
I. PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta terbitnya Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan. Merupakan suatu perkembangan ke arah yang lebih baik dari 

pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, pemanfaatan sumber daya 

nasional dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan prinsip demokrasi 

dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan 

sebuah daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Dana Perimbangan

3. Pendapatan lain – lain



Dana Perimbangan merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang bersumber dari 

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah 

untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan 

ini terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil

Termasuk di dalamnya adalah bagi hasil atau Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan, serta dana bagi hasil yang bersumber 

dari penerimaan sumber daya alam.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Yaitu dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan 

sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Suparmoko1 (2005:18) dengan digulirkannya konsep otonomi pada suatu daerah, maka 

daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan setiap dana bantuan pusat. Salah satu 

bentuk dari Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Penerapan Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan 

peningkatan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. 

Dana Alokasi Khusus terbagi menjadi Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non 

1 Suparmoko, M.2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah.Edisi 1. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.



DR) dan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK DR). DAK Non DR disalurkan kepada 

daerah tertentu untuk pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab 

daerah dan digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prasarana pemerintah, 

perikanan dan kelautan serta pertanian yang merupakan prioritas nasional, sedangkan DAK DR 

disalurkan untuk penghijauan dan reboisasi.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 41 tentang Dana Pendamping, bahwa daerah penerima 

DAK perlu menyediakan dana dari sumber penerimaan APBD sebagai pendamping atas DAK 

sekurang-kurangnya 10 persen. Selain dana pendamping, daerah juga menyediakan dana 

administrasi kegiatan yang besarnya disesuaikan dengan program kegiatan. Dana administrasi ini 

juga diperoleh dari APBD. 

Permasalahan yang ada di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yaitu kekurangan sumber 

dana yang dapat digali untuk menutupi kebutuhan pembiayaan keuangan. Maka pemerintah 

Kabupaten Tulang Bawang mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Pemerintah Pusat 

untuk membantu pembiayaan keuangan daerah. Adapun besarnya DAK dijelaskan pada tabel 1. 

berikut ini

Tabel. 1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Tulang Bawang 
   Periode 2006 – 2010

Tahun Dana Alokasi Khusus (DAK) Persentase
Kenaikan / 

(Penurunan)
2006 25.860.000.000 11,42 0
2007 45.142.000.000 19,93 19.282.000.000
2008 45.142.000.000 19,93 0



2009 52.587.000.000 23,22 7.445.000.000
2010 57.727.000.000 25,49 5.140.000.000

 ∑ 226.458.000.000 100,00 31.867.000.000
 Rerata 45.291.600.000 20,00 6.373.400.000

(Sumber: Bappeda Prov. Lampung.Data Diolah, 2010)

Dari tabel 1.  tersebut diatas terlihat bahwa rata-rata jumalah DAK yang diterima oleh 

Kabupaten Tulang Bawang rata-rata berkisar Rp. 45.291.600.000,00 tahun, dengan rata-rata 

kenaikan 20,00 % pertahun dari keseluruhan DAK pertahun yang diterima dengan rata-rata 

kenaikan Rp. 6.373.400.000,00 pertahun.

Adapun besarnya Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan ditunjukan pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel. 2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 
   Kabupaten Tulang Bawang Periode 2006 – 2010

 Tahun DAK Bidang Pendidikan Persentase Kenaikan / (Penurunan)
2006 5.820.000.000 9,20 0
2007 14.013.000.000 22,14 8.193.000.000
2008 14.013.000.000 22,14 0
2009 17.104.000.000 27,03 3.091.000.000
2010 12.329.200.000 19,48 (4.774.800.000)

 ∑ 63.279.200.000 100.00 6.509.200.000
 Rerata 12.655.840.000 20,00 1.301.840.000 

Sumber: Kemetrerian Dinas Pendidikan, (diptsd.go.id),Data diolah,2010)

Dari tabel 2.  tersebut diatas terlihat bahwa rata-rata jumlah DAK bidang pendidikan yang 

diterima oleh Pemrintah Kabupaten Tulang Bawang rata-rata berkisar Rp. 12.655.840.000,00 

tahun, dengan rata-rata kenaikan 20,00 % pertahun dari keseluruhan DAK pertahun yang 

diterima dengan rata-rata kenaikan 

Rp. 1.301.840.000 pertahun dengan penurunan sebesar Rp. - 4.774.800.000,00 ditahun 2010.



Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan untuk mendanai pelaksanaan 

kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah kearah pemenuhan kebutuhan 

khusus yaitu kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas agar dapat 

meningkatkan mutu, daya jangkau dan kualitas pelayanan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, 

pembangunan pendidikan perlu terus ditingkatkan pada semua jalur, jenis dan jenjang 

pendidikan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat secara 

terpadu. Reformasi pendidikan merupakan proses panjang untuk mendorong terwujudnya daya 

saing bangsa. Pembangunan pendidikan merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Melalui pembangunan pendidikan diharapkan dapat dibentuk manusia 

yang berkualitas utuh yang salah satu cirinya adalah sehat jasmani dan rohani. Secara umum 

capaian hasil pembangunan pendidikan tersebut dikelompokkan ke dalam aspek:

1. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan.

2. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan.

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas), menyatakan bahwa pendidikan didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 



Di sisi lain, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memberi 

beban yang sangat berat bagi pemerintah. Pasal 49 menyatakan bahwa pemerintah (pusat 

maupun daerah) harus mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor 

pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Menurut Nurani Soyomukti2 (2008:215) Niat mulia, untuk mencapai tujuan yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

masih banyak menemui hambatan. Masalah pokok yang berkaitan dengan pendidikan yang 

banyak disoroti adalah soal rendahnya mutu pendidikan, tak heran ketika ada kalimat yang 

menyebutkan bahwa dengan pendidikan yang maju niscaya akan maju pula bangsa itu. 

Sebaliknya ketika pendidikan di suatu bangsa tidak berkembang maka dapat dipastikan 

bangsanya terbelakang. Pendidikan sebagai akar dan hakikat kehidupan manusia dan bertujuan 

memfasilitasi pencapaian tujuan kehidupan manusia yang sesungguhnya. Untuk itulah sekarang 

kita dituntut untuk dapat mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman 

global, dengan pendidikan yang berperspektif globalisasi.Otonomi Daerah yang dilaksanakan 

sejak tahun 2001 membawa perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan. Di era otonomi 

daerah, Pemda bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan di semua jenjang di luar 

pendidikan tinggi (SD, SLTP, SLTA). 

Dari sisi substansi, Pemda bertanggung jawab atas hampir segala bidang yang terkait dengan 

sektor pendidikan (kecuali kurikulum dan penetapan standar yang menjadi kewenangan Pusat). 

Data Balitbang Depdiknas (2003) menyebutkan untuk satuan SD terdapat 146.052 lembaga yang 

menampung 25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas 

2  Nurani Soyomukti. Pendidikan Berperspektif Globalisasi.Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.2008.



tersebut sebanyak 364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami 

kerusakan ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengalami kerusakan berat. Kalau kondisi 

Madrasyah Ibtidaiyah (MI) diperhitungkan angka kerusakannya lebih tinggi karena kondisi 

Madrasyah Ibtidaiyah lebih buruk. Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah yang 

gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak 

lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai 

dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak 

memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. 

Kondisi3 umum sektor pendidikan di Indonesia menyebabkan  rendahnya kualitas sumberdaya 

manusia (SDM), sekitar 58% dari tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan Sekolah Dasar 

(SD) atau kurang. Pada saat yang sama, hanya 4% dari tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. 

Prospek peningkatan kualitas SDM di masa yang akan datang pun terlihat suram. Rata-rata 

angka partisipasi pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi masih relatif rendah (56% untuk 

SLTP, 32% untuk SLTA dan 12% untuk perguruan tinggi) . Dalam kondisi demikian itulah 

otonomi daerah (termasuk di dalamnya sektor pendidikan) dilaksanakan. Di era otonomi daerah, 

urusan pendidikan dari tingkat TK hingga SLTA menjadi tanggung jawab daerah, hanya 

perguruan tinggi yang masih dipegang Pusat. Jelas bahwa masa depan pendidikan sangat 

tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola sektor pendidikan.

Sebagai ukuran yang digunakan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan sektor 

pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah dengan menggunakan 

Human Development Index (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia (IPM) indikator 

pendidikan. Human Development Index (HDI) variabel pendidikan diukur dengan kemampuan 

3 M. Shiddiq Al-Jawi. Pengamat Pendidikan Islam; Ketua Lajnah Tsaqafiyah HTI DIY; dosen STEI Hamfara Yogyakarta; mahasiswa 
Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 9 August, 2010, 23:37 http://www.khilafah1924.



baca tulis atau Angka Melek Huruf (AMH) dan angka partisipasi pendidikan yang telah tamat 

atau Rata-rata Lama Sekolah (RLL). 

