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Temuan Pokok

Tantangan utama bagi pembangunan Indonesia bukan lagi untuk memberikan dana kepada 
daerah-daerah yang lebih miskin tetapi bagaimana memastikan agar daerah-daerah tersebut 
menggunakan dana yang disalurkan dengan sebaik-baiknya. Sumber dana yang terpenting untuk 
daerah—Dana Alokasi Umum (Dana DAU)—mengalami peningkatan nominal hingga 64 persen pada 2006. 
Sebagian besar daerah sudah memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan berbagai perbaikan taraf 
hidup warganya. Bahkan daerah-daerah yang dulunya dianggap miskin, kini memiliki DAU per kapita rata-
rata sebesar AS$425 setiap tahun, jumlah alokasi DAU ini telah mengalami peningkatan sebesar 75 persen  
pada tahun 2006.  

Lebih dari setengah kenaikan alokasi DAU yang seharusnya digunakan untuk peningkatan 
penyediaan layanan kepada masyarakat digunakan untuk membiayai belanja pegawai pemerintah 
provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan pembayaran gaji pegawai daerah secara penuh melalui DAU ini 
tidak mendorong pemerintah daerah mengarahkan dana itu untuk peningkatan pelayanan masyarakat.  

Banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk membelanjakan anggaran tambahan 
mereka. Mereka lalu menyimpan dana itu dalam rekening bank setempat, jumlah simpanan itu semakin 
banyak dan telah mencapai angka 3,1 persen dari PDB pada bulan November 2006.

Pos pengeluaran paling besar untuk pemerintah daerah adalah untuk penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan, yang menyerap sebanyak 32 persen dari seluruh pengeluaran pemerintah daerah. 
Pengeluaran administrasi yang sangat besar ini mengakibatkan berkurangnya pengeluaran untuk sektor-
sektor penting lainnya, terutama sektor kesehatan, pertanian, dan infrastruktur.  

Rekomendasi Utama

Lakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah, berikan insentif  bagi kinerja  yang 
bagus dan sediakan bantuan teknis untuk mereka yang tertinggal. Tantangan utama bagi pelaksanaan 
desentralisasi di Indonesia adalah menjamin efektivitas alokasi sumber daya yang ada untuk meningkatkan 
penyediaan layanan masyarakat dan mendorong pelaksanaan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat 
miskin. Sistem kinerja yang kredibel dapat membantu membangun sistem alokasi sumber daya yang sesuai 
dengan kebutuhan dan bisa meningkatkan kinerja.

Hapuskan pencakupan penuh pembayaran gaji PNS dengan menggunakan anggaran yang 
seharusnya digunakan untuk peningkatan layanan masyarakat. Hal ini tidak saja akan memperkuat 
dampak pemberian DAU kepada masyarakat, lebih penting lagi, tindakan ini akan menyediakan  insentif  
untuk meningkatkan layanan masyarakat di daerah. Cara seperti itu akan semakin memberdayakan 
pemerintah daerah dalam menemukan kombinasi optimal dari sumber daya yang tersedia (jumlah tenaga 
kerja, modal, input setengah jadi, dan outsourcing) untuk penyediaan layanan masyarakat.      

Mengurangi pengeluaran daerah yang berlebihan untuk membiayai administrasi pemerintah. 
Pemerintah daerah seharusnya  memprioritaskan pengeluaran mereka pada bidang-bidang yang akan 
berdampak langsung terhadap penyediaan layanan masyarakat.  

•

•

•

•

•

•

•



Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007

Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan Peluang Baru 123

BAB  7 Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Daerah

Desentralisasi dan Kesenjangan 
Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman dan persebaran yang sangat luas. Terdiri 
lebih dari 17.000 pulau (dimana 6.000 di antaranya tidak berpenghuni), terentang di tiga zona waktu, dan memiliki 
segalanya mulai dari hutan tropis, dataran rendah yang subur, sampai dengan pegunungan dataran tinggi. Perjalanan 
dari ujung paling barat  Indonesia (Sabang yang terletak di Aceh) sampai ke ujung paling timur (Merauke di Papua) 
akan memakan waktu selama lebih dari 10 jam dengan pesawat terbang, dan kareana keterbatasan infrastruktur 
disebagian wilayah, sangat tidak mungkin perjalanan tersebut ditempuh dalam waktu satu hari. Indonesia memiliki 
lebih dari 300 suku yang menggunakan lebih kurang 250 bahasa yang berbeda di seluruh negara kepulauan ini. 

Pulau Jawa yang merupakan salah satu pulau berpenduduk terpadat di dunia dan Irian yang merupakan 
salah satu pulau berpenduduk terjarang di dunia, keduanya berada di Indonesia. Jika seluruh wilayah Indonesia 
memiliki penduduk yang padat seperti Pulau Jawa, jumlah penduduk Indonesia akan berjumlah dua milyar orang dan 
akan menjadi negara terbesar di dunia. Sebaliknya, jika seluruh pulau Indonesia berpenduduk jarang seperti Papua, 
maka seluruh penduduk Indonesia hanya akan berjumlah 11 juta (hampir sama dengan Belgia).  

Keanekaragamaan dan perbedaan geografis ini tercermin dalam perbedaan kondisi sosial ekonomi yang 
cukup signifikan. Sementara beberapa bagian wilayah Indonesia memiliki pendapatan seperti negara sangat 
maju, di bagian lain masih menunjukkan adanya kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah (Tabel 
7.1).  Fasilitas  pendidikan di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia sama dengan fasilitas di negara-negara 
berkembang lainnya, sementara tingkat pendidikan dan kesehatan, terutama di kawasan Indonesia Timur, setara 
dengan kondisi di sebagian besar negara Afrika:

PDB per kapita daerah sangat bervariasi. Misalnya,  PDB per kapita Riau dan Kalimantan Timur, yang 
merupakan daerah penghasil minyak dan gas, adalah hampir 20 kali lebih tinggi daripada PDB Maluku atau 
Nusa Tenggara Timur (NTT).  Tingkat PDB per kapita kabupaten/kota dalam satu provinsi juga menunjukkan 
disparitas yang luas seperti yang ditunjukkan oleh panjangnya kotak horizontal pada Diagram 7.1.
Angka kemiskinan di tingkat kabupaten/kota sangat bervariasi antara daerah yang satu dengan 
lainnya (Diagram 7.1).  Sejumlah kota memiliki tingkat kemiskinan dibawah 3 persen, tapi Kabupaten 
Manokwari di Irian Jaya Barat dan Kabupaten Puncak Jaya di Papua memiliki tingkat kemiskinan  diatas 50 
persen.  
Indikator Pembangunan Manusia (IPM) rata-rata  untuk Indonesia pada 2002 adalah 0,66. Di tingkat 
kabupaten/kota, rentang angka IPM bervariasi dari yang paling rendah sebesar 0,47 di Kabupaten Jayawijaya 
sampai dengan to 0,76 untuk Jakarta Timur. 

Perbedaan yang sangat ekstrim ini telah berpengaruh pada penerapan desentralisasi pada tahun 2001, 
terutama terkait dengan kerangka fiskal. “Dana perimbangan” merupakan unsur utama dari rancang bangun 
desentralisasi. Hal ini terdiri dari beberapa dana transfer yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara 
kebutuhan pengeluaran dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar pemerintah kabupaten/kota 
mampu menyediakan layanan masyarakat yang sudah didesentralisasikan, dalam hal kualitas maupun kuantitas, 
dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Daerah-
daerah penghasil minyak dan gas juga menerima manfaat yang sangat besar, karena  sekarang mereka menerima 15,5 
persen dari penerimaan migas tersebut. 

Pelaksanaan sistem desentralisasi telah memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah 
daerah dalam bentuk wewenang daripada fungsi pemerintah. Sesuai dengan UU No. 22/1999 tentang 
pelaksanaan sistem desentralisasi, sektor-sektor yang wajib ada di tingkat daerah mencakup dinas kesehatan, 
pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan, perhubungan, transportasi, pertanian, industri, dan perdagangan, investasi 
modal, pertanahan, koperasi, tenaga kerja, dan infrastruktur. Pemerintah provinsi  melakukan koordinasi terhadap 
kinerja pemerintah kabupaten/kota dan menjalankan sejumlah fungsi yang  berpengaruh terhadap lebih dari satu 
pemerintah kabupaten/kota. Dalam waktu satu tahun, sebagian besar tanggung jawab layanan masyarakat  sudah 
didesentralisasikan. Proporsi anggaran daerah yang tercakup di belanja pemerintah naik menjadi hampir dua kali 
lipat, sementara dua pertiga dari pegawai negeri yang ada  ditugaskan di daerah dan lebih dari 16.000 fasilitas layanan 
masyarakat dialihkan ke pemerintah daerah. 
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Diagram 7.1 Disparitas daerah yang menyolok
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Sumber: Data Dasar DAU 2006, DepKeu-BPS

Sumber: BPS
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Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia.
Catatan: Plot dalam diagram ini merupakan distribusi PDB per kapita daerah dan penghitungan angka kemiskinan di tingkat kabupaten/kota 
yang dikelompokkan berdasarkan provinsi. Panjangnya Kotak menunjukkan distribusi dari 25 persentil sekitar median. Panjangnya whisker adalah 
1,5 kali jarak antara median dan kuartil pertama atau ketiga. Titik-titik di luar whiskers merupakan outliers. Pada diagram pertama, daerah dengan 
PDB per kapita lebih besar dari Rp 50 juta tidak dimasukkan untuk tujuan penentuan presentasional.
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Tabel 7.1 Tingkat disparitas yang signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi Indonesia

Indikator Kabupaten/
kota terkuat

Kabupaten/
kota 

terlemah

Kabupaten/
kota rata-

rata 

Standar 
deviasi

Mexico
(menengah-

tinggi)

Zambia
(rendah)

PDB per kapita (AS$) 33,75982 208 1,055 2,104 6,500 491
Tingkat Kemiskinan (%) 3 51 18 10 20 73
Tingkat kemampuan baca-tulis orang 
dewasa (%)

99 21 91 9 90 68

Angka Partisipasi Kasar jenjang 
pendidikan menengah (%)

125 9 82 15 109 26

Usia harapan hidup  (tahun) 73.7 57.5 66.3* 3.1* 75 38

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan BPS 2004, Laporan Pembangunan Kemanusiaan (Bappenas dan UNDP, 2004).  Little Data Book 
(World Bank, 2006).  
Catatan: * Berdasarkan data tingkat provinsi.

Setelah enam tahun dilaksanakannya desentralisasi, fungsi  dan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/
kota belum juga jelas akibat lemahnya UU desentralisasi itu sendiri. Kejelasan mengenai kewenangan memang 
sangat diperlukan untuk memberikan jaminan akuntabilitas di tingkat daerah. UU No. 32/2004 disahkan dengan tujuan 
untuk menentukan kembali secara signifikan hubungan administrasi antar-pemerintahan. Sistem ini memperkenalkan  
adanya pemilihan umum secara langsung di tingkat daerah dan memberikan kejelasan yang lebih besar dalam hal 
kewenangan wajib daripada UU No. 22/1999. Akan tetapi,  peraturan pelaksanaan dari pemerintah pusat, yang 
hendak mengatur fungsi-fungsi ini, belum disahkan oleh DPR. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu menjamin 
bahwa undang-undang sektoral yang ditetapkan kementerian teknis tidak memuat penafsiran yang bertentangan 
mengenai tanggung jawab pemberian layanan di tiap tingkat pemerintahan. Di samping itu, UU No. 32/2004 juga 
memberikan penegasan mengenai peran baru  yang cukup signifikan dari pemerintah provinsi sebagai wakil dari 
pemerintah pusat di daerah. Hal ini muncul sejalan dengan pandangan baru dan fungsi operasional pemerintah 
provinsi vis-à-vis kabupaten/kota, serta kontrol pemerintah pusat yang lebih kuat melalui Menteri Dalam Negeri dan 
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.  

