantumkan
(1) nama lembaga pemerintahan yang berwenang mengeluarkan peraturan bersangkutan;
(2) judul undang-undang atau peraturan dan materinya;
(3) data penerbitan.

n) Media Elektronik
(1) Acara Televisi

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Eksekutif produser. tanggal, bulan 
dan tahun tayang. Nama saluran TV. Kota stasiun TV: Nama Program Acara.

(2) Kaset Video/VCD
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Produser. Tahun. Judul (miring). 
[Bentuk]. Kota Produksi:Pemroduksi.

(3) Kaset Audio
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama Pembicara. Tahun. Tema 
kaset audio. Kota Produksi:Pemroduksi.

(4) Software Komputer
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Pembuat Program. Tahun. Nama 
Program. Kota:Perusahaan pembuat program. (Serial number).

(5) CD-ROM
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama Perusahaan. Tahun. Judul CD. 
Kota:Pemroduksi. Keterangan CD.

o) Publikasi Online
(1) Naskah dari Online Database

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama Instansi Penanggung jawab 
database. Nama Database yang diambil. ‘Diakses dari’ alamat email ‘pada tanggal’ tanggal 
bulan dan tahun ‘jam’ waktu.

(2) Naskah Jurnal di Website
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama Penulis. Tahun. “Judul”. 
Volume. Nomor Isu. Halaman. “diakses dari” alamat website “pada tanggal” tanggal, bulan 
dan tahun “jam ” waktu.

(3) Naskah Surat Kabar Online
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama penulis. Tahun. Judul. Nama 
surat kabar. “diakses dari” alamat laman (website) “pada tanggal” tanggal, bulan dan tahun, 
serta waktu.

p) Contoh:
Arifin, Zaenal. 2003. Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah. Jakarta: Grasindo.
--------------. 2009. “Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis”. Makalah disajikan pada 

seminar Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Modul dan Karya Tulis. 
Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Arifin, Zaenal dan Farid Hadi. 2009. Kesalahan Berbahasa. Edisi Ketiga. Jakarta: Akademika 
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Pressindo.
BPPK. 2009. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-005/

PP/2009 tentang Pedoman Tata Bahasa dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.

Daftar Pustaka dan Catatan Kaki. Diakses dari
http://www.scribd.com/doc/9678463/Daftar-Pustaka-Dan-Catatan-Kaki pada tanggal 
9 Februari 2010.

Ekoputranti, Rini Adiati. 2009. “Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis Ilmiah”. 
Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia dalam

Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Nur, Muliadi. 2008. Teknik Penulisan Daftar Pustaka (Bibliografi Method). Diunduh dari 

http://muliadinur.wordpress.com/2008/05/08/teknik-penulisan-bibliografi/ pada 
tanggal 10 Februari 2009.

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 1987. Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia yang Disempurnakan. Jakarta.

Sugono, Dendy. 1994. Berbahasa Indonesia Dengan Benar. Jakarta: Puspawara.

C. Mekanisme Penyampaian Naskah

Penulis yang mengirimkan naskah kepada Tim Redaksi Jurnal Defis harus menyertakan:
1. Surat Pernyataan Orisinalitas Karya bermaterai cukup
2. Lembar Identitas Naskah Jurnal Defis
3. Curriculum Vitae Penulis (dan Tim Penulis apabila Naskah ditulis oleh Tim)

Format surat-surat tersebut terlampir (Peraga I, II, dan III). Penulis naskah juga diharuskan untuk 
memberikan data riset dan memberikan informasi cara memperoleh data tersebut kepada yang 
memerlukan demi pengembangan praktik, pendidikan, dan riset.

Setiap naskah yang diterima akan melalui proses blind review oleh Dewan Redaksi dan Mitra Bestari 
Jurnal Defis. Kriteria-kriteria yang dipertimbangkan dalam reviu antara lain: (1) memenuhi persyaratan 
standar publikasi jurnal, (2) metodologi riset yang dipakai, dan (3) manfaat hasil riset terhadap 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan 
daerah di Indonesia. Dewan Redaksi dan Mitra Bestari bertanggung jawab untuk memberikan telaah 
konstruktif dan jika diperlukan, menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis naskah melalui Tim Editor.

