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ABSTRAK 

Suwandi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya,  2011. 
Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan 
Tenaga Kerja, Kemiskinan Dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Induk 
Provinsi Papua. Promotor: Umar Burhan. Ko-Promotor: David Kaluge dan 
Susilo. 
 
    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris: 
pengaruh desentralisasi fiskal dan otonomi khusus baik secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga 
kerja, kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi  Papua. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya dan melengkapi khasanah 
ilmu pengetahuan di bidang keuangan daerah terutama teori desentralisasi 
fiskal dan otonomi khusus, sehingga dapat bermanfaat bagi para akademisi dan 
praktisi. 
       Penelitian ini menggunakan data panel seluruh kabupaten/kota di Provinsi 
Papua yang meliputi 8 kabupaten/kota, tetapi tidak termasuk kabupaten/kota 
hasil pemekaran. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang 
meliputi: dana desentralisasi, dana otonomi khusus Papua, belanja langsung 
dan belanja tak langsung pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi 
kabupaten/kota di Provinsi Papua ,jumlah angkatan kerja, kemiskinan dan 
kesejahteraan. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis jalur 
(path analysis). 
       Hasil penelitian ini menemukan bahwa: Desentralisasi fiskal berpengaruh 
signifikan terhadap belanja langsung, dana otonomi khusus Papua  
berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung pemerintah kabupaten/kota 
di Provinsi Papua.  
       Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja tak 
langsung, sedangkan dana otonomi khusus Papua berpengaruh signifikan 
terhadap belanja tak langsung pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua; 
Desentralisasi fiskal, otonomi khusus Papua, belanja langsung dan belanja tak 
langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
kabupaten/kota di Provinsi Papua; Pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga 
kerja di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua; Pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah 
penduduk miskin di Kabupaten/Kota Induk Provinsi  Papua; Pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif 
terhadap kesejahteraan masyarakat di di Kabupaten/Kota Induk Provinsi  
Papua; Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai 
hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota 
Induk Provinsi  Papua; Jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan 
mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di 
Kabupaten/Kota Induk Provinsi  Papua.  
  
Kata kunci : Desentralisasi fiskal, otonomi khusus Papua, belanja pemerintah, 

dan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kesejahteraan. 
 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

Suwandi. Post Graduate Program of Economics Faculty of Brawijaya University, 
2011, The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth, Employment, 
Poverty, and Wealth in District/Municipality, Papua Province. Promotor : Umar 
Burhan. Co-Promotor : David Kaluge dan Susilo. 
 
       The objective of this research is to analyze and empirically testing : the 
impact of fiscal decentralization and special autonomy funds, both directly and 
indirectly to economic growth, employment, poverty and welfare in the Papua 
Province. The results are expected to contribute to regional finance, especially 
to the theory of fiscal decentralization and special autonomy, so that it can be 
useful for academics and practitioners. 
 
       This study explore the panel data of all districts in the province of Papua, 
that covers 8 districts/cities, but not covering the new districts. The data 
collected mainly using documentation techniques, include, general allocation 
funds, special funds, and Papua's special autonomy funds, direct and indirect 
expenditures of government, and economic development districts in Papua 
province, and the data for number of labor force, poverty and welfare. This study 
technique data analysis using path analysis. 
 
       The results of this study found that : the fiscal decentralization significantly 
influence on direct spending, special autonomy fund significantly influence the 
direct spending district governments in Papua Province; Fiscal Decentralization 
has no significant influence on indirect spending, while Papua's special 
autonomy fund significantly influence indirect expenditure local governments in 
Papua Province. 
        
       Decentralization fiscal, Papua's special autonomy, direct expenditures and 
indirect expenditures significantly influence on economic growth districts in 
Papua province, Economic growth has significantly influence and positive 
related to the absorption of labor in the District/City  Papua Province, Economic 
growth has  significantly influenced and positive related to the number of poor in 
the District/City Papua Province, Economic growth has  significantly influence 
and positive related to the welfare of the people in the District/City Papua 
Province, Workforce has significantly influenced and positive related to the 
welfare of the people in the District Parent Papua Province.  The number of poor 
people has significantly influenced and negative related to the welfare of the 
people in District Parent Papua Province. 
 
Keywords: Fiscal decentralization, Papua's special autonomy, government 
spending,  economic growth, poverty, and  welfare. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegagalan pembangunan di Indonesia yang disebabkan oleh kebijaksanaan

yang menyimpang (misleading policy) telah membawa dampak melebarnya

ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan.

Keadaan ini akan secara terus menerus mengancam dan membayangi proses

pembangunan di Indonesia sehingga rentan terhadap goncangan yang secara

berulang akan menimbulkan krisis ekonomi, sosial dan politk yang

menyengsarakan sebagian besar anak bangsa Indonesia.

Otonomi daerah yang merupakan salah satu agenda reformasi digunakan

untuk meredam berbagai gejolak yang diakibatkan oleh ketimpangan

pembangunan antar daerah. Dengan kebijaksanaan desentralisasi fiskal melalui

perimbangan keuangan antara Pemerinlah Pusat dan Daerah sebagaimana diatur

dalam UU No 33 tahun 2004 diharapkan akan terjadi rasa keadilan di antara

daerah serta pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga ketimpangan

pembangunan antar wilayah dapat dikurangi.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di Indonesia,

sudah diatur dalam UU RI No. 5 tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan

di daerah. Dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal

selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal

dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan

besarnya ketimpangan antardaerah dan wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986;

Sjahfrizal, 1997). Lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 (kemudian diganti dengan

UU No 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun
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1999 kemudian diganti UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dipandang sebagai proses awal

(yuridis forman kembalinya semangat desentralisasi. Diberlakukannya UU No 32

tahun 2004 yang dikenal sebagai UU Otonomi Daerah berimplikasi luas dalam

sistem perencanaan pembangunan di wilayah-wilayah (Rustiadi, 2001 dan

Yustika, 2008). Otonomi daerah mengisyaratkan pentingnya pendekatan

pembangunan berbasis pengembangan wilayah dibandingkan pendekatan

sektoral. Sementara pembangunan berbasis pengembangan wilayah dan lokal

memandang keterpaduan antar sektoral, daerah (spatian serta antar pelaku

pembangunan di dalam dan antar daerah.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi

daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan

bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, pembagian dan

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah. Selain itu otonomi daerah juga dilaksanakan

dengan prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan

keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-

undang tersebut juga mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman

penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau, maka undang-undang ini

memberikan kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten/kota dalam wujud

otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab.

Untuk mendukung penyelengaraan otonomi daerah tersebut dan mendorong

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, maka diberlakukan

desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No 33 tahun 2004. Kebijaksanaan

desentralisasi fiskal merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan

otonomi daerah. Dalam implementasinya desentralisasi fiskal dalam rangka

otonomi daerah mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
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Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut

merupakan salah satu pilar penting dalam rangka mendorong terjadinya rasa

keadilan antar daerah serta pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga

ketimpangan pembangunan selama ini dapat dikurangi. Hal ini sesuai dengan

The Second Fundamental of Welfare Economics yang menyatakan

bahwa sebenarnya pemerintah dapat memilih target pemerataan ekonomi yang

diinginkan melalu transfer, perpajakan dan subsidi sedangkan ekonomi

selebihnya dapat diserahkan melalui mekanisme pasar.

Dalam UU No 33 tahun 2004, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah

yang disebut sebagai dana perimbangan, terdiri dari bagian daerah dari

penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan, pajak penghasilan perorangan, penerimaan sumber daya alam, Dana

Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara sumber-

sumber pembiayaan desentralisasi fiskal terdiri dari Pendapatan Ash Daerah

(PAD), Dana Perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan UU No 33 tahun 2004 perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai tujuan memberdayakan dan

meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem

pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif,

bertanggung jawab serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

Dengan kebijaksanaan otonomi daerah diikuti oleh kebijaksanaan desentralisasi

fiskal diharapkan akan terjadi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah

sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal

1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan

daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran

alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan
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dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih memeratakan

pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah

menurut potensi masing-masing.

Desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh

kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut UU No. 33

Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah

daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah: Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil,

pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Hasil penelitian Adi (2005) dengan judul Dampak Desentralisasi Fiskal

terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa –

Bali) menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian pula dengan hasil

penelitian Siregar (2009) menemukan bahwa: (1) pertumbuhan ekonomi

berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun magnitude

pengaruh tersebut relatif tidak besar, (2) Inflasi maupun populasi penduduk juga

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruh masing-

masingnya relatif kecil, (3) Peningkatan share sektor pertanian dan share sektor

industri juga signifikan mengurangi jumlah kemiskinan. (4) Variabel yang

signifikan dan relatif paling besar pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan

ialah pendidikan.

Sejalan pula dengan temuan Joko Tri Haryanto (2004) yang melakukan

penelitian dengan judul Desentralisasi fiskal dan kontribusinya terhadap

pertumbuhan ekonomi studi kasus : Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan

metode estimasi panel data sebanyak 30 provinsi di Indonesia mulai tahun 2001

hingga 2004. Di dalam analisis dipilih beberapa variabel kontrol yang terdiri

adalah pendidikan, pengangguran, ketimpangan daerah, infrastruktur, jumlah
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penduduk dan keterbukaan daerah. Dari hasil analisis di dapat beberapa

kesimpulan bahwa variabel pendidikan signifikan mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi secara psoitif. Sedangkan variabel pengangguran terbukti signifikan

negatif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil yang berbeda didapatkan

oleh variabel ketimpangan daerah, jumlah penduduk dan infrastrutur yang

temyata signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif.

Sedangkan variabel keterbukaan daerah signifikan mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi namun kadang positif kadang negatif tergantung keberadaan variabel

tersebut. Dilihat dari indikator desentralisasi fiskal, maka indikator belanja daerah

terbutki signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif.

Sedangkan indikator penerimaan terbukti signifikan mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi secara positif. Indikator gabungan temyata tidak signifikan

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sedangkan indikator PAD terbukti

signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif.

Walaupun telah ada pengakuan dunia internasional secara resmi

mengenai Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia, ternyata dalam kenyataannya ancaman disintegrasi bangsa di Papua

masih belum tuntas terselesaikan.   Ada beberapa faktor yang menyebabkan

keadaan di atas terjadi.   Pertama adalah akibat-akibat politik dari sengketa yang

berkepanjangan antara Indonesia dan Belanda tentang Papua selama 18 tahun

(1945 – 1963).   Kedua, ketimpangan ekonomi yang sangat mencolok antara

Papua, sebagai salah satu daerah kontributor terbesar keuangan negara,

dengan banyak daerah lain di Indonesia.   Ketiga, kualitas sosial-ekonomi

penduduk Papua, khususnya orang-orang asli Papua, yang sangat

memprihatinkan.   Keempat pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM).
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Oleh karena itu, Provinsi Papua tidak terlepas dari adanya tuntutan

reformasi oleh masyarakat Papua kepada Pemerintah Pusat. Hal ini tercermin

dari ungkapan Suebu (2007) mantan Gubernur Provinsi Irian Jaya, bahwa

warisan flora dan fauna di Provinsi Irian Jaya (sekarang Papua) memiliki spesies-

spesies yang sangat unik dan kaya, potensi ekonominya dijuluki sebagai raksasa

yang sedang tidur, warisan budayanya dijuluki wilayah kebudayaan yang sangat

unik dan kaya, memiliki bahasa lokal yang berjumlah tidak kurang dari 250

bahasa, jumlah penduduknya tidak lebih dari 1% penduduk Indonesia yang hidup

relatif miskin di atas kekayaan alamnya, kondisi infrastruktur dan kualitas

sumberdaya manusia yang belum memadai, dan laju pembangunan di provinsi

ini dijuluki sebagai tanah yang terlupakan.  Singkat kata, Provinsi Irian Jaya

merupakan asset nasional yang agak terbengkalai penanganannya, tetapi

sekaligus asset simpanan untuk keperluan masa depan bangsa dan negara ini.

Papua hari ini penuh dengan paradoks, di satu sisi kita bisa melihat

Papua yang sudah memasuki abad baru yang ditandai dengan kehadirian

birokrasi modern, penggunaan teknologi informasi, dan kegiatan-kegiatan

ekonomi uang yang merupakan bagian dari ekonomi global. Di sisi lain, masih

banyak masyarakat kita yang hidup dalam kebudayaan subsisten yang

tradisional dan teorisolasi. Di satu sisi kita sudah memiliki berbagai perguruan

tinggi di Papua, tetapi di sisi lain masih banyak penduduk kita yang buta huruf.

Fakta menunjukkan bahwa jumlah penduduk Papua yang sedikit (sekitar 1% dari

penduduk Indonesia) yang hidup di atas kekayaan alam yang berlimpah ruah,

tidak serta merta berarti bahwa penduduk Papua, khususnya orang-orang asli

Papua, hidup sejahtera. Statistik resmi pemerintah menunjukkan bahwa lebih

dari 80% rumah tangga di Papua adalah rumah tangga miskin, bahkan tidak

sedikit yang masuk kategori miskin absolut (Suebu, 2007). Gambaran kondisi

Provinsi Papua tersebut, kemudian melahirkan tuntutan reformasi dalam sistem
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pemerintahan, bahkan mengarah pada tindakan separtisme untuk melepaskan

diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di dorong oleh fakta yang

terjadi dan atas tuntutan masyarakat Papua, maka pada tahun 2001 Pemerintah

Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang “Otonomi

Khusus” Bagi Provinsi Papua yang disyahkan pada Tanggal 21 Nopember 2001.

Undang-undang No. 21 Tahun 2001 patut dicatat sebagai suatu karya

monumental hasil kemitraan Pusat dan Daerah. Undang-undang ini diharapkan

dapat berperan sebagai suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka

peningkatan pelayanan (service), akselerasi pembangunan (development), serta

pemberdayaan (empowerment) seluruh rakyat di Propvinsi Papua, terutama

orang asli Papua. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi

kesenjangan antar Provinsi Papua dengan provinsi lain dalam wadah NKRI, serta

akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya

sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan (Musa’ad, 2004).

Sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2001, kewenangan pemerintahan

dimaksud dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sebagai

konsekwensi dari penyerahan kewenangan ini, maka urusan pemerintahan yang

menjadi tanggungjawab provinsi dan/atau kabupaten/kota di Papua akan

bertambah, secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini akan mengakibatkan

meningkatnya beban tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua,

yang diikuti oleh meningkatnya kebutuhan anggaran.

Sejak berlakunya Undang-undang No 21 Tahun 2001, Papua adalah

provinsi yang memiliki anggaran pembangunan per kapita tertinggi dibandingkan

dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Total Dana Otonomi Khusus yang

disalurkan sejak Otonomi Khusus Papua resmi dimulai pada awal tahun

anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2006 adalah kurang lebih
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Rp. 9,353 triliun, belum termasuk dana pembangunan infrakstruktur,

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2001 untuk

tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 575 miliar. Ini belum termasuk alokasi dana

dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di seluruh Indonesia yang langsung

disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, baik

dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun

dana-dana dekonsentrasi. Keadaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pada

tahun 1980-an total seluruh anggaran kabupaten dan provinsi di seluruh Provinsi

Irian Jaya hanya sekitar Rp 500 miliar. Ketersediaan dana pembangunan yang

jumlahnya meningkat secara mencolok dalam lima tahun terakhir ini (sejak

berlakunya otonomi daerah di Indonesia dan otonomi khusus di Papua)

seharusnya adalah modal pembangunan yang sangat penting dan strategis bagi

kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua.

Implementasi kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Khusus bagi

Masyarakat Papua diharapkan dapat memacu percepatan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Papua. Atas dasar kewenangan yang

diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk mengelola dana

perimbangan dan dana otonomi khusus yang jumlahnya relatif besar, diharapkan

akan dapat memacu percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari pelaksanaan desentralisasi

fiskal dan otonomi khusus, akan sangat bergantung pada kemampuan

Pemerintah Papua untuk mengelola keuangan di daerahnya, melalui

kebijaksanaan struktur belanja secara optimal dalam pelaksanaan tugas

pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Papua merupakan salah satu daerah yang banyak mendapat manfaat dari

pelaksanaan desentralisasi. Propinsi yang terletak di ujung paling timur Indonesia

ini menerima alokasi anggaran perkapita paling besar dan sejak tahun 2002 juga
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menerima dana otonomi khusus. Tambahan dana ini tidak hanya menambah

pengeluaran pembangunan, tetapi juga pengeluaran rutin. Sementara Papua

menerima peningkatan anggaran dalam jumlah besar, pengeluaran yang berada

pada kategori “lain-lain” juga meningkat dengan tajam, bahkan dua kali lipat

dibandingkan dengan tahun 1999 dan tahun 2001. Hasil kajian Bappenas

mengenai pengeluaran publik Indonesia (2009), mencatat bahwa Papua yang

kaya secara fiskal menerima lebih dari dua kali rata-rata pengeluaran pemerintah

pusat dibandingkan dengan yang diterima oleh daerah lain namun tidak

berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan.

Dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Papua

terhadap kondisi makro ekonomi dan sosial menunjukkan hasil yang relatif baik

meskipun belum optimal. Terdapat beberapa indikator untuk melihat kinerja

pembangunan daerah. Pertama, dilihat dari hasil output pembangunan daerah

yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data realisasi

menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB riil di kabupaten/kota di Provinsi Papua

selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan selalu meningkat. Laju

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2005

sampai 2010 mengalami pertumbuhan positif, tetapi belum mampu memecahkan

permasalahan dasar di masingmasing daerah, yaitu besarnya angka

pengangguran dan kemiskinan. Hampir di semua daerah di Papua,

perekonomian cenderung meningkat, tetapi pertumbuhan tersebut belum mampu

menyerap jumlah pengangguran yang cukup besar di wilayah ini, sehingga

diperlukan laju pertumbuhan yang lebih besar lagi untuk mendorong kinerja

ekonomi makro daerah.

Kedua, Sejak era otonomi khusus dilihat dari aspek kemiskinan

menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi

Papua semakin berkurang, walaupun di Kabupaten Jayawijaya memiliki tingkat
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kemiskinan di atas 50 persen (Bappenas, 2009). Kemiskinan akan berpengaruh

terhadap penurunan indikator-indikator yang ada dalam Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) seperti pendidikan, kesehatan dan pendapatan, karena dengan

kemiskinan maka seseorang akan mengeluarkan pendapatannya hanya untuk

kebutuhan pangan atau makanan saja dan akan mengabaikan kebutuhan yang

lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak akan merasakan

kehidupan yang layak.

Ketiga, sejak otonomi khusus dilihat dari indikator sosial (tenaga kerja), pada

tahun 2003 jumlah pengangguran di Provinsi Papua adalah sebanyak 1.054.376

orang, mengalami peningkatan menjadi sebanyak 1.140.038 orang tahun 2005,

dan menjadi lebih besar lagi pada tahun 2009 yaitu sebanyak 1254.112 orang.

Peningkatan jumlah pengangguran ini menurut data yang ada menunjukkan

bahwa bagi penduduk asli jumlah pengangguran semakin berkurang. Besarnya

jumlah penduduk pengangguran disebabkan oleh kaum migran yang bertambah

setiap tahunnya. (Papua dalam Angka, 2010).

Keempat, dilihat dari kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Berdasarkan hasil penghitungan indeks pembangunan manusia, di

kabupaten/kota Provinsi Papua menunjukkan adanya peningkatan perbaikan

kinerja, meskipun Kabupaten Jayawijaya memiliki IPM paling rendah yakni 0,47.

Dilihat dari variabel-variabel makro ekonomi dan sosial, selama

pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi khusus telah mampu mengatasi

permasalahan mendasar yang dihadapi daerah kabupaten/kota di Provinsi

Papua yaitu, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, jumlah pengangguran bagi

masyarakat lokal semakin berkurang, pendapatan masyarakat semakin baik,

jumlah penduduk miskin semakin berkurang, walaupun kinerja pembangunan
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manusia yang belum optimal, sehingga proses pembangunan daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai optimal.

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32/2004 dan Undang-Undang Nomor

33/2004 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan

hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang

administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal dengan era otonomi daerah. Salah

satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah adanya

desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah mendapat keleluasaan yang

lebih besar dalam mengelola keuangan daerah yang dituangkan dalam anggaran

belanja, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Kewenangan daerah

yang semakin luas diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah

serta kinerja pemerintah untuk mendorong terciptanya pembangunan ekonomi

yang lebih baik, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi

daerah (peningkatan kesejahteraan masyarakat).

Tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak akan tercapai dengan optimal

tanpa disertai dengan kemampuan finansial yang cukup memadai dari

pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan struktur PAD (pendapatan asli

daerah) yang kuat. Daerah menjadi lebih mandiri yang salah satunya

diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD)

dalam hal pembiayaan daerah.

Namun, adanya perbedaan kondisi dan potensi dari masing-masing daerah,

menimbulkan perbedaan kemampuan daerah dalam menjalankan

kewenangannya tersebut. Pemerintah pusat memberikan transfer kepada

pemerintah daerah diantaranya dalam bentuk dana perimbangan untuk
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mengurangi kesenjangan tersebut, yang terdiri dari (1) Dana Alokasi Umum

(DAU), (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan (3) Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu

transfer diberikan dengan tujuan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan

publik di setiap daerah. Transfer pemerintah pusat diharapkan dapat menjadi

stimulus atau dana pendukung bagi pemerintah daerah untuk menggali berbagai

potensi lokal yang dimiliki untuk peningkatan PAD melalui peningkatan tax effort

daerah. Transfer pemerintah pusat menjadi insentif bagi daerah untuk

meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Muncul perbedaan sudut pandang dalam menyikapi masalah dana

perimbangan ini. Di satu sisi, adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah

merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya

proses otonomi daerah. Namun di sisi yang lain, dana perimbangan yang terlalu

besar, akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara

fiskal. Pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus bagi daerah dalam

peningkatan kemandiriannya, justru direspon berbeda oleh daerah. Adi dan

Wulan (2008), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ada kecenderungan

daerah untuk mempertahankan penerimaan dana perimbangan (DAU) tanpa

mengupayakan peningkatan pendapatannya sendiri, sehingga tidak terlihat

adanya peningkatan kemandirian daerah.

Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2004, struktur belanja dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dibagi

menjadi belanja langsung dan belanja tak langsung. Dalam jangka panjang,

peningkatan APBD harus mampu memberikan stimulus terhadap pembangunan

dan pertumbuhan perekonomian daerah, baik dilihat dari sisi penerimaan

maupun dilihat dari sisi belanja pemerintah daerah. Kondisi seperti ini akan

tercapai apabila kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

dapat mendorong investasi dan berkembangnya dunia usaha (Makmun, dkk,
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2004). Disinilah peran pemerintah daerah menetapkan kebijakan belanja

pemerintah sebagai salah satu kewenangan yang didesentralisasi oleh

pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu mengelola struktur anggaran belanja

daerah sebagai salah satu instrumen pokok dalam melaksanakan tugas

pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi daerah, yang

mengarah pada perkembangan dunia usaha, pertumbuhan ekonomi, dan

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerahnya (Saragih, 2003).

Provinsi Papua tidak terlepas dari adanya tuntutan reformasi oleh

masyarakat Papua kepada Pemerintah Pusat. Hal ini tercermin dari ungkapan

Suebu (2007) mantan Gubernur Provinsi Irian Jaya, bahwa warisan flora dan

fauna di Provinsi Irian Jaya (sekarang Papua) memiliki spesies-spesies yang

sangat unik dan kaya, potensi ekonominya dijuluki sebagai raksasa yang sedang

tidur, warisan budayanya dijuluki wilayah kebudayaan yang sangat unik dan

kaya, memiliki bahasa lokal yang berjumlah tidak kurang dari 250 bahasa, jumlah

penduduknya tidak lebih dari 1% penduduk Indonesia yang hidup relatif miskin di

atas kekayaan alamnya, kondisi infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia

yang belum memadai, dan laju pembangunan di provinsi ini dijuluki sebagai

tanah yang terlupakan. Singkat kata, Provinsi Irian Jaya merupakan asset

nasional yang agak terbengkalai penanganannya, tetapi sekaligus asset

simpanan untuk keperluan masa depan bangsa dan negara ini.