Kotak 7.1 Undang-undang utama tentang desentralisasi, 1999-2006

Mei 1999: Kerangka UU untuk pelaksanaan sistem desentralisasi dikeluarkan. UU No. 22/1999 tentang Otonomi daerah dan 
UU No. 25/1999 mengatur perimbangan fiskal dan daerah. Pelaksanaannya baru bulan Januari  2001.
Desember 2000: UU No. 34/2000 tentang perpajakan pemerintah daerah telah disahkan oleh DPR. 
Agustus 2001: UU Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua. Kedua Undang-undang tersebut memberikan jaminan kepada 
kedua provinsi ini tambahan pendapatan dari sektor migas untuk memperkuat kapasitas fiskal mereka dan memacu 
pembangunan. Papua juga diberikan dana Otonomi Khusus (2 persen dari dana DAU nasional).
Berlaku 2004: Amendemen terhadap UU No. 22 dan 25/1999 tentang pelaksanaan sistem desentralisasi; UU No. 32/2004 
tentang Otonomi Daerah, UU No. 33/2004 tentang Keuangan Daerah .
Mei 2006: UU No. 11/2006 tentang status pemerintahan Aceh dengan re-definisi tentang Otonomi Khusus dan 
memperkenalkan dana tambahan untuk Otonomi khusus (2 persen jumlah dana DAU pusat) yang akan dialokasikan untuk 
Aceh mulai 2008.

Sumber: Staf Bank Dunia.

Sejak pelaksanaan sistem desentralisasi, tingkat pendapatan telah mengalami peningkatan di seluruh 
Indonesia, tetapi daerah yang relatif kaya berkembang lebih cepat daripada daerah yang relatif miskin.82 
Tingkat penurunan kemiskinan nasional dari 24 persen (1999) menjadi 18 persen (2005). Walaupun seluruh kabupaten/
kota di Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan, kabupaten/kota yang relatif kaya menerima manfaat 
yang lebih besar dari program pemulihan ekonomi. Kabupaten/kota yang relatif lebih kaya dapat menurunkan angka 
kemiskinan sampai dengan setengah dari tingkat sebelumnya, namun kabupaten/kota yang relatif lebih miskin tingkat 

81 Kota Bontang di Kalimantan Timur memiliki tingkat PDB per kapita paling tinggi di Indonesia. Kota ini berpenduduk 117.000 orang dan kegiatan 
ekonomi utama adalah sektor minyak dan gas, terutama gas alam cair (LNG).  Yang berkontribusi sebesar 87 persen dari PDB pada 2004. Kabupaten/
kota dengan PDB per kapita tertinggi kedua adalah Kabupaten Mimika di Papua dengan PDB per kapita sebesar AS$13.052. Kabupaten/kota ini 
berpenduduk 126.000 jiwa dan kegiatan ekonomi utamanya adalah pertambangan.
82 Kabupaten/kota yang dikategorikan relatif kaya adalah 20 persen kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah; kabupaten/kota yang 
dikategorikan relatif miskin adalah 20 persen kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Lihat lampiran G.1 dan G.2 untuk indokator 
kemiskinan dan ekonomi lebih lengkap. 
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kemiskinan hanya turun sekitar seperempatnya. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan antara kabupaten/kota 
yang relatif kaya dengan yang relatif lebih miskin menjadi semakin besar. Secara rata-rata, kabupaten/kota yang relatif 
kaya tumbuh di atas angka rata-rata nasional, sementara tingkat pertumbuhan di kabupaten/kota yang relatif miskin 
berada di bawah angka rata-rata nasional.

Kemiskinan paling banyak terdapat pada wilayah-wilayah yang bergantung pada sektor pertanian (lihat 
Annex G.2). Kemiskinan berkaitan positif dengan proporsi PDB yang berasal dari sektor pertanian dan berkorelasi 
negatif dengan proporsi pendapatan dari sektor manufaktur. Sektor jasa yang lebih besar juga terkait dengan 
perhitungan angka kemiskinan yang lebih rendah. Karena sektor manufaktur dan jasa tumbuh melampaui sektor 
pertanian, kesenjangan antara daerah kaya dan miskin semakin lebar.  

Mengenai mutu penyediaan layanan, tidak tampak tren yang jelas. Pertama, bukti-bukti di tingkat kabupaten/
kota menunjukkan desentralisasi layanan pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi telah 
mengalami peningkatan (Kaiser, Pattinasarany dan Schulze, 2006), sementara mutu layanan kepolisian yang tidak 
mengalami desentralisasi malah semakin buruk. Akan tetapi,  studi sektoral telah menggarisbawahi penurunan pada 
sejumlah layanan pokok, terutama air  bersih dan listrik  (lihat Bab 5).  Penelitian terhadap iklim investasi lokal juga 
menunjukkan banyak kelemahan pada pemerintah daerah.83 

Upaya pemerintah pusat untuk mengembangkan pelaksanaan standar pelayanan minimum mungkin akan 
membantu untuk memperjelas tanggung jawab di setiap tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat telah 
mengeluarkan PP No. 64/2005 untuk mendorong pelaksanaan standar minimum layanan di seluruh pemerintah 
daerah. Pada akhir 2006, standar minimum pemberian layanan mengalami berbagai tahapan kemajuan di seluruh 
sektor di mana sektor itu sedang mengalami perkembangan. Layanan di sektor pendidikan dan kesehatan sudah 
berada pada tingkat yang paling siap menurut Departemen Dalam Negeri. Jika hal ini berjalan terus dan dilaksanakan 
secara penuh, hal ini mungkin akan membantu memperjelas tanggung jawab pemberian layanan, mengingat bahwa 
secara prinsip tanggung jawab pemberian layanan harus jelas sebelum penentuan standar itu dilakukan .84 

Pengeluaran

Pengeluaran daerah  

Pemerintah daerah memiliki wewenang yang “hampir” penuh atas penggunaan sumber-sumber fiskal 
mereka. Pemerintah daerah dan DPRD melakukan kontrol terhadap pengeluaran dari seluruh sumber penerimaan. 
Hal ini meliputi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi, pendapatan dari sumber-sumber daya alam, dan dana 
hibah (kecuali Dana Alokasi Khusus). Pemerintah provinsi  dan kabupaten/kota saat ini mengelola sekitar 36 persen 
dari total pengeluaran publik, dibandingkan dengan kondisi pada pertengahan 1990-an yang hanya berjumlah sekitar 
24 persen.

Pos pengeluaran paling besar untuk pemerintah daerah adalah untuk penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan lalu diikuti oleh sektor pendidikan. Pengeluaran untuk administrasi pemerintahan terutama paling 
banyak terjadi di tingkat provinsi  (38 persen dari total pengeluaran) dan tingkat kabupaten/kota (30 persen ).  Ini sangat 
bertolak belakang dengan apa yang dijumpai dalam ekonomi yang lebih modern, yang biasanya mengalokasikan 
5 persen  atau lebih kecil dari anggaran mereka untuk pengeluaran-pengeluaran serupa. Pos-pos terbesar dalam 
administrasi pemerintahan meliputi pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai bagi kepala 
daerah beserta staf, anggota DPRD, dan rehabilitasi dan pembangunan gedung-gedung pemerintah (lihat Bab 3 
untuk analisis lengkap mengenai pengeluaran untuk administrasi pemerintahan).   

83 Lihat Lampiran G.3 mengenai bukti-bukti yang berhubungan dengan desentralisasi pemberian layanan. 
84 Lihat Bank  Dunia 2006, Making the new Indonesia Work for the Poor, hal. 236-238 untuk analisis lebih rinci dan kejelasan fungsi antara tingkat 
pemerintahan dan pengalihan fungsi yang direkomendasikan. 
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Tabel 7.2 Pengeluaran pemerintah daerah berdasarkan sektor, 2004

Provinsi Kabupaten/kota
Total (Provinsi + 
Kabupaten/kota)

Pemerintah 
pusat / 

Desentralisasi
Total

(%) (%) (%) (%) (%) (Rp bn)  (Rp bn)  (Rp bn)  (Rp bn)  (Rp bn)
Pertanian 1,823 6 4,201 4 6,024 4 2,679 8 8,703 5
Pendidikan 3,815 12 39,805 33 43,620 29 7,345 23 50,965 28
Kesehatan 3,000 9 8,108 7 11,108 7 2,395 7 13,503 7
Pertambangan 195 1 74 0 269 0 230 1 499 0
Perdagangan, NBD, FCS 479 1 681 1 1,160 1 185 1 1,345 1

Aparatur pemerintah dan 
Sektor Pengawasan 

12,327 38 35,529 30 47,856 32 613 2 48,469 26

Sektor Tenaga Kerja 426 1 452 0 878 1 177 1 1,055 1

Pertahanan Nasional dan 
Sektor Keamanan

0 0 0 0 0 0 400 1 400 0

Lingkungan dan Rencana 
Tata Ruang 

619 2 1,233 1 1,852 1 148 0 2,000 1

Infrastruktur 8,321 26 17,147 14 25,468 17 14,099 43 39,566 22
Lain-lain 1,399 4 11,728 10 13,127 9 4,168 13 17,294 9
Total 32,404 100 118,959 100 151,363 100 32,437 100 183,801 100

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data SIKD dan Ditjen Perbendaharaan (DepKeu). 
Catatan: NBD = Pembangunan Dunia Usaha Nasional, FCS = Sektor Keuangan dan Koperasi, Kategori untuk Lain-lain termasuk dana pensiun, 
subsidi ke pemerintah daerah, dan kategori lainnya. Untuk menghindari  terjadinya Pembukuan ganda subsidi kepada pemerintah daerah tidak 
dimasukkan, * = Angka-angka awal dari Dirjen Keuangan, DepKeu. 

Alokasi sektoral dari anggaran daerah masih kurang optimal. Karena besarnya pengeluaran administrasi, 
sektor-sektor lain tidak menerima cukup alokasi anggaran  (Tabel 7.2), hal ini terutama untuk sektor kesehatan dan 
pertanian.85 Bank Dunia (2004b) memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar 5 persen dari PDB 
setiap tahun dalam sektor infrastruktur publik, yang sebagian besar di tingkat lokal, untuk mempertahankan sasaran 
pertumbuhan ekonomi jangka menengah sebesar 6 persen. Di samping itu, pengeluaran dalam jumlah sangat besar 
untuk administrasi sangat rentan terhadap tindak korupsi dan berbagai bentuk penyalahgunaan jika tidak diikuti 
prosedur akuntansi dan laporan yang jelas dan memadai (Kotak 7.2). 

Kotak 7.2 Peningkatan pengeluaran “lain-lain” di Papua

Papua merupakan salah satu daerah yang banyak mendapat manfaat dari pelaksanaan desentralisasi. Provinsi 
yang terletak di ujung paling timur Indonesia ini tidak hanya menerima alokasi anggaran per kapita paling besar, 
tetapi mulai tahun 2002, Papua juga menerima dana otonomi khusus. Tambahan dana ini tidak hanya menambah 
pengeluaran pembangunannya tetapi juga pengeluaran rutinnya, terutama gaji. Sementara Papua menerima 
peningkatan anggaran dalam jumlah besar, pengeluaran mereka dengan kategori yang berjudul 
“lain-lain” meningkat dengan sangat tajam, dua kali lipat jika dibandingkan antara tahun 1999 dan 2001. Pos-pos 
yang diklasifikasikan sebagai pengeluaran “lain-lain” termasuk pengeluaran yang tidak tersangka, pensiun, dan 
bantuan, dan pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi sebelumnya. Dana taktis untuk dinas atau 
kantor merupakan contoh pengeluaran yang dilaporkan sebagai “lain-lain”. Dana Taktis tidak melanggar hukum 
tetapi sulit untuk melacak pengeluarannya dan sangat rentan terhadap penyalahgunaan.

Sumber: World Bank 2005, Papua Public Expenditure Analysis; Regional Finance and Service Delivery in Indonesia’s most Remote Region. 

85 Bab 2 dan Bab 4 membahas lebih rinci tentang pengeluaran untuk sektor pertanian dan sektor kesehatan. 
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Pengeluaran dekonsentrasi 

Pengeluaran pemerintah pusat di daerah (dekonsentrasi) terus mengalami peningkatan. Pada 2004, jajaran 
kementerian pusat menggunakan 50 persen lebih dari anggaran pembangunan mereka didaerah, terutama dalam 
sektor sosial. Pengeluaran ini telah mengalami peningkatan sejak 2003. Pengeluaran pemerintah pusat untuk 
bidang ini menambah total pengeluaran daerah menjadi sekitar 21 persen (Lewis & Chakeri, 2004).  Pengeluaran 
dekonsentrasi untuk pembangunan sektor pendidikan dan sosial merupakan yang tertinggi. Pada 2004, kedua sektor 
ini masing-masing mencapai 17 persen  dan 63 persen dari pengeluaran daerah. Pengeluaran dekonsentrasi untuk 
pembangunan sektor transportasi  dan industri menunjukkan angka yang signifikan sebab pengeluaran daerah tahun 
2004 untuk kedua sektor ini hampir mencapai kenaikan dua kali lipat. Kecuali untuk administrasi kepemerintahan, 
lebih dari setengah pengeluaran pemerintah pusat digunakan untuk  bidang ini. Pengeluaran pemerintah pusat 
untuk aparatur negara dapat dipastikan akan terkonsentrasi di Jakarta.