Tabel 3. Pencapaian HDI Indikator Pendidikan Kabupaten dan Kota 
  Provinsi Lampung 

No
.

Kabupaten/Kota
Angka Melek  Huruf

 (%)

Rata-rata Lama 
Sekolah
(Tahun)

Peringkat

1 Lampung Barat 95,75 7,17 11
2 Tanggamus 94,27 6,96 3
3 Lampung Selatan 93,42 6,75 5
4 Lampung Timur 92,40 6,90 5
5 Lampung Tengah 92,17 7,20 4
6 Lampung Utara 95,23 7,50 6
7 Way Kanan 94,60 6,50 8
8 Tulang Bawang 93,20 6,60 7
9 Pesawaran 93,20 6,87 10

10 Bandar Lampung 97,86 9,89 2
11 Metro 97,26 9,80 1

   (Sumber: IPM Provinsi Lampung, Bappeda,2008)

Dari data tabel 3 diatas terlihat bahwa Angka Melek Huruf (AHM) penduduk dewasa di 

Kabupaten Tulang Bawang sebesar (93,20 %) berada pada peringkat ke-7 di atas Kabupaten 



Lampung Tengah, (92,17%) , Lampung Timur (92,40 %), dan Kabupaten Pesawaran (93,20 %). 

Sedangkan rata lama sekolah penduduk usia dewasa di kabupaten Tulang Bawang menunjukan 

angka 6,60 tahun. Hal ini mengisyaratkan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Tulang 

Bawang berpendidikan Sekolah Dasar saja.  

Salah satu dampak otonomi daerah adalah diserahkannya kewenangan pengelolaan pendidikan 

kepada daerah, sehingga Pemda bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan disemua 

jenjang pendidikan. Dari hal inilah, penulis ingin meneliti seberapa jauh suatu daerah mampu 

menjalankan amanah untuk menyelenggarakan pendidikan, yang sumber pendanaannya melalui 

DAK dan dana pendampingnya melalui evaluasi keberhasilan sektor pendidikan yang diukur 

menggunakan Human Development Index (HDI), sehingga penulis memutuskan untuk membuat 

penelitian dengan judul : “Analisis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dalam 

Meningkatkan Human Development Index (HDI) Indikator Pendidikan Di Kabupaten Tulang 

Bawang”.

B. Permasalahan

Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengekpresikan secara jelas 

masalah-masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah : 

sejauhmana peranan DAK Pendidikan dalam meningkatan Human Development Index 

(HDI) indikator Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang.

C. Tujuan Penelitian

Sebagai salah satu pemikiran yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah, dapat 

menjadikannya sebagai perwujudan keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara teori 

dan kejadian sesungguhnya.  Adapun tujuan  dari penelitian ini adalah:



1. Mengetahui dan menganalisis peranan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 

dalam meningkatkan  Human Development Index (HDI) di Kabupaten Tulang Bawang.

2. Menganalisis faktor penyebab peningkatan Human Development Index (HDI) di 

Kabupaten Tulang Bawang.

D. Kerangka Pemikiran 

Studi yang dilakukan oleh Edy Priyono4 Staf Pengajar FEUI, juga sebagai Direktur Pusat Kajian 

Kebijakan Publik AKADEMIKA, yang merupakan konsultan untuk Managing Basic Education 

(MBE) Project RTI International-USAID, terhadap 245 Kabupaten/Kota. Hasil peneltian 

tersebut menunjukan bahwa realisasi APBD anggaran pendidikan masih jauh dari yang 

diharapkan. Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh para pengelola pendidikan adalah 

masalah pendanaan. Sebagai ilustrasi, rendahnya kualitas gedung sekolah, terutama SD, 

merupakan salah satu dampak keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi dana 

untuk sektor pendidikan. 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

4 Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah Masalah dan Prospek



Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 41 tentang Dana Pendamping Artinya 

sebagai dana pendamping DAK Pemerintah daerah sekurang-kurang harus menyediakan 10 % 

dana pendamping DAK yang bersumber dari PAD sementara PAD berasal dari pendapatan yang 

diterima dari:

1. Pajak daerah

2. Restribusi daerah

3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa besarnya PAD sangat dipengaruhi oleh PDRB yang 

dalam hal ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan laju pertumbuhan. Sehingga disini akan terlihat 

sejauhmana perananan kebijaksanaan pemerintah daerah (Kebijaksanaan fiskal) dapat 

mengoperasional DAK sehingga dapat meningkatkan  Human Development Index (HDI) di 

Kabupaten Tulang Bawang.


