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I. PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Dalam menyikapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 lalu, 

sebagian masyarakat Indonesia mendukung dengan adanya berbagai tuntutan 

reformasi di segala bidang yang dimana membawa dampak terhadap hubungan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan yang 

sangat fundamental di dalam pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di 

Indonesia terjadi pada tahun 2001. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, 

pola pengaturan hubungan antara Pusat dan Daerah yang semula pada masa Orde 

Baru bersifat sentralistik, telah dirubah dalam suatu pola hubungan yang bersifat 

desentralisasi, dan dinyatakan melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 

tahun 2008 mengenai Pembagian Kewenangan di Pemerintahan Daerah, serta 

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut telah dijadikan sebagai 

rules dalam Implementasi kebijakan Otonomi Daerah diseluruh Indonesia, 
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kecuali daerah yang memperoleh otonomi khusus, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, Papua dan Papua Barat. 

Alasan-alasan yang menyebabkan lahirnya tuntutan reformasi tersebut adalah, 

pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah 

menimbulkan masalah rendahnya kesanggupan dan efektifitas pemerintah daerah 

dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Hal 

tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga 

pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, 

dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Kedua, otonomi daerah merupakan jawaban untuk memasuki era new game yang 

membawa aturan baru pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan 

datang. (Mardiasmo, 2002:3-4). 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan 

lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan 

antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan 

tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-

luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 

menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan 



3 
 
 

dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan untuk penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Taryono, 2011). 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka terjadi 

sebuah perluasan wewenang dan fungsi (power sharing) pemerintah daerah. 

Sedangkan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 akan tercipta sebuah 

peningkatan dalam kemampuan keuangan (financial sharing) antara pemerintah 

pusat dan daerah dengan menggunakan prinsip money follow function atau “uang 

mengikuti kewenangan”. Artinya, penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi 

dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih 

dipegang oleh pemerintah pusat (Mahi dkk, 2001). Oleh karena itu, dengan 

adanya otonomi daerah diharapkan bisa menjadi jembatan bagi pemerintah 

daerah untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga 

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan 

kesejahteraan penduduk lokal melalui berbagai efek multiplier dari desentralisasi 

yang diharapkan bisa terwujud (Khusaini, 2006). 

Menurut Sutedi (2009), Otonomi Daerah tidak dapat dilepaskan dari isu 

kapasitas keuangan dari tiap-tiap daerah. Artinya, kemandirian daerah dalam 

menyelenggarakan kewenangannya diukur dari kemampuannya menggali 

sumber-sumber pendapatan sendiri. Sedangkan menurut Munir (2004), 

kemampuan keuangan daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah 

daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya. Menurut 
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Halim (2002), dalam Sutedi (2009), menyebutkan ciri utama suatu daerah 

mampu melaksanakan otonomi adalah sebagai berikut:  

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki 

kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, 

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan. 

2. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena 

itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh 

kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.  

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah dimana titik beratnya pada 

pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan 

mengatur rumah tangganya sendiri, menentukan arah dan kebijaksanaan 

pembangunan termasuk dibidang keuangan (desentralisasi fiskal). Kondisi ini 

memberi dampak adanya keluwesan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kinerja 

keuangan dan pembangunan di daerah dengan tetap harus menjaga 

kesinambungan dengan pembangunan nasional (Ardiansyah, 2011). 

Menurut Yani (2002:3), Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir 

disemua daerah persentase PAD relatif lebih kecil, sekitar 25% dari total 

Penerimaan Daerah. Pada umumnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan 
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sumbangan sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, 

yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah 

masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk 

mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Seperti 

contoh pada tahun 2011 pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang terlihat 

pada grafik berikut ini yang menunjukkan dimana adanya ketimpangan antara 

penerimaan daerah dengan penerimaan pusat: 

 

Sumber :  Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2011    

Gambar  1.  Perbandingan Antara Sumber Penerimaan Dari Daerah  

 Dengan Sumber Penerimaan Dari Pusat Tahun 2011  

 (000 rupiah) 
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Berdasarkan Grafik 1 tersebut, dapat diketahui bahwa jelas sekali terjadi adanya 

ketimpangan antara sumber penerimaan daerah yaitu PAD (Pendapatan Asli 

Daerah) dengan sumber penerimaan pusat yaitu Dana Perimbangan seperti DAU 

(Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) serta Dana Bagi Hasil 

(DBH). Dimana sumber penerimaan dari daerah lebih rendah dibandingkan 

dengan sumber penerimaan dari pusat. Seharusnya, untuk mengurangi adanya 

ketergantungan fiskal, jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) tiap kabupaten/kota 

di Provinsi Lampung harus melebihi jumlah Dana Perimbangan yang berasal dari 

Pusat. Jika dilihat dari grafik tersebut, Kota Bandar Lampung memiliki jumlah 

PAD yang sangat tinggi, berbeda dengan Kabupaten Way Kanan yang memiliki 

jumlah PAD sangat rendah.  