Pengeluaran dekonsentrasi pembangunan cenderung menguntungkan daerah yang memiliki kondisi fiskal 
yang relatif lebih baik. Selama tiga tahun pertama pelaksanaan sistem desentralisasi, provinsi terkaya di Indonesia, 
Kalimantan Timur, menerima anggaran pengeluaran untuk pemerintah pusat yang lebih besar dibandingkan 
dengan provinsi lain, dan menduduki peringkat kedua setelah  Maluku dalam bentuk per kapita. Kabupaten/kota 
yang berada di Kalimantan Timur, Riau, Aceh, dan Papua—yang kaya secara fiskal—menerima lebih dari dua kali 
rata-rata pengeluaran pemerintah pusat dibandingkan dengan yang diterima oleh daerah lain antara 2003 dan 2004. 
Pada 2004, pengeluaran dekonsentrasi per kapita berkorelasi positif dengan total pendapatan fiskal sehingga tidak 
berkontribusi pada pemerataan fiskal. 

Kotak 7.3 Tumpang tindih pengeluaran pemerintah pusat dan daerah: Studi kasus di Jawa Timur 

Sebagian besar dana dekonsentrasi yang disalurkan ke daerah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pelayanan 
yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebuah kajian mengenai belanja pembangunan 
pemerintah pusat yang baru-baru in dilaksanakan di Jawa Timur memperkirakan bahwa 90-95 persen dari 
belanja pemerintah pusat untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum (pemukiman) di provinsi 
digunakan untuk membiayai kegiatan  ditingkat daerah seperti yang dijelaskan di  undang-undang desentralisasi. 
Lebih jauh lagi, penelitian ini juga mencatat adanya pengeluaran ‘dekonsentrasi’ baru yang semakin dibutuhkan, 
yaitu anggaran belanja tambahan (ABT). ABT tersebut terdiri dari transfer dana departemen untuk APBD dan 
pengganti pelaksanaan proyek langsung dari pemerintah pusat. Transfer-transfer ini seringkali terjadi sesaat 
sebelum revisi tengah periode anggaran . Transfer-transfer serupa dari jajaran instansi pusat untuk anggaran sub-
nasional bertentangan dengan hukum desentralisasi yang berlaku dan  mungkin sebaiknya di konversi kedalam 
DAK.

Sumber: Oosterman dan Samiadji, 2005.

Kebijakan pejabat pemerintah, seperti yang tercantum dalam UU No. 33/2004, adalah untuk menyalurkan 
pengeluaran pemerintah pusat disektor-sektor yang didesentralisasikan melalui DAK.  Akan tetapi, berbagai 
kementerian pusat sejauh ini telah menunda pelaksanaan  kebijakan ini. Mereka telah berhasil melakukannya akibat 
adanya ambiguitas kerangka hukum yang berhubungan dengan fungsi layanan di setiap tingkat pemerintahan (Smoke, 
2003).  peraturan yang bertujuan untuk mengatasi masalah fungsi dan kewewenangan, berdasarkan UU No.32/2004, 
belum dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Peraturan ini menguraikan wewenang pengeluaran pemerintah 
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam 30 sektor. Akan tetapi,  pada sebagian besar sektor pembagian wewenang 
semacam itu masih kabur sementara rancangan peraturannya masih harus ditinjau agar memuat ketentuan bahwa 
berbagai keputusan menteri dari pemerintah pusat akan menetapkan rincian lebih lanjut lagi tentang wewenang 
setiap tingkat pemerintahan dalam penyediaan layanan umum yang bersangkutan. 

Wewenang pengeluaran perlu diperjelas dan harus diserahkan secara transparan pada setiap tingkat 
pemerintahan. Rencana kerja pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 
memuat kemungkinan solusi walaupun lebih birokatis menyangkut masalah tidak jelasnya dan saling bertentangannya 
pembagian wewenang tersebut. Selama perencanaan dan siklus penentuan anggaran, departemen yang ada 
menyampaikan program kerja secara rinci dan rencana pengeluaran kepada Bappenas dan Departemen Keuangan 
untuk mendapatkan persetujuan. Teorinya, Bappenas dan Departemen Keuangan dapat menentukan pengeluaran 
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pemerintah pusat untuk mendanai fungsi-fungsi daerah dan melakukan evaluasi terhadap program kerja departemen 
beserta rencana pengeluaran dengan tujuan untuk menentukan dan menghapuskan pengeluaran di sektor-sektor yang 
sudah didesentralisasikan. Pendekatan ini diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, tetap sepertinya hal itu 
masih memungkinkan diskusi lebih lanjut. Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh Bappenas dan Departemen 
Keuangan adalah mencapai kesepakatan mengenai definisi operasional tentang pengeluaran pemerintah pusat 
sehubungan dengan fungsi dan kewajiban pemerintah daerah.  

Penerimaan 

Setelah  pelaksanaan sistem desentralisasi, pemerintah daerah di Indonesia menjadi relatif kuat diibanding 
negara-negara berkembang lainnya .  Sebelum pelaksanaan sistem desentralisasi, pemerintah pusat menyalurkan 
dana ke daerah dalam bentuk dana hibah yang penggunaannya telah ditentukan. Dana yang paling besar adalah 
subsidi daerah otonom (SDO).  Pengeluaran pembangunan didanai melalui sistem Inpres (Instruksi Presiden), yang 
merupakan dana Instruksi presiden untuk mendanai berbagai tujuan pembangunan secara spesifik, mulai dari 
perencanaan sampai dengan pembangunan gedung sekolah dan pasar. Setelah  pelaksanaan sistem desentralisasi 
pada 2001, pemerintah pusat mengalihkan dana untuk mengurangi kesenjangan fiskal baik secara vertikal maupun 
horizontal seperti yang ditentukan dalam undang-undang desentralisasi. Oleh karena itu, pengalihan dana semacam 
ini disebut “dana perimbangan.”  
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Diagram 7.2 Penerimaan daerah sebelum dan sesudah desentralisasi  
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Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data BPS dan SIKD DepKeu.
Catatan: Data dalam real terms (tingkat harga pada 1994 = 100).  * = Rencana anggaran, ** = Perkiraan anggaran.

Pemerintah daerah pada dasarnya didanai oleh perimbangan fiskal pusat dan daerah. Dana perimbangan 
ini terdiri dari tiga elemen: penerimaan bagi hasil (pajak dan non-pajak), Dana hibah yang penggunaannya tidak 
ditetapkan (Dana Alokasi Umum /DAU), dan Dana hibah yang penggunaanya ditetapkan (Dana Alokasi Khusus /DAK). 
Penerimaan dari pajak berasal dari pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan disalurkan 
kembali kepada daerah. Penerimaan non-pajak pada dasarnya pendapatan yang berasal dari sumber daya alam 
yang didistribusikan kembali kepada daerah berdasarkan sistem derivasi.86  DAU merupakan dana alokasi umum 
yang bertujuan sebagai perimbangann dan DAK dialokasikan untuk mendanai sektor-sektor tertentu yang menjadi 
prioritas nasional (Diagram 7.2).  Di samping itu, pemerintah daerah juga memiliki penerimaan asli daerah dari pajak 
dan retribusi.

86  Pelaksanaan distribusi diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2005
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Perimbangan fiskal antara pusat dan daerah  

Komponen terbesar dari dana perimbangan adalah DAU, yang merupakan sekitar 50 persen dari pendapatan 
daerah. DAU merupakan 62 persen dari pendapatan kabupaten/kota dan hanya 18 persen dari pendapatan provinsi. 
Sumber pendapatan paling besar bagi provinsi adalah pendapatan asli daerah, yang sebagian besar berasal dari 
penerimaan pajak.  

Tabel 7.3 Pendapatan pemerintah daerah, 2004

Provinsi Kabupaten/Kota

Jumlah 
(Rp miliar)

Proporsi  
(%)

Jumlah 
(Rp miliar)

Proporsi  
(%)

Pendapatan asli daerah 22,696 49.3 10,131 8.3

Penerimaan bagi hasil pajak 8,759 19.0 13,706 11.2

Penerimaan bagi hasil sumber daya alam 2,833 6.2 8,773 7.2

DAU 8,217 17.9 75,794 62.1

DAK 13 0.0 3,661 3.0

Pendapatan lain-lain 3,482 7.6 10,055 8.2

Total Penerimaan 46,001 122,121
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan SIKD, DepKeu.

Alokasi dana DAU menggunakan mekanisme berbasis formula. Keseluruhan dana DAU ditingkat pusat dihitung 
sebagai proporsi (saat ini 26 persen) dari pendapatan bersih nasional setelah dikurangi dana bagi hasil.  Formula 
DAU memiliki dua komponen, komponen alokasi dasar (BA) dan komponen kesenjangan fiskal (FG). Sampai 
dengan 2005, komponen alokasi dasar tediri dari lump sum dan komponen proporsional untuk gaji. Mulai 2006, 
DAU mencakup anggaran untuk pembayaran gaji setiap pemerintah daerah secara penuh sebelum menggunakan 
formula. Kesenjangan fiskal dihitung sebagai selisih antara kapasitas  fiskal (FC) dan kebutuhan pengeluaran (EN), 
yang sebagian akan ditutup melalui DAU. Komponen kesenjangan fiskal dialokasikan kepada kabupaten/kota secara 
pro rata berdasarkan kesenjangan tersebut. Dana ini merupakan pendorong utama untuk menuju pemerataan 
dan perimbangan fiskal daerah. Walaupun proporsi kesenjangan fiskal telah mengalami peningkatan, pentingnya 
formula kesenjangan fiskal dalam mekanisme distribusi hanya bersifat parsial karena hanya 50 persen total DAU yang 
didistribusikan menggunakan formula kesenjangan fiskal (Diagram 7.3).87

Diagram 7.3 Komposisi DAU secara keseluruhan
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Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan SIKD-DepKeu dan BPS.

Catatan: Data untuk DAU  kabupaten/kota secara keseluruhan hanya dalam harga konstan ( tingkat harga = 100)

87 Untuk an analisa tentang alokasi DAU beberapa tahun ini Lihat Lampiran G.5.
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Kotak 7.4 Formula  DAU

DAU 2006 dialokasikan berdasarkan formula berikut:

DAUi = BAi + FGi (1)

Dimana “i “ menunjukkan kabupaten/kota masing-masing.

FGi = ENi – FCi (2)

ENi = [0,3*Indeks jumlah penduduk +0,1* 1/HDIi + 0,15*Indeks Wilayah + 0,3*Indeks Biaya + 
           0,15* Indeks PDB per kapita Daerah]   *   Rata-rata Pengeluaran Pemerintah Daerah

(3)

FCi = PADi + STXi + SDAi (4)

Di mana STX = Pendapatan dari Pajak, SDA = Pendapatan dari Sumber Daya Alam, HDI = Indikator Pembangunan Manusia, 
PAD = Pendapatan Asli Daerah.89

Sumber: UU No. 33/2004. 

Kebijakan ‘hold harmless’ membatasi kemampuan DAU untuk meningkatkan perimbanagn fiskal. Kebijakan 
ini menetapkan bahwa daerah tidak akan menerima alokasi lebih rendah dari alokasi tahun sebelumnya. Hal ini 
dinyatakan pada tahun pertama pelaksanaan desentralisasi ketika saat itu komponen FC berjumlah hanya 18,5 persen 
dari DAU dan tidak termasuk pendapatan dari sumber daya alam sebagai bagian dari komponen kapasitas  fiskal. Saat 
ini, mekanisme ini sangat menguntungkan kabupaten/kota yang kaya akan sumber daya alam, tetapi berdasarkan UU 
maka kebijakan “hold harmless” tidak berlaku pada tahun anggaran 2008.