Papua hari ini penuh dengan paradoks, di satu sisi kita bisa melihat Papua

yang sudah memasuki abad baru yang ditandai dengan kehadirian birokrasi

modern, penggunaan teknologi informasi, dan kegiatan-kegiatan ekonomi uang

yang merupakan bagian dari ekonomi global. Di sisi lain, masih banyak

masyarakat kita yang hidup dalam kebudayaan subsisten yang tradisional dan

teorisolasi. Di satu sisi kita sudah memiliki berbagai perguruan tinggi di Papua,

tetapi di sisi lain masih banyak penduduk kita yang buta huruf. Fakta
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menunjukkan bahwa jumlah penduduk Papua yang sedikit (sekitar 1% dari

penduduk Indonesia) yang hidup di atas kekayaan alam yang berlimpah ruah,

tidak serta merta berarti bahwa penduduk Papua, khususnya orang-orang asli

Papua, hidup sejahtera. Statistik resmi pemerintah menunjukkan bahwa lebih

dari 80% rumah tangga di Papua adalah rumah tangga miskin, bahkan tidak

sedikit yang masuk kategori miskin absolut (Suebu, 2007). Gambaran kondisi

Provinsi Papua tersebut, kemudian melahirkan tuntutan reformasi dalam sistem

pemerintahan, bahkan mengarah pada tindakan separtisme untuk melepaskan

diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di dorong oleh fakta yang

terjadi dan atas tuntutan masyarakat Papua, maka pada tahun 2001 Pemerintah

Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang “Otonomi

Khusus” Bagi Provinsi Papua yang disyahkan pada Tanggal 21 Nopember 2001

(Nuralam, 2010)

Salah satu sasaran pokok dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk

“mendekatkan” pemerintah dengan masyarakat, sedemikian sehingga kebutuhan

dari pihak yang terakhir ini bisa dipahami betul oleh pihak pertama. Harapannya,

tentu saja, berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah bisa memenuhi

kebutuhan masyarakat lewat pelaksanaan pembangunan (ekonomi) untuk

mencapai kesejahteraan sebagai tujuan akhir. Harapan ini berlandaskan pada

asumsi bahwa hubungan antara pemerintah daerah (agen) dengan masyarakat

lokal (prinsipal) berlangsung dengan baik.

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dalam kurun waktu delapan tahun

terakhir ini telah mengubah secara drastis hubungan antara Pemerintah Pusat

dengan Daerah dan hubungan antar-Sektor dalam Pemerintahan. Sejak 1

Januari 2001 telah terjadi penataan ulang hubungan secara vertikal yakni antara

pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.
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Landasan dari pelaksanaan desentralisasi tersebut adalah untuk memenuhi

tujuan demokratisasi dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya,

kebijakan desentralisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan proses pengambilan

keputusan publik yang demokratis dan memberikan pelayanan masyarakat yang

jauh lebih baik. Nampaknya, upaya pemenuhan berbagai syarat demokratisasi

lebih mudah dilakukan ketimbang merealisasikan kesejahteraan masyarakat.

Paling tidak dalam tataran simbol, pelaksanaan desentralisasi ini telah

memberikan kesan mendalam kepada semua pihak bahwa Indonesia saat ini

adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Namun terkait dengan

tujuan kesejahteraan, masih jauh panggang dari api. Tujuan kesejahteraan

memberikan syarat bagi pemerintah daerah untuk bisa menyediakan layanan

publik kepada masyarakat lokal secara ekonomis, tepat guna dan sesuai

kebutuhan. Lalu, desentralisasi juga diharapkan bisa mengurangi kemiskinan dan

pengangguran, misalnya melalui peningkatan transfer dana spesifik untuk sektor-

sektor tertentu yang jadi prioritas karena bersinggungan dengan orang miskin.

Realitas di sebagian besar daerah di Indonesia menunjukkan bahwa hal ini

masih belum terpenuhi.

Sampai sekarang perdebatan tentang pelaksanaan desentralisasi (otonomi

daerah) di Indonesia nampaknya masih banyak terfokus pada isu-isu kejelasan

dalam pembagian fungsi/kewenangan, keadilan distribusi sumber keuangan, dan

pemekaran (baca: penambahan jumlah daerah). Sangat kurang perhatian

mengenai kaitan desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan

kemiskinan dan pengangguran. Padahal, kedua hal ini sangat terkait erat dengan

tujuan kesejahteraan.

Dengan latar belakang seperti diuraikan diatas, desentralisasi fiskal

menghadapi persoalan-persoalan penting yang antara lain dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut : Berapa besar pengaruh desentralisasi fiskal dan
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otonomi khusus baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap

pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan kesejahteraan

di Provinsi Papua ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, tujuan

penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan

otonomi khusus baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap

pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan kesejahteraan

di Propinsi Papua.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Pemerintah pusat sebagai masukan dalam menyelenggarakan otonomi

daerah khususnya bagaimana pola hubungan pusat dan daerah yang

mencerminkan rasa keadilan.

2. Pemerintah Daerah sebagai masukan dalam menjalankan otonomi daerah

sehingga desentralisasi fiskal membawa manfaat dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat serta dapat mengurangi kemiskinan dan

pengangguran di daerah.

3. Masyarakat umum sebagai masukan untuk memberikan kontrol terhadap

pelaksanaan otonomi daerah.

4. Peneliti dan akedemisi sebagai bahan pembanding maupun menstimulir

penelitian yang berhubungan dengan analisis pengaruh desentralisasi fiskal

dan otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga

kerja, kemiskinan dan kesejahteraan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Otonomi dan Desentralisasi  

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 menjelaskan, bahwa yang 

dimaksud dengan otonomi daerah, adalah: “Kewenangan daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”, sedangkan Pasal 1 butir i menjelaskan, bahwa “daerah otonom, 

selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri, dan dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa 

“desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 

kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”  

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa otonomi daerah dapat 

dilaksanakan, jika ada pelimpahan atau pemberian wewenang pemerintahan dari 

pusat kepada daerah otonom (Adisubrata, 1999). 

Merujuk pada ketentuan dalam UU Nomor 22 tahun 1999, dapat dikatakan 

bahwa otonomi daerah berarti adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

masyarakatnya sendiri berdasarkan pengertian dan substansi dari desentralisasi; 

yang berarti otonomi daerah dan desentralisasi merupakan dua sisi dalam satu mata 

uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti (Saragih, 2003 dan 

Mardiasmo, 2004). Namun demikian, terdapat perbedaan pengertian desentralisasi 

dengan otonomi. Dalam desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau 
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kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan lebih 

rendah; sedangkan otonomi berarti adanya kebebasan menjalankan atau 

melaksanakan sesuatu oleh suatu unit politik atau bagian wilayah/teritori dalam 

kaitannya dengan masyarakat politik atau negara (Devas, 1997 dan Saragih, 2003). 

Dengan kata lain, desentralisasi adalah berkurangnya atau diserahkannya sebagian 

atau seluruh wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah; sehingga 

daerah yang menerima kewenangan bersifat otonom, yakni dapat menentukan 

caranya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri secara bebas, sesuai wewenang yang 

diserahkan kepada daerah (Smoke & Lewis, 1996). 

Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari lima tahun di negara kita 

diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk 

menggeser kekuasaan. Hal itu ditegaskan oleh Kaloh (2002: 7), bahwa otonomi 

daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi 

“daerah” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah 

bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa 

otonomi adalah sistem yang terbaik. Berbagai kelemahan masih menyertai 

pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaanya. Prud’homme 

(1995) mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara 

lain: 

a. Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin  

b. Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi 

makro, seperti kebijakan fiskal. 

c. Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat 
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dengan indikator masih lemahnya public hearing. 

d. Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah. 

Sidik (2002) menjelaskan hal yang sama, bahwa desentralisasi merupakan 

instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan 

pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan 

publik yang lebih demokratis. Desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan 

kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan 

pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), terbentuknya 

dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya 

bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, di dalam 

setiap pendistribusian fungsi atau kewenangan (power) dari tingkatan pemerintahan 

yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah harus disertai atau diikuti 

dengan distribusi pembiayaan atau keuangan yang memadai (sufficient). Dalam 

hubungan ini, Beier dan Ferrazzi (1998) menjelaskan bahwa otonomi daerah 

umumnya diikuti dengan kebijakan desentralisasi fiskal, sebagai instrumen di dalam 

mendukung daerah dalam pelayanan publik dengan transfer dana ke daerah. 

Desentralisasi menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, 

terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem 

pemerintahan, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Bird dan Vaillancourt 

(1998) menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan proses transfer kekuasaan 

dalam membuat keputusan pada pemerintahan subnasional. Menurut Rondinelli 

(2001), bahwa desentralisasi didefinisikan sebagai transfer wewenang dan 

tanggungjawab dalam fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi 

pemerintahan yang ada di bawahnya ataupun kepada sektor swasta. 
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Rondinelli (2001) membagi desentralisasi menjadi 4 kelompok, yaitu: (1). 

Dekonsentrasi (deconsentration), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 

kepada pejabat yang berada dalam garis herarki dengan pemerintah pusat di 

daerah. (2). Pendelegasian (delegation), yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas 

tartentu kepada organisai yang berada di luar struktur birokrasi regular yang 

dikontrol secara tak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini 

biasanya diatur dengan ketentuan perundangan. Pihak yang menerima wewenang 

mempunyai kekuasaan (discretion) dalam penyetenggaraan pendelegasian tersebut, 

walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (sovereign 

authority). (3). Devolusi (devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat 

pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan 

dan pihak pemerintah daerah mendapat discretion yang tidak dikontrol oleh 

pemerintah pusat. Dalam bal tertentu dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya 

mampu melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi 

secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan 

tugasnya, pemerintah daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan 

diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali 

sumber-sumber panerimaan serta mengatur penggunaannya, dan (4). Privatisasi 

(privatization) yaitu pelimpahan wewenang kepada organisasi non pemerintah atau 

swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi organisasi tersebut 

untuk ambil bagian secara nyata dalam proses pembangunan nasional. Gagasan ini 

lebih menonjol dalam rangka debirokratisasi dalam arti pengambilan keputusan 

untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan melibatkan organisasi-organisasi 

non pemerintah. 



 

21 

 

Tujuan politis untuk meningkatkan tingkat responsifitas birokrasi terhadap 

keinginan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan publik dikaitkan dengan 

partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyediaan pelayanan tersebut, 

memerlukan sekurangnya 7 persyaratan untuk keberhasilan desentralisasi (Sidik, 

2002), yaitu: 

a. Tahapan pelaksanaan desentralisasi harus realistis disesuaikan dengan 

pengembangan institusi, sistem dan prosedur dan mekanisme koordinasi di 

lingkup pemerintahan, dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia. 

b. Keselarasan antara proses penyerahan kewenangan fungsi-fungsi 

pemerintahan dari pemeritah pusat kepada pemerintah daerah dengan 

pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan 

dokumen. 

c. Disain dan kerangka kerja proses desentralisasi harus terkait dengan 

kemampuan keuangan dan kewenangan fiskal yang dimiliki oleh daerah untuk 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya, sehingga keinginan 

rakyat yang diwakili oleh DPRD dalam penyediaan barang publik diharapkan 

mampu didukung oleh partisipasi masyarakat dalam menanggung biaya atas 

penyediaan barang publik tersebut. 

d. Masyarakat lokal harus diberikan informasi yang transparan tentang beban yang 

mereka tanggung sebagai konsekuensi atas penyediaan barang publik tersebut 

terutama melalui sosialisi, debat publik dan dialog lainnya yang bermanfaat bagi 

peningkatan kebutuhan barang publik sesuai dengan aspirasi masyarakat 

setempat. 

e. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan preferensinya 

dalam penyediaan barang publik melalui suatu mekanisme yang memungkinkan 
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kehendak masyarakat tersebut dapat ditampung dalam proses pengambilan 

keputuan pada tingkat pemerintah daerah dan DPRD yang menghasilkan suatu 

peraturan daerah tentang penyediaan barang publik dan implikasi 

pembiayaannya. 

f. Adanya jaminan sistem akuntabilitas publik, transparansi dan tersedianya 

informasi keuangan dan pembangunan daerah yang memadai, sehingga 

memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja aparat pemerintah daerah, 

dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk merespon secara 

proporsional terhadap kinerja pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan 

aspirasi masyarakat. Lingkungan ini memungkinkan baik aparat daerah maupun 

DPRD dituntut untuk responsif terhadap aspirasi masyarakatnya. 

g. Instrumen desentralisasi terutama yang menyangkut aspek ketentuan 

perundangan, kelembagaan, struktur pelayanan yang menjadi tugas pemerintah 

daerah, maka mekanisme kontrol dan dukungan pembiayaan harus didesain 

sedemikian rupa sehingga mampu untuk mendukung keinginan politis dari 

masyarakat. 

Ketujuh persyaratan tersebut menghendaki otonomi daerah dan desentralisasi 

harus berjalan seiring. Namun demikian keduanya, yakni otonomi daerah dan 

desentralisasi masing-masing memiliki makna tersendiri. Istilah otonomi daerah lebih 

cenderung pada aspek yang bersifat politik tentang kekuasaan negara (political 

aspect); sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada aspek administrasi negara 

(administration aspect) (Stewart, 1988 dan Pide, 1997). 

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi akan sangat 

tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat 

pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan, maupun 
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masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, 

pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi 

untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku 

birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan 

sektor publik. 

Litvack et. al. (1998) memberikan argumen yang mendukung desentralisasi 

dengan mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya 

diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum 

karena: (1) Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya, (2) 

Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, 

sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan 

dana yang berasal dari masyarakat, dan (3) Persaingan antar daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal 

untuk meningkatkan inovasinya. 

 

2.2. Desentralisasi Fiskal 

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk dan komponen utama dalam 

desentrafisasi (Rondinelli, 2001). Kebijakan desentralisasi fiskal banyak 

dipergunakan oleh negara-negara sedang berkembang untuk menghindari 

ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi makro, 

dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi (Bahl dan Linn, 1992). Apabila 

pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan 

dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka 

harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari 



 

24 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, pinjaman, maupun 

dana perimbangan dari pemerintah pusat.  

Widodo (2001) mengemukakan bahwa ciri yang penting bagi organ yang 

didesentralisasikan, ialah mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri untuk 

membiayai pelaksanaan tugasnya. Bahl (1999) mengemukakan bahwa dalam 

melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should follow function 

merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, 

setiap pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran 

yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. 

Otonomi daerah tanpa desentralisasi fiskal kurang mendukung tercapainya 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Saragih, 2003). 

Oleh sebab itu, otonomi daerah membutuhkan kebijakan desentralisasi fiskal. 

Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memampukan keuangan daerah di 

dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, terutama dalam mencapai 

standar pelayanan minimum (Seda, 2004; Mardiasmo & Wihana, 1999 ). Hal ini 

diwujudkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan perimbangan keuangan 

antara pusat dan daerah (Mardiasmo, 2004). 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa 

“Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke 

daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana 

dan prasarana, serta sumber saya manusia sesuai dengan kewenangan yang 

diserahkan.” Untuk merealisasikan ketentuan tersebut, maka pemerintah 

mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat-Daerah menggantikan UU Nomor 32 Tahun 1956. 
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Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan 

yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan pemanfaatannya 

diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan terjadinya pelimpahan 

sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada 

pemerintahan di daerah, diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan 

tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif di 

daerahnya (Elmi, 2002). Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi 

anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang 

lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan 

publik, sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang 

dilimpahkan (Bird dan Vaillancourt, 2000 serta Manor, 1999).  

Ebel (2000) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal terkait dengan masalah: 1) 

pembagian peran dan tanggung jawab antarjenjang pemerintahan, 2) transfer 

antarjenjang pemerintahan, 3) penguatan sistem pendapatan daerah atau 

perumusan sistem pelayanan publik di daerah, 4) swastanisasi perusahaan milik 

pemerintah (terkadang menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah), dan 5) 

penyediaan jaring pengaman sosial.  

Oleh karena itu, penerapan desentralisasi fiskal perlu didukung dengan 

penerapan multi-instrumen, mulai dari pemberian subsidi untuk pemerataan, 

kerangka pinjaman daerah, basis pajak daerah yang non-distortif, hingga 

peningkatan kemampuan dan akuntabilitas demokratis di tingkat daerah. Argumen 

ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebanyakan kebijakan desentralisasi punya 

tujuan jamak (multi-objective), sehingga tujuannya tidak sekadar untuk efisiensi dan 

ketahanan fiskal tetapi juga untuk mengatasi ketimpangan antardaerah, 
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meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, peningkatan kemampuan daerah 

serta mengurangi kendala bagi lingkungan bisnis yang kompetitif (Islam, 1999). 

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

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. Otonomi daerah 

merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan 

perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi 

dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Pemberian otonomi daerah melalui 

desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu (Barzelay, 1991):  

a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah  

b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. 

c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta 

(berpartisipasi) dalam proses pembangunan. 

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should follow 

function merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan 

(Bahl,2000:19). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang 

pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk 

melaksanakan kewenangan tersebut.  

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat 

pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk 

mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal 

merupakan konsekuensi logis dari diterapkan kebijakan otonomi daerah. Prinsip 

dasar yang harus diperhatikan adalah money follow functions, artinya penyerahan 

atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang 
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diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Perimbangan keuangan 

dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan 

antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam 

kerangka desentralisasi. Masalah keseimbangan anggaran menjadi masalah serius 

karena banyak pemerintah pusat tidak mengijinkan pemerintah daerah untuk 

melakukan utang kepada publik.  

Ciri utama pendekatan revenue assigment yaitu memberikan peningkatan 

kemampuan keuangan, melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, 

dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan (Mahi, 2002 (c); Lewis, 

2001 dan 2003, LPEM FE-UI, 2001). Penentuan sumber-sumber pembiayaan ke 

daerah dapat dilakukan dengan berpegangan pada tax assigment. Lima prinsip 

utama dalam menjalankan tax assigment dapat diuraikan sebagai berikut: Satu; 

Progressive redistributive taxes should be centralize, pajak untuk kepentingan 

redistribusi pendapatan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat Dua: Taxes 

suitable for economic stabilization should be centralized, pajak untuk kepentingan 

stabilisasi perekonomian sebaiknya dipungut oleh pemerintah pusat. Tiga; Unequal 

tax bases among jurisdictions should be centralized. Misalnya pembebanan pajak 

terhadap deposit sumber daya alam menjadi tanggungjawab pemerintah pusat untuk 

menghindari geographical inequities dan menjaga allocative distortions. 

Empat;Taxes on mobile factors of production should be centralized. Objek pajak 

yang relatif tidak bergerak akan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Artinya 

bahwa pemerintah pada level yang lebih rendah akan menghindari objek pajak yang 

mudah berpindah, karena pajak tersebut dapat mendistrosi aktivitas perekonomian. 

Lima; Residence-based taxes, such as excise, should be levied by local authorities. 
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Hal ini dimungkinkan karena tidak ada potensi perpindahan antar daerah 

(Musgrave, 1983, Mahi, 2002 (c), dan 2005). 

Bahl dan Linn (1992:391) berpendapat bahwa pendelegasian sebagian urusan 

keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan 

konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Pernyataan ini 

didukung oleh dua argumen sebagai berikut. Pertama, median vote theory yang 

memaparkan tentang respon dunia usaha atas selera dan preferensi masyarakat 

daerah. Pelayanan publik disesuaikan dengan kehendak dan permintaan 

masyarakat setempat. Kedua, fiscal mobility theory yang menggambarkan tingkat 

mobilitas penduduk antardaerah yang dipicu oleh tingkat kesejahteraan masyarakat 

yang lebih tinggi. Perbaikan kualitas hidup orang akan mendorong mereka untuk 

memilih daerah yang menyediakan pelayanan publik yang lebih baik (Bahl dan Linn 

1992). Dengan demikian, pembangungan ekonomi suatu daerah akan berimbas 

pada penciptaan sektor publik di daerah (Oates 1993). 

Bertolak belakang dari pendapat di atas bahwa sebelumnya, Oates (1972) 

menegaskan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan outcome dari kesesuaian 

preferensi masyarakat dengan Pemerintah Daerah yang tercipta karena makin 

pentingnya peran Pemda dalam otonomi daerah. Secara teori, pendelegasian fiskal 

kepada pemerintah yang berada di level bawah diperkirakan memberikan 

peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan 

masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibandingkan dengan 

pemerintah pusat, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar 

dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap 

tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena mereka berhadapan langsung dengan 

penduduk daerah/kota yang bersangkutan.  
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Bahl dan Linn (1992) berpendapat bahwa ada tiga argumentasi yang dapat 

dikemukakan mengenai pentingnya desentralisasi fiskal. Pertama, jika unsur-unsur 

belanja dan tingkat pajak ditentukan pada jenjang pemerintahan yang lebih dekat ke 

masyarakat, maka layanan publik di daerah akan dapat diperbaiki dan masyarakat 

akan lebih puas dengan layanan yang diberikan pemerintah. Kedua, pemerintah 

daerah yang lebih kuat akan menunjang pembangunan bangsa karena betapa pun 

masyarakat lebih mudah mengidentifikasi diri dengan pemerintah daerah ketimbang 

pemerintah pusat. Apabila tanggung jawab mengenai perpajakan, kebijakan 

keuangan, dan layanan publik diserahkan kepada pemerintah daerah, maka 

pemerintah daerah akan saling bersaing untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat 

yang tentunya juga akan memperbaiki pembangunan bangsa. Ketiga, keseluruhan 

mobilisasi sumber daya akan bertambah baik karena pihak pemerintah daerah dapat 

lebih tanggap dan mudah menarik pajak dari sektor-sektor ekonomi yang tumbuh 

cepat jika dibanding pemerintah pusat. Dalam memobilisasi sumber daya, 

pemerintah pusat biasanya terkendala oleh kondisi geografis dan rentang kendali. 

Oleh sebab itu, apabila pemerintah daerah diberi tanggung jawab yang lebih besar 

maka mobilisasi sumber daya akan dapat dilakukan dengan lebih baik. 

Kumorotomo (2008) menjelaskan bahwa terdapat banyak alasan yang dapat 

dijadikan sebagai justifikasi untuk melakukan devolusi peran keuangan antarjenjang 

pemerintah, antara lain alasan ekonomis, sosial, dan politis, yaitu: 

a. Menutup celah fiskal (fiscal gap). Celah atau kesenjangan fiskal antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dikurangi dengan 

mendesentralisasikan kekuasaan di bidang keuangan. Pada umumnya ada tiga 

sebab yang mengakibatkan kesenjangan fiskal tersebut: Pertama, pemerintah 

daerah memegang kewenangan pembelanjaan yang lebih banyak dibanding 
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kewenangan penerimaan, atau dengan kata lain terlalu sedikit sumber-sumber 

penerimaan yang diberikan otoritasnya kepada pemerintah daerah. Kedua, 

pemerintah daerah harus melakukan belanja atau pengeluaran yang lebih 

banyak daripada modal pembangunan dan layanan publik yang tersedia. Ketiga, 

pemerintah lokal belum mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk 

meningkatkan penerimaan. Menurut sebuah laporan Bank Dunia (2000), solusi 

untuk mengatasi celah fiskal ini kelihatannya sederhana: untuk sebab yang 

pertama, kita harus mengubah proporsi penerimaan dan pengeluaran di antara 

jenjang pemerintahan yang berbeda; untuk yang kedua, kita harus mengontrol 

atau mengawasi pemerintah daerah; dan untuk yang ketiga, kita harus 

meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Namun dalam persoalan 

desentralisasi fiskal, pertanyaan yang sering dihadapi bukanlah apa yang harus 

dilakukan, tetapi bagaimana caranya untuk menutup celah fiskal tersebut. 

2. Menyeimbangkan kapasitas fiskal. Merupakan suatu hal yang umum bahwa 

terdapat perbedaan kapasitas fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, di mana pemerintah pusat biasanya lebih kuat. Desentralisasi fiskal 

dimaksudkan untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal sehingga pemerintah 

daerah tidak terlalu tergantung kepada pusat. Yang paling mudah dan sering 

dilakukan adalah dengan memberikan subsidi kepada pemerintah daerah 

tertentu. Ada banyak jenis subsidi yang dapat diberikan, tergantung kepada 

tujuan kebijakan yang akan dicapai. 

3. Meningkatkan efektivitas belanja pemerintah. Desentralisasi fiskal dimaksudkan 

untuk menjamin penggunaan belanja pemerintah secara efektif bagi pelayanan 

publik. Kewenangan untuk mengalokasikan anggaran diserahkan kepada 

pemerintah daerah agar pelayanan publik lebih dekat kepada rakyat. Sudah 
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tentu, ini hanya akan terwujud apabila pemerintah daerah juga memiliki cukup 

sumber pendapatan, yang merupakan salah satu prasyarat setelah masalah 

celah fiskal dan kapasitas fiskal dapat diatasi. Apabila pemerintah daerah 

mampu melaksanakan tanggung jawab dalam pengawasan anggaran, 

diharapkan bahwa mereka juga akan lebih terlibat untuk memastikan bahwa 

anggaran pemerintah itu lebih efektif dan lebih akuntabel. 

4. Alasan-alasan politis. Di banyak negara, terutama yang memiliki beragam etnis 

dengan potensi sumber daya yang tidak merata, desentralisasi fiskal lebih 

banyak mengandung tujuan politis ketimbang efisiensi dan pemerataan. 

