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I. PENDAHULUAN 

 

                                      

A. Latar Belakang. 

Kemiskinan merupakan isu sentral yang dihadapi oleh semua negara di dunia 

termasuk negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Kemiskinan menjadi 

masalah kompleks yang telah membuat pemerintah memberikan perhatian khusus 

dalam merancang kebijakan  untuk mengentaskan kemiskinan. Permasalahan 

kemiskinan akibat ketidakmerataan pembangunan tidak langsung menekan tingkat 

kemiskinan di Provinsi Lampung. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, 

tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh 

kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap 

pendidikan dan pekerjaan.  

 

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini 

secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi 

moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang 

telah mapan. Kondisi inilah yang membuat kebijakan fiskal harus dibuat sebaik 

mungkin dalam penerimaaan dan pengeluarannya sehingga dapat memberikan 

penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat miskin.  

Sampai saat ini definisi tentang kemiskinan juga sangat beragam. Terutama bila 

kemiskinan dilihat dari pendekatan subyektif. Konsep kemiskinan itu antara lain 
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dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan 

memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang 

lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral.  

 

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, 

kesulitan dan kekurangan bahan di berbagai keadaan hidup. Penggunaan istilah ini 

termasuk : (1) Penggambaran kebutuhan material termasuk kekurangan bahan 

pokok dan pelayanan, dan (2) Keadaan ekonomi dimana kekurangan kekayaan 

(biasanya dianggap sebagai modal, uang, barang material, atau sumber daya). 

Kemiskinan juga merupakan bentuk ketidakmampuan terhadap pihak penguasa 

sehingga mereka masuk dalam pihak kategori yang lemah yang tidak bisa berbuat 

apa-apa, terancam dan tereksploitasi dan juga kemiskinan terkait dengan sikap, 

budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat (Mubyarto, 2002).  

 

Menurut Mubyarto (2002) bila kemiskinan dilihat dengan hal ini maka dapat 

mempermudah dalam melihat indikator kemiskinan, tetapi tetap tidak cukup layak 

untuk mengkategorikan seseorang dalam kemiskinan karena (1) tidak cukup untuk 

memahami realitas kemiskinan, (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang 

salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan 

makanan yang memadai, dan (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan 

ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor bahkan bisa kontraproduktif.  

 

Todaro dan Smith (2003) mendeskripsikan kaum miskin sebagai berikut : Mereka 

ini berjumlah lebih dari tiga perempat total penduduk dunia yang kini hampir 

mencapai 6 milyar jiwa, nasibnya jauh kurang beruntung karena sehari – harinya 

harus hidup dalam kondisi serba kekurangan. Mereka tidak memiliki rumah 
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sendiri, dan kalaupun punya ukurannya begitu kecil. Persediaan makanan yang 

ada juga acapkali tidak memadai. Kondisi kesehatan mereka pada umumnya tidak 

begitu baik ataupun buruk, dan banyak dari mereka yang buta huruf, serta 

menganggur. Masa depan mereka untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih 

baik biasanya suram atau sekurang – kurangnya tidak menentu. 

 

Konsep tentang kemiskinan dari Bappenas adalah kemiskinan dilihat dari kondisi 

di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu 

memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar menurut Bappenas yaitu 

terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air 

bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari 

perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam 

kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dalam melihat 

hak-hak ini Bappenas menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan 

kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar dan 

pendekatan objektif dan subjektif. Dengan pemahaman yang memadai terhadap 

masalah kemiskinan, maka diharapkan para pembuat kebijakan dapat 

merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran, sehingga masalah 

kemiskinan dapat dipecahkan atau setidaknya ditekan sampai pada tingkat yang 

serendah mungkin.  