Naskah disampaikan dalam bentuk dan dikirim ke:
1. Naskah diserahkan dalam bentuk hardcopy (satu eksemplar cetakan) dan softcopy (berupa CD atau 

melalui email).
2. Naskah dikirim ke editor Jurnal Defis dengan alamat:

Sekretariat Jurnal Defis
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lantai 10
Jl. Dr.Wahidin No.1, Jakarta Pusat/10710
Telp. (021) 3866120
Faks. (021) 3866120
Email: humas.djpk@kemenkeu.go.id

D. Plagiat dan Sanksi

Jurnal Defis memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas naskah yang dipublikasikan dengan 
melakukan pencegahan tindakan plagiarism. Hal terkait plagiat dan sanksi dalam hal melakukan perbuatan 
plagiat perlu diatur dalam panduan ini, sebagai motivasi bagi para penulis agar mampu menghasilkan 
karya tulis yang berkualitas dan terhindar dari unsur plagiarisme. Untuk itu, penuis wajib memberikan 
pernyataan dalam Peraga I bahwa naskah yang ditulisnya bebas dari ruang lingkup perbuatan plagiat dan 
bersedia dikenakan sanksi dalam hal di kemudian hari naskah ilmiahnya mengandung/termasuk dalam 
ruang lingkup perbuatan plagita.
1. Definisi Plagiat

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba 
memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya 
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dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber 
secara tepat dan memadai.

2. Ruang lingkup perbuatan plagiat adalah:
a. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri
b. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri
c. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri
d. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri
e. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya
f.  Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya
g. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan 

pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya
3. Pemberian sanksi

Ketua Dewan Redaksi menetapkan pemberian sanksi terhadap perbuatan plagiat berdasarkan 
rekomendasi yang diberikan Anggota Dewan Redaksi. Jenis sanksi yang diberikan meliputi:
a. Penundaan pemberian hak penulis hingga pemeriksaan atas dugaan perbuatan plagiat selesai, dan/

atau
b. Pengembalian hak yang telah diberikan kepada penulis dalam hal naskah telah dinyatakan 

mengandung unsur perbuatan plagiat, dan/atau
c. Pemberian daftar hitam kepada penulis, selanjutnya karya penulis dimaksud tidak dapat 

dipublikasikan pada Jurnal Defis
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PERAGA I

SURAT PERNYATAAN

Nama Penulis Naskah  : 
Gelar Penulis Naskah  :
Profesi   :
Jika PNS,
N I P    :
Pangkat / Golongan  :
Jabatan   : 

dengan ini menyatakan bahwa naskah yang saya susun dengan judul :

JUDUL NASKAH UNTUK JURNAL DEFIS

(Huruf Tebal)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari naskah orang lain. 
Naskah ini belum pernah dipublikasikan pada jurnal atau media yang lain dan akan diserahkan 
kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk digandakan, diperbanyak dan/
atau disebarluaskan. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia 
menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana 
diperlukan.

................, ...............................

Pembuat Pernyataan,

Materai

Rp6.000,00

.........................................

NIP
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PERAGA II

Nama Lengkap  :     
Tempat/Tgl Lahir :     
Profesi    :     
Jika PNS,      
Jabatan   :     
Unit Kerja  :     
NIP   :     
Gol/Pangkat  :     
No. Rekening  :   ………………… Bank................ Cabang...............
NPWP   :     
Email   :     
No HP   :     

Riwayat Pendidikan :     
Jenjang Gelar Universitas Tahun

D3
D4/S1
S2
S3

Riwayat Pekerjaan  :

Jabatan Unit Kerja/Organisasi Periode

Penghargaan/Award/Acknowledged Reward:

Bidang Keilmuan yang Diminati:

Catatan:
Baris/data dap
at diperbanyak sesuai kebutuhan penulis dan bilamana diperlukan. 
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PERAGA III

LEMBAR IDENTITAS NASKAH JURNAL DEFIS

Judul Naskah:

Beri tanda ( v) pada • yang telah disediakan sesuai keadaan yang sebenarnya:

a. Jenis Naskah
          

          Hasil penelitian tahun ______________________________(bulan dan tahun)

b. Hubungan dengan penelitian lain sebelumnya
 (   )  Penelitian baru

 (   )  Ringkasan/Short version Skripsi karya sendiri dengan judul

 (   )  Ringkasan/Short version Thesis karya sendiri dengan judul 

 (   )  Kajian atau karya Ilmiah lain karya sendiri dengan judul

 (   )  Lainnya:

c. Tempat Penulis melakukan Penelitian pada Naskah ini
 (   )  Tempat Kerja yaitu 

 (   ) Sewaktu Pendidikan program (nama program studi dan jenjang) di (nama universitas dan 
negara)

 (   )  Lainnya, yaitu
 
d. Sumber Pembiayaan dalam melakukan Penelitian pada Naskah ini
 (   )  Sendiri
 
 (   )  Lainnya, yaitu: ______________________________________________________

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isi pada formulir ini adalah benar adanya dan 
tanpa rekayasa. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima 
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk sanksi pidana.

.................., ...........................
  
  Penulis Naskah,

...............................................
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