Kotak 7.5 Inovasi dalam alokasi DAU 

Mulai 2006, alokasi DAU memuat perubahan cukup signifikan pada mekanismenya secara keseluruhan dan pada formula 
kesenjangan fiskal sbb :

1. Total DAU keseluruhan adalah 26 persen dari penerimaan bersih nasional.
2. Alokasi dasar penyaluran DAU adalah meliputi total gaji di setiap pemerintah daerah. 
3. Komponen kapasitas fiskal—pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pendapatan pajak, bagi hasil pendapatan sumber 

daya alam—yang kini diberi tambahan secara penuh.
4. Indikator kesenjangan kemiskinan (poverty gap) dalam formula kebutuhan pengeluaran diganti dengan kebalikan dari 

Indikator Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita,
5. Kebijakan ‘hold harmless’ akan dihapuskan mulai tahun anggaran 2008. 

Sumber: UU No. 33/2004.

Pembayaran penuh gaji pemerintah daerah melalui DAU tidak memberikan insentif untuk merampingkan 
struktur kepegawaian daerah. Variabel penting yang menentukan alokasi dasar DAU adalah gaji pegawai daerah. 
Jika satu kabupaten/kota mengurangi gaji pegawainya (tanpa adanya pengurangan oleh kabupaten/kota yang lain) 
maka hal tersebut akan mengurangi alokasi dasar DAU daerah tersebut (untuk tahun berikutnya).  Seperti yang sudah 
dijelaskan, alokasi dasar merupakan sekitar setengah dari total DAU, dengan demikian, komponen gaji ini mengurangi 
insentif daerah untuk melakukan perampingan jumlah pegawainya karena akan mengurangi jumlah DAU yang 
diterima daerah yang bersangkutan.89

88 Indeks area memberitahukan ukuran relatif kabupaten/kota atau provinsi, indeks biaya mengacu kepada biaya relatif konstruksi, indeks PDB 
daerah per kapita menrupakan PDB per kapita relatif dengan rata-rata seluruh kabupaten/kota atau provinsi. Indeks-indeks yang tertimbang  
kemudian dikalikan dengan rata-rata pengeluaran provinsi (kabupaten/kota) untuk mendapatkan alokasi DAU bagi provinsi (kabupaten/kota).
89 Akan tetapi, perlu diingat bahwa jika satu kabupaten/kota memutuskan menurunkan gaji mereka, mereka akan menerima dana diskresionari 
yang lebih besar melalui komponen peningkatan kesenjangan fiskal (FG), tetapi perolehan dana itu masih jauh lebih kecil daripada pengurangan 
jumlah gaji. Sementara hal ini tidak akan memberikan penalti kepada kabupaten/kota yang melakukan pemotongan gaji, hal ini mungkin bisa 
atau tidak bisa menjadi insentif yang cukup bagi kabupaten/kota. Sementara itu, seluruh kabupaten/kota yang tidak melakukan pengurangan 
terhadap anggaran gaji mereka akan menerima dana yang lebih besar. Sebaliknya, jika seluruh kabupaten/kota melakukan pemotongan terhadap 
pembayaran gaji, maka perolehan merekabukan hanya akan lebih signifikan, semua kabupaten/kota yang memiliki kesenjangan fiskal positif 
(sekitar 95 persen dari seluruh kabupaten/kota pada 2006) tetapi  akan memiliki jumlah dana diskresionari yang lebih besar. Insentif fiskal ini 
hanya berlaku jika kabupaten/kota memiliki kapasitas untuk mengangkat dan memberhentikan pegawainya untuk untuk melakukan  identifikasi  
terhadap jumlah efektif dari PNS yang dibutuhkan untuk menyediakan  layanan dasar kepada masyarakat.
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Revisi UU desentralisasi yang baru memiliki dampak yang beragam. Dampak yang dapat langsung dirasakan 
adalah penghapusan ‘hold harmless’ dan diberlakukannya pembayaran gaji secara penuh lewat DAU akan memberikan 
hasil yang beragam sehubungan dengan cara-cara untuk mencapai keseimbangan. Dalam hal pendapatan per kapita 
alokasi demikian akan meningkatkan pemerataan, namun dari sudut rasio penerimaan pemerintah daerah terhadap 
kebutuhan pengeluarannya, maka alokasi demikian akan berdampak pada distribusi fiskal yang kurang merata (Arze, 
2005).  

Komponen perimbangan fiskal yang terbesar kedua adalah yang berasal dari penerimaan bagi hasil pajak 
dan penerimaan bagi hasil SDA.  Pada 2004, alokasi anggaran dari pendapatan ini berjumlah 20 persen dari 
anggaran daerah. Sementara pendapatan pajak hanya dua pertiga pendapatan ini, pendapatan dari sumber daya 
alam terkonsentrasi pada daerah-daerah penghasil minyak, yang telah membuat mereka menjadi daerah yang paling 
diuntungkan oleh pelaksanaan sistem desentralisasi. Pada 2006, hanya 62 dari 440 kabupaten/kota dan hanya lima 
dari 33 provinsi yang menghasilkan minyak, dan menerima sumber pendapatan dari sektor ini. Sebagian besar dari 
kabupaten/kota ini terletak di Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur. 90

Diagram 7.4 Distribusi bagi hasil sumber daya alam per kapita, dan bagi hasil pajak per kapita, 2006
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Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data alokasi DepKeu.

Pada tahun 2009, daerah-daerah tersebut bahkan akan menerima dana bagi hasil yang lebih besar dari 
pendapatan sektor migas. Suatu ketentuan didalam UU No. 33/2004 menyatakan bahwa daerah akan menerima 
dana tambahan 0,5 persen dari pendapatan dari sektor migas. Peningkatan  ini akan digunakan sebagai penambahan 
anggaran untuk pendidikan  dasar. Akan tetapi, masih belum jelas bagaimana hal ini akan dilaksanakan. 

90 Seperti yang dinyatakan dalam Koefisi Variasi (CoV) dan Kpoefisi Gini. CoV dan dan Keofisi Gini untuk pendapatana per kapita yang berasal dari 
sumber daya alam adalah 2,7 dan 0,84. CoV dan Gini untuk pendapatan dari pajak adalah 2,48 dan 0,73.
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Tabel 7,4 PBB per sektor, 2005

Sektor Rp bn %

Perkotaan 3,121.7 19.3

Pedesaan 555.5 3.4

Perkebunan 359.3 2.2

Kehutanan 151.6 0.9

Pertambangan 12,018.0 74.2

Total 16,206.0 100.0
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data 
DepKeu

Sentralisasi seluruh pajak bumi dan bangunan meniadakan potensi 
pemerintah daerah untuk menggunakannya sebagai instrumen 
kebijakan penenerimaan. Sementara pajak bumi dan bangunan 
dilakukan dan dikumpulkan secara lokal disebagian besar negara di dunia, 
di Indonesia hal ini masih dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah 
pusat menentukan dasar, tingkat (besarnya pajak di seluruh sektor ini), 
melakukan pemungutan pajak, dan menyimpan sebanyak 9 persen dari 
total pajak sebagai biaya administrasi. Pada 2005, total PBB yang diterima 
adalah Rp  16 triliun, jumlah yang sama dengan 120 persen dari total PAD. 
Dalam total ini, PBB belum termasuk sektor industri (sebagian besar sektor 
migas) yang jumlahnya paling besar (hampir tiga perempat 2005) dan 
telah meningkat secara substansial akibat kenaikan harga minyak. 
Pendapatan pajak penting lainnya adalah pajak bangunan di wilayah 

perkotaan yang berjumlah 20 persen dari the total PBB pada 2005 (Tabel 7.4). Desentralisasi PBB akan memberikan 
instrumen pendapatan bagi daerah yang dapat mereka sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan untuk 
bersaing dengan pemerintah daerah lainnya.91

PBB memiliki potensi untuk ditingkatkan  secara substansial. Desentralisasi PBB wilayah perkotaan dan wilayah 
pedesaan  sesuai dengan kelaziman yang berlaku secara internasional dalam pengalihan pemungutan pajak kepada 
pemerintah daerah. PBB untuk kedua sektor ini saat ini sama dengan seperempat dari PAD kabupaten/kota. Potensi 
untuk memperoleh peningkatan lebih lanjut masih sangat tinggi. Tingkat pajak statuter adalah antara 0,1 dan 0,2 
persen, tergantung pada sektor dan perkiraan nilai bangunan dan, jumlah ini termasuk angka paling kecil di dunia. Di 
samping itu, (sentralisasi administrasi) pemungutan pajak ini sangat lemah. Bukti-bukti terbaru menunjukkan bahwa  
hanya sekitar 40 persen dari total PBB yang bisa direalisasikan, berdasarkan dasar penentuan tarif pajak saat ini (Lewis, 
2003a).  Penentuan nilai bangunan atau tanah merupakan aspek administrasi yang paling rumit, tetapi cakupan dan 
pengumpulannya juga tidak dilaksanakan secara efisien. 

DAK telah tumbuh dengan cepat tetapi masih tetap rendah dibandingkan dengan dana transfer yang lain. 
Pada tahun 2001 dan 2002, DAK berjumlah kurang dari Rp 1 triliun. Pada tahun 2005, DAK mencapai Rp 3,9 triliun 
(naik dari Rp 3,6 triliun di tahun 2004).  Diharapkan bahwa DAK bakan akan menjadi lebih penting pada tahun-
tahun yang akan datang, terutama jika Departemen Keuangan berhasil dalam menyalurkan kembali pengeluaran 
dekonsentrasi pemerintah pusat pada fungsi-fungsi desentralisasi melalui DAK sesuai dengan yang ditentukan pada 
UU No. 33/2004.

Tidak ada pola yang konsisten dalam penggunaan DAK. Cakupan sektoral dari DAK pada tahun-tahun awal masih 
terbatas pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur daerah (jalan raya dan irigasi), pembangunan gedung pemerintah 
(untuk pemerintah daerah yang baru terbentuk).  Pada 2006, DAK diperuntukkan bagi peningkatan infrastruktur layanan 
dasar dan cakupan meluas sampai pada infrastrukturs daerah yang baru (layanan air keliling), perikanan, pertanian, 
dan lingkungan. Beberapa tujuan DAK yang pernah disebutkan dalam beberapa kesempatan yang berbeda-beda 
antara lain untuk perbaikan sektor-sektor kunci sampai dengan kemiskinan, koreksi ‘spillover’, atau pencapaian standar 
pelayanan minimum. Pada saat terjadi kevakuman kebijakan terdapat risiko dana itu akan terfragmentasi pada banyak 
sektor dan berbagai tujuan. 

Provinsi yang lebih miskin dan secara politik kurang stabil, terutama Aceh dan Papua, merupakan provinsi 
yang paling diuntungkan dengan adanya perimbangan fiskal. Kedua provinsi ini juga menerima status “otonomi 
khusus” berdasarkan UU No. 18/2001 untuk Aceh dan UU No. 21/2001 untuk Papua. Dengan otonomi khusus ini 
keduanya menerima anggaran tambahan. Mulai 2002, Aceh dan Papua menerima penerimaan yang lebih tinggi dari 
sektor migas.  Di samping itu, Papua menerima dana cukup besar dari Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) yang 
jumlahnya mencapai 2 persen dari total DAU pusat. Setelah penetapan pemerintah Aceh yang baru berdasarkan 
UU No. 11/2006, Aceh juga akan menerima Dana Otonomi Khusus mulai 2008 selama 15 tahun. Alokasi dana ini 
selanjutnya akan dikurangi sampai menjadi 1 persen mulai 2023 sampai 2028 (Kotak 7.6).  

91 Untuk analisis rinci tentang tren dan potensinya, Lihat Lampiran G.5.
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Kotak 7.6 Distribusi dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) meningkatkan anggaran Papua sampai dengan 20 persen  dari dana yang sudah ada yang 
merupakan tambahan dana yang cukup besar. Di Aceh, Dana Otsus akan berjumlah sekitar 30 persen dari anggaran daerah 
2008. Di Papua, Dana Otsus sebagian akan dialokasikan untuk program-program strategis, dan sisanya akan didistribusikan 
kepada kabupaten/kota berdasarkan formula   yangsama dengan formula penentuan DAU. Pemerintah Provinsi Aceh masih 
perlu harus menentukan formula alokasi untuk Dana Otsus yang akan diberikan tahun 2008. 

Akan tetapi, transparansi dan akuntabilitas tetap merupakan tantangan dalam mengelola Dana Otsus di kedua provinsi 
ini. Keterlambatan penyaluran Dana Otsus dan Alokasi Khusus dari sektor migas sering terjadi, yang menghambat proses 
perencanaan, manajemen, dan pengaturan arus dana tunai (cash flow) di tingkat daerah. Pemerintah daerah tidak memiliki 
akses  terhadap  informasi  rinci mengenai produksi dan biaya sektor migas. Prosedur laporan yang bertele-tele juga 
menyebabkan terjadinya penundaan tersebut.