Daerah-daerah yang kaya sumber daya alam akan memilih untuk memisahkan 

diri jika mereka tidak diperbolehkan untuk menikmati penerimaan dari sumber 

daya alam di wilayahnya. Oleh sebab itu, desentralisasi fiskal dapat dijadikan 

sebagai instrumen untuk memelihara kesatuan wilayah dan mencegah ancaman 

separatisme. 

Secara umum, dapat dirangkum bahwa kebijakan desentralisasi fiskal 

dimaksudkan untuk memecahkan masalah kekurangan pendapatan (Buentjen, 

1998), mengatasi eksternalitas dan melakukan redistribusi pendapatan nasional 

(Fisher, 1996), serta menstabilkan ekonomi makro (Davoodi, 2001). Mardiasmo 

dan Halim (1999) menjelaskan bahwa prinsip efisiensi juga menjadi suatu ketentuan 

yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan pembiayaan tugas desentralisasi. 

Anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik 

sedapat mungkin dikelola secara efisien, namun menghasilkan output yang 

maksimal. 

Tampak bahwa gagasan tentang desentralisasi fiskal didasarkan pada fungsi-

fungsi pokok kebijakan fiskal, yaitu: efisiensi dalam alokasi sumber daya, redistribusi 
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pendapatan, dan manajemen ekonomi makro. Ketiga tujuan ini sudah sejak awal 

telah digariskan oleh Musgrave (1959) sebagai fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan 

stabilisasi dari pemerintah.  

Bird dan Smart (2001) lebih lanjut mengemukakan 3 bentuk desentralisasi 

fiskal ditinjau dari derajat kemandirian pengambilan keputusan, yaitu: 

1. Desentralisasi dalam artian pelepasan tanggung jawab yang berada dalam 

lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah 

daerah,  

2. Delegasi yang berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak 

sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas 

nama pemerintah, dan 

3. Devolusi yang berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja 

implementasi, tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu 

dikerjakan. 

Ketiga variasi bentuk desentralisasi fiskal tersebut dapat dilaksanakan dalam 

tingkat yang berbeda atau dilakukan secara bertahap, yaitu mulai dari tingkat yang 

paling sentralistis mengarah pada tingkat desentralisasi yang dianggap paling ideal. 

Bird dan Smart (2001) mengatakan pula bahwa desentralisasi fiskal mencakup 

beberapa hal, yaitu: 

1. Self Financing atau cosf recovery dalam pelayanan publik terutama melalui 

pengenaan retribusi daerah, 

2. Cofinancing atau corproduction, dimana pengguna jasa publik berpartisipasi 

dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja, dan 

3. Peningkatan PAD melalui penambahan kewenangan pengenaan pajak daerah 

terutama pajak properti (PBB), pajak penjualan (PPn), pajak penghasilan 
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perseorangan (PPh orang pribadi) atau berbagai retribusi daerah. 

Sekalipun terdapat kesepakatan umum mengenai pentingnya desentralisasi 

tanggung jawab fiskal, masalah yang lebih mendasar justru terkait dengan 

bagaimana menyerahkan tanggung jawab fiskal tertentu kepada jenjang 

pemerintahan yang tepat. Dalam hal ini, ada dua pertanyaan yang harus dijawab: 

tugas-tugas penerimaan (revenue assignment), yaitu jenis penerimaan dan 

seberapa besar pajak yang harus ditetapkan, oleh jenjang pemerintahan yang mana; 

dan tugas-tugas pembelanjaan (expenditure assignment), yaitu jenis belanja apakah 

yang harus dilaksanakan dan oleh jenjang pemerintah yang mana (Davoodi, 2001). 

Desentralisasi fiskal (fiscal decentralization) dapat dipandang sebagai transfer 

keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Boex (2001) 

menjelaskan bahwa transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah diwujudkan dalam bentuk transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK). Sementara itu, Hamid (2003) menjelaskan bahwa dana 

transfer di Indonesia diwujudkan dalam bentuk Dana Perimbangan berupa transfer 

Bagi Hasil, DAU, dan DAK dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

 

2.3. Desentralisasi Fiskal di Indonesia 

Pada awal pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, Pemda belum 

diberikan kewenangan untuk mengumpulkan pajak yang berbasis luas. 

Pengumpulan pajak PPh, PPN, PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan, serta Cukai masih merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemda 

kabupaten/kota, berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2000, dapat mengadakan pajak 

baru dengan memenuhi kriteria tertentu. Sedangkan pemerintah provinsi sudah 

ditetapkan jenis pajaknya. 
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Dari hasil pengumpulan pajak tersebut baru kemudian sebagian dibagikan 

kepada pemerintah daerah. Pembagian tersebut melalui penyediaan dana 

perimbangan yang penggunaaanya ditentukan oleh pemerintah daerah. Ada tiga 

komponen dana perimbangan yaitu dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil 

(DBH), dan dana alokasi khusus (DAK). Penyediaan DAU telah ditentukan sebesar 

25 persen dari penerimaan dalam negeri. Sedangkan penyediaan DBH ditetapkan 

secara proporsional terhadap penerimaan pajak tertentu dan sumber daya alam 

Hubungan fiskal antarpemerintah di Indonesia telah mengalami pasang surut 

dalam menemukan pola ideal yang merepresentasikan aspek keadilan, bukan hanya 

antara pemerintah pusat dan daerah namun juga antarpemerintah propinsi dan 

kabupaten/kota. Ma (1996:29) melaporkan bahwa Indonesia pernah menerapkan 

praktik transfer fiskal yang tersentralisir terutama yang berkaitan dengan sistem 

perpajakan. Sejak mengadopsi pola desentralisasi berdasarkan Undang-Undang No. 

5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, perkembangan ke arah desain 

intergovernmental fiscal yang lebih terdesentralisir dinilai sangat lamban oleh 

sebagian kalangan. Hal ini diperkuat oleh Silver et al. (2001:346) yang berpendapat 

bahwa pemerintah Orde Baru mempunyai kontrol yang cukup tinggi atas danadana 

yang akan dialokasikan kepada pemerintah daerah mengingat kala itu pemerintah 

pusat sangat meragukan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola urusan 

’domestiknya’. Disamping itu terdapat anggapan bahwa pemerintah daerah kurang 

memiliki kompetensi administrasi agar bisa lebih independen dalam masalah 

keuangan.  

Sebelum era baru desentralisasi fiskal digulirkan pada tahun 2001, setiap 

daerah tingkat I dan tingkat II memiliki dua jenis penerimaan guna membiayai 

pengeluaran mereka yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana yang ditransfer 

oleh Pemerintah Pusat (Alfirman 2003:7). Krisis politik dan ekonomi telah memicu 
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pemerintah daerah untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih besar 

dalam mengatur urusan daerahnya masingmasing (Forrester and May 1999). 

Fitrani et al. (2005:60) mengungkapkan bahwa menyusul lengsernya Presiden 

Soeharto, terdapat tekanan untuk mereformasi setiap kebijakan yang bernuansa 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu contoh kebijakan yang dimaksud adalah 

beberapa daerah yang mempunyai sumber daya alam berlimpah namun 

memperoleh bagi hasil pendapatan yang tidak fair dari pemerintah pusat 

(Tadjoeddin et al. 2001). Untuk itu, Presiden Habibie yang meneruskan estafet 

kepemimpinan bangsa, berinisiatif melakukan reformasi kebijakan menuju era 

desentralisasi dan demokratisasi (Fitrani et al. 2005:60)  

Selanjutnya, pada tahun 1999 pemerintahan Habibie meluncurkan dua produk 

hukum fenomenal yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentanga Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dua produk legislasi ini disusun untuk 

menciptakan otonomi antardaerah dan mendorong sistem pemerintahan yang lebih 

demokratis (Fane 2003:159). Dalam paradigma desentralisasi fiskal yang baru, 

propinsi dan kabupaten/kota mengambil alih semua peran pemerintah pusat kecuali 

lima hal yaitu pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, peradilan, kebijakan 

ekonomi makro dan perencanaan nasional (Fane 2003: 160). Kerangka 

desentralisasi fiskal yang baru telah memungkinkan pula adanya pembentukan 

pemerintahan daerah yang baru. Fitrani et al. (2005) melaporkan bahwa sebelum 

tahun 2001, terdapat 336 kabupaten/kota di seluruh propinsi. Namun, jumlah ini 

meningkat tajam menjadi 434 daerah pada akhir tahun 2004.  

Boediono (2002) memaparkan bahwa mengacu pada Undang-Undang No. 25 

Tahun 1999, di bawah era baru desentralisasi fiskal, setiap daerah mempunyai 
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sumber penerimaan yang beragam. Pertama, sebagaimana dalam skema 

sebelumnya, pemerintah daerah mempunyai otoritas untuk memungut penerimaan 

pajak dan retribusi. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, Pemda 

diperkenankan menyusun instrument pendapatan daerah setelah memperoleh 

persetujuan dari pemerintah pusat. Kedua, Pemda Tk. I dan II mendapatkan dana 

perimbangan yang lebih menguntungkan. Sebagai contoh penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan yang pendistribu-siannya lebih banyak diperuntukkan pemerintah 

daerah yaitu sebanyak 90 persen. Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 25 

Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004, proporsi bagi hasil 

pendapatan baik pajak maupun sumber daya alam mulai menunjukkan polayang fair 

dan lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah.  

Reformasi hubungan fiskal antar pemerintah tersebut ditandai pula dengan 

pengenalan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU 

merupakan penyaluran dana pemerintah pusat yang bersifat lump sum dimana 

formulanya berdasarkan beberapa variabel antara lain jumlah penduduk, luas 

daerah, dan kemampuan fiskal daerah yang bersangkutan. Dana ini disalurkan 

dalam rangka mengurangi ketimpangan antarpropinsi dan antarkabupaten/kota. 

Sementara DAK merupakan transfer dana yang bersifat khusus untuk daerahdaerah 

tertentu dalam rangka komitmen nasional dan hanya dibagikan kepada Pemda Tk. 

II. Namun demikian, Podger (2001) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal versi 

Orde Reformasi memunculkan banyak daerah yang mempunyai tanggung jawab 

besar namun tidak diiringi dengan kapasitas fiskal yang memadai. Senada dengan 

hal tersebut, Brodjonegoro (2001) menyatakan bahwa kendati daerah memperoleh 

dana perimbangan yang lebih besar, namun hal ini dibarengi dengan merosotnya 

jumlah Penerimaan Asli Daerah. 
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Shah (2000) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia masih 

berada dalam tingkat sentralistis, sebab hampir tiga perempat (75%) total 

pengeluaran negara secara langsung ditentukan pusat, dan lainnya sebesar 10% 

ditransfer ke pemerintah daerah. Namun secara efektif, penggunaannya dikontrol 

oleh pusat. Bahkan yang masih tersisa sebesar 15% total dari pengeluaran negara, 

juga banyak dipengaruhi oleh pusat melalui proses perencanaan sampai dengan 

persetujuan APBN. Dengan demikian, secara keseluruhan, distribusi dari tanggung 

jawab pengeluaran anggaran masih tetap sangat sentralistis. 

 Pengalaman Amerika Serikat menunjukkan bahwa pendapatan nasional 

sebagian besar masih dikelola pemerintah federal, yakni 54%, sedangkan 

pemerintah negara bagian (states and local) memperoleh dana anggaran dari 

pemerintah federal sebesar 46%. Di Argentina menunjukkan bahwa pemerintah 

federal mengelola pendapatan nasional sebesar 48% dan pemerintah lokal sebesar 

52%. Di Brazil, pemerintah federal mengelola pendapatan sebesar 59% dan 

pemerintah daerah sebesar 41%. Di India, pemerintah negata bagian mendapatkan 

dana dari pusat sebesar 38% dan pemerintah federal memperoleh bagian 62% dari 

total pendapatan (Wallace’s, 2001). 

 Di Indonesia, proporsi seluruh anggaran belanja yang dapat dibiayai oleh 

penerimaan setempat untuk tahun-tahun 1984 – 1986 lebih rendah dari pada di 

semua negara lain yang diteliti (World Bank, 1988). Persentase total belanja 

pemerintah untuk pemerintahan sub-nasional dan lokal jauh lebih rendah di 

Indonesia dibandingkan dengan negara sedangkan berkembang besar lainnya, 

seperti Brazil atau India (Booth, 1997). 
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2.4.  Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah 

 2.4.1. Keuangan Daerah 

 Keuangan daerah secara sederhana dapat dirumuskan sebagai semua hak 

dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik 

berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang 

belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Wojang, 1995). 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dijelaskan, bahwa keuangan 

daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). 

 Keuangan daerah dan desentralisasi fiskal merupakan dua hal yang saling 

berkaitan, terutama bila dikaji dalam konteks otonomi daerah. Keuangan daerah 

dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, keuangan daerah identik 

dengan APBD. Berbeda dengan desentralisasi fiskal dalam kaitan dengan otonomi 

daerah. Desentralisasi fiskal lebih banyak bersinggungan dengan kebijakan fiskal 

nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu, 

desentralisasi fiskal tidak terlepas dari konteks APBN, sebagai instrumen kebijakan 

ekonomi makro nasional (Saragih, 2003). Namun demikian, kebijakan desentralisasi 

fiskal juga berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan daerah, khususnya 

APBD. Konkretnya adalah kebijakan alokasi atau transfer dana pusat kepada 

daerah, apapun sistem, bentuk dan jenisnya, adalah dalam kerangka pelaksanaan 
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tugas dan wewenang pemerintahan yang sudah diserahkan kepada daerah melalui 

otonomi daerah atau desentralisasi (Cheema dan Rondinelli, 1983). 

 Konsep desentralisasi fiskal dalam kebijakan fiskal nasional mempunyai 

pengaruh terhadap struktur dan fungsi keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaan desentralisasi, keuangan daerah 

atau APBD banyak bergantung kepada sumber pendapatan yang diberikan pusat, 

seperti dana alokasi umum (DAU), pembagian penerimaan dari sumberdaya alam 

(SDA), pembagian penerimaan dari pajak, serta sumber pendapatan lainnya yang 

diserahkan pusat kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi 

(Umar, 1999). 

 Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang-undang No. 32 

Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 

tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”, serta 

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kebijakan umum pengelolaan keuangan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa 

berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien 

dan efektif dalam meningkatkan produktivitas; 

2. Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan 

pembangunan; 

3. Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara 

berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki 
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sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas. 

  Menurut Saragih (2003), bahwa bila dikaitkan dengan peranan pemerintah 

daerah, maka pada pokoknya anggaran harus mencerminkan strategi pengeluaran 

yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya : 

1. Pertanggungjawaban pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh 

pemerintah daerah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan 

ekonomi; 

2. Hubungan erat antara fasilitas penggunaan dana dan pemasukannya; dan 

3. Pola pengeluaran pemerintah daerah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan 

dalam menentukan pola penerimaan yang pada akhirnya menjamin tingkat 

distribusi penghasilan dalam ekonomi daerah. 

  Untuk itu, Undang-undang No. 32 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, 

telah meletakkan landasan hukum yang kuat dan pengaturan yang lebih terinci 

dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah, bahwa dalam pengelolaan 

keuangan daerah dibutuhkan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang 

mandiri, transparan dan akuntabel seiring dengan semangat otonomi daerah. 

Aschauer (2000) menjelaskan bahwa persoalan kebijakan fiskal pemerintah 

mencakup “how much you have”, “how much you pay for it”, dan how much you use 

it”. Selain cara bagaimana pemerintah membiayai pengeluarannya, faktor efektivitas 

dan efisiensi   pengeluaran pemerintah baik besarnya (size) maupun struktur 

alokasinya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup 

penyusunan, penguasaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan 

dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Devas, 1989; Bastian, 2002; Domai, 
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2002). Dengan demikian, rangkaian kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah 

tersebut dapat dimaknai sebagai suatu proses atau alur kegiatan dalam 

pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap 

pengelolaan keuangan daerah itu sendiri (Mamesah, 1995). Untuk itu pengelolaan 

keuangan daerah pasca Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang 

No. 33 Tahun 2004 tidak lain adalah bagaimana implementasi pengelolaan 

keuangan daerah ke depan sesuai dengan amanat dari peraturan perundangan di 

bidang keuangan negara/daerah tersebut. 

 Obyek pengelolaan keuangan daerah adalah sisi penerimaan dan sisi 

pengeluaran. Pada sisi penerimaan, daerah dapat melakukan dua hal: pertama, 

mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta optimalisasi pinjaman daerah 

dan laba BUMD. Kedua, daerah dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber 

penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya 

yang dipisahkan. Dari sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan redefinisi 

proses penganggaran. Selain untuk memungkinkan adanya perbaikan pada tingkat 

ekonomis, efisiensi dan efektivitas setiap kegiatan pemerintahan (penghematan 

anggaran sesuai standar analisa belanja), redefisini anggaran juga harus mencakup 

ketetapan apakah suatu layanan publik masih harus diproduksi sendiri oleh 

pemerintah daerah atau cukup disediakan oleh pemerintah daerah melalui kemitraan 

atau privatisasi (Saragih 2003; Mardiasmo, 2004). 

  Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak dapat 

dipisahkan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen yang dipakai sebagai tolok 
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ukur dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarkat di daerah 

(Barata dan Trihartanto, 2004). Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD 

harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat 

mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sehingga terpenuhi tuntutan terciptanya 

anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (Kaho, 1997). 

 Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana kerja 

pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama periode 

waktu tertentu (satu tahun) serta merupakan salah satu instrumen utama kebijakan 

dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di 

daerah (Devas, dkk, 1989 dan Simanjuntak, 2001). Dengan demikian, anggaran 

daerah harus mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat daerah. Bertitik tolak 

dari norma umum anggaran daerah tersebut, maka anggaran daerah harus 

memperhatikan prinsip-prinsip anggaran (Widodo, 2001), sebagai berikut: 

a. Keadilan Anggaran; Keadilan merupakan salah satu misi utama yang diemban 

pemerintah daerah dalam melakukan berbagai kebijakan, khususnya yang 

berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan 

meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi 

aloksi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan benar, 

baik melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan serta retribusi yang 

adil dan transparan. Hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk 

merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil untuk dapat dinikmati 

hasilnya secara proporsional oleh para wajib pajak, retribusi maupun masyarakat 

luas. Penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah harus mampu 

menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat 

pelayanan bagi masyarakat daerah; 
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b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran; Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini 

adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat 

menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna 

kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari 

anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan 

instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan 

pendekatan incremental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh 

karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi 

alokasi dan efektivitas;  

c. Kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan 

itu, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya 

merupakan faktor penentu efisiensi dan efektivitas anggaran; 

d. Anggaran Berimbang dan Defisit; Pada hakekatnya penerapan prinsip anggaran 

berimbang adalah untuk menghindari terjadinya hutang pengeluaran akibat 

rencana pengeluaran yang melampaui kapasitas penerimaannya. Apabila 

penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD tidak mampu membiayai 

keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui pinjaman daerah yang 

dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai dengan prinsip defisit anggaran. 

Penerapan prinsip ini agar alokasi belanja yang dianggarkan sesuai dengan 

kemampuan penerimaan daerah yang realistis, baik berasal dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Keuangan, maupun Pinjaman Daerah. Di 

sisi lain, kelebihan target penerimaan tidak harus selalu dibelanjakan, tetapi 

dicantumkan dalam perubahan anggaran dalam pasal cadangan atau 

pengeluaran tidak tersangka, sepanjang tidak ada rencana kegiatan mendesak 

yang harus segera dilaksanakan; 
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e. Disiplin Anggaran; Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara 

konsisten. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana 

pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah untuk satu (1) tahun anggaran tertentu yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah (Perda). Sedangkan pencatatan atas penggunaan anggaran daerah 

sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan daerah di Indonesia. Tidak 

dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit 

anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD. Bila terdapat kegiatan baru yang 

harus dilaksanakan dan belum tersedia kredit anggarannya, maka perubahan 

APBD dapat disegerakan atau dipercepat dengan memanfaatkan pasal 

pengeluaran tak tersangka, bila masih memungkinkan. Anggaran yang tersedia 

pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran, oleh karenanya 

tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek melampaui batas kredit 

anggaran yang telah ditetapkan. Disamping itu, harus pula dihindari 

kemungkinan terjadinya duplikasi anggaran baik antar unit kerja antara belanja 

rutin dan belanja pembangunan serta harus diupayakan terjadinya integrasi 

kedua jenis belanja tersebut dalam satu indikator kinerja; dan 

f. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran; Transparansi dan akuntabilitas dalam 

penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan 

perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah 

daerah kepada masyarakat. Anggaran daerah harus mampu memberikan 

informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam format yang akomodatif dalam 

kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan 

dengan hal tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek 
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dan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislatif, 

masyarakat maupun pihak-pihak yang bersifat independent yang memerlukan. 

          Anggaran daerah sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah 

daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan 

efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah merupakan alat dalam menentukan 

pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan 

pembangunan, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan, ukuran-ukuran 

standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi 

bagi semua aktivitas dan berbagai unit kerja (Saragih, 2003). Secara lebih spesifik, 

Davey (1988) dan Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa anggaran daerah dalam 

proses pembangunan merupakan: 

1. Instrumen Politik. Anggaran daerah adalah salah satu instrumen formal yang 

menghubungkan eksekutif daerah dengan tuntutan dan kebutuhan publik yang 

diwakili oleh Legislatif Daerah; 

2. Instrumen Kebijakan Fiskal. Dengan mengubah prioritas dan besar alokasi dana, 

anggaran daerah dapat digunakan untuk mendorong, memberikan fasilitas dan 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat guna mempercepat 

pertumbuhan ekonomi di daerah; 

3. Instrumen Perencanaan. Di dalam anggaran daerah disebutkan tujuan yang 

ingin dicapai, biaya dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan di masing-

masing unit kerja; dan 

4. Instrumen Pengendalian. Anggaran Daerah berisi rencana penerimaan dan 

pengeluaran secara rinci setiap unit kerja. Hal ini dilakukan agar unit kerja tidak 



 

46 

 

melakukan overspending, underspending atau mengalokasikan anggaran pada 

bidang yang lain. 

  Berdasarkan uraian sebelumnya, jelas bahwa anggaran daerah tersebut 

tidak dapat berdiri sendiri. Anggaran daerah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, 

pengawasan, alokasi, dan distribusi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa 

anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja 

daerah pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti 

bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan 

kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti 

bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus 

diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya,  serta 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung 

arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan. 

 Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi terhadap 

berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Domai, 2002). Sebelum Undang-undang Otonomi 

Daerah dikeluarkan, struktur APBD yang berlaku selama ini adalah anggaran yang 

berimbang, di mana jumlah penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah 

pengeluaran atau belanja. Kini struktur APBD mengalami perubahan bukan lagi 

anggaran berimbang, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya, 
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setiap daerah memiliki perbedaan struktur APBD sesuai dengan kapasitas keuangan 

atau pendapatan masing-masing daerah (Saragih, 2003).  

 Berkaitan dengan sistem anggaran, dikenal tiga (3) macam sistem anggaran 

yakni, anggaran surplus, anggaran balance, dan anggaran deficit. Disebut anggaran 

balance jika pengeluarannya sama dengan pendapatan yang diperoleh dalam satu 

tahun anggaran tertentu. Sedangkan sistem anggaran deficit memungkinkan 

pemerintah mempunyai pengeluaran yang melebihi pendapatannya. Kekurangan 

(deficit) kemudian ditutup melalui pinjaman, baik dari/melalui masyarakat (obligasi) 

maupun pinjaman luar negeri (hutang). Sedangkan anggaran surplus adalah 

penerimaan diupayakan lebih tinggi dari pengeluaran, sehingga terdapat surplus 

atau tabungan (Haz, 2001; dan Suparmoko, 2002). 

  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, struktur APBD di 

Indonesia, terdiri atas: (1) Pendapatan daerah, (2) Belanja daerah, dan (3) 

Pembiayaan. Ketiga komponen tersebut harus ada dalam setiap penyusunan APBD. 

Namun, bagaimana kondisi APBD suatu daerah, apakah defisit atau surplus, 

tergantung pada kapasitas pendapatan daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, 

tidak ada keharusan anggaran belanja semua daerah harus surplus atau defisit. Ada 

daerah yang APBD-nya surplus dan sebaliknya ada daerah yang APBD-nya defisit 

(Saragih, 2003). 

  Apabila APBD suatu daerah menunjukkan posisi defisit, maka pemerintah 

daerah harus menetapkan sumber pembiayaan defisit anggarannya dalam struktur 

APBD. Komponen pembiayaan ini sangat penting untuk melihat sumber-sumber 

yang dapat diusahakan daerah. Biasanya sumber pembiayaan defisit dapat 

dilakukan melalui pinjaman dalam negeri dan luar negeri, serta melalui penjualan 
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aset-aset daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah 

(perda) yang bersangkutan. 