 

Berikut adalah data Persentase Jumlah Penduduk Miskin per Provinsi di Indonesia 

Tahun 2010 – 2011 : 
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Tabel 1. Persentase Jumlah Penduduk Miskin per Provinsi di Indonesia  

   Tahun 2010 – 2011  

Provinsi  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Jumlah Penduduk Miskin 

(ribu) 
  

Persentase Penduduk 

Miskin 
  

2010 2011 2010 2011 
Aceh 861,85 900,19 20,98 19,48 

Sumatera Utara 1.490,90 1.421,44 11,31 10,83 

Sumatera Barat 430,02 441,80 9,50 8,99 

Riau 500,26 472,45 8,65 8,17 

Kepulauan Riau 129,66 122,50 8,05 6,79 

Jambi 241,61 251,79 8,34 7,90 

Sumatera Selatan 1.125,7 1.061,87 15,47 13,95 

Kep. Bangka Belitung 67,75 65,55 6,51 5,16 

Bengkulu 324,93 303,35 18,30 17,36 

Lampung 1.479,9 1,277,93 18,94 16,58 

DKI Jakarta 312,18 355,20 3,48 3,64 

Jawa Barat 4.773,7 4.650,81 11,27 10,57 

Banten 758,16 690,87 7,16 6,26 

Jawa Tengah 5.369,2 5.255,99 16,56 16,21 

DI Yogyakarta 577,30 564,23 16,83 16,14 

Jawa Timur 5.529,3 5.227,31 15,26 13,85 

Bali 174,93 183,13 4,88 4,59 

Nusa Tenggara Barat 1.009,4 896,19 21,55 19,67 

Nusa Tenggara Timur 1.014,1 986,50 23,03 20,48 

Kalimantan Barat 428,76 376,12 9,02 8,48 

Kalimantan Tengah 164,22 150,02 6,77 6,64 

Kalimantan Selatan 181,96 198,61 5,21 5,35 

Kalimantan Timur 243,00 247,13 7,66 6,63 

Sulawesi Utara 206,72 194,72 9,10 8,46 

Gorontalo 209,89 192,40 23,19 18,02 

Sulawesi Tengah 474,99 432,07 18,07 16,04 

Sulawesi Selatan 913,43 835,51 11,60 10,27 

Sulawesi Barat 141,33 163,18 13,58 13,64 

Sulawesi Tenggara 400,70 334,28 17,05 14,61 

Maluku 378,63 356,40 27,74 22,45 

Maluku Utara 91,07 107,08 9,42 10,00 

Papua 761,62 944,79 36,80 31,24 

Papua Barat 256,25 249,84 34,88 28,53 

Indonesia 31.023,39 29.890,14 13,33 12,36 

Sumber: Diolah dari Susenas panel modus konsumsi. Laporan Bulanan Data Sosial 

Ekonomi, BPS. 
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Menurut Tabel 1, kondisi kemiskinan Provinsi Lampung pada tahun 2010 berada 

pada peringkat ke-8 terbesar di Indonesia dengan proporsi penduduk sebesar 

1.479.900 jiwa dan turun menjadi peringkat ke-9 dengan jumlah penduduk 

sebesar 1.277.930 jiwa pada tahun 2011.  

 

Terkait dengan target tujuan pembangunan milenium yang telah disepakati 

Indonesia mengenai penanggulangan kemiskinan dan kelaparan yang harus 

tercapai pada tahun 2015, maka pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi 

Lampung masih harus bekerja keras untuk mencapai target tersebut, mengingat 

upaya penanggulangan kemiskinan bukan merupakan hal yang mudah untuk 

dilaksanakan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. 

 

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. 

Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat 

yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 

7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang 

mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum 

makanan disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis 

kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, 

pendidikan, dan kesehatan.  

 

Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan 

berdasarkan pendapatan perkapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya 

kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional, maka termasuk 

dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut 
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World Bank adalah USD $2 per orang per hari. Adapun data perkembangan 

persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung, tahun 2002-2011 dapat dilihat 

dari gambar 1 berikut : 
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Gambar 1. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi  

        Lampung Tahun 2002 – 2011 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, (data diolah). 

 

  

Dari gambar 1 tersebut diketahui bahwa persentase penduduk miskin tahun 2002 

sebesar 24,05%, tahun 2003 sebesar 22,63%, tahun 2004 sebesar 22,22% pada 

tahun 2005 sebesar 21,42%, 2006 sebesar 22,77%, 2007 sebesar 22,19%, 2008 

sebesar 20,93%, 2009 sebesar 20,22%, 2010 sebesar 18,94%, dan pada tahun 

2011 jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung turun menjadi 16,93%.  