Kajian mengenai Dana Otsus menunjukkan bahwa mekanisme distribusi dan pengelolaan dana ini dapat ditingkatkan dengan 
cara:

• Identikasi tujuan utama dari Dana Otsus. Jika memang ditujukan untuk  melakukan pemerataan, formula alokasinya 
seharusnya  ditingkatkan. Jika dana itu ditujukan untuk  memacu laju pembangunan sektor tertentu, maka alokasi 
anggaran yang telah ditetapkan selalu harus dilaksanakan.

• Menyederhanakan prosedur penyusunan laporan di tingkat pusat dan  kabupaten/kota, meningkatkan  akuntabilitas, 
akses terhadap arus informasi , dan manajemen serta sistem evaluasi.

• Klarifikasi definisi yang ambigu (dwi makna) dalam regulasi untuk meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi alokasi 
dana. 

Sumber: Papua Public Expenditure Analysis: Regional Finance and Service Delivery in Indonesia’s most remote regions (World Bank, 2005); Aceh 
Public Expenditure Analysis, Spending for reconstruction and Poverty Reduction (World Bank/DSF, 2006). 

Pendapatan Asli Daerah 

Walaupun akhir-akhir ini terjadi peningkatan, total pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah, hanya 
8,5 persen dari total pendapatan. PAD masih disentralisir. Pada 2001, PAD meningkat menjadi 5 persen dari total 
penerimaan dalam negeri, naik dari 3,5 persen  pada 2000. Antara 2001 dan 2005, pendapatan daerah naik tetapi 
lamban dan mencapai 8,5 persen dari total penerimaan publik. Tujuh puluh persen dari PAD dikumpulkan oleh 
pemerintah provinsi (Tabel 7.5). 

Tabel 7.5 Sumber pendapatan asli pemerintah pusat dan daerah

2001 2002 2003 2004* 2005**

 Rp miliar % Rp miliar % Rp miliar % Rp miliar % Rp miliar %

Kabupaten/Kota 5,267 1.7 6,650 2.3 7,302 2.4 8,020 2.3 9,764 2.5

Provinsi 10,005 3.2 12,720 4.4 14,925 4.8 17,920 5.2 23,028 6.0

Total Daerah 15,272 4.9 19,370 6.8 22,227 7.2 25,940 7.6 32,793 8.5

Pemerintah pusat 299,183 95.1 266,831 93.2 285,901 92.8 316,083 92.4 352,288 91.5

Total Publik 314,455 100.0 286,201 100.0 308,128 100.0 342,023 100.0 385,081 100.0

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari DepKeu dan Bank Indonesia.
Catatan: * Angka-angka untuk daerah merupakan perkiraan awal berdasarkan pelaksanaan anggaran; angka-angka untuk pemerintah pusat 
merupakan akhir pelaksanaan anggaran, ** Angka-angka untuk daerah diproyeksikan berdasarkan anggaran daerah dan pusat; angka-angka 
untuk pemerintah pusat merupakan data awal dari pelaksanaan anggaran. Tingkat harga konstan tahun 2001.   

PAD termasuk pendapatan pajak daerah retribusi dan biaya pemakaian jasa. Pajak listrik, dan hotel dan restoran 
mencapai 75 persen dari total PAD tingkat kabupaten/kota dari pajak. Biaya layanan kesehatan yang disediakan oleh  
Puskesmas, izin mendirikan bangunan (IMB) mencapai sekitar 50 persen dari total pendapatan dari biaya atau ongkos. 
Sumber PAD yang lain termasuk pendapatan dari perusahaan daerah (seperti PDAM) dan pendapatan bunga atas 
anggaran yang belum dipakai. Masing-masing dari ketiga jenis sumber pendapatan utama di atas untuk daerah—
pajak, biaya, dan lain-lain—berkontribusi sekitar sepertiga dari seluruh PAD, sebagai perbandingan dari PAD provinsi 
yang merupakan sumber pendapatan lebih besar dari kabupaten/kota. Pendapatan dari pajak di tingkat provinsi  
yang jumlahnya cukup signifikan berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama, dan pendaftaran 
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kendaraan bermotor. Perolehan pendapatan dari PKB mencapai hampir 80 persen dari total provinsi dari pendapatan 
pajak. Retribusi yang paling besar berasal dari sektor kesehatan, izin bangunan, dan biaya pemanfaatan aset publik. 
Ketiga jenis biaya ini berjumlah sebesar sepertiga dari total pendapatan dan retribusi. Pendapatan bunga atas saldo 
anggaran yang tersimpan di bank merupakan pendapatan lainyang patut dicermati. Pendapatan dari pajak mencapai 
jumlah yang cukup signifikan (90 persen) dari total PAD tingkat provinsi (Tabel 7.6).   

Administrasi pajak daerah cenderung sangat tidak efisien. Biaya administasi pajak daerah menghabiskan 
lebih dari 50 persen penerimaan pajak.92 Akan tetapi, ada perbedaan yang cukup signifikan dalam hal efisiensi di 
berbagai pemerintah daerah (lihat Lampiran G.8).  Pada awal tahun 1990-an, Departemen Dalam Negeri menerapkan 
komputerisasi administrasi perpajakan pada sebagian besar pemerintah daerah. Akan tetapi,  sistem ini tidak lagi 
berjalan. Dengan demikian, apakah komputerisasi ini akan membantu atau tidak untuk mengurangi masalah efisiensi 
yang sangat besar masih belum bisa dipastikan.

Tabel 7.6 Sumber pendapatan asli pemerintah Kabupaten/kota dan provinsi, 2004

Pendapatan Kabupaten/Kota % Pendapatan Provinsi
Jumlah

%
Rp milyar Rp milyar

Pajak Daerah 4,034 3  Pajak Daerah  20,084 43 

Listrik 2,037 50 Bea balik nama kendaraan  9,058 45

Hotel dan restoran 1,009 25  Pendaftaran kendaraan bermotor 6,608 33

Lain-lain  988 24  Lain-lain  4,419 22

Retribusi  3,423 3  Retribusi  1,165  3 

 Kesehatan  1,266 37 Kesehatan 523 45

IMB 370 11 IMB 157 14

 Lain-lain  1,787 52  Lain-lain 485 42

Sumber PAD yang lain  2,702 2  Sumber PAD yang lain  1,447  3 

Transfer dana  112,080 92   Transfer dana  23,903  51 

Total  122,239 100  Total  46,599  100 

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data SIKD dan DepKeu .

Sebagian besar bentuk pajak baru yang diperkenalkan oleh pemerintah daerah terbukti berdampak negatif 
untuk pertumbuhan ekonomi (Barnes dkk., 2005).  Dengan pelaksanaan sistem desentralisasi, pemerintah 
kabupaten/kota diberikan wewenang untuk menciptakan sumber pendapatan mereka dari pajak, dan pemerintah 
provinsi memiliki wewenang untuk menciptakan pajak konsumen yang baru. Sejak 2001, pemerintah daerah telah 
memperkenalkan begitu banyak jenis pajak baru sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan mereka.93 
Survei mengenai Daya Tarik Daerah yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, atau 
KPPOD) pada 2004 menerima pendapat yang disampaikan oleh kalangan bisnis, mereka berpendapat bahwa pajak 
daerah merupakan hambatan sangat besar dalam pengembangan usaha. Walaupun beban pajak lokal masih ringan, 
terutama biaya yang berhubungan dengan perizinan tingkat lokal, hal ini bisa berdampak negatif terhadap iklim usaha, 
setidaknya untuk sektor-sektor tertentu (Lewis dan Suharnoko, 2006).  Ada juga masalah yang berhubungan dengan 
korupsi pada administrasi perpajakan lokal, yang ternyata tidak bisa diatasi melalui pelaksanaan sistem desentralisasi 
(Kuncoro, 2004; von Luebke, 2005). 

Draft revisi UU No. 34/00 tentang Pajak Daerah membatasi pemerintah daerah untuk mengenakan pajak dan 
pungutan pada daftar yang sebelumnya sudah ditentukan. Pemerintah berharap bahwa kebijakan baru ini akan 
mengurangi prolifikasi pajak daerah. Kemampuan pemerintah untuk memonitor ketaatan pemerintah daerah akan 
menjadi kunci utama dalam keberhasilan atau kegagalan reformasi di sektor ini.  

92 Lihat Lewis dan Suharnoko, 2006. Dengan perbandingan, cost-to-yield estimasi dari AS memiliki range mulai dari kurang dari 1 persen  untuk 
sebagian besar pajak daerah menjadi sekitar 1.5 persen  untuk PBB (Mikesell, 1982). Cost-to-yield rasio dari AS merupakan biaya administratif namun 
dibagi  oleh pendapatan bersih. Dengan menggunakan definisi ini, keseluruhan cost-to-yield rasio untuk pemerintah daerah di Indonesia menjadi 
sebesar 110.5 persen .
93 Temuan terkini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bisa jadi menerbitkan sebanyak 6.000 pajak baru dan dimuat dalam undang-undang 
Peraturan Daerah—Perda yang dikeluarkan selama tahun 2000 sampai  pertengahan 2005, banyak yang memperkenalkan pajak dan tagihan baru, 
sisanya mengganti bea dan/atau berdasarkan pada pajak yang sudah ada, hal tersebut dimungkinkan oleh UU No. 34/2000 (LPEM-FEUI, 2005a).
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Manajemen Keuangan Publik di Daerah  

Kinerja  sistem anggaran  

Kerangka peraturan untuk melakukan reformasi pada pengelolaan keuangan publik di daerah umumnya 
sudah ada. Sebelum pelaksanaan sistem desentralisasi, pemerintah daerah mengikuti pedoman administrasi 
keuangan daerah yang disebut Makuda, yang tidak pernah direvisi atau disempurnakan selama hampir 20 tahun. 
Setelah pelaksanaan sistem desentralisasi, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan yang sangat komprehensif 
mengenai manajemen keuangan publik, sebagai baian dari pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.94 
Komponen utama yang perlu diperhatikan untuk reformasi meliputi unifikasi anggaran, kinerja  anggaran, kerangka 
kerja pengeluaran jangka menengah, dan restrukturisasi sejumlah lembaga keuangan pada unit-unit  pemerintah 
daerah. Salah satu prestasi besar adalah bahwa sebagian besar anggaran yang sudah disalurkan ke daerah akan segera 
dimasukkan kedalam anggaran daerah (misalnya,  transformasi dana dekonsentrasi ke dalam DAK). 

Akan tetapi, tidak ada mekanisme untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kesulitan fiskal dan 
insolvensi di tingkat daerah. Kerangka peraturan yang baru tidak memberi peluang untuk melakukan intervensi 
terhadap anggaran jika terjadi kesalahan atau kebangkrutan pada pemerintah daerah. Pemerintah menunjukkan 
minat mereka untuk mengembangkan mekanisme semacam itu, tetapi belum ada hasil berarti yang sudah dicapai.

Sebagian besar daerah perlu meningkatkan  kapasitas  teknis mereka dan meningkatkan SDM untuk 
menjalankan reformasi di daerah mereka, sementara pemerintah pusat perlu menyediakan  bimbingan 
yang memadai untuk mendukung pelaksanaan hal itu. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas 
antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri telah menyebabkan timbulnya ketentuan yang tidak 
konsisten dan saling bertentangan terkait dengan masalah manajemen keuangan dearah, yang menimbulkan 
kebingungan di antara sebagian besar pemerintah daerah. Konsep yang baru diperkenalkan, seperti anggaran 
berbasis kinerja, pelaksanaannya sangat buruk dan pengelolaan anggaran daerah masih jauh dari efisien. Sementara 
pemerintah daerah diwajibkan oleh UU untuk melaporkan beberapa informasi keuangan dan fiskal tertentu kepada 
pemerintah pusat, banyak di antara mereka tidak melakukan hal itu (datanya hilang atau sengaja tidak diberikan).  
Pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada publik tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan informasi fiskal dan keuangan. Selain itu, sebagian besar dari mereka tidak melakukan hal tersebut sehingga 
informasi semacam itu tidak bisa diakses oleh publik. Kurangnya keterbukaan, sistem pembukuan yang buruk,  dan 
misalokasi dana, menyebabkan proses pengelolaan anggaran sangat rentan terhadap korupsi.