 2.4.2.  Struktur Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur secara 

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sesuai Peraturan 

Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen 

Pendapatan Daerah terdiri dari: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (ii) Dana 

Perimbangan; dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Adapun jenis PAD terdiri 

dari: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Perusahaan Milik Daerah; (iv) 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan (v) Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sedangkan jenis Dana Perimbangan terdiri dari: 

(i) Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (ii) Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB); (iii) Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan; (iv) Bagi Hasil 

Sumberdaya Alam (SDA); dan (vi) serta Dana Alokasi Umum. 

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, bahwa sumber-

sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. PAD terdiri dari;  

  (1) Hasil Pajak Daerah, yang meliputi:  

  (a) Pajak Hotel,  

  (b) Pajak Restoran,  

  (c) Pajak Hiburan,  

  (d) Pajak Reklame,  
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  (e) Pajak Penerangan Jalan,  

  (f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan  

  (g) Pajak Parkir. 

  (2)  Hasil Retribusi Daerah. 

  (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang dipisahkan.  

  (4) Lain-lain PAD yang sah. 

b. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  

Adapun tujuan Dana Perimbangan adalah:  

1) Dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian 

daerah;  

2) Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional,  rasional, 

transparan, partisipatif, bertanggung jawab; dan  

3) Memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah 

daerah yang bersangkutan.  

Dana Perimbangan terdiri dari;  

 1). Bagian daerah dari perimbangan; yang terdri dari bagian daerah dari 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari Sumberdaya alam 

(SDA) seperti; kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak, dan gas bumi. 

  2). Dana Alokasi Umum (DAU). Dana alokasi umum dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, 

keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di 
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daerah, sehingga perbedaan daerah yang maju dengan daerah yang belum 

berkembang dapat diperkecil. 

  3). Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana alokasi khusus bertujuan untuk 

membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. 

c. Pinjaman Daerah; adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 

menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga 

daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk 

kredit, jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. Pinjaman daerah 

bersumber dari: (a) Pemerintah Pusat; (b) Pemerintah Daerah lain; (c) Lembaga 

Keuangan Bank; (d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan Masyarakat. 

d. Lain-lain penerimaan yang syah, yaitu hibah atau penerimaan dari daerah 

provinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai 

dengan peraturan perundangan. 

 2.2.3.  Struktur Belanja Daerah 

  Pengeluaran atau belanja pemerintah daerah kabupaten/kota untuk 

keperluan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 

yang dibiayai melalui APBD. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran Kas 

Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja 

Rutin (operasional), belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak 

tersangka. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, stuktur 

belanja pemerintah daerah, terdiri atas: 

a. Belanja Rutin/Operasional (Recurrent Expenditure). Belanja rutin adalah 

pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak 

menambah aset atau kekayaan bagi daerah. Belanja rutin ditujukan terutama 

untuk menggerakkan roda pemerintahan sehari-hari, dalam kondisi keterbatasan 
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keuangan daerah maka belanja rutin ini perlu lebih diupayakan adanya 

penghematan sehingga mampu melakukan tabungan (saving) guna membiayai 

kegiatan proyek pembangunan. Hal ini perlu dilakukan karena pengeluaran 

untuk membiayai kegiatan pembangunan mempunyai nilai pengganda 

(multiplier) yang lebih besar daripada pengeluaran rutin. 

 Belanja rutin terdiri dari: 

  1). Belanja administrasi umum, terdiri dari: 

   a) Belanja Pegawai, 

   b) Belanja Barang, 

   c) Belanja Perjalanan Dinas, dan 

   d) Belanja Pemeliharaan. 

  2). Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

b. Belanja Investasi/Pembangunan (Invesment/Capital Expenditure). Belanja 

investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu 

tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan 

selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan 

pemeliharaanya. Penyusunan belanja pembangunan selalu didasarkan atas 

kebutuhan nyata dari masyarakat tingkat bawah, untuk menentukan alokasi 

belanja pembangunan terhadap proyek-proyek yang akan dibangun, inisiatif 

harus datang dari masyarakat itu sendiri melalui lembaga pemerintahan yang 

berada ditingkat bawah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 

Tahun 1982 tentang “Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian 

Pembangunan di Daerah (P3D)”, bahwa mekanisme perencanaan 

pembangunan di daerah merupakan perpaduan antara perencanaan dari bawah 

(Bottom Up Planning) dengan perencanaan dari atas (Top Down Planning). 
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Perencanaan dari bawah bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat 

tentang permasalahan dan kebutuhan pembangunan, sedangkan perencanaan 

dari atas merupakan kebijaksanaan pusat di daerah yang tercermin dari 

pencapaian tujuan program yang telah disusun secara nasional. Belanja 

investasi/pembangunan terdiri dari: 

  1). Belanja publik adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara 

langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal (capital 

expenditure) yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang 

mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan 

terjadinya penambahan aset daerah. 

  2). Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung 

dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. 

Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan 

aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan 

manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang. 

  3). Pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah 

dengan kriteria: 

   a) Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti 

layaknya terjadi transaksi pembelian dan penjualan; 

   b) Tidak mengharapkan dibayarkembali dimasa yang akan datang, seperti 

yang diharapkan pada suatu pinjaman; dan 

   c) Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang 

diharapkan pada suatu investsi. 

   Pengeluaran transfer tersebut terdiri atas: angsuran pinjaman, dana bantuan 

dan dana cadangan. 
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4) Pengeluaran Tidak Tersangka. Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran 

yang disediakan untuk pembiayaan: 

  a) Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat 

membahayakan daerah; 

  b) Tagihan tahun lalu yang belum diselesaikan dan/atau tidak tersedia 

anggarannya pada tahun yang bersangkutan; dan 

  c) Pengambilan penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang 

dibebaskan (dibatalkan) dan/atau kelebihan penerimaan. 

 Implikasi pelaksanakaan otonomi daerah bahwa pemerintah daerah dituntut 

untuk secara mandiri melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan publik, yang tidak terlepas dari kesiapan masing-masing daerah yang 

menyangkut permasalahan pendanaan (Yuliati, 2001). Oleh karena itu, pemerintah 

daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi 

daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumberdaya alam 

menanggapinya dengan sedikit rasa khawatir dan was-was (Mardiasmo, 2002). Hal 

ini sangat dirasakan oleh daerah yang miskin sumberdaya alam. Sumber dana 

mereka hanya akan berasal dari pendapatan asli daerah yang berupa bagian PBB 

dan BPHTB, serta dari hasil pungutan retribusi daerah lainnya, di samping sumber 

dana dari subsidi atau bantuan pemerintah pusat (Suparmoko, 2002). 

 Banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak dan 

retribusi daerah serta memikirkan untuk menciptakan obyek-obyek pajak dan 

restribtusi daerah yang baru. Namun hal ini justeru menimbulkan keresahan di 

daerah, karena rakyat khawatir akan membayar pajak lebih banyak kepada 

pemerintah daerah dibanding dengan sebelum adanya otonomi daerah (Aswarodi, 

2001). Demikian pula pernyataan Bambang Sudibyo (Suara Pembaharuan, 5 April 
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2001), bahwa “Pemerintah daerah dan DPR cenderung mengembangkan 

pendapatan asli daerahnya dengan cara memungut pajak dan retribusi daerah 

secara berlebihan, dan bahkan tidak pantas. Kebijakan semacam itu justeru menjadi 

disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian makro”. 

  Devas (1989) telah mengingatkan bahwa meskipun pajak dan retribusi 

merupakan elemen penting penerimaan daerah, namun seringkali terjadi pengenaan 

beban pajak melebihi kemampuan bayar masyarakat. Tampubolong (2001) 

menjelaskan bahwa pungutan yang berasal dari pajak dan retribusi cenderung 

mendistorsi ekonomi daerah melalui pengaruhnya terhadap biaya produksi dan 

pemasaran komoditas yang dihasilkan daerah yang bersangkutan. Moko (2001) 

menjelaskan bahwa dampak lebih jauh dari munculnya berbagai macam pungutan 

adalah banyak investor dalam dan luar negeri menjadi enggan berinvestasi di 

daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus selektif menggali sumber 

pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah dengan melakukan 

identifikasi potensi masing-masing komponen pajak dan retribusi daerah. 

 Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber 

pendapatan yang sah selama ini, selain disebabkan oleh faktor sumberdaya 

manusia dan kelembagaan, juga disebabkan oleh batasan hukum (Abas, 2001). 

Pemberlakuan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 yang mengalokasikan sebagian 

jenis-jenis pajak yang gemuk bagi pemerintah pusat, merupakan salah satu faktor 

penyebab keterbatasan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber 

penerimaannya. Kondisi semacam ini, jelas tidak akan mampu mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diharapkan. Penyelenggaraan 

otonomi perlu diimbangi dengan kemampuan untuk menggali dan kebebasan untuk 
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mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas 

dan preferensi daerahnya masing-masing (Saragih, 2003). 

  Kenyataan menunjukkan bahwa peran Pendapatan Asli Daerah dalam 

struktur pendapatan dan belanja daerah relatif masih sangat rendah. Anggaran 

belanja pemerintah daerah masih sangat bergantung terhadap peran dana 

perimbangan dari pusat melalui APBN (Bahri, 2001). Oleh karena itu, dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara 

optimal, maka pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber-sumber PAD 

untuk meningkatkan pendapatan daerahnya serta mengurangi ketergantungan 

terhadap dana perimbangan dari pusat. Namun demikian, upaya tersebut tidak 

justeru menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi dan meresahkan 

masyarakat (Dedy, 2001). 

 Tiebout (1956, dalam Hyman, 1993) mengemukakan argumen yang dikenal 

sebagai “The Tiebout Model” dengan ungkapannya “Love it or leave it”. Tiebout 

menekankan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf lokal 

dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan politisi masyakarat 

lokal dengan pemerintah daerahnya. Masyarakat akan memilih untuk tinggal di 

lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi 

antara pelayanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh 

masyarakat. Ketika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah lokal dalam 

pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik bersifat lokal, maka hanya ada 

dua pilihan bagi warga masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut atau tetap 

tinggal di wilayah tersebut dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintah lokal 

melalui DPRD-nya.  
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  Hipotesis tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat potensi untuk 

mencapai efisiensi ekonomi (maximizing social welfare) dalam penyediaan barang 

publik pada tingkat lokal. Model Tiebout ini menunjukkan kondisi yang diperlukan 

untuk mencapai efisiensi ekonomi dalam penyediaan barang publik yang bersifat 

lokal yang pada gilirannya akan menciptakan kondisi yang dikenal sebagai “the 

market for local services would be perfectly competitive” (Aronson, 1996). Disinilah 

arti penting desentralisasi dalam pengambilan keputusan publik yang diperdebatkan 

antara pemerintah lokal dengan DPRD. 

  Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (fiscal capacity) sebenarnya tidak 

hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya 

adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Namun, perlu dipahami 

bahwa peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya. 

Anggaran yang dibuat besar jumlahnya namun tidak dikelola dengan baik, justeru 

akan menimbulkan masalah, misalnya kebocoran anggaran. Yang terpenting adalah 

optimalisasi anggaran, karena peran pemerintah nantinya lebih bersifat sebagai 

fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah (Osborne 

dan Gaebler, 1993). 

 Anggaran daerah harus mampu secara optimal difungsikan sebagai alat 

untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan 

keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang 

akan datang, sumber pengembangan, ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, 

alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari 

berbagai unit kerja (Jones dan Pendlebury, 1996). 
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2.5. Otonomi Khusus Papua 

Gambaran sosiologis Papua sekarang ini dapat dilihat dari berbagai sisi beserta 

kompleksitas permasalahan dan keunikan yang dimilikinya. Terlepas dari berbagai 

persoalan yang masih mengganjal, status Papua sebagai daerah otonomi khusus 

perlu mendapat apresiasi positif. Melalui otonomi khusus ini, setidaknya tersedia 

berbagai kemungkinan yang lebih luas bagi masyarakat Papua untuk membangun 

dan mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai sisi dan lini kehidupan. Dalam 

perspektif politik, otonomi khusus merupakan solusi yang relatif mampu 

mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, sekalipun tidak sepenuhnya mampu 

memuaskannya. Dalam perspektif administrasi pemerintahan, otonomi khusus 

memberikan kewenangan dan hak yang demikian luas bagi bangsa Papua untuk 

menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Dalam perspektif 

yang lain juga demikian, otonomi khusus merupakan langkah maju yang harus 

disambut dengan kritis dan konstruktif sebagai batu pijakan dalam menyusun 

agenda Papua ke depan (Antoh, dalam Nuralam, 2010). 

Sekalipun di dalam otonomi khusus Papua itu diatur secara jelas kewenangan, 

tugas dan masing-masing pemerintahan di daerah dan pusat, tetapi pembagian itu 

tidak merupakan hukum tertinggi di Tanah Papua. Pembagian kewenangan 

pemerintahan itu harus berada dalam bingkai konstitusi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) beserta keseluruhan perangkat hukum nasional yang berlaku di 

Indonesia. Hal ini berbeda dengan konsep negara federal yang paling ortodok 

dimana ada semacam konsep share rule dan self rule yang demikian tegas dan 

baku (Antoh, dalam Nuralam, 2010).  

Semenjak berlakunya Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 hingga 

Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, telah terjadi 
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perubahan mendasar dalam sistem tata kelola pemerintahan khususnya hubungan 

antara pusat dan daerah. Adanya perubahan sistem tersebut membawa harapan 

baru akan masa depan Papua yang lebih baik, dengan asumsi sistem pemerintahan, 

politik yang relatif baik akan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-

sungguh dengan dukungan yang kuat dari pemerintah pusat (Antoh, dalam 

Nuralam, 2010). 

Pemberdayaan dan pemihakan terhadap orang asli Papua adalah keniscayaan 

bagi pembangunan Papua dalam pelaksanaan otonomi khusus. Oleh karena itu, 

tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa di era Otonomi khusus yang berlaku di tanah 

Papua semua program pembangunan yang dilaksanakan harus memberi hasil dan 

manfaat langsung bagi orang-orang asli Papua sampai di tempat-tempat terpencil 

(daerah pedalaman/pegunungan dan daerah pantai). Indikator kinerja yang hanya 

menunjukkan pencapaian output berupa pembangunan infrastruktur serta gedung-

gedung pendidikan dan kesehatan misalnya, bukan merupakan ukuran yang 

menjamin pemberdayaan orang Papua. Kecuali hasil, manfaat, dan dampaknya itu 

dapat dirasakan langsung atau tidak langsung bagi kepentingan sebesar-besarnya 

rakyat Papua yang berujung pada pemberdayaan. 

Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua, yang disyahkan pada tanggal 21 Nopember 2001, patut dicatat sebagai 

suatu karya monumental hasil kemitraan Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-

undang ini diharapkan dapat berperan sebagai suatu kebijakan yang bernilai posistif 

dan strategis dalam rangka peningkatan pelayanan (service), akselerasi 

pembangunan (development), serta pemberdayaan (empowerment) seluruh rakyat 

di Propvinsi Papua, terutama orang asli Papua. Melalui kebijakan ini diharapkan 

dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan provinsi lain dalam 
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wadah NKRI, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah 

di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan (Musa’ad, 

2004). 

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian 

kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan rakyat 

Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri secara kreatif dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti 

pula mencakup kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di 

wilayah Provinsi Papua, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, 

memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki, termasuk 

di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli Papua melalui 

wakil-wakilnya untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, 

menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan 

keberagaman kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Papua. 

Pemerintah era reformasi telah bertekad untuk menyerahkan wewenang 

pemerintahan kepada Provinsi Papua berdasarkan prinsip otonomi khusus. Sesuai 

dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2001, kewenangan pemerintahan dimaksud 

dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sebagai konsekwensi 

dari penyerahan kewenangan ini, maka urusan pemerintahan yang menjadi 

tanggungjawab provinsi dan/atau kabupaten/kota di Papua akan bertambah, secara 

kuantitas maupun kualitas. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya beban tugas 

dan fungsi Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua, yang diikuti oleh meningkatnya 

kebutuhan anggaran. 
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Peningkatan kebutuhan anggaran Pemerintah Daerah di Provinsi Papua harus 

disiasati agar dapat memperlancar penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan, 

pemberdayaan, dan pembangunan. Dalam kaitan ini, maka penataan keuangan 

daerah menjadi penting. Langkah awal yang harus dilakukan dan sekaligus 

merupakan prasyarat dalam penataan pengelolaan keuangan daerah adalah 

melakukan klarifikasi terhadap kewenangan pengelolaan keuangan daerah. 

Secara makro kondisi perekonomian Papua masih jauh tertinggal dibanding 

dengan daerah lainnya di Indonesia, khususnya Jawa. Tingkat kemiskinan 

masyarakat Papua tergolong sangat tinggi dan berada di deretan paling bawah di 

antara daerah termiskin di Indonesia. Kondisi ini sangat ironis dengan potensi 

sumberdaya alam Papua yang begitu melimpah, tanahnya luas namun sedikit 

penduduknya (Blair dan Philips, 2003). 

Besarnya pendapatan yang dihasilkan di Papua tidak berkorelasi langsung 

dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan penduduk Papua, karena 

pengelolaannya yang buruk dan banyak terjadi kebocoran. Secara teoritis, berbagai 

kegiatan ekstraktif di tanah Papua sesungghnya lebih dari cukup untuk membawa 

kemakmuran ekonomi Papua asalkan dapat dikelola dengan baik, jujur, dan 

transparan. Keberadaan pemerintah pusat justeru sangat menentukan sebab 

kewenangan dan alokasi anggaran yang masih kuat dipegang oleh pusat, karena 

banyak sumber-sumber ekonomi penting seperti pertambangan dan kehutanan yang 

kewenangannya masih kuat dipegang oleh pusat, meskipun telah ada kewenangan 

yang luas diera otonomi khusus sekarang ini (Antoh, dalam Nuralam, 2010). 

Fakta menunjukkan bahwa jumlah penduduk Papua yang sedikit tidak serta 

merta berarti bahwa penduduk Papua, khususnya orang-orang asli Papua, 

sejahtera. Statistik resmi pemerintah menunjukkan bahwa lebih dari 80% rumah 
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tangga di Papua adalah rumah tangga miskin, bahkan tidak sedikit yang masuk 

kategori miskin absolut. Beberapa faktor penyebabnya sebagaimana termuat dalam 

Undang-undang No. 21 Tahun 2001, antara lain adalah: (1) Penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum 

sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan 

tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya 

penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap 

Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua; dan (2) 

Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum 

digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga 

telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, 

serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua. 

Menurut Suebu (2007) terdapat empat (4) agenda utama yang harus 

dikerjakan, dalam kerangka pembangunan dan peningkatan kesejahtraan 

masyarakat di Papua, yaitu: 

(1) Menata Kembali Pemerintahan Daerah dalam rangka membangun 

pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance) pada semua 

jajaran dan tingkatan. Melalui penataan kembali pemerintahan daerah ini kita 

sekaligus melakukan penataan tata kehidupan politik dan kemasyarakatan yang 

demokratis, dewasa dan bermutu, berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 

2001 tentang “Otonomi Khusus” bagi Provinsi Papua; 

(2) Membangun Tanah Papua yang Damai dan Sejahtera, melalui upaya yang 

sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan 

merata bagi semua, dengan titik berat perhatian harus diberikan kepada rakyat 
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yang hidup di daerah perkampungan dan daerah-daerah terpencil serta rakyat 

miskin di daerah perkotaan; 

(3) Membangun Tanah Papua yang aman dan damai, yang rakyatnya ikut serta 

memelihara dan menikmati suasana yang aman, damai, penuh disiplin, dan taat 

kepada hukum serta menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia; dan 

(4) Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastruktur) 

di seluruh tanah Papua; antara lain terdiri dari prasarana perhubungan/ 

transportasi dalam rangka membangun jaringan transportasi terpadu (darat, laut 

dan udara), ketersediaan air bersih, ketersediaan energi dan ketersediaan 

sistem telekomunikasi yang cukup dan memadai bagi seluruh rakyat. 

Mulai tahun anggaran 2007, Pemerintah Provinsi Papua telah berhasil membalik 

struktur anggaran yang terbalik itu menjadi jauh lebih berpihak pada rakyat. Hal yang 

menonjol bahwa Pemerintah Provinsi Papua mengambil tindakan nyata untuk 

mewujudkan anggaran yang piramidal dengan mengalokasikan dana untuk 

membiayai berbagai program pembangunan di kampung - termasuk block grant 

yang besarnya rata-rata Rp.100 juta per kampung. Alokasi bagi pembangunan 

kampung ini sampai mencapai 45% dari APBD tahun anggaran 2007 yang 

berjumlah Rp 5,371 triliun rupiah. 

Suebu (2007) menjelaskan bahwa dengan pendekatan anggaran piramidal, 

tidak saja kami ingin menunjukkan bukti nyata dari keberpihakan pemerintah kepada 

mereka orang-orang Papua yang miskin, papa, dan yang bermukim di kampung-

kampung, tetapi melalui pendekatan ini, diharapkan kemampuan rakyat kita di 

kampung-kampung akan diberdayakan secara signifikan sehingga mereka bisa lebih 

mampu untuk menolong diri mereka sendiri. 
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Keuangan daerah Provinsi Papua pada dasarnya berasal lima (5) sumber 

pokok, sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 34 Undang-undang No. 21 

Tahun 2001, yaitu: (a) pendapatan asli (PAD) Provinsi Papua; (b) dana 

perimbangan; (c) penerimaan provinsi dalam rangka Otonomi Khusus; (d) pinjaman 

daerah; dan (e) lain-lain penerimaan yang sah. Sejak berlakunya Otonomi Daerah 

melalui pemberlakukan Undang-undang No. 22 dan 25 Tahun 1999, block grant 

yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua meningkat 

secara tajam. Keadaan ini lebih diperbaiki sejak berlakunya status Otonomi Khusus 

di Provinsi Papua yang memungkinkan Provinsi Papua menerima dana otonomi 

khusus yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2006, Dana Otonomi 

Khusus yang jumlahnya setara dengan 2% dari DAU Nasional (di luar alokasi 70% 

dari pendapatan non-pajak minyak dan gas bumi) besarnya adalah Rp 2,9 triliun 

lebih, di luar dana untuk pembangunan infrastruktur yang besarnya Rp. 500 miliar 

lebih.  

Perlu diingat dan diperhatikan dengan seksama, bahwa sumber-sumber dana 

yang berasal dari pemberlakuan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 memiliki batas 

waktu sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang itu sendiri. Di dalam Pasal 

34 ayat 4,5 dan 6 diatur sebagai berikut: (1) Penerimaan dalam rangka Otonomi 

Khusus yang besarnya setara dengan 2% plafon DAU nasional hanya berlaku 

selama 20 tahun - artinya sejak tahun 2007, dana tersebut dialokasikan hanya untuk 

15 tahun ke depan; dan (2) Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang 

berasal dari pembagian penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas alam 

sebanyak 80% yang hanya berlaku selama 20 tahun, dan sesudahnya tinggal 50%. 

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang khusus untuk memastikan bahwa akan 

terus terjadi penerimaan dalam jumlah yang memadai sesudah tahun 2021, yaitu 
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sesudah dana "2%" berakhir pengalokasiannya, atau sesudah tahun 2026 yaitu 

sesudah hanya 50% dana pembagian yang bisa diperoleh dari alokasi penerimaan 

pertambangan minyak bumi dan gas alam. 

Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua menyusun suatu strategi dalam 

pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Strategi Dasar pembangunan 

Provinsi Papua adalah melanjutkan pembangunan dengan konsep Pembangunan 

Berkelanjutan (sustainable development). Konsep Pembangunan Berkelanjutan 

adalah konsep yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan, 

karena pembangunan bermula dari manusia, dan berakhir untuk manusia. Manusia 

menjadi titik sentral pembangunan di Papua, karena manusialah yang memberikan 

nilai kepada ruang dan waktu, sebagai hasil dari suatu dialog interaktif antara Tuhan, 

manusia dan alam di sekitarnya. Dengan demikian, Pembangunan Berkelanjutan 

adalah suatu konsep yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral, yang 

menghargai nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta menghargai harkat dan 

martabat manusia (Suebu, 2007). 

Konsep Pembangunan Berkelanjutan adalah konsep yang berwawasan 

lingkungan, konsep yang memelihara keseimbangan antara kepentingan 

pemanfaatan dan kepentingan pelestarian, yang tidak dengan semena-mena 

menguras kekayaan alam untuk kepentingan sesaat. Konsep Pembangunan 

Berkelanjutan adalah konsep di mana lingkungan serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dapat dipelihara dan dihemat untuk dimanfaatkan dari 

generasi ke generasi. 