Menurut Yani (2002), Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan karena 

daerah tersebut kurang mampu atau tidak memiliki sumber keuangan yang 

potensial, namun lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang 

dimana selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pusat. 

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Pada prinsipnya, 

semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin 

kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Fattah dan 

Irman, 2012). 
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Untuk mengukur ketergantungan fiskal suatu daerah, maka diperlukan ukuran 

Derajat Desentralisasi Fiskal. Sehingga, dapat memperlihatkan apakah suatu 

daerah tersebut mencapai efisiensi dan efektivitas. Indikator dari pengukuran 

ketergantungan ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil 

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Total Pendapatan Daerah (TPD). 

Berdasarkan keadaan atau kondisi tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian 

secara mendalam mengenai tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah 

dalam menghadapi otonomi daerah pada kabupaten/kota  di Provinsi Lampung, 

yang akan digambarkan melalui tingkat Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. 

Sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Analisis 

Ketergantungan Fiskal (Fiscal Dependency) Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Pada Era Otonomi.”  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan untuk diteliti 

yaitu “Bagaimanakah Tingkat Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Era Otonomi?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:  

1. Untuk mengukur dan menganalisis Tingkat Ketergantungan Fiskal 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Era Otonomi. 

2. Untuk memberikan penilaian serta mengetahui peringkat ketergantungan 

fiskal dari sisi penerimaan pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

D. Manfaat Penelitian 

1 Manfaat Praktis diharapkan dapat memberikan solusi dan bahan pertimbangan 

bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung agar dapat membantu mengurangi 

Ketergantungan Fiskal yang terjadi dan menyusun sebagai program guna 

meningkatkan upaya penggalian sumber-sumber penerimaan daerah dalam 

rangka mencapai kemandirian fiskal. 

2 Manfaat teoritis diharapkan bagi kalangan akademis dan dunia pendidikan 

untuk menambah wawasan keilmuan di bidang ketergantungan fiskal agar 

mencapai sebuah kemandirian fiskal pada era otonomi daerah dan dapat 

dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang berminat dalam kasus serupa.  
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E.  KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Gambar Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

OTONOMI DAERAH 

PENGUKURAN KINERJA 

KEUANGAN DAERAH 

DERAJAT  

DESENTRALISASI FISKAL 

(Sukanto Reksohadiprojo,2001) 

1. Rasio PAD terhadap TPD 

2. Rasio DBH terhadap TPD 

3. Rasio DAU terhadap TPD 

 

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

KETERGANTUNGAN DAERAH TERHADAP PUSAT 
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Keterangan : 

Menurut Halim (2002), dalam Sutedi (2009), Suatu daerah mampu melaksanakan 

otonomi daerah apabila (1) Daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan 

untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan 

keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) 

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, dan PAD harus 

menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh perimbangan keuangan 

pusat dan daerah. 

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus 

sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. 

Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi 

daerah, salah satunya dapat diukur melalui kebijakan keuangan daerah. 

Derajat Desentralisasi Fiskal bisa dijadikan sebagai suatu ukuran ketergantungan 

fiskal suatu daerah, yang dapat memperlihatkan apakah suatu daerah itu sudah 

mencapai efisiensi dan efektivitasnya. Indikator indikator dalam ketergantungan 

fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Total Pendapatan Daerah (TPD) 

Dari Indikator tersebut, Menurut Sukanto (2001), maka untuk mengukur Derajat 

Desentralisasi Fiskal digunakan sebagai berikut : 
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1. Rasio Perbandingan PAD terhadap TPD 

2. Rasio Perbandingan DBH terhadap TPD 

3. Rasio Perbandingan Dana Alokasi Umum terhadap TPD 

Jika hasil proporsi PAD dan DBH lebih rendah dibandingkan DAU, maka dapat 

dikatakan bahwa ketergantungan fiskal daerah tersebut tinggi. 

 