Secara keseluruhan, sistem pengelolaan keuangan publik di daerah masih lemah dan berisiko tinggi 
terhadap tindak korupsi. Temuan dari penilaian yang mendalam (dan penentuan peringkat dari skala 100 persen) 
atas kinerja keuangan sebanyak 15 pemerintah daerah yang terpilih menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan 
SDM untuk mengelola anggaran daerah masih sangat rendah dan bahwa proses manajemen kauangan masih lemah, 
tidak transparan dan tidak akuntabel. Nilai rata-rata  kinerja  pemerintah daerah, yang diukur berdasarkan ketentuan 
peraturan nasional mengenai pengelolaan keuangan daerah baru mampu mencapai angka 44 persen.95 Sebagai 
kontras dengan hal ini adalah kinerja dari beberapa pemerintah daerah yang sangat reformis. Misalnya, Kabupaten 
Sleman di Provinsi Yogyakarta telah mampu mencapai skor kinerja 100 persen  di bidang pengelolaan keuangan dan 
laporan akunting mereka. Akan tetapi, kinerja  seperti itu masih sangat jarang. Pemberian insentif  daerah mungkin 
merupakan langkah penting untuk mendorong agar gerakan antikorupsi merekadapat terus mencapai kemajuan.

94   Payung hukum utama untuk pengelolaan keuangan daerah adalah UU Otonomi daerah (No. 32/2004).  Keseimbangan Fiskal (No. 33/2004).  
Sistem Perencanaan Nasional (No. 25/2004).  Keuangan Negara UU (No. 17/2003) dan Perbendaharaan Negara UU (No. 1/2004). Pelaksanaan  
peraturan utama adalah No. 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan panduan KepMen No. 13/2006, pengganti KepMen 
No. 29/2002.
95 Indonesia: Local Government Financial Management – A Measurement Framework (World Bank Office Jakarta, Ministry of Home Affairs, 2005). 
Kerangka ini menilai kinerja pemerintah daerah dalam sembilan wilayah pengelolaan keuangan daerah, diukur dengan menggunakan indokator 
akumulasi nilai yang ada di masing-masing sembilan wilayah tersebut. Keseluruhan nilai yang bisa diraih untuk tiap  wilayah adalah 100 persen. 
Hasilnya, dirumuskan dari pelaksanaan kerangka pengukuran pengelolaan keuangan, mencerminkan rata-rata kinerja 15 pemerintah daerah 
(tiga di Sulawesi, dua di Jawa dan delapan di Aceh dan dua di Sumatera Utara) pada sembilann wilayah pengelolaan keuangan, diprakarsai pada 
tahun2005 dan 2006, sebagian berkolaborasi dengan USAID-LGSP.
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Diagram 7.5 Hasil kerangka penilaian kinerja PFM
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Kinerja pemerintah daerah dibidang penanganan utang, investasi, dan audit eksternal masih buruk.Hal ini 
mencerminkan tidak adanya kerangka peraturan nasional yang baik dan kurangnya sumber daya di tingkat nasional:  

	 Audit eksternal (kinerja rata-rata 35 persen ).  UU No. 15/2004 tentang pemeriksaan keuangan negara 
memberikan mandat untuk melakukan pemeriksaan eksternal oleh BPK.  Namun  sampai saat ini, menurut pejabat 
BPK, hanya sekitar 60 persen dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang diperiksa secara teratur oleh BPK. 
Salah satu alasan mengapa hal ini terjadi adalah bahwa pemerintah pusat tidak menyediakan  pendanaan yang 
memadai kepada BPK untuk melakukan hal itu. Pemeriksaan eksternal yang lemah juga berarti bahwa catatan 
tentang pembukuan juga masih lemah dan tindak lanjut atas temuan selama pemeriksaan lebih banyak berupa 
pengecualian daripada ketentuan aturan itu sendiri. Walaupun pemeriksaan eksternal dari pemerintah daerah 
diserahkan kepada DPRD, laporan itu tidak dapat diakses untuk publik. Praktik seperti itu akan meningkatkan 
timbulnya bahaya tindak korupsi. Informasi keuangan atas kinerja dan alokasi anggaran, dan dorongan  untuk 
mengikuti standar akuntansi yang benar akan meningkatkan mekanisme akuntabilitas di dalam pemerintah 
daerah dan seluruh jajaran pemerintahan.  

	 Utang dan investasi (kinerja rata-rata  29 persen).  Sebagian pemerintah daerah yang diteliti belum 
mengembangkan kebijakan yang baik untuk iklim investasi di masa datang atau mengembangkan strategi 
peminjaman. Investasi biasanya dilakukan berdasarkan kondisi ad hoc dan tidak terkait dengan rencana atau 
proyeksi jangka menengah.  

Surplus anggaran dan tunggakan utang

Surplus

Pemerintah daerah akhir-akhir telah memperoleh manfaat dari adanya dana cadangan yang sangat besar. 
Pada pertengahan 2006, dana cadangan ini mencapai Rp 95 triliun atau 3,1 persen  dari PDB. Ini sangat jauh berbeda 
dengan kondisi sebelum pelaksanaan sistem desentralisasi, di mana pada saat itu tidak pernah ada surplus. Antara 
2001 dan 2005, provinsi dan kabupaten/kota mampu memiliki akumulasi anggaran sebanyak lebih dari Rp 35 triliun 
dalam cadangan mereka—kira-kira 18 persen dari pengeluaran daerah (2005) di tingkat pusat, dan 1,4 persen dari 
PDB (2005) (Tabel 7.7).  Dana cadangan mulai melonjak tinggi pada pertengahan tahun pertama 2006.    
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Tabel 7.7 Pendapatan asli pemerintah daerah, pengeluaran, dan surplus 

2001 2002 2003 2004* 2005**

(Rp miliar) (%) (Rp miliar) (%) (Rp miliar) (%) (Rp miliar) (%) (Rp miliar) (%)

Kabupaten/kota 
Pendapatan 78,699 -- 83,466 -- 96,637 -- 96,420 -- 105,690 --
Pengeluaran 71,624 91.0 80,344 96.3 96,673 100.0 93,924 97.4 97,574 92.3
Defisit/Surplus 7,075 9.0 3,122 3.7 -36 0.0 2,497 2.6 8,116 7.7
Provinsi
Pendapatan 25,484 -- 29,471 -- 33,295 -- 36,320 -- 45,480 --
Pengeluaran 23,109 90.7 28,828 97.8 33,335 100.1 34,214 94.2 41,255 90.7
Defisit/Surplus 2,375 9.3 643 2.2 -40 -0.1 2,106 5.8 4,224 9.3
Total Daerah
Pendapatan 104,183 112,937 129,931 132,741 151,170
Pengeluaran 94,733 90.9 109,171 96.7 130,008 100.1 128,138 96.5 138,829 91.8
Defisit/Surplus 9,450 9.1 3,766 3.3 -76 -0.1 4,602 3.5 12,341 8.2

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia.
Catatan: Angka-angka untuk pemerintah provinsi  dan kabupaten/kota masih perkiraan awal berdasarkan pelaksanaan anggaran, ** Angka-angka 
untuk pendapatan dan pengeluaran provinsi dan kabupaten/kota merupakan proyeksi berdasarkan anggaran daerah dan pusat nasional  (SIKD 
DepKeu); Angka mengenai surplus merupakan perkiraan berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada tingkat harga konstan 2001.

Jumlah akumulasi dana cadangan sangat bervariasi di antara setiap pemerintahan provinsi dan kabupaten/
kota. Akumulasi dana cadangan cenderung menjadi lebih tinggi di daerah-daerah kaya dengan sumber daya alam, 
seperti Kalimantan Timur, Riau, Aceh, dan Papua. Pemerintah daerah di Pulau Jawa dan kawasan Indonesia Timur 
memiliki dana cadangan yang lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang mereka peroleh sejak pelaksanaan 
sistem desentralisasi. Pemerintah daerah memang berhak dan perlu untuk memiliki dana cadangan, karena hal 
ini dapat membantu mereka untuk mengatasi beberapa masalah arus dana tunai (cash flow) ketika terjadi kondisi 
darurat yang memerlukan pencairan dana dalam waktu cepat. Aturan umum yang biasa digunakan adalah bahwa 
dana cadangan pemerintah daerah seharusnya  berjumlah antara 5 dan 10 persen pengeluaran umum (Wolkoff, 
1987).  Akan tetapi, batas ambang tersebut kini sudah terlampaui oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. 

Ada empat faktor yang berkontribusi terhadap investasi dan pengeluaran yang rendah yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah. Pertama, anggaran pemerintah daerah cenderung baru bisa disetujui pencairanya setelah 
melalui penundaan berkali-kali, kadang-kadang sampai menjelang berakhirnya tahun fiskal. Ini masih diperburuk 
lagi oleh pengenalan otorisasi proses anggaran yang baru (UU No. 32/2004), di mana Departemen Dalam Negeri 
berhak untuk memberikan persetujuan terhadap anggaran pemerintah provinsi, dan pejabat provinsi  memberikan 
persetujuan terhadap anggaran pemerintah kabupaten/kota. Kedua, pemerintah pusat melakukan penyaluran 
pembagian dana terutama yang berasal dari sumber daya alam yang cenderung baru diberikan menjelang akhir 
tahun fiskal. Ketiga, pengeluaran pemerintah pusat didaerah mengurangi pengeluaran daerah (crowding out) dan 
memaksa pemerintah daerah untuk meninjau rencana pengeluaran mereka—proses yang rumit dan sangat lamban. 
Keempat, pemerintah daerah mungkin tidak memiliki kapasitas  untuk menggunakan  sumber daya yang diberikan, 
terutama ketika sumber daya seperti itu tiba-tiba meningkat secara signifikan. Ini memang benar terutama ketika 
peningkatan dana DAU meningkat sebanyak 64 persen  dari 2005 sampai 2006, yang telah menyebabkan terjadinya 
peningkatan tiba-tiba dalam jumlah yang cukup signifikan dari dana cadangan mereka (lihat Bab 1).     

Adanya jumlah dana cadangan yang besar menunjukkan proses penentuan dan persetujuan anggaran 
yang tidak efisien yang mungkin tidak mudah untuk dihilangkan. Pertama, proses persetujuan anggaran harus 
disederhanakan, yang akan memerlukan perubahan terhadap UU No. 32/2004. Kedua, pemerintah daerah perlu 
mengembangkan kapasitas untuk memperbaiki anggaran dan menggunakan sumber daya lebih efektif. Ketiga, UU 
No. 33/2004 menetapkan bahwa penyaluran penerimaan bagi hasil harus dilakukan secara triwulan, yang memerlukan 
perkiraan produksi yang tepat waktu dari setiap sektor di Departemen.96

96 Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman jangka untuk mendukung pengeluaran pendapatan yang akan datang. Akan tetapi, hanya 
beberapa pemerintah daerah yang mulai melakukan pinjaman untuk tujuan ini.
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Peminjaman

Dari perspektif makroekonomi, jumlah utang pemerintah daerah tidak signifikan. Utang pemerintah provinsi  
dan kabupaten/kota  (termasuk  hutang perusahaan daerah air minum atau PDAM ) mencapai jumlah sebesar 0,18 
persen  dari PDB atau 0,33 persen dari total hutang sektor publik pada 2005. Tujuh puluh lima persen dari hutang 
daerah ini berada pada PDAM, dan 17 persen  dan 8 persen dari PDAM  masing-masing dimiliki oleh pemerintah 
kabupaten/kota dan provinsi. Banyaknya hutang pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat (dari rekening 
RDA/RDI) dan lembaga donor donors melalui pemerintah pusat (lewat Perjanjian Subsidi Pinjaman, atau SLA).  

Jumlah pinjaman yang telah diteruskan kepada pemerintah daerah dan PDAM  mereka sangat bervariasi 
secara signifikan selama ini. Utang PDAM mulai mengalami peningkatan pada tahun1986 dengan kenaikan 
dan penurunan yang sangat drastis, lalu memuncak pada pertengahan tahun 1990-an, dan setelah itu mengalami 
penurunan. Sejak pelaksanaan sistem desentralisasi pinjaman hampir mendekati titik nol. Pembayaran kembali atas 
pinjaman sangat buruk. Pada akhir tahun 2004, total pembayaran yang sudah jatuh tempo adalah Rp 7.104 milyar, 
hampir setengah dari jumlah ini telah dilunasi.