Konsep Pembangunan Berkelanjutan adalah konsep di mana pembangunan 

dapat terus berlangsung dan berlanjut atas dorongan kekuatannya sendiri. Bahkan, 

kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalamnya dapat diubah menjadi 
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kekuatan, baik kekuatan-kekuatan yang berasal dari alamnya, maupun kekuatan-

kekuatan yang berasal dari manusia, masyarakat dan budayanya sendiri. Semua 

kekuatan ini harus digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 

Strategi Dasar ini harus dilaksanakan berbarengan dengan tiga (3) Kebijakan 

Dasar Pembangunan, yaitu: (1) Kebijakan Dasar pertama adalah pembangunan 

yang bertumpu pada pertumbuhan (Growth Centered Development); (2) 

Pembangunan yang bertumpu pada rakyat dan yang mengutamakan kepentingan 

rakyat (People Centered Development); dan (3) Menjaga dan memelihara stabilitas 

pembangunan (Development Stability) dan kesinambungan pembangunan 

(Development Continuity). Konsep Pembangunan Berkelanjutan itu adalah konsep 

yang pelaksanaannya senantiasa memperhatikan enam (6) Prinsip Dasar 

Pembangunan, yaitu: (1) Prinsip Kesinambungan; (2) Prinsip Keseimbangan; (3) 

Prinsip Efisiensi; (4) Prinsip Efektivitas; (5) Prinsip Kemandirian; dan (6) Prinsip 

Akuntabilitas (Suebu, 2007). 

 

2.6.  Pengalaman Bougainville di Papua New Guinea dengan Penerapan 
Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Khusus  

Bougainvaille adalah salah satu provinsi di Papua New Guinea (PNG) yang 

banyak menghiasi pemberitaan internasional, terutama pada tahun 1990-an. 

Kemasyurannya adalah karena dua alasan: (1) kekayaan tambang tembaga dan 

emas yang dimilikinya; dan (2) perang saudara (civil war) yang berlangsung lama 

dengan pemerintah Papua New Guinea. Sebagaimana yang terlihat pada bagian ini, 

ada beberapa pelajaran yang bisa ditarik dari perkembangan gerakan separatis 

Bougainville di PNG, di antaranya: (1) legacy pemerintah kolonial, dalam hal ini 

pemerintah Australia; (2) tidak dihargainya hak-hak masyarakat adat; (3) pemerintah 
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pusat yang tidak konsekuen dengan status otonomi yang diberikan; (4) 

perang/operasi militer tidak pernah menyelesaikan masalah; dan (5) otonomi khusus 

sebagai satu-satunya jalan keluar. Dalam banyak hal, kita dapat melihat kesejajaran 

antara dinamika separatisme di Indonesia (Aceh dan Papua, misalnya) dengan yang 

terjadi di Bougainville, PNG. 

Banyak kajian yang telah ditulis mengenai konflik Bougainville. Bagian ini 

merupakan hasil tinjauan terhadap tulisan Field (1988) maupun publikasi resmi dari 

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) pemerintah Australia 

(http://www.dfat.gov.au/geo/png/bougainville). Pada bulan Juni 1967, delapan tahun 

sebelum PNG resmi merdeka sebagai negara berdaulat, pemerintah Australia, yang 

merupakan penguasa kolonial PNG, memberikan konsesi kepada perusahaan 

Australia CRA (Conzinc Riotinto Australia) untuk mengelola tambang Panguna di 

Bougainville. Pada tahun 1964, administrator Australia di lokasi tersebut menyatakan 

kepada penduduk Bougainville bahwa mereka tidak akan memperoleh apa-apa dari 

kegiatan eksploitasi bahan tambang di wilayah mereka. Pada tahun 1974, satu 

tahun sebelum PNG merdeka, ditandatangani Bougainville Copper Agreement. 

Tetapi pemilik lahan ulayat kecewa dengan persetujuan tersebut. Kekecewaan ini 

sebenarnya telah lama dipicu oleh ketidakpekaan pemerintah kolonial Australia 

sejak tahun 1960-an, ketika mereka menyatakan bahwa masyarakat asli setempat 

tidak berhak atas kekayaan alam yang terdapat di bawah permukaan tanah, tetapi 

dimiliki oleh pemerintah.  

Pada tanggal 16 September 1975, PNG memperoleh kemerdekaannya dari 

penjajahan Australia. Tetapi, lima hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 11 

September, Leo Hannet, Gubernur Provinsi North Solomon yang juga membawahi 

Bougainville, memproklamirkan wilayahnya sebagai negara merdeka dan tidak 
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merupakan bagian dari PNG. Hal ini terkait sangat erat dengan ketidakpuasan 

penduduk di wilayahnya terhadap pengaturan hak-hak daerah dan masyarakat dari 

eksploitasi tambang tembaga dan emas itu. Pada tahun 1976, dibuatlah kompromi 

antara PNG/Australia dengan Bougainville, bahwa daerah itu diberikan status 

otonomi. 

Sayangnya, status otonomi itu tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat 

Bougainville. Jauh lebih banyak orang-orang non-Bougainville yang bekerja di 

perusahaan itu dibandingkan orang-orang Bougainville asli. Selain itu, tambang ini 

saja memberikan kontribusi yang signifikan (17 %) bagi keuangan pemerintah pusat 

PNG di Port Moresby, dan para pemegang saham di Australia. Pada bulan 

November 1988, pemilik lahan ulayat meminta kompensasi sebesar 11 miliar Kina 

(mata uang PNG), atau setara dengan 11,3 miliar dolar Amerika Serikat, terhadap 

kerusakan dan polusi yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan itu. Pada 

tanggal 22 November 1988, Francis Ona pimpinan rakyat Bougainville menyerang 

perusahaan Bougainville Copper Limited (BCL). Selain merusak instalasi 

pertambangan, ia dan pasukannya juga merampas amunisi. Pada tanggal 23 

Desember 1988, PNG menyatakan Bougainville sebagai daerah darurat. Status 

otonomi yang diberikan kepada Bougainville pun dicabut oleh parlemen PNG. Pada 

tanggal 15 Mei 1989, tambang Pangguna di Bougenville ditutup. 

Sejak saat itu, baik ketika PNG dipimpin oleh Perdana Menteri Rabbie Namaliu, 

Paias Wingti, Sir Julius Chan, maupun Bill Skate, penyelesaian masalah 

Bougainville ditangani dengan kekerasan militer. Tidak ada kemajuan yang dicapai, 

malahan perlawanan bersenjata tentara Bougainville (Bougainville Revolutionary 

Army – BRA) semakin meningkat. Selama tahun 1990-1997 dilakukan blokade 

besar-besaran yang mengakibatkan kesulitan ekonomi luar biasa di Bougainville. 
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Australia memberikan dukungan peralatan dan teknis kepada tentara dan polisi PNG 

yang digunakan untuk menyerang kubu-kubu pertahanan BRA. Alasannya tidak lain 

daripada kepentingan ekonomi Australia di Bougainville yang sangat terganggu. 

Beberapa kali negosiasi dilakukan untuk meredakan perang saudara itu, tetapi tidak 

pernah berhasil dengan sukses.  

Sesudah hampir 10 tahun konflik bersenjata yang diselingi dengan berbagai 

upaya penyelesaian masalah, dicapai kemajuan berarti melalui pertemuan-

pertemuan yang disponsori oleh New Zealand selama semester kedua September 

1997. Pada tanggal 15 sampai 23 Januari 1998, bertempat di Lincoln University di 

Christchurch New Zealand, ditandatangani The Lincoln Agreement on Peace 

Security and Development on Bougainville yang melibatkan pemerintah PNG dan 

para pimpinan Bougainville.  

Sejak Januari 1998 sampai dengan April 2001 berbagai perkembangan penting 

terjadi dalam rangka menciptakan perdamaian di Bougainville, termasuk dukungan 

PBB dan perdamaian antarfaksi-faksi bersenjata Bougainville. Pada tanggal 17 Mei 

2001 para pejabat pemerintah PNG dan Bougainville dan tokoh-tokoh masyarakat 

bertemu di Port Moresby untuk membicarakan Otonomi Khusus bagi Bougainville. 

Pada tanggal 30 Agustus 2001, The Bougainville Peace Agreement ditandatangani 

di Arawa yang berisi tiga hal: (1) referendum untuk menentukan masa depan politik 

Bougainville; (2) rencana pengumpulan senjata; dan (3) pengaturan otonomi. 

Persetujuan ini ditandatangani oleh Perdana Menteri PNG, Gubernur Bougainville, 

para anggota parlemen nasional yang berasal dari wilayah-wilayah pemilihan di 

Bougainville, pimpinan partai-partai politik di Bougainville, dan pimpinan faksi-faksi 

bersenjata Bougainville. Persetujuan ini disaksikan oleh sejumlah wakil pemerintah 

negara-negara kawasan Pasifik Selatan dan wakil PBB. 
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Perjanjian tersebut mengatur hal-hal berikut ini sebagai tujuan pelaksanaan 

Otonomi di Bougainville: 

(1) memfasilitasi ekspresi dan pengembangan identitas Bougainville dan 

hubungan antara Bougainville dan seluruh PNG; 

(2) memberdayakan rakyat Bougainville untuk memecahkan masalah mereka 

sendiri, mengelola urusan-urusan mereka sendiri, dan bekerja mewujudkan 

aspirasi mereka di dalam kerangka konstitusi PNG; 

(3) mendorong persatuan PNG; 

(4) menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel di 

Bougainville yang memenuhi standar-standar internasional tentang tata 

pemerintahan yang baik, termasuk perlindungan HAM; 

(5) menghargai kewajiban-kewajiban internasional PNG, termasuk pula 

kepentingan Bougainville ketika PNG ikut serta dalam tanggung jawab 

internasional yang baru; 

(6) memungkinkan pemerintah Nasional dan pemerintah otonom Bougainville 

untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya secara efektif dan 

kooperatif; 

(7) menyediakan sumberdaya manusia dan keuangan yang memadai bagi 

pemerintah Bougainville untuk melaksanakan kewenangan dan fungsinya 

secara efektif; 

(8) mengembangkan kepentingan-kepentingan bersama secara berimbang antara 

kepentingan Bougainville dan kepentingan PNG secara keseluruhan, termasuk 

di seluruh bagian negara. 

Sejak ditandatanganinya persetujuan damai Bougainville pada tanggal 30 

Agustus 2001 itu, ketegangan politik dan militer antara Bougainville dan pemerintah 
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nasional PNG mencair dan secara drastic berkurang. Adanya klausul di dalam 

dokumen persetujuan itu mengenai pelaksanaan referendum di masa mendatang 

yang salah satu opsinya adalah Bougainville menjadi sebuah negara merdeka yang 

lepas sepenuhnya dari PNG sesungguhnya bukan merupakan ancaman bagi 

integritas nasional PNG. Alasannya adalah bahwa referendum hanya bisa dilakukan 

paling lambat dalam 15 tahun sejak terbentuknya pemerintah Bougainville. Itu pun 

apabila dipenuhi sejumlah syarat, di antaranya dilakukan perubahan pada konstitusi 

PNG, pemerintah Bougainville setuju untuk melakukan referendum, seluruh senjata 

telah dikumpulkan, dan pemerintah Bougainville melaksanakan tata-pemerintahan 

yang benar (good governance) sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Adanya 

persyaratan ini memaksa semua pihak, baik di tingkat pemerintah nasional PNG 

maupun pemerintah dan rakyat Bougainville untuk bekerja keras mewujudkan isi 

persetujuan tersebut.  

Dalam 15 tahun, apabila semuanya dikerjakan dengan benar, akan terjadi 

peningkatan positif luar biasa dalam semua aspek kehidupan (politik, ekonomi, 

sosial dan kebudayaan) di Bougainville. Seluruh proses itu akan menempatkan 

Bougainville dan rakyatnya sebagai bagian substansial dari PNG. Bougainville pun 

akan menjadi bagian dari pasar dan masyarakat global yang memiliki 

kecenderungan globalisasi dan bukan separatis. Dengan demikian, kalau pun 

referendum tetap dilaksanakan di Bougenville, hasilnya pasti akan semakin 

memperkukuh integritas nasional PNG secara demokratis, dengan Bougenville 

sebagai salah satu bagian integralnya. 
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2.7. Beberapa faktor yang Berkaitan dengan Desentralisasi Fiskal 

2.7.1. Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Kuznet dalam Todaro (2003: 99) pertumbuhan ekonomi adalah 

kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk 

menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas 

ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis 

terhadap tuntutan keadaan yang ada. Todaro (2003: 92) menyampaikan ada tiga 

faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. 

Ketiga faktor tersebut adalah:  

a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang 

ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. 

b. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhimya akan memperbanyak jumlah 

angkatan kerja.  

c. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam 

menangani pekerjaan-pekerjaan. 

Dikemukakan pula bahwa distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin 

merata. Tetapi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah 

pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan 

perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidaktidaknya dua syarat, yaitu 

memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan meluasnya 

kesempatan kerja, akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar. 

Pembangunan dalam bidang ekonomi ditujukan agar dapat menciptakan 

pertumbuhan yang tinggi. Kuncoro (2004) menyatakan bahwa tolak ukur 

keberhasilan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, 
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semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar 

sektor.  

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita (Boediono 

1985). Secara tradisional, pembangunan ekonomi ini ditujukan untuk peningkatan 

yang berkelanjutan Produk Domestik Bruto/PDB atau Produk Domestik Regional 

Bruto/PDRB (Saragih 2003, Kuncoro 2004). Namun demikian, dalam realita 

penggunaan indikator ini saja kurang mencerminkan makna pertumbuhan yang 

sebenarnya. Sebagai alternatif digunakan pendapatan per kapita (Income Per 

Capita). Indikator ini menekankan kemampuan suatu negara/daerah untuk 

meningkatkan PDB/PDRB agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. 

Gambaran ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan daerah mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tingkat pendapatan per kapitanya rendah 

dikarenakan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Dengan menggunakan 

dua indikator itu, dapat dikembangkan 4 (empat) tipologi daerah untuk mengetahui 

gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah (Kuncoro 

2004). Keempat tipologi daerah itu adalah sebagai berikut :  

1.  Daerah Cepat Maju dan Tumbuh (High Growth and High Income) 

 Adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per 

kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten dan kota 

2.  Daerah Maju dan Tertekan (High Income but Low Growth) 

 Adalah daerah yang memiliki tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi, namun 

pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata kabupatan dan kota 

3.  Daerah Berkembang Cepat (High Growth but Low Income) 

 Adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, 

namun tingkat pendapatan per kapitanya masih lebih rendah dibanding rata-rata 
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kabupaten dan kota. 

4.  Daerah Relatif Tertinggal (Low Growth, Low Income) 

 Adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan rata-rata 

pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten dan kota. 

Lin dan Liu (2000) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi 

melalui 2 (dua) cara, yaitu : pertama dengan menaikkan investasi modal dan kedua 

melakukan efisiensi terhadap sumber daya yang dimiliki Paparan ini menunjukkan 

bahwa desentralisasi fiskal mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Beberapa alasan yang mendasari adalah. 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan lebih besar untuk berinvestasi dan 

membelanjakan lebih banyak untuk berbagai sektor produktif (Lin dan Liu 2000, 

Brodjonegoro dan Vasques 2002). 

2. Pemerintah daerah mampu menyediakan barang-barang publik dan jasa yang 

dibutuhkan. Bagaimanapun pemerintah lokal tetap akan lebih sensitif terhadap 

kondisi ekonomi lokal. Pemberian kewenangan (otonomi) yang lebih besar, 

membuat pemda lebih leluasa melakukan alokasi yang efisien pada berbagai 

potensi lokal sesuai dengan kebutuhan publik (Lin dan Liu 2000, Mardiasmo 

2002, Wong 2004). Hal ini pada gilirannya mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi lokal dan pendapatan per kapita.  

3. Adanya pemberdayaan dan penciptaan ruang bagi publik untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan (Mardiasmo 2002). Bohte dan Meier (2000) menemukan 

bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih tinggi ternyata terjadi 

pada pemerintahan yang terdesentralisasi. Dengan menggunakan data lag 1 
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dan lag 2 (data sebelum), Lin dan Liu (2000) membuktikan bahwa desentralisasi 

fiskal memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Oates (1995) menemukan hal yang sama, desentralisasi fiskal 

mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi 

(PDB/PDRB) per kapita. 

Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub 

nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan 

barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan 

lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi 

efisensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak 

berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan 

pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk 

melakukan korupsi pada level lokal karena memberikan pertimbangan politikus lokal 

dan birokrat yang dapat di akses dan peka terhadap kelompok bunga lokal. Oates 

juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang 

kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan 

infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan 

ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki 

kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan 

memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya. 

 Bahl (2000:25-26) mengemukakan dalam aturan yang keduabelas, bahwa 

desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah 

lokal untuk menjadi pemenang (there must be a champion for fiscal 

decentralization). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. 
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Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa 

yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi 

masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain. 

Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam UU Nomor 33 

Tahun 2004. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan 

daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan 

fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal.  

Argumentasi lain yang mendasari adalah munculnya ‘kompetisi’ atau persaingan 

antardaerah akan meningkatkan kesamaan pandangan antara apa yang diharapkan 

oleh masyarakat dengan suatu program yang dijalankan oleh pemerintahnya 

(Davoodi dan Zou 1998:244). Sejalan dengan hal tersebut, Oates (1993) 

berpendapat bahwa desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi dalam 

bentuk peningkatan efisiensi pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi. 

Disamping itu, berdasarkan hasil analisis atas 58 negara ditemukan bahwa 

rendahnya tingkat desentralisasi fiskal akan mereduksi tingkat pendapatan per 

kapita masyarakat (Oates 1993:237). 

Kumorotomo (2008) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal harus 

mempertimbangkan kebijakan fiskal, khususnya untuk mendukung kebijakan makro 

ekonomi antara lain yang berkaitan dengan fiscal sustainability, dan tetap 

memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk mengadakan koreksi atas 

ketimpangan antar daerah, sehingga taxing power yang diberikan kepada daerah 

tetap tidak terlalu besar. Kendatipun perdebatan mengenai manfaat dari 

desentralisasi fiskal di Indonesia masih terus berlangsung, kini timbul harapan besar 

bahwa desentralisasi fiskal akan memberi manfaat seperti perbaikan pelayanan 
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umum, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengentasan orang miskin, manajemen 

ekonomi makro yang lebih baik, serta sistem tata pemerintahan (governance) yang 

lebih baik. Namun demikian, untuk kasus di Indonesia, Tedjakusuma (2000) 

menjelaskan melalui model computable general equilibrium (CGE) bahwa 

desentralisasi fiskal akan membawa hasil positif bagi ekonomi nasional dalam 

jangka panjang, tetapi juga dapat mengakibatkan disparitas antardaerah dalam 

jangka pendek. 

Mengutip pendapat Lin dan Liu (2000) bahwa pertumbuhan ekonomi dapat 

terjadi melalui dua cara, pertama, dengan meningkatkan investasi modal, dan 

kedua, melakukan efisiensi terhadap sumberdaya yang dimiliki. Adi (2005) 

menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Beberapa alasan yang mendasari 

adalah: pertama, pemerintah daerah mempunyai kewenangan lebih besar untuk 

berinvestasi dan membelanjakan lebih banyak untuk berbagai sektor produktif (Lin 

dan Liu, 2000; Brodjonegoro dan Vasques, 2002); kedua, pemerintah daerah 

mampu menyediakan barang-barang publik dan jasa yang dibutuhkan. 

Bagaimanapun pemerintah lokal tetap akan lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi 

lokal. Pemberian kewenangan (otonomi) yang lebih besar, membuat pemerintah 

daerah lebih leluasa melakukan alokasi yang efisien pada berbagai potensi lokal 

sesuai dengan kebutuhan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; dan Wong, 

2004). Hal ini pada gilirannya mampun mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan 

pendapatan perkapita. (3) Adanya pemberdayan dan penciptaan ruang bagi publik 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Mardiasmo, 2002). 

 Bohte dan Meier (2000) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih 

cepat dan lebih tinggi ternyata terjadi pada pemerintahan yang terdesentralisasi. Lin 
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dan Liu (2000) membuktikan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak yang 

positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oates (1995) menemukan 

hal yang sama, bahwa desentralisasi fiskal mempunyai hubungan yang positif dan 

signifikan dengan pertumbuhan ekonomi per kapita. Dengan demikian, dapat 

diharapkan bahwa desentralisasi fiskal yang telah diberlakukan di Indonesia akan 

membawa dapak positif terhadap pembangunan ekonomi. 

Dalam sebuah penelitian atas 46 negara maju dan negara berkembang, 

Davoodi dan Zou (1998) mengungkapkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

desentralisasi fiskal dan tingkat kemajuan ekonomi di negara-negara industri. Riset 

menggunakan estimasi panel data selama periode 1970 s.d. 1989. Disamping 

menyimpulkan hal tersebut di atas, kedua peneliti tersebut juga menemukan bahwa 

makin tinggi tingkat desentralisasi fiskal kepada daerah maka performa ekonomi di 

negara-negara berkembang akan makin tereduksi. Penemuan ini didukung oleh 

hasil riset yang dilakukan oleh Woller dan Phillips (1998) yang menunjukkan bahwa 

desentralisasi fiskal tidak mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Simpulan riset ini diperoleh 

setelah mereka melakukan penelitian atas 23 negara berkembang selama jangka 

waktu 1974 s.d. 1991.  

Dua penelitian di atas mencakup data lintas bangsa (cross-country data) dalam 

periode tertentu. Bagaimanakah pola (pattern) hubungan antara desentralisasi fiskal 

dengan pembangunan di suatu negara apabila kita menganalisis berdasarkan 

pendekatan lintas waktu (time series) dan lintas daerah/negara bagian/propinsi 

(cross section)? Dua penemuan berikut memberikan gambaran betapa 

desentralisasi fiskal justru menjadi penghambat roda perekonomian di daerah. 

Pertama, Zhang dan Zou (1998) yang mengobservasi pertumbuhan ekonomi 
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propinsi (regional economic growth) di China. Berdasarkan hasil analisisnya atas 

indikator ekonomi dalam kurun waktu tahun 1980 s.d. 1992, mereka berkesimpulan 

bahwa desentralisasi fiskal yang dilaksanakan di negeri tirai bambu tersebut telah 

menggerus pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, Xie et al. (1999) telah melakukan 

penelitian tentang dampak devolusi fiskal terhadap tingkat kesejahteraan penduduk 

di seluruh negara bagian di Amerika Serikat selama periode 1948 s.d. 1990. Hasil 

riset mereka membuktikan bahwa desentralisasi fiskal kurang menguntungkan bagi 

pembangunan. 

Ketidakberhasilan riset di atas dalam membuktikan kontribusi positif 

desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi mungkin disebabkan oleh kelemahan 

metodologi penelitian yang digunakan. Akai dan Sakata (2002) mengkritisi hasil 

penelitian yang dilakukan Zhang dan Zou (1998) dan Xie et al. (1999). Cakupan 

waktu yang digunakan dalam penelitian mereka telah memasukkan periode 

pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa (remarkable economic growth) yang 

pernah terjadi di China dan Amerika Serikat. Dalam periode booming perekonomian 

tersebut sangat dimungkinkan adanya intervensi pemerintah pusat yang di luar 

batas kewajaran guna meredam eksternalitas dalam tahap tahap awal 

pembangunan. Dengan demikian, bukan merupakan hal yang mengejutkan apabila 

hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi adalah negatif di 

dua negara tersebut. 

Selanjutnya, Akai dan Sakata (2002) mengomentari pula hasil riset Davoodi 

dan Zou (1998) yang menggunakan data lintas bangsa. Kelemahan dari metode ini 

adalah sulitnya kita menganalisis efek dari desentralisasi fiskal di tiap-tiap negara 

mengingat adanya perbedaan budaya, institusi, dan pengalaman sejarah. Apabila 

tidak dilakukan penyesuaian (adjustment) guna mengharmonisasi perbedaan 
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antarbangsa tersebut, maka tidaklah mudah bagi kita untuk melakukan generalisasi 

atas dampak desentralisai fiskal terhadap taraf hidup masyarakat. 

Dilatarbelakangi oleh beberapa kelemahan metode di atas, Akai dan Sakata 

(2002) mengembangkan kerangka penelitian dengan mengesampingkan periode 

booming ekonomi, memfokuskan pada satu negara, dan menggunakan data terkini 

kinerja ekonomi. Dengan kata lain, cakupan waktu yang digunakan lebih pendek 

daripada penelitianpenelitian sebelumnya. Studi yang mereka lakukan adalah 

meneliti hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di tiap-

tiap negara bagian di Amerika Serikat pada tahun 1992. Hasil riset ini menegaskan 

bahwa terdapat kontribusi positif desentralisasi fiskal di Amerika Serikat terhadap 

perbaikan ekonomi negara bagian. Penelitian lain yang mendukung teori 

desentralisasi fiskal adalah Desai et al. (2003) yang mengklaim bahwa otonomi 

fiskal di Rusia memberikan stimulus dalam pemulihan produksi nasional di Rusia 

pada era 90-an.  