 

Peran pemerintah dalam mengurangi laju pertumbuhan penduduk miskin salah 

satunya adalah dalam bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan bentuk 

intervensi pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan 
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maksud agar keadaan perekonomian tidak terlalu menyimpang dari keadaan yang 

diinginkan dengan alat (policy instrument variable) berupa pajak (T), transfer 

pemerintah (Tr), dan pengeluaran pemerintah (G). Kebijakan fiskal disebut juga 

kebijakan anggaran (budgetary policy) yang dilakukan melalui anggaran 

pendapatan dan belanja negara (APBN), (Dornbusch. at al. 2008; Romer, 2001).  

 

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan 

kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif 

pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka 

kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat 

meningkatkan jumlah output. Sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya 

beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.  

 

Tujuan kebijakan fiskal adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja dalam 

rangka mengurangi pengangguran, menanggulangi kemiskinan, dan mengatasi 

inflasi (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 

2009). Penerapan kebijakan fiskal diharapkan dapat membantu merangsang 

pertumbuhan perekonomian daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan mengurangi kemiskinan. 

 

Pelaksanaan kebijakan fiskal daerah di Provinsi Lampung memberikan pengaruh 

yang cukup signifikan pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), terlihat 

dengan meningkatnya penerimaan PAD dari tahun ke tahun. Penerimaan PAD ini 

sebagian akan digunakan dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan dan 
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penganggaran pembangunan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan yang 

sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama masyarakat.  

 

Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia, salah satunya karena 

rendahnya kinerja pencapaian kesejahteraan masyarakat pada skala pembangunan 

daerah. Hal ini karena masih belum efektif dan meratanya alokasi pembangunan 

pada setiap daerah. Berikut ini data – data mengenai penerimaan daerah dan 

pengeluaran pemerintah dalam peranannya mempengaruhi tingkat kemiskinan di 

Provinsi Lampung : 

Tabel 2 Penerimaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2002 - 2011 

Tahun 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Transfer Pusat Ke 

Daerah 

Lain-Lain 

Pendapatan yang 

Sah 

2002 237,011,653,000 328,183,700,000 0 

2003 306,859,131,000 393,449,019,000 63,447,000 

2004 410,682,088,000 410,775,132,000 1,268,235,000 

2005 549,673,305,000 561,566,863,000 63,447,000 

2006 631,981,956,000 662,966,877,000 0 

2007 674,693,660,000 686,784,795,000 12,617,592,000 

2008 891,761,560,000 817,632,624,000 13,622,459,000 

2009 860,357,826,000 829,026,291,000 53,002,723,000 

2010 1,118,340,908,000 908,420,167,000 64,923,054,000 

2011 1,132,601,212,000 1,161,193,286,000 68,027,826,000 
Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung, 2011 

 

 

Menurut Tabel 2, Penerimaan Daerah Provinsi Lampung mengalami kenaikan 

disetiap tahunnya. Pendapatan asli daerah Provinsi Lampung terendah terjadi pada 

tahun 2002 sebesar Rp. 237.011.653.000 dan tertinggi terjadi pada tahun 2011 

sebesar Rp. 1.132.601.212.000.  Transfer pusat ke daerah terendah terjadi pada 

tahun 2002 sebesar Rp. 328.183.700.000 dan tertinggi terjadi pada tahun 2011 

sebesar Rp. 1.161.192.286.000 dan Lain-lain pendapatan yang sah tidak ada 
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penerimaan pada tahun 2002 dan 2006 dan penerimaan tertinggi pada tahun 2011 

sebesar Rp 68.027.826.000. 

 

Tabel 3 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2002-2011 

Tahun Pengeluaran Rutin Pengeluaran Pembangunan 

2002 147,975,681,000 391,142,244,000 

2003 175,209,285,000 468,649,873,000 

2004 206,501,927,000 544,606,824,000 

2005 341,994,244,000 595,816,587,000 

2006 744,321,160,000 596,735,505,000 

2007 766,700,354,000 748,559,857,000 

2008 1,062,018,773,000 648,996,390,000 

2009 1,053,357,172,000 793,750,676,000 

2010 968,441,248,000 1,036,457,939,000 

2011 1,143,029,805,000 1,423,049,501,000 
Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung, 2011 

 

Menurut Tabel 3 Pengeluaran Daerah Provinsi Lampung mengalami naik turun. 

Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terendah terjadi pada 

tahun 2002 sebesar Rp. 147,975,681,000 dan tertinggi terjadi pada tahun 2011 

sebesar Rp. 1.143.029.805.000 dan Pengeluaran Pembangunan terendah terjadi 

pada tahun 2002 sebesar Rp. 391.142.244.000 dan tertinggi terjadi pada tahun 

2011 sebesar Rp. 1.423.049.501.000. 