Tabel 7.8 Pinjaman dan hutang yang telah lewat jatuh 
tempo berdasarkan peminjam    

Jumlah 
pinjaman

Nilai Bagian Tunggakan

Peminjam (Rp miliar) (%)  (%)

Provinsi 81 931 16.2 9.9

Kabupaten 204 379 6.6 29.2

Kota 116 702 12.2 41.8

PDAM 437 3,735 65.0 61.9

Total 838 5,747 100.0 48.0
Sumber: Lewis (2007). 

Kerangka aturan yang baru bagi daerah untuk 
membuat pinjaman menetapkan ketentuan 
dan aturan baru mengenai pinjaman. Tetapi 
masih ada sejumlah masalah yang harus dipecahkan. 
Pertama, mekanisme yang baru untuk menyerahkan 
tinjauan usulan proyek dan pemberian persetujuan 
terhadap pinjaman (disebut sistem “buku biru”) 
yang terlalu berbelit-belit dan panjang. Kedua, 
kesepakatan baru menyatakan bahwa pinjaman 
jangka panjang kepada daerah hanya dapat 
digunakan untuk mendanai infrastruktur publik 
yang secara langsung akan meningkatkan 

pendapatan bagi pemerintah daerah. Akibatnya, banyak proyek infrastruktur daerah akan memerlukan pendanaan 
sendiri, yang mungkin mempengaruhi tingkat efisiensi dan pemerataan. Ketiga, pemerintah dan para donor akan 
diizinkan untuk meminjamkan dana kepada pemerintah daerah yang tidak memiliki tunggakan pembayaran atas 
utang mereka di waktu lampau dari pemerintah pusat. Di samping itu, pihak yang memberi pinjaman hanya boleh 
memberi pinjaman kepada PDAM  sepanjang baik PDAM  maupun pemerintah daerah yang bersangkutan tidak 
memiliki tunggakan utang sebelum diberikan pinjaman SLA atau RDA. Secara efektif  ini berarti bahwa 107 dari 384 
pemerintah daerah, 16 dari of 32 provinsi, dan 189 dari 320 PDAM  yang memiliki tunggakan pembayaran utang tidak 
boleh membuat pinjaman baru (Tabel 7.8).97

Dana cadangan setiap pemerintah daerah sudah cukup untuk menutupi tunggakan utang yang di masa 
yang lalu. Sekitar 85 persen dari pemerintah daerah yang memiliki tunggakan utang dapat melunasi hutang mereka 
dengan mengambil dana cadangan mereka. Namun demikian, mereka masih enggan untuk melakukan hal ini.  
Peningkatan jumlah  para peminjam selanjutnya memerlukan bahwa pemerintah daerah dan PDAM yang masih 
memiliki tunggakan pembayaran segera melunasi utang itu, dengan menggunakan dana cadangan atau melalui 
restrukturisasi utang. 

Kerangka aturan yang baru mengenai on-lending sepertinya tidak akan banyak memperbaiki keadaan. 
Alternatif pasar terhadap pemerintah atau pinjaman dari donor mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. 
Kemampuan pemerintah daerah untuk mengeluarkan obligasi masih perlu ditingkatkan. Akan tetapi, ada hambatan 
cukup besar bagi pemerintah daerah yang hendak meminjam dari pasar swasta , terutama sedikitnya pemerintah 
daerah yang memiliki kepercayaan kredit yang cukup tinggi.

97 Berdasarkan data Depkeu 2004.
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Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kesenjangan
Kesenjangan fiskal secara signifikan di seluruh daerah telah terjadi sebelum dan setelah  pelaksanaan sistem 
desentralisasi. Pada 1999, kabupaten/kota paling kaya memiliki pendapatan fiskal per kapita sebesar 30 kali daripada 
daerah paling miskin. Angka ini masih tetap sama pada 2004, empat tahun setelah pelaksanaan sistem desentralisasi. 
Akan tetapi, disparitas fiskal lebih rendah di tingkat provinsi daripada kabupaten/kota. Sebelum pelaksanaan sistem 
desentralisasi, provinsi paling kaya memiliki tingkat pendapatan 13 kali lebih besar daripada provinsi paling miskin. 
Data ini semakin memburuk pada 2004, ketika tingkat koefisiennya mencapai 15. Koefisien  Gini dan koefisien variasi 
juga menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan fiskal bahkan setelah pelaksanaan sistem desentralisasi (Tabel 
7.9). 

Tabel 7.9 Kesenjangan fiskal sebelum dan setelah  pelaksanaan sistem desentralisasi

 1999 2002 2004

Provinsi: CoV Gini CoV Gini CoV Gini

PC OSR 1.55 0.48 1.42 0.45 1.24 0.42

PC (OSR+SDA) 1.24 0.51 1.41 0.53 1.13 0.45

Setelah  transfer …

PC (OSR+SDA+PAJAK) 1.35 0.52 1.53 0.55 1.39 0.52

PC (OSR+SDA+PAJAK+DAU+DAK) 0.83 0.38 1.07 0.44 0.97 0.39

PC Total Pendapatan 0.83 0.38 1.05 0.43 1.05 0.44

PC (Total Pendapatan-SDA) 0.82 0.35 1.09 0.41 1.04 0.42

PC (Total Pendapatan-PAJAK) 0.75 0.36 0.97 0.42 0.85 0.38

Kabupaten/Kota:

PC OSR 3.20 0.55 1.40 0.49 1.36 0.47

PC (OSR+SDA) 2.60 0.55 2.53 0.73 2.50 0.66

Setelah  transfer …

PC (OSR+SDA+PAJAK) 1.56 0.47 2.08 0.65 1.78 0.57

PC (OSR+SDA+PAJAK+DAU+DAK) 0.79 0.31 0.95 0.39 0.83 0.37

PC Total Pendapatan 0.78 0.31 0.95 0.39 0.83 0.36

PC (Total Pendapatan-SDA) 0.78 0.30 0.66 0.32 0.65 0.32

PC (Total Pendapatan-PAJAK) 0.77 0.31 0.96 0.40 0.84 0.35
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan SIKD-DepKeu dan BPS,

Catatan: OSR=Own-source pendapatan, SDA=Natural Resource Shared Pendapatan, PAJAK=Shared Pajak Pendapatan

Kesenjangan  dalam perimbangan sistem fiskal sangat dipengaruhi oleh alokasi pendapatan dari sumber 
daya alam. Walaupun pendapatan dari sumber daya alam hanya berkontribusi sebesar 7 persen  dari total pendapatan 
daerah, alokasi pendapatan dari sumber ini sangat tidak seimbang.98 Kurang dari 10 persen pemerintah daerah di 
Indonesia memiliki sumber pendapatan yang signifikan dari sektor migas, dan mereka menguasai 90 persen sektor ini. 
Seperti halnya di negara lain, PAD juga didistribusikan secara sangat tidak merata.  Kabupaten/kota yang lebih kaya, 
terutama kota-kota besar, memiliki proporsi pendapatan yang jauh lebih besar.

DAU berusaha menyeimbangkan distribusi PAD dan pendapatan yang berasal dari sumber daya alam, 
tetapi efek ini tentu bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Akan tetapi,  dua faktor yang bisa mengurangi peran ini: 
kebijakan ‘hold harmless’ dan keterbatasan manfaat formula kesenjangan fiskal. DAU meningkat secara signifikan 

98 Koefisien Gini meningkat secara substansial ketika memasukkan pendapatan dari sektor SDA ke dalam simulasi kesenjangan. Dampaknya 
terutama sangat kuat untuk kabupaten/kota. Perubahan dalam Gini koefisien justru semakin mengecil seiring dengan bertambahnya pendapatan. 
Misalnya SDA yang berjumlah sekitar 7 persen dari total pendapatan kabupaten/kota ditambahkan ke pendapatan asli daerah (8 persen dari 
anggaran total kabupaten/kota). Maka efeknya jauh lebih besar daripada jika ditambahkan ke sumber pendapatan yang lain (lihat Tabel 4).  
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pada 2006 dan menjadi lebih signifikan dalam rangka melakukan pengimbangan fiskal. Asumsi yang realistis tentang 
peningkatan harga minyak internasional dalam anggaran pemerintah pusat telah menyebabkan peningkatan angka 
nominal sebesar 64 persen  total dana DAU yang tersedia di tingkat pusat,99 tetapi 57 persen dari peningkatan ini telah 
diserap oleh pembayaran gaji secara penuh pemerintah kabupaten/kota, yang menyisakan hanya 43 persen  untuk 
didistribusikan menggunakan formula kesenjangan fiskal (lihat Diagram 7.3).   

Distribusi peningkatan anggaran pada 2006 sangat beragam di setiap daerah. Lebih dari setengah provinsi 
dan kabupaten/kota telah menerima lebih dari 60 persen  dan 40 kabupaten/kota mengalami peningkatan anggaran 
sebesar lebih dari 160 persen. Sebagian besar kabupaten/kota di kawasan Indonesia Timur (kecuali NTB, NTT, dan 
beberapa daerah di Sulawesi) dan Kalimantan memperoleh manfaat sangat besar dari peningkatan DAU ini. Di Papua 
lebih dari setengah pemerintah daerah menerima peningkatan sebesar 100 persen atau bahkan lebih. Terdapat 
perbedaan yang sangat jauh di Sumatera dan Aceh, dimana kabupaten yang merupakan produsen minyak tidak 
mengalami kenaikan DAU sedangkan beberapa pemerintah daerah menikmati peningkatan DAU sampai lebih dari  
160 persen. Kabupaten/kota di Java, Bali, NTB dan, NTT sebagian besar mengalami peningkatan di bawah rata-rata, 
tetapi masih cukup signifikan yaitu sekitar 50 persen  (lihat peta di bawah ini). 

Distribusi Daerah terhadap Peningkatan DAU

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data BPS dan DepKeu. 

Kabupaten/kota yang tidak kaya dengan sumber daya alam menerima DAU lebih besar jika DAU itu 
didistribusikan murni berdasarkan formula kesenjangan fiskal. Kami melakukan simulasi alokasi DAU pada 
2006 dengan hanya menggunakan formula kesenjangan fiskal, tanpa memperhatikan komponen pembayaran gaji 
pegawai, cadangan pengaman, dan memungkinkan untuk melakukan alokasi  nol di kabupaten/kota yang memiliki 
tingkat kesenjangan fiskal negatif. Diagram 7.6 memberikan rangkuman mengenai pendapatan fiskal per kapita 
pemerintah daerah berdasarkan provinsi. Diagram yang di atas menggunakan alokasi dana DAU riil pada 2006 dan 
diagram di bawah menggunakan formula kesenjangan fiskal murni untuk alokasi DAU 2006 pada simulasi tersebut. 
Akibatnya, beberapa kabupaten/kota yang kaya minyak seperti Aceh Utara, Bengkalis di Riau dan Kutai di Kalimantan 
Timur menerima alokasi nol. Total pendapatan fiskal mereka mengalami penurunan.100 Kami dapat melihat terjadi 
pergeseran ke kiri untuk Riau dan Kalimantan Timur. Namun demikian, kami masih belum bisa melihat gerakan fiskal 
secara signifikan di wilayah-wilayah terbelakang seperti NTT dan NTB.  

99   Lihat Bab 6 mengenai dampak asumsi harga minyak terhadap anggaran.
100    Ada 12 kabupaten/kota yang menerima alokasi nol dalam simulasi itu. Empat kabupaten/kota di Riau, empat di KalimantanTimur, masing-
masing berada di, Sumatera Selatan, dan Bali.
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Diagram 7.6 Penerimaan fiskal pemerintah daerah menggunakan alokasi DAU yang berbeda

Alokasi Riil DAU 2006
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Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dasar DAU 2006 dari DepKeu.