Hasil riset yang menyatakan adanya potensi desentralisasi fiskal sebagai 

penggerak roda perekonomian, berdasarkan uraian di atas, ditemukan di negara-

negara yang relatif mapan, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Belum banyaknya studi 

yang menyoroti peranan pendelegasian fiskal ke pemerintah daerah di negara 

berkembang, menjadi salah satu alasan yang mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian yang sama dengan objek negara berkembang, yakni Indonesia. 

Disamping itu, sangat menarik untuk dikaji mengenai pattern hubungan antara 

kedua variabel, desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, antara sebelum dan 

sesudah tahun 2001. Dengan demikian pertanyaan riset yang dikemukakan dalam 

tulisan adalah : (1) apakah desentralisasi fiskal telah mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah di Indonesia sepanjang tahun 1999-2004?, dan (2) apakah rejim 
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baru desentralisasi fiskal yang digulirkan sejak tahun 2001 memberikan dampak 

yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah?. Hipotesis yang penulis 

ajukan dalam riset ini adalah bahwa sesuai dengan teori dan mengacu hasil 

penelitian Akai dan Sakata (2002) dan Desai et al. (2003), maka desentralisasi 

fiskal berpotensi memberikan dampak yang kondusif untuk pembangunan daerah, 

dimana era baru (pasca 2001) desentralisasi fiskal memberikan kontribusi yang lebih 

baik dibandingkan dengan desain pendelegasian fiskal pada periode sebelumnya. 

 

2.7.2. Pengangguran 

Dasawarsa terakhir dunia masih diwarnai era baru yakni pertumbuhan 

pengangguran. Pengangguran pada berbagai dimensinya menjadi satu beban pada 

perekonomian. Dampak pada perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat 

dikhawatirkan juga akan muncul sejalan tingginya pertumbuhan angka 

pengangguran tersebut. Kajian pertumbuhan pengangguran pada dasawarsa 1960- 

an di negara-negara industri menyebutkan bahwa minimalisasi pengangguran 

melalui peningkatan output dengan penciptaan lapangan kerja membawa dampak 

signifikan pada pengurangan pengangguran. Keberhasilan pembangunan ekonomi 

ini hanya dapat dicapai melalui kekuatan akumulasi modal dan industrialisasi. 

Pembangunan sektor industri akan mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri serta 

menyerap kelebihan tenaga kerja di pedesaan (Todaro, 1998). 

Proses penyerapan tenaga keja dengan peningkatan output memerlukan waktu. 

Namun sejalan dengan pertumbuhan pencari kerja yang masih tinggi serta tekanan 

ekonomi yang makin berat pada negara berkembang ternyata penciptaan lapangan 

kerja baru belum cukup untuk bisa menyelesaikan permasalahan pertumbuhan 

pengangguran. Perluasan industri guna meningkatkan output tidak dapat mengatasi 
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masalah ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan industri yang berkembang yang 

bercirikan padat modal daya serap terhadap tenaga kerja juga terbatas (Todaro, 

1998).  

Pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan satu kesatuan 

tujuan pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia setelah melalui krisis 

pada akhir 1990-an. Bangsa Indonesia tidak lagi ingin menyaksikan keadaan saling 

meniadakan antara pertumbuhan dan keadilan sosial, antara ekonomi yang baik 

dengan politik yang sehat, antara kesejahteraan masyarakat dan individu. Saat ini, 

bangsa Indonesia mendambakan adanya kebijakan publik yang menganut prinsip 

manusia bukan hanya alat pembangunan, tapi juga menjadi tujuan akhir 

pembangunan (Bappenas, BPS, UNDP, 2004).  

Pembangunan ekonomi dapat menjadi penopang pembangunan manusia jika 

pembangunan ekonomi berkualitas. Pembangunan ekonomi yang merata dan dapat 

dinikmati oleh sebagian besar penduduk akan membawa dampak nyata pada 

perubahan pembangunan manusia. Upaya untuk menciptakan kenaikan output 

nasional diharapkan akan mampu juga menyerap tenaga kerja. Peningkatan 

penyerapan tenaga kerja dengan diikuti perbaikan nasib tenaga kerja akan ikut pula 

meningkatkan capaian hasil pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. 

Pada beberapa kondisi tertentu upaya perbaikan nasib pekerja (formal maupun 

informal) dapat membawa dampak positif pada penyerapan tenaga kerja. Namun 

tidak jarang pula upaya perbaikan nasib pekerja ini malah menurunkan tingkat 

penyerapan tenaga kerja. Penelitian dari lembaga penelitian SMERU pada tahun 

2001 menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berdampak negatif terhadap 

penyerapan tenaga kerja di sektor formal perkotaan, dengan perkecualian 

bagi pekerja kerah putih.  
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Peran pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi 

dirumuskan salah satunya dalam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini memiliki dua 

instrumen pokok yakni perpajakan (tax policy) dan pengeluaran (expenditure policy). 

Dengan dua kompenen tersebut kebijakan fiskal mampu menjawab pengaruh 

penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi perekonomian, tingkat 

pengangguran, dan inflasi (Subiyantoro dan Riphat, 2004). Kebijakan fiskal dalam 

ilmu ekonomi mencakup semua kebijakan yang menyangkut anggaran belanja 

negara, sedangkan kebijakan moneter menyangkut masalah jumlah uang, 

peredaran uang, nilai mata uang seperti diungkapkan dalam tingkat bunga, kurs 

mata uang dan harga-harga barang (Frans Seda, 2004). Upaya untuk meningkatkan 

output dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dilakukan lewat kebijakan fiskal 

yakni pengaturan belanja pemerintah daerah. Anggaran belanja pemerintah daerah 

yang merupakan cerminan ke mana arah pembangunan daerah tersebut, kadang 

tidak membawa pengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Besarnya 

anggaran belanja pemerintah daerah yang berbeda antar daerah menyebabkan 

dampak yang berbeda pula pada capaian peningkatan output dan peningkatan 

penyerapan tenaga kerja. Anggaran belanja pemerintah daerah diyakini mampu 

menjadi stimulan positif pada perekonomian daerah. Belanja pemerintah daerah 

dapat pula menjadi investasi infrastuktur yang menunjang investasi produktif.  

Upaya peningkatan output daerah dan penyerapan tenaga kerja dengan 

dorongan peran pemerintah lewat kebijakan fiskal daerah merupakan satu fenomena 

ekonomi yang saling berhubungan. Dalam beberapa kasus permasalahan ekonomi 

tidak unik, satu kondisi berhubungan dengan kondisi lainya. Dalam suatu sistem 

perekonomian hal ini dapat digambarkan dalam suatu model persamaan simultan. 

Seddigh, Lawler, dan Katos (2000) menyebutkan bahwa fenomena ekonomi tidak 
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unik. Dalam beberapa kasus persamaan tunggal yang diteliti saling berhubungan 

dengan persamaan tunggal lainya, mereka bagian 

dari fenomena yang lebih luas yang dapat dijelaskan oleh sebuah sistem 

persamaan.  

 

2.7.3  Kemiskinan dan Kesejahteraan 

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup 

berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan 

institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. 

Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau 

penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman 

kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang 

ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatru kondisi kehidupan yang serba 

lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003:21) 

Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah 

keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan 

ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan, 

terancamnya bargaining (posisi tawar) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi 

serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan 

pengertian kemiskinan secara luas. Telah dikatakan di atas bahwa kemiskinan 

terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup, artinya bahwa orang yang miskin itu 

hidupnya hampir selalu dan sering tidak nyaman. Dalam segala bidang mereka 

selalu menjadi kaum tersingkir, karena mereka tidak dapat menyamakan kondisi 

mereka dengan kondisi masyarakat sekelilingnya. (Esmara, 1988). 
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Ada banyak definisi dan konsep tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan 

masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut 

pandang. World Bank (2002) membagi dimensi kemiskinan ke dalam empat hal 

pokok, yaitu lack of opportunity, low capabilities, loe leve security, dan low capacity. 

Kemiskinan dikaitkan juga dengan keterbatasan hak-hak social, ekonomi, dan politik 

sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukkan, dan ketidakberdayaan. 

Meskipun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti 

tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain di 

luar ekonomi, namun Selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam 

konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (lack of income and assets) untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan 

kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi (Nanga, 

2006). 

Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia pertama kali secara resmi 

dipublikasikan BPS pada tahun 1984 yang mencakup data kemiskinan periode 

1976-1981. semenjak itu setiap tiga tahun sekali BPS menghitung jumlah dan 

persentase penduduk miskin, yaitu pada saat modul konsumsi tersedia. Penduduk 

miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas, yang disebut batas 

miskin atau garis kemiskinan. Berdasarkan hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978, 

seseorang dapat dikatakan hidup sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan 

energinya minimal sebesar 2100 kalori perhari. Mengacu pada ukuran tersebut, 

maka batas miskin untuk makanan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan 

seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 

kalori perhari. Agar seseorang dapat hidup layak, pemenuhan akan kebutuhan 

makanan saja tidak akan cukup, oleh karena itu perlu pula dipenuhi kebutuhan dasar 
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bukan makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka 

barang dan jasa lainnya.  

Ringkasnya, garis kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinan 

makanan dan bukan makanan (BPS, 1999). Analisis faktor-faktor yang 

menyebabkan kemiskinan atau determinan kemiskinan pernah dilakukan oleh 

Ikhsan (1999). Ikhsan, membagi faktor-faktor determinan kemiskinan menjadi empat 

kelompok, yaitu modal sumber daya manusia (human capital), modal fisik produktif 

(physical productive capital), status pekerjaan, dan karakteristik desa. Modal SDM 

dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang akan mempengaruhi kemampuan 

suatu rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Dalam hal ini, 

indikator yang sering digunakan adalah jumlah tahun bersekolah anggota keluarga, 

pendidikan kepala keluarga, dan jumlah anggota keluarga. Secara umum semakin 

tinggi pendidikan anggota keluarga maka akan semakin tinggi kemungkinan 

keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi. 

Variabel modal fisik, yang antara lain luas lantai perkapita dan kepemilikan asset 

seperti lahan, khususnya untuk pertanian. Kepemilikan lahan akan menjadi faktor 

yang penting mengingat dengan tersedianya lahan produktif, rumah tangga dengan 

lapangan usaha pertanian akan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik. 

Kepemilikan modal fisik ini dan kemampuan memperoleh pendapatan sebagai 

tenaga kerja akan menjadi modal utama untuk menghasilkan pendapatan keluarga. 

Anggota rumah tangga yang tidak memiliki modal fisik terpaksa menerima pekerjaan 

dengan bayaran yang rendah dan tidak mempunyai alternatif untuk berusaha 

sendiri. Komponen selanjutnya adalah status pekerjaan, dimana status pekerjaan 

utama kepala keluarga jelas akan memberikan dampak bagi pola pendapatan rumah 

tangga. 
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World Bank (2002) mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut 

komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur 

merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat 

kaitannya dengan tingkat kesejahtaraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan 

memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial 

kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di 

daerah yang bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur yang penting 

adalah saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama transportasi. Indikator 

lain dari karakteristik faktor komunitas adalah akses yang sama terhadap usaha atau 

pekerjaan seperti keberadaan lembaga keuangan dan industri. 

Teori ekonomi kesejahteraan menurut Pigou (1960) adalah bagian dari 

kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung 

dengan pengukuran uang. Sedangkan pengertian kesejahteraan sosial menurut 

Whithaker dan Federico (1997) merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat 

dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, 

ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat 

tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki 

kesejahteraan yang rendah kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu 

untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera.  

United Nations Development Programe (UNDP) mulai tahun 1990 telah 

menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan 

kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, 

rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. 

Laporan ini menganggap bahwa pembangunan manusia pada hakekatnya adalah 

suatu proses memperbesar pilihanpilihan manusia. Indikator kesejahteraan 
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masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan Human Development Index 

(HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UNDP, 1994).  

Human Development Index (HDI) merupakan perangkat yang sangat 

bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar 

daerah (Todaro, 2003). Indikator HDI jauh melebihi pertumbuhan konvensional. 

Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, 

namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan 

hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan 

ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana 

rakyat menggunakan kapabilitasnya tersebut. Salah satu keuntungan HDI adalah, 

indek s ini mengungkapkan bahwa sebuah negara/ daerah dapat berbuat jauh lebih 

baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang 

besar hanya berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia (Todaro, 2003). 

Desentralisasi memang membuat masyarakat madani lebih berdaya dan lebih 

terlibat dalam proses kebijakan publik. Sehingga dengan demikian pengambilan 

keputusan akan lebih transparan dan mudah diantisipasi. Pemerintah daerah pada 

dasarnya memiliki informasi yang lebih baik tentang (dan akan lebih responsif 

terhadap) kebutuhan masyarakat lokal ketimbang pemerintah pusat. Lebih mudah 

buat mereka untuk mengidentifikasi dan menjangkau rakyat miskin.2 Desentralisasi 

juga diyakini akan menghasilkan kondisi yang kondusif dimana aparat daerah dapat 

lebih mudah untuk dipantau dan diawasi oleh masyarakat ketimbang aparat 

pemerintah pusat. 

Mahal et al. (2000) menguji suatu hipotesis yang menyatakan bahwa 

meningkatnya kadar desentralisasi (dan demokratisasi) di daerah akan berpengaruh 

secara positif kepada indikator-indikator seperti pemilihan langsung pimpinan 
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daerah, kemunculan dan eksistensi LSM, kemunculan asosiasi-asosiasi pekerja atau 

profesi di tingkat lokal, perjuangan persamaan hak dan jender, pengawasan tingkat 

kematian anak, dan lain-lain. Seperti bisa diduga, uji tersebut menghasilkan efek 

yang positif signifikan.  

Analisis ekonomi publik tentang ekternalitas, yang cenderung melihat dari 

perspektif biaya (untuk informasi dan transaksi), menyimpulkan bahwa upaya 

mengatasi masalah ini menuntut sistem yang tersentralisasi. Ini tentu berdasarkan 

asumsi bahwa pemerintah pusat punya kemampuan yang relatif tidak terbatas untuk 

mengumpulkan, memroses, dan mendiseminasi informasi. Namun, seringkali 

pemerintah pusat tidak memiliki kemampuan tersebut, sehingga kebijakan 

desentralisasi dianggap lebih bermanfaat. Desentralisasi akan lebih mampu 

menyukseskan tujuan-tujuan pembangunan lewat pemberian hak kontrol kepada 

masyarakat yang memiliki informasi, dan insentif untuk membuat keputusan yang 

(paling) sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai misal, informasi lokal sering 

dapat mengidentifikasi cara dan jenis penyediaan layanan publik yang lebih murah 

dan lebih sesuai dengan keinginan (Bardhan, 1997a; Rao, 2002). 

Desentralisasi juga dapat dilihat sebagai satu cara untuk menambah 

kewenangan dan akuntabilitas dari aparat daerah. Pengambilan keputusan di tingkat 

lokal akan lebih mendorong rasa tanggung jawab, meningkatkan rasa kepemilikan 

dan tentunya insentif kepada aparat daerah. Terdapat bukti bahwa dengan 

memberikan tanggung jawab dan kewenangan yang lebih kepada daerah, maka 

kualitas dan efisiensi dari layanan publik meningkat (Bardhan, 1997a ). 

Studi dari Indonesia Poverty Team-World Bank (2005) mengatakan banyak hasil 

positif dari pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, termasuk soal penyediaan 

layanan kepada masyarakat miskin. Studi ini mencoba mengoreksi persepsi yang 
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berkembang luas selama ini bahwa penyediaan layanan publik di Indonesia telah 

mengalami kemunduran sejak penerapan desentralisasi tahun 2001. Seperti kita 

ketahui, banyak media massa yangmemberitakan munculnya (kembali) kasus 

penyakit polio; maraknya berbagai masalah gizi buruk; rusaknya bangunan sekolah; 

dan kesulitan keuangan yang dihadapi orang tua dalam membiayai uang sekolah 

anak-anak mereka. Lalu, merebaknya kasus penyelewengan keuangan oleh aparat 

Pemda dan anggota DPRD di berbagai daerah.  

Studi Bank Dunia (2005) ini nampaknya seperti berusaha mengoreksi 

observasi awal yang mereka lakukan sebelumnya (Bank Dunia, 2003). Dalam 

laporannya tahun 2003 tersebut dikatakan bahwa walaupun daerah mendapatkan 

bantuan transfer dana yang amat signifikan dari pemerintah pusat, banyak daerah 

menemui kesulitan untuk menjalankan berbagai kewenangan atau fungsi mereka 

(baik yang lama maupun yang baru), khususnya terkait dengan penyediaan layanan 

dasar dan infrastruktur. Porsi terbesar dari anggaran daerah masih dihabiskan untuk 

belanja rutin, seperti biaya pemeliharaan, biaya operasional dan gaji. Pengalihan 

pegawai negeri sipil, utamanya guru dan tenaga kesehatan, kepada daerah di era 

otonomi ini dan rekrutmen oleh daerah sendiri akan pegawai-pegawai baru dianggap 

sebagai penyebab utama. Khususnya daerah-daerah perkotaan, tekanan untuk 

menyediakan layanan dan fasilitas publik bahkan jauh lebih besar dibanding daerah-

daerah perdesaan. 

Hasil kajian terbaru dari World Bank (2007) yang masih bersifat sementara juga 

memberikan kesimpulan yang menyatakan bahwa masih perlu dipertanyakan dan 

dicermati lebih jauh apakah penerapan otonomi daerah dan desentralisasi ini benar-

benar memberi efek positif pada mutu layanan publik. Diakui bahwa Indonesia 

mengalami perbaikan dalam berbagai aspek di era otonomi daerah ini. Di bidang 
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pendidikan misalnya, dorongan pemerintah pusat untuk membangun sekolah-

sekolah di setiap daerah telah meningkatkan enrollment rate secara cukup tinggi. 

Enrollment rate tahun 2004 misalnya, adalah sekitar 95%, dibandingkan tahun 1975 

yang masih 72%, mendekati angka-angka untuk negara-negara menengah dan 

maju. Untuk SMP, angka enrolment rate 2004 adalah sekitar 65%, jauh meningkat 

dari angka 18% di tahun 1970an. 

Laporan Bank Dunia (2003) tentang Indonesia beberapa waktu lalu ini masih 

relevan untuk direnungkan: “Indonesia’s decentralization and the Bank’s 

commitment to improve tranparency and effectiveness in the use of its funds – call 

for new delivery mechanisms. The top-down provision of public services of the New 

Regime is no longer an option for Indonesia or the Bank. Decentralization of 

responsibility to local levels enforces a new way of doing business, poses significant 

challenges but offers great opportunities for more transparent and responsive 

service delivery. The challenge will be to find, at each level of governments, 

mechanism that will ensure transparency of resource use and accountability of 

service providers to users.”  

Desentralisasi sesungguhnya merupakan alat/instrumen untuk mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang efisien dan partisipatif (Tanzi, 2002). Jadi, dia bukan 

merupakan tujuan. Namun, mesti dipahami bahwa desentralisasi adalah instrumen 

yang kompleks sedemikian sehingga nampaknya tidak bisa hanya dikaitkan dengan 

satu tujuan tertentu yang tunggal. Desentralisasi bisa memiliki banyak tujuan, 

sehingga terdapat resiko munculnya harapan yang berlebihan dari kebijakan ini 

(Bird, 1999). Akan tetapi, harapan akan membaiknya layanan publik dan 

berkurangnya kemiskinan, walaupun mungkin menambah dimensi dari 

desentralisasi, merupakan hal yang sangat wajar bahkan sahih. Dillinger (1994) 
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dalam observasinya tentang pelaksanaan desentralisasi di berbagai belahan dunia 

menemukan bahwa pemicu dilakukannya kebijakan ini adalah keinginan atau upaya 

untuk memperoleh layanan publik yang lebih baik. 

Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan 

fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Semakin 

besar suatu negara (dilihat dari penduduk dan luas wilayah) maka biasanya semakin 

kompleks dan “heterogen” pemerintahannya, yang tercermin dari tingkatan 

pemerintah daerah. Desentralisasi (dan sentralisasi) adalah cara untuk melakukan 

penyesuaian tata kelola pemerintahan dimana dilakukan distribusi fungsi 

pengambilan keputusan dan kontrol. Secara garis besar, dalam rangka melihat 

dampak atau kaitannya dengan layanan publik dan kemiskinan, desentralisasi bisa 

dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1999): 

a. Desentralisasi politik, melimpahkan kepada daerah kewenangan yang lebih 

besar menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan,termasuk penetapan 

standar dan berbagai peraturan. 

b. Desentralisasi administrasi, berupa redistribusi kewenangan, tanggung jawab 

dan sumber daya di antara berbagai tingkat pemerintahan. Kapasitas yang 

memadai disertai kelembagaan yang cukup baik di setiap tingkat merupakan 

syarat agar hal ini bisa efektif. 

c. Desentralisasi fiskal, menyangkut kewenangan menggali sumbersumber 

pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, 

dan menentukan belanja rutin maupun investasi. 

Lebih jauh dalam kaitannya dengan penyediaan layanan publik,pemerintah 

(pusat maupun daerah) bisa juga menyerahkan fungsi kepada swasta lewat 

deregulasi dan privatisasi. Ini menjadi pilihan yang menarik Apalagi kalau dikaitkan 
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dengan kenyataan bahwa kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah 

daerah itu relatif terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk menyediakan 

infrastruktur dasar dan berbagai fasilitas layanan publik di seluruh negeri. Namun, 

pidato ini tidak akan menyentuh isu-isu tersebut, melainkan lebih menekankan pada 

aspek ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan desentralisasi serta bagaimana 

dampaknya pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Kaitan dengan 

kesejahteraan di sini dicoba dilihat dari bagaimana perkembangan penyeraoan 

tenaga kerja yang dianggap akan memiliki pengaruh kuat terhadap tingkat 

kemiskinan di dalam masyarakat (Von Braun, 2002). Jadi perihal bagaimana 

desentralisasi bisa berperan dalam pengentasan kemiskinan juga akan dibahas. 

Namun, patut diberikan catatan di sini bahwa pola dan penyebab kemiskinan yang 

mungkin spesifik di suatu negara (misalnya: diskriminasi dan sumber daya yang 

sangat kurang), bersama dengan kondisi tata kelola pemerintahannya akan sangat 

mempengaruhi efektivitas peran desentralisasi. 

Besley (1997) mengelompokkan berbagai pendekatan pengentasan kemiskinan 

dalam dua jenis, yakni pendekatan teknokratis dan institusional/ kelembagaan. 

Pendekatan pertama menekankan pada penentuan target dan eksplorasi dari desain 

program yang mencoba untuk mengarahkan sumber daya dan dana yang terbatas 

kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Sedangkan pendekatan kedua 

menekankan bahwa orang miskin tidak berdaya secara politis, dan bahwa 

rendahnya kemampuan SDM pemerintah ditambah dengan korupsi menyebabkan 

rendahnya kualitas layanan publik. Sehingga, dengan demikian, upaya 

mengentaskan kemiskinan membutuhkan pengembangan kelembagaan, perubahan 

struktur politik, perbaikan tata kelola, dan juga perubahan sikap terhadap kelompok 
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miskin (baca: keberpihakan). Kebijakan desentralisasi akan punya implikasi atau 

kaitan yang erat dengan kedua pendekatan ini.  

 

2.8. Teori Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan 

output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu 

lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh 

pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak. Pertumbuhan ekonomi merupakan 

masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pengertian ini 

menekankan pada tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. 

Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang 

lebih bersifat dinamis, output per kapita mengaitkan aspek output total (GOP) dan 

aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjng menunjukkan kecenderungan 

perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern 

perekonomian (self generating).  

Teori pertumbuhan ekonomi membahas faktor-faktor yang menentukan 

pertumbuhan ekonomi serta bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor tersebut 

sehinnga terjadi proses pertumbuhan. Terdapat banyak teori pertumbuhan ekonomi 

tetapi tidak satu teoripun yang komprehensif dapat menjadi standar yang baku, 

karena masing-masing teori memiliki kekhasan sendiri-sendiri sesuai dengan latar 

belakang teori tersebut. 

Dalam menjelaskan dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan 

daerah digunakan pendekatan model teori pertumbuhan neo-klasik Solow, dan 
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termasuk di dalamnya model teori kelembagaan. Teori neo-klasik Solow membahas 

pertumbuhan sebagai fungsi dan modal (kapital) dan tenaga kerja (labor), 

sedangkan teori kelembagaan membahas fungsi pertumbuhan dipengaruhi faktor 

teknologi, kepastian hukum,dan biaya transaksi, yang akhirnya berdampak terhadap 

efisensi. 