 

Namun adanya fakta dimana di satu sisi pemerintah telah banyak melakukan 

kebijakan-kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan di sisi yang 

lain kemiskinan ternyata masih saja menjadi persoalan serius yang dihadapi 

pemerintah daerah Provinsi Lampung telah mendorong penulis untuk melakukan 

suatu analisis tentang “Deskripsi Kebijakan Fiskal Daerah terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Lampung”. 
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B. Rumusan Masalah 

Kemiskinan merupakan tolok ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai 

keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak 

sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif yang timbul akibat 

meningkatnya kemiskinan.  

 

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2010 relatif lebih 

tinggi di banding provinsi lain di Indonesia. Hal ini tampak pada Tabel 1 yang 

menunjukkan bahwa Provinsi Lampung menempati peringkat ke-8 penduduk 

miskin terbesar di Indonesia. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang meningkat 

dari tahun ke tahun belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. 

Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kebijakan 

fiskal daerah, melalui pendapatan daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap 

kemiskinan di Provinsi Lampung. Berdasarkan  uraian  tersebut, maka  rumusan  

permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh penerimaan daerah (instrumen kebijakan fiskal) 

terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah (instrumen kebijakan fiskal) 

terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh penerimaan daerah terhadap tingkat kemiskinan di 

Provinsi Lampung. 
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2. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan 

di Provinsi Lampung. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Analisis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini hanya meliputi kebijakan 

fiskal daerah saja. Keterbatasan penelitian ini hanya melihat Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah satu pemerintahan saja.  

 

Agar penelitian di masa yang akan datang dapat menjadi lebih baik, sebaiknya 

penelitian selanjutnya tidak hanya membahas satu daerah saja melainkan untuk 14 

kabupaten/kotamadya yang ada di Provinsi Lampung serta menambah variabel 

lain dan membandingkan perkembangannya dengan tingkat kemiskinan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Sebagai bahan masukan untuk mengetahui penyebab tingginya tingkat 

kemiskinan  di Provinsi Lampung. 

2. Sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan pembangunan di Provinsi 

Lampung khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. 

3. Sebagai saran untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan 

untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

4. Sebagai referensi dan kajian pustaka untuk penelitian lebih lanjut dengan 

tema yang sama di masa – masa yang akan datang. 
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F. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Dalam perspektif pembangunan daerah, pemerintah daerah berperan kuat dalam 

menurunkan tingkat kemiskinan melalui kebijakan fiskal daerah.  Kebijakan fiskal 

adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola dan 

mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan 

cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 

 

Strategi  kebijakan fiskal dilakukan  untuk  mencapai  tujuannya  yaitu mencegah 

pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja, menstabilitasi harga, 

mengatur laju investasi, mendorong investasi sosial secara optimal, 

menanggulangi inflasi, meningkatkan dan meredistribusikan pendapatan nasional 

dan meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional. 

Strategi  kebijakan fiskal tersebut  dapat  dilakukan  dengan memaksimalkan 

penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah dan transfer pusat ke daerah 

sebagai  salah  satu  alat yang berperan dalam  mendanai pembangunan ekonomi 

melalui pengeluaran pemerintah dalam peranannya untuk menurunkan tingkat 

kemiskinan. 

 

Komponen penerimaan daerah difokuskan pada Pendapatan Asli Daerah dan 

Transfer Pusat ke Daerah. Pengeluaran pemerintah difokuskan pada pengeluaran 

rutin dan pengeluaran pembangunan.  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan skema penelitian konseptual 

sebagai berikut : 
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Gambar 2 Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hubungan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Pemerintah 

terhadap Kemiskinan 
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G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis tidak lain dari jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang 

kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa 

yang kita cari atau yang ingin kita pelajari. Hipotesis adalah pernyataan yang 

diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat 

fenomena dikenal dan merupakan dasar serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis 

adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. 

(Nazir, 2003). Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Diduga penerimaan daerah (instrumen kebijakan fiskal) berpengaruh negatif 

terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung. 

2. Diduga pengeluaran pemerintah (instrumen kebijakan fiskal) berpengaruh 

positif terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung. 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