Jika dana DAU seluruhnya dialokasikan berdasarkan formula kesenjangan fiskal, kabupaten/yang miskin 
akan menerima sumber daya yang lebih besar. Alokasi DAU berkorelasi positif dengan perhitungan angka 
kemiskinan kabupaten/kota, karena formula   DAU mengandung variabel seperti PDRB dan (kebalikan dari) IPM yang 
sangat berkorelasi dengan kemiskinan (Diagram 7.7).101 Koefisien korelasi formula kesenjangan fiskal yang murni 
untuk alokasi DAU 2006 dengan angka kemiskinan adalah 0,29 dan angka ini signifikan pada tingkat 5 persen. Jika kita 
berasumsi bahwa kemiskinan mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan, maka formula yang murni itu akan 
memberikan dampak lebih menyetarakan melalui distribusi pendapatan fiskal yang lebih seimbang.102

101  Penggantian indikator kemiskinan dengan (inverse of ) HDI dan PDRB per kapita tidak banyak mempengaruhi penyetaraan.
102   Hofman, dkk., (2006) memperkirakan hilangnya potensi efisiensi dari misalokasi dana DAU yang sekarang ditunjukkan secara horizontal pada 
alternatif murni sebesar AS$3.9 milyar, dengan asumsi bahwa formula kesenjangan fiskaln yang ada sekarang cukup untuk mengatasi kebutuhan 
pengeluaran.
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Diagram 7.7  Menggunakan formula kesenjangan fiskal, DAU dapat lebih bermanfaat bagi rakyat miskin 
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Tabel  7.10  Hubungan antara kemiskinan, 
pendapatan daerah, dan pendapatan fiskal

Perhitungan 
Angka 

Kemiskinan 

PDB PK Total 
Pendapatan 

PK

PDB -0.16**

Total Pendapatan 
PC

0.10   0.25*

PAD PC -0.21** 0.15** 0.37**
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan 2004 data  SIKD-
DepKeu dan data dasar DAU dari DepKeu dan BPS. 
Catatan: * dan ** menunjukkan korelasi statistik signifikan pada tingkat 
0,05 dan 0,01.

Kabupaten/kota yang lebih kaya memiliki sumber 
daya fiskal per kapita termasuk  PAD yang lebih besar 
juga. Perhitungan angka kemiskinan mereka juga lebih 
rendah, walaupun korelasinya sangat tidak kuat  (Tabel 
7.10).  Kabupaten/kota yang memiliki angka kemiskinan 
lebih tinggi memiliki sumber PAD yang lebih kecil, tetapi 
cenderung memiliki sumber daya yang lebih banyak. Ini 
menunjukkan bahwa alokasi DAU memiliki dampak 
penyeimbang.

Akan tetapi, hubungan antara kemiskinan, 
pendapatan daerah, dan tingkat pendapatan fiskal 
jauh lebih lemah dari yang diperkirakan. Karakteristik 
pemerintah daerah sangat heterogen. DKI Jakarta, satu-

satunya daerah yang tidak kaya dengan sumber daya alam, memiliki angka kemiskinan yang relatif rendah dengan 
tingkat pendapatan fiskal yang tidak terlalu besar. Kalimantan Timur yang relatif memiliki pendapatan fiskal yang 
tinggi, tetapi tingkat kemiskinan mereka hanya sedikit lebih baik daripada tingkat rata-rata nasional. Papua yang 
merupakan provinsi paling miskin  (berdasarkan perhitungan tingkat kemiskinan), merupakan daerah dengan tingkat 
pendapatan fiskal paling kaya. Semua pengecualian (outliers) ini memiliki PDRB per kapita yang relatif tinggi dengan 
karakteristik pendapatan fiskal dan kemiskinan yang berbeda. 

Hampir setengah kabupaten/kota di Indonesia berada pada titik ekstrim. Kabupaten/kota dapat dipisahkan 
menjadi 8 kelompok menurut tingkat kemiskinan, pendapatan fiskal, dan PDB per kapita mereka (Tabel 7.11):

Seperempat dari jumlah kabupaten/kota dapat dikelompokkan sebagai kategori miskin karena mereka 
memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan PDRB yang rendah. Akan tetapi,   mereka memiliki sumber 
daya yang terbatas untuk melawan kemiskinan itu. Rata-rata, pemerintah pusat menyalurkan dana sebesar 
87 persen pendapatan fiskal mereka, sebagian besar disalurkan dalam bentuk DAU. Pembagian pendapatan 
dari sektor pajak dan sumber daya alam merupakan yang paling rendah di seluruh kelompok; sumber PAD 
juga rendah. Daerah yang masuk ke dalam kategori ini adalah seluruh kabupaten, tidak termasuk pemerintah 
kota.  
Kabupaten/kota yang kaya memiliki angka kemiskinan yang relatif rendah; tingkat PDRB dan pendapatan 
fiskal yang tinggi, yang jumlahnya lebih dari seperlima dari seluruh kabupaten/kota. Secara rata-rata, besarnya 
penyaluran dana dari pemerintah pusat adalah 81 persen dari total pendapatan mereka dengan pembagian 
pendapatan bagi hasil mencapai 22 persen dari jumlah ini. Daerah-daerah yang berada dalam kelompok ini 
didominasi oleh kotamadya atau kota.  
Separuh lainnya dari kabupaten/kota merupakan kombinasi dari indikator ini. Rata-rata ketiga terbesar adalah 
kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah, PDRB yang tinggi, tetapi pendapatan fiskalnya 
rendah. Secara rata-rata daerah ini menerima PAD yang relatif lebih tinggi, dan memiliki pendapatan pajak  
bagi hasil lebih tinggi daripada daerah dalam kelompok lain. Kelompok yang memiliki alokasi DAU tertinggi 
kedua adalah daerah yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi, PDRB yang rendah, dan pendapatan fiskal 
yang tinggi. Kelompok ini didominasi oleh kabupaten/kota di kawasan Indonesia Timur. 

Strategi pembangunan yang efektif perlu mempertimbangkan keragaman wilayah. Daerah yang memiliki 
tingkat PDRB yang rendah memperoleh manfaat relatif lebih tinggi dari alokasi dana DAU terlepas dari kemiskinan 
dan pendapatan fiskal mereka. Di sisi lain, daerah yang mempunyai PDRB yang tinggi dan pendapatan fiskal yang juga 
tinggi menerima pendapatan bagi hasil yang relatif lebih tinggidari pemerintah pusat dan DAU pemerintah pusat 
yang relatif lebih rendah (Tabel 7.11).  Analisis pengelompokan kabupaten/kota seperti ini menunjukkan keragaman 
situasi yang akan diketahui sendiri oleh kabupaten/kota terutama mengenai hal-hal seperti angka kemiskinan, kondisi 
ekonomi, dan kapasitas fiskal mereka. Keragaman ini sudah seharusnya  diperhitungkan dalam penyusunan strategi 
pembangunan daerah.

•

•

•
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Tabel 7.11 Pengelompokan kabupaten/kota

Kemiskinan PDRB Penerimaan 
Fiskal 

Jumlah 
Kabupaten/

kota 

Jlh. 
Kota  

PAD 
(%) 

Pen. 
Pajak

(%)

Pend. dari 
SDA
(%)

 DAU
(%)

 DAK 
(%) 

 Lain-lain
(%) 

Rendah
Rendah Rendah (23) 20 3 7 8 1 72 3 10

Tinggi (37) 16 11 8 9 3 69 5 6

Tinggi Rendah (44) 23 21 13 14 2 60 2 9
Tinggi (71) 31 40 8 12 10 59 4 6

Tinggi
Rendah Rendah (83) 83 0 6 7 1 75 4 7

Tinggi (32) 31 1 4 7 2 74 6 6

Tinggi Rendah (25) 15 0 6 10 4 69 2 9
Tinggi (35) 31 4 4 15 14 55 4 8

Nasional (330) 250 80 7 10 5 66 4 7
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data realisasi SIKD 2004 dari DepKeu dan data BPS 2004, Total observasi adalah 330 sama den-
gan jumlah  kabupaten/kota yang melengkapi data mereka.
Catatan: Angka di dalam kurung merupakan jumlah  kabupaten/kota pada setiap kelompok.
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Rekomendasi Kebijakan
Mekanisme alokasi DAU seharusnya diubah dengan menghilangkan cakupan pembayaran gaji pemerintah 
daerah secara penuh. Penyaluran dana yang penggunaannya telah ditetapkan akan menurunkan insentif untuk 
mengurangi kelebihan pegawai dan mencari kombinasi masukan secara optimal (tenaga kerja, modal, bahan baku, 
dan outsourcing) untuk pemberian layanan masyarakat yang bermutu. Menghilangkan cakupan pembayaran gaji 
secara penuh ini akan berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pada pengeluaran pemerintah daerah. 

Untuk mendorong fungsi perimbangan dari perimbangan fiskal pusat-daerah, sebagian besar dari dana DAU 
harus dialokasikan berdasarkan formula kesenjangan fiskal. Penghapusan cakupan pembayaran gaji dari alokasi 
dana DAU akan berkontribusi pada tujuan ini. 

Pemerintah seharusnya mengurangi fluktuasi jumlah dana DAU untuk menghindari dampak fluktuasi ini 
terhadap anggaran daerah. Fluktuasi besar jangka pendek akan membutuhkan penyesuaian besar-besaran dalam 
penentuan anggaran atau strategi pengeluaran jangka panjang yang lebih lancar. Akan tetapi, hal-hal ini tidak mudah 
untuk dirumuskan dan dilaksanakan di tingkat daerah mengingat keterbatasan kapasitas manajerial. Ada sejumlah 
cara yang dapat digunakan untuk memperlancar alokasi dana DAU, di antaranya pemanfaatan asumsi harga minyak 
jangka panjang, penciptaan stabilisasi dana cadangan nasional atau di daerah, dan peningkatan secara riil alokasi DAU 
setiap tahun. 

Oleh karena tingkat pendapatan pemerintah daerah saat ini sudah relatif besar, seharusnya berfokus 
pada pergeseran ke arah pemanfaatan sumber daya yang efisien dan bukan pada mobilisasi sumber 
daya tambahan. Satu elemen kunci untuk menjamin efisiensi pengeluaran adalah alat ukur kinerja pemerintah 
daerah untuk melakukan perbandingan di seluruh kabupaten/kota. Insentif yang menarik harus disediakan untuk 
pemanfaatan anggaran yang cermat dan efektif. Insentif ini dapat dimasukkan ke dalam sistem penyaluran anggaran 
antar-pemerintahan.

Pemerintah daerah perlu melakukan pergeseran dari alokasi anggaran administrasi yang terlalu besar 
menuju penerapan kebijakan pemberian layanan masyarakat dan berpihak pada masyarakat miskin. Jumlah 
pengeluaran saat ini untuk kebutuhan administrasi pemerintahan terlalu tinggi dan ini menunjukkan penggunaan 
sumber daya yang tidak efisien. Ada ruang yang begitu besar untuk melakukan perbaikan dalam pemanfaatan  
sumber-sumber daya publik. Penggunaan anggaran sebesar 5 sampai 10 persen  untuk kepentingan administrasi 
seharusnya merupakan target pemerintah daerah. 

Kapasitas  untuk membuat perencanaan dan menentukan anggaran di daerah perlu ditingkatkan. Proses 
persetujuan anggaran perlu dirampingkan dan pengeluaran di luar anggaran perlu direvisi. Hanya dengan demikian 
perencanaan anggaran dapat mencerminkan rencana pengeluaran yang efisien dan dapat mencegah terjadinya 
surplus anggaran yang terlalu besar. 

Pemungutan dan pengumpulan pendapatan pajak di daerah perlu ditingkatkan. Hal ini memerlukan 
desentralisasi PBB untuk wilayah perkotaan dan pedesaan  dan memberi ruang kepada daerah untuk bersaing dengan 
daerah lain (ini merupakan kelaziman yang sudah berlaku secara internasional).  Hal ini juga termasuk peningkatan 
pengumpulan pajak itu sendiri, yang rata-rata menghabiskan setengah dari pajak yang terkumpul—angka yang 
terlalu tinggi dilihat dari standar mana pun. Akhirnya, penggunaan retribusi dan pajak daerah lainnya seharusnya  
diatur dengan jelas untuk mencegah timbulnya dampak negatif  terhadap iklim investasi. 

Kerangka aturan bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan kapasitas 
melakukan pinjaman dan pengelolaan terhadap surplus anggaran yang jumlahnya semakin besar harus 
diperkuat. Kapasitas dan daya tarik daerah untuk mendapatkan kredit akan dapat didorong dengan menyelesaikan 
dan melaksanakan kerangka aturan agar PDAM dan Pemda dapat mengatasi permasalahannya. Departemen Keuangan 
dapat mengembangkan pedoman mengenai akumulasi dan pemanfaatan dana cadangan yang rasional. Jika jumlah 
dana cadangan yang semakin tinggi sebagai ciri dari kinerja anggaran pemerintah daerah terus berlangsung, 
maka setidaknya dana cadangan itu harus digunakan untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur publik dan 
membayar hutang yang masih tertunggak.
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