2.7.1. Teori Pertumbuhan Neo-klasik 

Menurut teori pertumbuhan neoklasik tradisional (traditional neoclassical 

growth model theory), pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 

tiga faktor kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah 

penduduk dan peningkatan pendidikan, L), penambahan modal (melalui saving dan 

investasi, K), teknologi (melalui penyempurnaan inovasi, A). 

Dalam tulisan ini akan dipaparkan teori pertumbuhan ekonomi yang modern 

dianggap cukup untuk menerangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yaitu 

teori Solow. 

2.7.2. Model Pertumbuhan Dasar Solow 

Solow mendefinisikan fungsi produksi sebagai fungsi dari faktor-faktor 

produksi yang tersubstitusi secara terus menerus satu sama lain. Artinya, tambahan 

produk berubah sesuai dengan jumlah faktor produksi yang digunakan 

dan yang telah dikombinasikan secara bersama-sama dengan faktor produksi 

lainnya dalam proses produksi. Solow mengasumsikan bahwa faktor produksi 

tunduk pada diminishing return, dimana setiap penambahan unit input akan 

memberikan tambahan output tetapi dengan penambahan yang semakin mengecil. 
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Solow menunjukan bahwa dengan asumsi diminishing return kenaikan investasi 

tidak memberikan pertumbuhan yang lestari dengan sendirinya. Dalam jangka 

panjang penentu pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan teknologi. Hanya 

dengan mempertahankan jumlah output, pada tingkat investasi tertentulah, sebuah 

negara akan terhindar dari kondisi diminishing return dan bertahan dengan 

pertumbuhan output per kapita selamanya. 

Fungsi Produksl 

Fungsi produksi merupakan fungsi jumlah modal (K) dan tenaga kerja (L). 

Y=F(K, L)............................................................................................. (2.1) 

Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi menunjukkan kondisi constant return 

to scale, dimana jika semua input dinaikkan dengan pengalian tertentu, output akan 

meningkat tepat sejumlah pengalian yang sama. 

cY= F(cK, CL) ..................................................................................... (2.2) 

jika c = 1/L maka 

Y/L = F(K/L, 1) ..................................................................................... (2.3) 

Jika kita mendefinisikan Y/L dan K/L sebagai y dan k, maka fungsi output f(k) 

menggambarkan jumlah output per pekerja. 

y = f(k) ................................................................................................. (2.4) 

Fungsi Konsumsi 

Solow membagi output dalam barang konsumsi dan barang investasi. 
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Y = C + I  ............................................................................................. (2.5) 

Dengan membagi masing-masing variabel dengan L maka 

y = c + i ............................................................................................... (2.6) 

dimana c = C/L dan i = i/L, atau konsumsi dan investasi per pekerja. 

Konsumsi diasumsikan sebagai fungsi pendapatan, dan fungsi pendapatan 

ditentukan oleh tingkat tabungan, yang benilai 0 dan 1. 

C = Y - S = (1 - )Y ............................................................................. (2.7) 

S adalah tabungan, s=S/L, maka 

c = y - s = (1 - )y ................................................................................ (2.8) 

dengan melakukan substitusi (2.5) dan (2.7) 

y =(1-)y + i =  y - y + i ...................................................................... (2.9)  

dengan mengurangkan y dari masing-masing persamaan di atas dan memindahkan 

tanda negatif pada notasi y kita dapatkan 

i = y ................................................................................................. (2.10) 

investasi per pekerja sama dengan proporsi tabungan per pekerja. Solow juga 

mengasumsikan bahwa jumlah output yang ditabung sama dengan yang 

diinvestasikan dalam modal produktif. 
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Persediaan Modal 

Persediaan modal menaik sejalan dengan kenaikan investasi dan tabungan. 

Namun nilai modal berkurang ‘wears off” seiring waktu dengan adanya depresiasi 

atas nilai modal tersebut. Solow mengasumsikan bahwa proporsi modal terpakai 

“wears off” bernilai konstan sepanjang waktu. Proporsi modal yang terpakai masing-

masing periode dinotasikan dalam , tingkat depresiasi. Perubahan persediaan 

modal naik terhadap investasi dan turun terhadap depresiasi.  

K = I - K ......................................................................................... (2.10) 

Investasi menaikkan persediaan modal total, hanya jika melebthi jumlah modal 

daripada depresiasi. 

Dalam besaran modal per pekerja 

k = i - k = y - k = f(k) - k .......................................................... (2.11) 

jika cf(k) lebih besar daripada k maka, rasio modal dan pekerja k akan menaik. 

Sebaliknya jika depresiasi sebegitu besar, dan diminishing return mengurangi 

manfaat marginal dari investasi pada modal baru yang f(k) - k maka k akan negatif 

dan akan turun. 

Ekulibrlum Pertumbuhan Solow 

Model Solow menyimpulkan bahwa fungsi produksi menunjukkan: 1). 

constan return to scale, 2). diminishing return pada tiap input, 3). Nilai parameter  

dan  konstan, kemudian dalam jangka panjang rasio modal dan pekerja bertemu 

pada nilai keseimbangan k dan pendapatan per kapita bertemu pada nilai 
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keseimtangan y*. Titik keseimbangan ini menggambarkan steady state dimana 

tingkat pertumbuhan k dan y sebesar nol. 

Gambar  2.1 

Peningkatan Tabungan, Steady State, dan Level Pertumbuhan Ekonoml 

 

Sumber: Berg (2005) 

Berdasarkan paparan gambar keseimbangan Solow, jelas bahwa steady 

state yang merupakan keseimbangan jangka panjang yang diharapkan terjadi di 

hampir semua perekonomian, bergantung pada tingkat tabungan. Hal ini terlihat 

karena titik steady state dalam ilustrasi diatas digambarkan sebagai perpotongan 

antara kurva fungsi produksi, f(k), dan garis depresiasi, k, dan besaran tabungan 

juga dipengaruhi tingkat tabungan, . 
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Nampak dalam gambar 2.1. bahwa pada keseimbangan jangka parang. Titik 

steady state tercapai pada saat persediana modal per tenaga kerja dengan sama 

output per tenaga kerja (y*1). Jika terjadi perubahan tingkat tabungan sebesar 2, 

sedangkan garis depresiasi tidak berubah, maka kurva f(k) akan bergeser sebesar 

proporsi perubahan 2. Titik steady state baru terbentuk pada titik modal per pekerja 

sebesar f(k2*) dan output per tenaga kerja sebesar y2*. Dengan perubahan ini 

Solow menunjukkan dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi justru mendekati 

nol, namun secara pasti titik steady state dipengaruhi oleh tingkat tabungan dan  

tingkat investasi. 

2.7.3 Teori Pertumbuhan Solow dan Pertumbuhan Penduduk 

Satu kelemahan yang nyata dari model pertumbuhan model solow adalah 

tidak dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang. Kendala tersebut diiringi dengani keberadaan asumsi diminishing marginal 

return menjadi tantangan bagi para ekonomisi untuk menemukan faktor secara 

konsisten mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pertanyaan 

sampai pada pendugaan keberadaan variabel di luar model yang potensial menjadi 

sumber pertumbuhan. Salah satunya adalah dengan memperbaiki asumsi konstan 

pada variabel tenaga keja. Pada kenyataannya jumlah penduduk di dunia tidaklah 

konstan seperti asumsi semula yang digunakan dalam model pertumbuhan dasar 

Solow. Sehingga memasukkan unsur pertumbuhan penduduk diduga akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Bahasan berikut akan membeberkan proses pemasukan pertumbuhan 

penduduk dalam model pertumbuhan solow. Teori tersebut mengasumsikan bahwa 
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pertumbuhan penduduk menyebabkan pertumbuhan tenaga kerja pada tingkat 

konstan yang dinotasikan dalam n, L/L = n. Akibat perubahan ini, terjadi perubahan 

pada rasio modal per tenaga kenja (k) menjadi 

k = i - k - nk = f(k) - (+ n) k ......................................................... (2.12) 

Gambar 2.2 

Pertumbuhab Penduduk, Steady State, dan Level 

Pertumbuhan Ekonomi 

 

Sumber Berg (2005) 

Sebagaimana diilustrasikan dalam gambar bahwa pada saat n>o, 

perpotongan antara (+ n) k dan f(k) terjadi pada level k lebih kecil daripada level k 

yang dihasilkan oleh perpotongan antara k dan f(k). Pertumbuhan jumlah 
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periduduk pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan level steady state. Kondisi 

ini jelas mempengaruhi penurunan pendapatan dan level output per pekerja. Model 

Solow lebih lanjut memprediksikan bahwa negara yang memilki pertumbuhan 

penduduk akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil. Perlu diingat 

bahwa Model Solow mengasumsikan fungsi produksi tunduk pada tambahan hasil 

yang konstan. Artinya, sepanjang semua faktor input tumbuh pada tingkat yang 

sama maka output juga akan tumbuh pada tingkat yang  sama juga, gy = gK = gL=n. 

Berdasarkan asumsi ini, penurunan level produksi per pekerja di atas dapat 

dijelaskan sebagai kenaikan total produksi. Namun karena produksi diukur dalam 

satuan per kapita, peningkatan pertumbuhan tersebut tidak lagi mengikuti pola gy = 

gK = gL=n  tapi gy = gK = 0 

Pertama, mereka meregresikan pertumbuhan ekonomi (berdasarkan angka 

pertumbuhan GDP provinsi) sebagai fungsi dan tenaga kerja propinsi, pajak pusat, 

pajak provinsi dan vanlabel desentralisasi fiskal (berdasarkan rasio pengeluaran 

anggaran propirisi terhadap pengeluaran anggaran pusat). Mereka menggunakan 

serangkaian sampel dan 1986 - 1992 di tingkat antar provinsi. 

Berdasarkan model itu, mereka menemukan bahwa pertumbuhan tenaga 

kerja memiliki pengaruh yang positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Baik pajak pusat maupun pajak propinsi memiliki pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan. Tanda dan besar dari koefisien untuk 

desentralisasi fiskal, adalah negatif dan signifikan. Hal ini mengejutkan dilihat dari  

sudut dugaan konvensional bahwa desentralisasi fiskal biasanya berkaitan dengan 

pertumbuhan ekonomi yang positif. 
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Kedua, mereka melakukan analisis sensitivitas dengan menggunakan 

indikator desentralisasi fisikal yang berbeda. Model kedua yang mereka gunakan 

adalah rasio pengeluaran propinsi yang dikonsolidasikan terhadap pengeluaran 

pusat sebagai pengganti rasio pengeluaran anggaran propinsi terhadap pengeluaran 

anggaran pusat. Mereka menemukan bahwa indikator desentralisasi ini memiliki 

dampak yang negatif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Martinex-Vazquez dan McNab (2001) menampilkan tinjauan literatur tentang 

dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka berpendapat 

bawah desentralisi fiskal bisa berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi 

tapi dasar teoritis untuk hubungan ini tetap tidak banyak dikembangkan. OIeh karena 

itu, sampai saat ini hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi tetap 

menjadi pertanyaan yang terbuka. Masalah ini menarik banyak peneliti untuk ambil 

bagian. Martinez-Vazquez dan McNab menyatakan bahwa bukti empiris dan korelasi 

antara disentralisasi dan pertumbuhan ekoriomi adalah beragam dan bahwa bukti 

empiris ini tidak bisa dipercaya seluruhnya dikarenakan beberapa masalah potensial 

dalam hal pendekatan meodologis.  

Berdasarkan latar belakang teoritis, hubungan antara desentralisasi fiskal dan 

pertumbuhan ekonomi menjadi tidak pasti. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan 

bahwa akan aman jika berpendapat bahwa saran kebijaksanaan dan bantuan 

internasional masih harus berfokus pada memperbaiki rancangan desentraisasi 

fiskal dalam perekonomian yang sedang berkembang dan transisional dengan terus 

melakukan studi yang berhubungan dengan masalah tersebut. Di samping itu, 

pengaruh ini pertu dipertimbangkan terhadap dampak positif desentratisasi pada 

alokasi sumber daya ekonomi yang efisien dan pengaruh lain yang mungkin seperti 
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pemerintahan demokratis dan akuntabel yaitu tata kelola dan kelembagaan 

 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Gunar Myrdal (1957) mengemukakan bahwa besarnya backwash effect yang 

lebih besar daripada spread effect akan menyebabkan ketimpangan antardaerah. 

Backwash effect disebabkan oleh adanya migrasi tenaga kerja dan modal dari 

daerah miskin ke daerah kaya. Sedangkan spread effect disebabkan oleh 

meningkatnya market share dari produk pertanian dan akan merangsang ke arah 

kemajuan teknik. Pendapat Myrdal didukung oleh Hirchman (1968) bahwa 

terjadinya trickle down effect dari daerah core ke daerah peryphery yang lebih kecil 

daripada polarization effect akan menyebabkan semakin tingginya ketimpangan 

pendapatan antaradaerah.  

Penelitian L. Jay Helms (1985) dengan menggunakan data panel lintas negara 

menunjukkan bahwa kenaikan pajak pusat dan pajak daerah berdampak 

memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, jika penerimaan pajak digunakan 

sebagai dana perimbangan pusat-daerah. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan 

bahwa pemanfaatan dana perimbangan untuk penyediaan barang publik akan 

berdampak terhadap kualitas barang publik lokal. Kesimpulan yang didapat 

menunjukkan bahwa pemberian insentif dana perimbangan berdasarkan 

pengeluaran lebih baik daripada berdasarkan penerimaan pajak.  

Penelitian Jutting et all (2004) dengan menggunakan data lintas negara 

menunjukkan bahwa hubungan antara desentalisasi fiskal dengan pemberantasan 

kemiskinan bersifat umbigous. Pada beberapa negara miskin kualitas institusi dan 

adanya konflik politik menyebabkan kebijakan pemberantasan kemiskinan tidak 

mencapai sasaran. Dampak kemiskinan terhadap desentralisasi tergantung oleh 
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kualitas infrastruktur sebuah negara, hal ini berdampak terhadap kapasitas dan 

kemampuan pengambil kebijakan untuk mencurahkan perhatian terhadap 

pemberantasan kemiskinan.  

Penelitian tentang ketimpangan wilayah di Indonesia diawali oleh Hendra 

Esmara (1975), Islam dan Khan (1986), dan Nasjid Majidi (1997). Dengan 

menggunakan data PDRB riil dikemukakan bahwa selama periode 1968-1997 

indeks ketimpangan pendapatan antardaerah semakin meningkat. DKI Jakarta, 

Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, dan Riau merupakan 

propinsi yang paling makmur, sedangkan propinsi terparah yaitu: Nusa Tenggara 

Timur dan Barat, bengkulu dan Jambi. Secara umum propinsi-propinsi di daerah 

timur Indonesia menempati posisi rendah. Penelitian Sjafrizal (1997) dan Welly dan 

Waluyo (2000) dengan menggunakan data PDRB tanpa migas antara tahun 1983 – 

1997 menunjukkan indeks ketimpangan bergerak dari 0,49 – 0,54. Indeks 

ketimpangan Indonesia jika dibandingkan dengan kelompok negara maju (0,49 - 

0,54) dan berpendapatan menengah (0,46) akan berada di atas rata-rata.  

Penelitian Firdausy et all (2002) menunjukkan bahwa sumber-sumber 

pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat banya termasuk modal, tenaga kerja, dan 

peranan dari institusi dalam proses pembangunan ekonomi. Penelitian Yose Rizal 

Damuri dan Ari A Perdana (2003) Dengan menggunakan model keseimbangan 

umum terapan “WAYANG” menunjukkan bahwa ekspansi fiskal akan berdampak 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dampak yang terasa sangat besar 

terhadap penyediaan kesehatan di sektor masyarakat miskin di perkotaan dan 

masyarakat bukan akan angkatan kerja di desa.  

Achsani (2003) menunjukkan ketimpangan ekonomi antar wilayah yang sangat 

tajam. Jawa-Bali yang hanya mencakup 7,2% wilayah Indonesia, ternyata dihuni 
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oleh 64% penduduk dan menyumbang sekitar 60% ke dalam PDB Indonesia. 

Sebaliknya, Papua misalnya, mencakup luasan sebesar 22% wilayah Indonesia, 

tetapi hanya dihuni oleh 0,8% penduduk dan menyumbang sekitar 2,1 persen PDB 

Indonesia. Terjadi ketimpangan ekonomi antar sektor yang juga luar biasa besar. 

Data BPS tahun 1998 menunjukkan bahwa sektor pertanian hanya memiliki 

kontribusi sebesar 19% dari total PDB, akan tetapi masih menyerap sekitar 45% 

tenaga kerja. Sektor lainnya, Industri misalnya, yang menyumbang hampir 25% 

PDB, hanya mampu menyerap 11% tenaga kerja.  

Dari sisi otoritas moneter, terjadinya mekanisme transfer keuangan pusat-

daerah berpotensi menimbulkan permasalahan dalam operasi pengendalian 

moneter. Terjadinya desentralisasi fiskal berpotensi menimbulkan resiko perubahan 

perilaku pengendalian fiskal di daerah-daerah. Jika pemerintah daerah 

mengalokasikan dananya untuk memperkuat fondasi perekonomian daerah maka 

akan berdampak positip terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika dana transfer 

tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, spekulatif dan 

konsumtif yang dapat menimbulkan iddle money maka akan berdampak terhadap 

pengendalian moneter (terutama tentang jumlah uang beredar) (Ismal; 2002). Hasil 

ini mendukung temuan sebelumnya di China bahwa desentralisasi ekonomi akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi bersifat inflationary (Brandt dan Zhu, 

2000).  

Penelitian Takahiro Akita (2003) menggunakan data PDB per-kapita China dan 

Indonesia dengan teknik two stage nested Theil inequality decomposition. 

Menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Satu; Dalam pandangan efisiensi, 

ketimpangan pendapatan antardaerah disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi 

sumber daya alam dan rendahnya kualitas transportasi dibeberapa daerah. Dua; Di 
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China 60% wilayah dalam propinsi menunjukkan ketimpangan pendapatan yang 

tinggi, sedangkan di Indonesia setengahnya mengalami ketimpangan.  

Sinring (2003) melakukan pengujian terhadap hubungan kausal antara subsidi, 

pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, produk domestik regional bruto, dan 

jumlah penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa (1) Pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Adanya pengaruh yang positif tersebut mempunyai 

kecenderungan bahwa semakin besar pengeluaran pembangunan yang 

diperuntukkan kepada perbaikan sarana dan prasarana serta infrastruktur 

perekonomian daerah, maka semakin besar kapasitas fiskal daerah. Dengan 

demikian, pengeluaran pembangunan merupakan stimulus terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah; (2) Pengeluaran rutin berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli daerah. Adanya pengaruh yang positif tersebut 

mempunyai implikasi bahwa pengeluaran rutin berhubungan langsung dengan 

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan 

mendorong peningkatan produktivitas (peningkatan kualitas sumberdaya manusia). 

Peningkatan sumberdaya manusia marupakan faktor utama dalam peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah; dan (3) Produk domestik regional bruto berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan adanya 

kecenderungan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi suatu daerah akan 

meningkatkan kapasitas pajak. Perkembangan ekonomi suatu daerah pada 

umumnya ditunjukkan oleh indikator perubahan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dari tahun ke tahun. Bagi pemerintah daerah, indikator tersebut penting 

untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai, dan 
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menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah. 

Bappenas (2004), melakukan penelitian untuk melihat kemampuan keuangan 

propinsi dalam era otonomi daerah; ditinjau atas kinerja PAD, dan upaya yang 

dilakukan daerah, menyimpulkan bahwa 1) dilihat dari indikator kinerja PAD, secara 

umum propinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) mempunyai kemampuan 

keuangan lebih baik jika dibanding dengan propinsi di Kawasan Timur Indonesia 

(KTI); 2) propinsi yang mempunyai sumber daya alam melimpah tidak serta merata 

memiliki kinerja PAD yang baik. 

Kuncoro (2004) meneliti pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja fiskal 

Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Penelitian fokus pada analisis 

respon Pemerintah Daerah terhadap transfer antar pemerintah. Temuan penelitian 

adalah peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalian PAD yang lebih tinggi, 

ini mengindikasikan sikap overaktif Pemerintah Daerah terhadap arti pentingnya 

transfer. Bagi Pemerintah Pusat, transfer memang diharapkan menjadi pendorong 

agar Pemerintah Daerah secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan 

sesuai kewenangannya. Namun, penggalian PAD yang hanya didasarkan pada 

faktor inkremental akan berakibat negatif pada perekonomian daerah. Dari sisi 

alokasi transfer yang diikuti dengan pertumbuhan pengeluaran yang lebih tinggi. 

Gejala ini memperlihatkan bahwa birokrasi Pemerintah Daerah bertindak sangat 

reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Ada indikasi peningkatan 

pengeluaran yang tinggi tersebut disebabkan karena inefisiensi pengeluaran 

Pemerintah Daerah terutama pengeluaran rutin. Kecenderungan ini dalam jangka 

panjang akan berakibat pada peningkatan ketidakmerataan fiskal secara horizontal. 

Ketergantungan Pemerintah Daerah pada transfer dari pusat akan semakin 
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membesar. Implikasinya, apabila transfer dari pusat kurang bisa diprediksi jumlah 

dan saat pencairannya, Pemerintah Daerah akan menggunakan pinjaman daerah 

sebagai alat pembiayaan operasi fiskalnya. Isyarat ini perlu diwaspadai agar 

pinjaman tidak menjadi beban anggaran dalam bentuk pembayaran cicilan dan 

bunga pinjaman yang akan mengurangi kemampuan keuangan daerah, melainkan 

dapat menjadi faktor pendorong bagi pembangunan daerah. 

Brata (2004) melakukan studi yang bertujuan untuk mengetahui implikasi 

komposisi penerimaan pemerintah daerah propinsi terhadap pertumbuhan ekonomi 

regional. Data yang digunakan adalah dari tahun 1995 - 1998 dengan melakukan 

pooling data dari 26 propinsi di Indonesia. Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian 

tersebut, pertama, adanya disparitas penerimaan pemerintah propinsi, meskipun 

kondisi tingkat ekonominya seimbang, terutama pada bagian sumbangan dan 

bantuan yang merupakan komponen terbesar dalam penerimaan pemerintah 

daerah. Kedua, terdapat hubungan yang relatif sejalan antara pendapatan bagi hasil 

pajak/bukan pajak dengan tingkat ekonomi. Ketiga, PAD serta Bagian Sumbangan 

dan Bantuan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

regional. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah lebih leluasa dalam 

memanfaatkan hasil PAD dari daerahnya sendiri. Namun, hubungan antara PAD 

dan pertumbuhan ekonomi regional dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika 

daerah terlalu ofensif dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya. 

Sedangkan Bagian Sumbangan dan Bantuan lebih mengarah kepada peran pusat 

dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga pada akhirnya memberikan 

dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 

Wibowo dan Makmun (2005) dari hasil penelitian mereka menyimpulkan 

bahwa: (1). Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kabupaten/Kota 
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masih relatif kecil. Pada era desentralisasi fiskal, kemampunan fiskal daerah 

mengalami penurunan. Rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan sebelum 

era desentialisasi sebesar 10,2 persen, turun menjadi 8,1 persen pada era 

desentralisasi. Namun demikian, apabila dilihat dari nilai nominalnya penerimaan 

daerah setelah desentralisasi fiskal mampu tumbuh sebesar 170 persen. (2) Belanja 

rutin untuk Kabupaten/Kota di Jawa menyerap 75 persen APBD sedangkan 

Kabupaten/Kota di luar Jawa menyerap 66 persen APBD. Baik sebelum maupun 

pada era desentralisasi, komposisi belanja rutin dan pembangunan di Jawa dan di 

luar Jawa tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Belanja rutin 

Kabupaten/Kota dilihat dari komposisinya, pos belanja sebelum desntralisasi 

sebesar 75 persen, turun menjadi 72 persen pada era desentalisasi; disisi lain, pos 

belanja barang sebelum era desentralisasi sebesar 8,7 persen naik menjadi 11 

persen dari total belanja rutin. 

Penelitian Brodjonegoro (2001), LPEM FE UI (2001), dan Dartanto dan 

Brodjonegoro (2004) dengan menggunakan model ekonometrika persamaan 

simultan menunjukkan bahwa secara umum kebijakan desentralisasi fiskal di 

Indonesia belum mampu mengurangi ketimpangan antardaerah. Pada sisi yang lain 

kebijakan desentralisasi fiskal berdampak mengurangi ketimpangan antara Kawasan 

Timur (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hal ini ditunjukkan dengan 

pertumbuhan ekonomi KTI yang tinggi dan berada di atas rata-rata nasional. 

Sedangkan pulau Jawa dan Bali merupakan daerah yang pertumbuhan ekonominya 

paling rendah.  

Penelitian Mahroji, (2005) menunjukkan bahwa masih terjadinya ketimpangan 

vertikal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah 

daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2001, yang disebabkan adanya 
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kelebihan dana penerimaan di pemerintah pusat. Penelitian ini juga menyarankan 

bahwa bagi hasil PPh sebaiknya diganti dengan bagi hasil PPN ditambah kelebihan 

potensi penerimaan pemerintah pusat berdasarkan konsumsi masyarakat daerah. 

Kesimpulan berdasarkan hasil simulasi yang menunjukkan bahwa mekanisme bagi 

hasil PPh menghasilkan indeks Williamson dan koefisien variasi yang paling kecil.  

Adi (2005) melakukan penelitian dengan judul Dampak Desentralisasi Fiskal 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali). 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah lebih peka terhadap 

kebutuhan dan kekuatan ekonomi lokal. Alokasi belanja pembangunan harus 

dilakukan secara cermat. Belanja pembangunan hendaknya tidak hanya ditujukan 

untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang mampu memacu peningkatan 

investasi swasta di daerah. Pertumbuhan ekonomi dan upaya peningkatan relatif 

terjamin, namun yang paling diuntungkan justru pihak swasta, dalam hal ini investor 

atau para pemilik modal. Oleh karena itu, belanja hendaknya juga memprioritaskan 

infrastruktur pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati publik. 

Siregar (2009) melakukan penelitian dan menemukan beberapa kesimpulan 

bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin 

menunjukkan bahwa: (1) pertumbuhan berpengaruh signifikan dalam mengurangi 

kemiskinan, namun magnitude pengaruh tersebut relatif tidak besar, (2) Inflasi 

maupun populasi penduduk juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, 

namun besaran pengaruh masing-masingnya relatif kecil, (3) Peningkatan share 

sektor pertanian dan share sektor industri juga signifikan mengurangi jumlah 

kemiskinan. (4) Variabel yang signifikan dan relatif paling besar pengaruhnya 

terhadap penurunan kemiskinan ialah pendidikan. 
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Azwardi (2007) dengan judul The Impact Of Fiscal Decentralization On 

Interregional Economic Performance In Indonesia menemukan bahwa (1) income 

multiplier dan output multiplier wilayah Jawa memperoleh dampak yang lebih besar 

dibandingkan Luar Jawa. Pengeluaran pembangunan memberikan income multiplier 

dan output multiplier yang lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin. Dampak 

terbesar untuk wilayah Jawa diperoleh rumahtangga West Java, sedangkan untuk 

Luar Jawa diterima oleh rumahtangga Sumatera. Output multiplier terbesar di Jawa 

dan Luar Jawa diterima oleh sektor pertanian yang diikuti oleh sektor industri, jasa, 

pertambangan dan utilities. (2) Hasil estimasi terhadap model IRCGE dengan 

menggunakan data pada Tabel IRSAM 2001 dari nilai base run diketahui bahwa 

kinerja perekonomian Jawa memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan Luar Jawa. 

Berdasarkan hasil dari simulasi diketahui pengurangan pengeluaran rutin di Jawa 

memperlemah kinerja perekonomian di kedua wilayah makro. Pengurangan 

pengeluaran rutin yang digunakan untuk membiayai sektor pelayanan umum 

memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap penurunan kinerja perekonomian 

Jawa. Pengurangan pengeluaran rutin di Luar Jawa juga memperlemah kinerja 

perekonomian di kedua wilayah makro. Pengurangan pengeluaran rutin yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran di sektor sosial memberikan dampak yang 

lebih tinggi terhadap penurunan kinerja perekonomian Luar Jawa (3) Peningkatan 

PAD di Jawa akan meningkatkan kinerja perekonomian di kedua wilayah makro. 

Peningkatan PAD yang digunakan untuk membiayai sektor pelayanan umum 

memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap peningkatan kinerja perekonomian 

Jawa. Meningkatnya kinerja perekonomian menimbulkan trade-off dengan tingkat 

ketimpangan pendapatan di kedua wilayah makro. Peningkatan PAD di Luar Jawa 

juga akan meningkatkan kinerja perekonomian di kedua wilayah makro. Peningkatan 
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PAD yang digunakan untuk membiayai sektor ekonomi memberikan dampak yang 

lebih tinggi terhadap peningkatan kinerja perekonomian Luar Jawa. Meningkatnya 

kinerja perekonomian menimbulkan trade-off dengan tingkat ketimpangan 

pendapatan di kedua wilayah, (4) Peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) di Luar Jawa 

memperlemah kinerja perekonomian di kedua wilayah makro. Peningkatan DBH 

yang digunakan untuk membiayai sektor sosial memberikan dampak yang lebih 

tinggi terhadap penurunan kinerja perekonomian Luar Jawa. Menurunnya kinerja 

perekonomian diikuti dengan menurunnya ketimpangan pendapatan di kedua 

wilayah makro.  

Penelitian Usman, Sinaga dan Siregar (2007) tentang Analisis Determinan 

Kemiskinan Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) Faktor determinan kemiskinan pada karakteristik runah 

tangga dan Individu relatif tidak berubah. Variabel yang dapat menambah 

kemiskinan berturut-turut dari nilai marginal effect terbesar adalah jumlah anggota 

rumah tangga, kepala keluarga sebagai buruh tani, sumber air yang tidak terlindung, 

dan kepala keluarga bekerja di bidang pertanian. Dua veriabel merupakan bidang 

usaha pertanian sehingga kelompok ini perlu mendapat perhatian khusus. (2) 

Variabel yang dapat mengurangi kemiskinan adalah kepala rumah tangga yang 

bekerja, kepemilikan aset lahan pertanian, dan jumlah tahun bersekolah seluruh 

anggota keluarga. (3) Pada faktor karakteristik rumah tangga dan individu, 

sumberdaya manusia merupakan variabel penting untuk memperoleh pekerjaan, 

dan sumber daya manusia berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Oleh karena itu 

Sektor Pendidikan juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah jika ingin 

mengurangi tingkat kemiskinan. (4) Pada faktor komunitas, terdapat beberapa 

variabel yang mengalami perubahan dari tahun 1999 ke tahun 2002, yaitu variabel 
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yang berhubungan dengan transportasi dan keberadaan industri, dimana untuk 

tahun 1999 daerah yang memiliki transportasi utama darat dan dapat dilalui 

kendaraan bermotor serta terdapat industri dapat mengurangi peluang penduduknya 

menjadi miskin, namun di tahun 2002 justru dapat menambah peluang miskin. Hal 

ini membuktikan bahwa di tahun 2002 (setelah desentralisasi fiskal) adanya 

penurunan kualitas infrastruktur jalan, yang akibatnya kemiskinan semakin 

bertambah. Keadaan industri selain akibat kondisi makro ekonomi yang belum stabil, 

juga diindikasikan dipengaruhi oleh perda-perda di daerah tentang investasi yang 

menghambat perkembangan industri sehigga akses usaha menjadi hilang. (5) Faktor 

komunitas infrastruktur yang juga penting adalah akses listrik. Hasil analisis 

membuktikan bahwa baik di tahun 1999 maupun 2002 rumah tangga yang tidak 

memiliki akses terhadap listrik akan manambah peluang menjadi miskin. (6) 

Keadaan infrastruktur di Indonesia memang sudah saatnya untuk diperbaiki. Salah 

satu contoh lain adalah irigasi. Analisis studi ini membuktikan bahwa keberadaan 

irigasi baik di tahun 1999 maupun 2002 justru menambah kemiskinan, hal ini 

membuktikan adanya sistem irigasi yang tidak berjalan dengan baik. (7) Pada sisi 

karakterstik wilayah, daerah pegunungan ternyata memiliki resiko kemiskinan yang 

lebih tinggi dibandingkan daerah pantai dan dataran. Sementara itu daerah pantai 

memiliki resiko kemiskinan paling rendah. (8) Secara keseluruhan, yang harus 

menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam penanggulangan 

kemiskinan adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan sektor pertanian, 

pendidikan, kesehatan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan infrastruktur. 

Penelitian Joko Waluyo (2007) menyimpulkan bahwa berdasarkan data yang 

tersedia dan dengan menggunakan model yang telah dispesifikasikan menunjukkan, 

bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 
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berbagai mekanisme transmisi, yaitu: 1) Melalui mekanisme pemberian dana bagi 

hasil pajak (DBHP), dan bagi hasil sumber daya alam (DBHSDA), 2) Melalui 

mekasnisme pemberian Dana Alokasi Umum (DAU). Dari kedua mekanisme 

transmisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa: 1) Dana bagi hasil PBB BPHTB dan 

PPh menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang negatip. Hanya daerah-

daerah pusat industri dan jasa yang diuntungkan dengan kebijakan ini.Dana bagi 

hasil SDA (DBSDA) menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang negatip. 

Hanya daerah kaya SDA (Riau, dan Kaltim) yang paling menikmati pertumbuhan 

ekonomi positip. Di samping itu kebijakan bagi hasil SDA memperburuk kesenjangan 

pendapatan antardaerah. 2) Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi sebagai pemerata 

fiskal daerah juga merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan DAU sangat efektif dalam mengurangi 

kesenjangan pendapatan antardaerah. Dampak desentralisasi fiskal terhadap 

kesenjangan pendapatan antardaerah lebih terasa di Kawasan Timur Indonesia 

(KTI) dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hal ini ditunjukkan 

dengan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di KTI dan berada diatas 

rata-rata nasional. Pulau Jawa dan Bali merupakan daerah yang paling rendah 

pertumbuhan ekonominya dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal. 

Kesimpulan secara umum menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di 

Indonesia belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antardaerah.  

Brata (2004) melakukan studi yang bertujuan untuk mengetahui implikasi 

komposisi penerimaan pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi 

regional. Data yang digunakan adalah dari tahun 1995 – 1998 dengan melakukan 

pooling data dari 26 provinsi di Indonesia. Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian 

tersebut, pertama, adanya disparitas penerimaan pemerintah provinsi, meskipun 
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kondisi tingkat ekonominya seimbang, terutama pada bagian sumbangan dan 

bantuan yang merupakan komponen terbesar dalam penerimaan pemerintah 

daerah. Kedua, terdapat hubungan yang relatif sejalan antara pendapatan bagi hasil 

pajak/bukan pajak dengan tingkat ekonomi. Ketiga, PAD serta Bagian Sumbangan 

dan Bantuan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

regional. Hal ini disebabkan pemerintah daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan 

hasil PAD dari daerahnya sendiri. Namun, hubungan antara PAD dan pertumbuhan 

ekonomi regional dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu 

ofensif dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya. Sedangkan Bagian 

Sumbangan dan Bantuan lebih mengarah kepada peran pusat dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah, sehingga pada akhirnya memberikan dampak positif bagi 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

Puji Wibowo (2008) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 

hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah di 

Indonesia. Dengan menggunakan estimasi panel fixed effect, riset menegaskan 

bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif 

terhadap pembangunan daerah selama periode 1999-2004. Simpulan ini sekaligus 

memperkuat teori desentralisasi fiskal dan hasil penelitian sebelumnya (Akai dan 

Sakata 2002). Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa era baru desentralisasi 

fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 ternyata memberikan dampak yang relatif 

lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rejim desentralisasi 

fiskal sebelumnya. c. Diperlukan analisis yang lebih cermat untuk mengamati 

hubungan antara otonomi fiskal (yang diperlihatkan dengan indikator PAD sebagai 

proxy) dengan performa pembangunan daerah. Hal ini karena riset memperlihatkan 

bahwa sebelum tahun 2001, hubungan antara kedua variabel tersebut adalah 
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negatif, sehingga bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu (Desai et al. 

2003). Kendati demikian, otonomi fiskal cenderung membaik pada era sesudah 

tahun 2001 yang ditandai dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi daerah 

seiring dengan penerapan otonomi fiskal. d. Sekurang-kurangnya terdapat dua 

alasan yang dapat menjelaskan fenomena otonomi fiskal yang kurang favourable 

sebelum periode reformasi fiskal, yakni (i) kurangnya kompetensi para aparatur dan 

politisi daerah dalam menetapkan instrumen pendapatan daerah, dan (ii) monitoring 

pemerintah pusat atas penerapan Perda tentang pajak dan retribusi daerah yang 

kurang efektif. 

Hadi Sasana (2009) menyimpulkan beberapa hasil penelitiannya yakni (1) 

Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif 

terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. (2). 

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang 

positif terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Jawa Tengah. (3). 

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang 

negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah. (4). 

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang 

positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah. (5). 

Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang 

positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah. (6). 

Jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang 

negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

Neli Agustina (2010) menyimpulkan hasil penelitian bahwa (1) Transfer 

pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan memberikan pengaruh positif 

terhadap tax effort daerah. Dana perimbangan dalam bentuk DAU mempunyai 
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pengaruh paling besar terhadap peningkatan tax effort daerah dibandingkan dengan 

komponen dana perimbangan lainnya, DBH maupun DAK. Transfer pemerintah 

pusat efektif diberikan sebagai stimulus atau dana pendukung bagi pemerintah 

daerah untuk menggali berbagai potensi lokal yang dimiliki untuk peningkatan PAD 

melalui peningkatan tax effort daerah. Transfer pemerintah pusat menjadi insentif 

bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian ini 

mendukung temuan Stine (1994), yang menunjukkan bahwa penurunan transfer 

akan mengakibatkan penurunan penerimaan daerah sendiri selain menurunkan 

pengeluaran daerah. Hal ini disebabkan turunnya penerimaan pajak karena publik 

merespon negatif terhadap peningkatan harga-harga pelayanan publik. (2) Jumlah 

keseluruhan dana APBD baik yang berasal dari PAD maupun dana perimbangan 

menjadi sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan di daerah, termasuk pembangunan ekonomi dalam rangka 

mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ditunjukkan dengan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. (3) Elastistas pertumbuhan ekonomi daerah 

akibat perubahan PAD, DBH, DAU dan DAK bernilai positif. Hal tersebut juga 

menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer pusat masih 

tinggi, terutama dalam bentuk DAU untuk membiayai pembangunan ekonomi 

daerah. Berdasarkan hasil penelitian maka beberapa saran ke depan antara lain : 

(1) mendorong peningkatan PAD dengan melihat kondisi dan potensi daerah 

masing-masing namun tetap memperhatikan dampaknya terhadap daya tarik 

investasi pada daerah yang bersangkutan, (2) pemberian dana perimbangan efektif 

diberikan sebagai stimulus bagi daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD 

melalui peningkatan tax effort daerahnya. Perlu adanya pengawasan dari 

pemerintah atasannya dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana 
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perimbangan sesuai dengan fungsinya sebagai stimulus bagi peningkatan 

penerimaan PAD dan (3) kajian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menelaah 

pengaruh cara pengalokasian dana transfer dari pusat untuk pengeluaran 

pembangunan daerah yang dialokasikan keberbagai sektor dalam APBD terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Joko Tri Haryanto (2004) melakukan penelitian dengan judul Desentralisasi 

fiskal dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi studi kasus : 

Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan metode estimasi panel data sebanyak 30 

provinsi di Indonesia mulai tahun 2001 hingga 2004. Di dalam analisis dipilih 

beberapa variabel kontrol yang terdiri dad pendidikan, pengangguran, ketimpangan 

daerah, infrastruktur, jumlah penduduk dan keterbukaan daerah. Dari hasil analisis 

di dapat beberapa kesimpulan bahwa variabel pendidikan signifikan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi secara psoitif. Sedangkan variabel pengangguran terbukti 

signifikan negatif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil yang berbeda 

didapatkan oleh variabel ketimpangan daerah, jumlah penduduk dan infrastrutur 

yang temyata signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. 

Sedangkan variabel keterbukaan daerah signifikan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi namun kadang positif kadang negatif tergantung keberadaan variabel 

tersebut. Dilihat dad indikator desentralisasi fiskal, maka indikator belanja daerah 

terbutki signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif. Sedangkan 

indikator penerimaan terbukti signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

secara positif. Indikator gabungan temyata tidak signifikan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi sedangkan indikator PAD terbukti signifikan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi secara positif. 
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Sitti Parhah (2003) menyimpulkan bahwa dampak desentralisasi fiskal 

terhadap kesenjangan pendapatan antardaerah lebih terasa di Kawasan Timur 

Indonesia (KTI) dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hal ini 

ditunjukkan dengan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di KTI dan 

berada diatas rata-rata nasional. Pulau Jawa dan Bali merupakan daerah yang 

paling rendah pertumbuhan ekonominya dengan adanya kebijakan desentralisasi 

fiskal. Kesimpulan secara umum menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal 

di Indonesia belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah.  

Daslan Simanjuntak (2006). Menelititi tentang Analisis Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Labuhan Batu Sumatra 

Utara. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat otonomi fiskal dan pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Labuhan Batu pada pasca otonomi daerah periode 2001 - 2005. Hasil empiris 

menunjukkan sumber penerirnaan PAD dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten 

Labuhan Batu terus mengalami peningkatan. Untuk tingkat otonomi fiskal dan Indeks 

Kemampuan Rutin (IKR), efektivitas serta efisiensi. kinerja pengelolaan anggaran 

keuangan Kabupaten Labuhan Batu berada pada skala interval sangat kurang. 

Berdasarkan statistik pertumbuhan ekonomi pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun sebelumnya menunjukkan 

pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan nilai elastisitas (nilai koefisien regresi) 

peranan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Labuhan Batu pada periode 2001-2005. Implikasi dari penelitian ini 

menunjukkan pentingnya mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat 

dengan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal 
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dengan pengawasan dan pelaksanaan yang optimal sehingga terwujud ekonomi 

daerah yang lebih komprehensif. 

Suparno (2010) menyimpulkan bahwa hasil analisis mengindikasikan bahwa 

kebijakan desentralisasi fiskal justru memberikan dampak yang signifikan terhadap 

peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Setelah desentralisasi diberlakukan, 

tingkat pengangguran terbuka bertambah 3,01% dibanding sebelum desentralisasi. 

Sementara itu, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan 

adalah pengeluaran pemerintah, pengangguran, populasi, inflasi, keterbukaan 

daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal. Dari hasil analisis regresi data panel 

dapat dilihat bahwa peningkatan inflasi sebesar 1% akan meningkatkan jumlah 

penduduk miskin di propinsi yang bersangkutan sebanyak 6414 jiwa. Peningkatan 

inflasi akan menyebabkan tingkat harga terutama harga barang kebutuhan pokok 

melonjak. Akibatnya semakin banyak masyarakat yang tidak mampu mencukupi 

kebutuhan hidupnya sehingga jatuh menjadi miskin. Demikian juga dengan 

peningkatan jumlah penduduk/populasi (POP) sebanyak 1000 jiwa di propinsi terkait 

yang akan menyebabkan kemiskinan meningkat sekitar 144 jiwa. Apabila 

peningkatan populasi tidak diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan 

peningkatan stok pangan akan menyebabkan penduduk miskin semakin bertambah. 

Sementara peningkatan pengeluaran pemerintah di daerah sebesar 1 milyar rupiah 

akan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 153 jiwa. Dampak dari 

pengeluaran pemerintah untuk peningkatan layanan publik dan perbaikan 

infrastruktur akan mendorong bergairahnya investasi sehingga semakin banyak 

orang yang akan terlibat didalam perekonomian sehingga jumlah penduduk yang 

miskin semakin berkurang. Peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 1000 orang 

menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 579 orang di wilayah 
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bersangkutan. Bila seseorang menganggur maka ia tidak akan mampu memenuhi 

kebutuhan dasar keluarganya. Pada gilirannya mereka akan hidup di bawah garis 

kemiskinan. Sementara peningkatan ekspor dan impor sebesar 1 milyar rupiah akan 

mampu mengurangi kemiskinan sebanyak 9 orang. Peningkatan keterbukaan 

daerah akan menyebabkan ekonomi semakin bergairah yang akan menciptakan 

lapangan kerja baru sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Hasil 

analisis regresi yang diperoleh sejauh ini mengindikasikan bahwa penerapan 

desentralisasi fiskal justru memberikan dampak yang bertolak belakang bagi 

kemiskinan. Kesimpulan ini didukung pula oleh survei iklim investasi yang dilakukan 

oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia bekerja sama dengan Badan Pusat 

Statistik yang menunjukkan bahwa ketidakpuasan responden terhadap praktek 

korupsi dan pemungutan liar serta tambahan pungutan dan peraturan daerah yang 

telah merugikan iklim investasi lokal. 

Darwanto, dan Yulia Yustikasari (2007), Variabel penelitian ini adalah: (1) 

Pertumbuhan Ekonomi; (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan (3) Dana Alokasi 

Umum (DAU) sebagai variabel bebas, sedangkan variabel Belanja Modal, 

merupakan variabel terikat. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah 

menggunakan analisis pemodelan ekonometrika multiple regression dengan metode 

estimasi OLS (ordinary least square). Uji analisis data panel melalui uji parsial dan 

uji secara simultan. Model penelitian ini juga diuji Goodness of Fit Test. Pada 

Pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi secara normal, 

bebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian 

terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel 

pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal. Hasil 
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pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F 

dengan hasil nilai signifikansi 0.01 yang berarti secara simultan seluruh variabel 

independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal. 

Pengujian secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model 

menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh 

positif terhadap belanja modal dalam APBD. Persamaan penelitian Darwanto Yulia 

Yustikasari, ini dengan penelitian yang sedang diadakan ini adalah, sama-sama 

memiliki variabel Pendapatan Asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi tingkat 

regional (provinsi), di mana PAD sama-sama dihipotesiskan berpengaruh terhadap 

Belanja Publik. Sedangkan Perbedaan penelitian ini adalah: Bila penelitian Darwanto 

Yulia Yustikasari menghipotesiskan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap 

Belanja Publik, sedangkan pada penelitian ini justru Belanja Publik berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. alat analisis yang dipergunakan, dan metode 

estimasi. Pada penelitian Darwanto Yulia Yustikasari menggunakan metode estimasi 

OLS, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode Maksimum 

Likelihood.data, dan periode penelitian juga berbeda. Di samping itu, Darwanto Yulia 

Yustikasari, 2007 menitik beratkan penelitiannya pada PAD, DAU, Pertumbuhan 

Ekonomi yang berpengaruh terhadap Belanja Publik. 

David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007),. Hubungan Antara Dana Alokasi 

Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. Variabel 

penelitian ini adalah: (1) Pendapatan Perkapita; (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

(3) Dana Alokasi Umum (DAU); dan (4) Belanja Modal. Model yang dibuat dengan 

mengemukakan hipotesis: (1) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap 

Belanja Modal; (2) Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD); (3) Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan 
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perkapita; (4) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan 

perkapita. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah menggunakan analisis 

pemodelan ekonometrika multiple regression dengan metode estimasi ML 

(Maksimum Likelihood). Uji analisis data panel melalui uji parsial dan uji secara 

simultan dengan pemodelan Path Analysis dengan menggunakan Structural 

Equation Modeling (SEM). Model penelitian ini juga diuji Goodness of Fit Test. Pada 

Pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi secara normal, 

bebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian 

terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum sangat 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. Belanja modal mempunyai dampak yang 

signifikan dan negatif terhadap pendapatan perkapita dalam hubungan langsung, 

tetapi juga mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung 

melalui Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh 

terhadap Pendapatan perkapita, tetapi pertumbuhan yang terjadi masih kurang 

merata sehingga banyak ketimpangan (gap) ekonomi antar daerah. Dana Alokasi 

Umum mempunyai dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

melalui Belanja Modal. Persamaan penelitian David Harianto dan Priyo Hari Adi, ini 

dengan penelitian yang sedang diadakan ini adalah, sama-sama memiliki variabel 

Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Belanja Publik atau belanja modal. Penelitian ini 

sama-sama menggunakan pemodelan structural equation model (SEM) dengan 

persamaan simultan. 

Mohammad Abud Musa’ad (2002) Otonomi Khusus Papua: Issu Pokok dan 

Perkembangannya (Papua Special Autonomy: Principal Issues and Development). 

Sumber Keungan Provinsi Papua: (1) PAD (pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

BUMD dan kekayaan daerah lainnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah); (2) 
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dana perimbangan:bagi hasil pajak (PBB 90%, BPHTB 80%, PPh orang pribadi 

20%), bagi hasil SDA (kehutanan 80%, perikanan 80%, pertambangan umum 80%, 

pertambangan minyak bumi 70%, pertambangan gas alam 70%), DAU dan DAK 

(sesuai peraturan per-undang2an); (3) penerimaan khusus dalam rangka otonomi 

khusus (setara 2% dari DAU nasional); (4) dana tambahan dalam rangka 

pelaksanaan otonomi khusus (ditetapkan Pemerintah & DPR berdasarkan usulan 

provinsi); (5) Pinjaman Daerah; (6) dan lain-lain penerimaan yang sah;  

Siti Komariah (2009), Otonomi Khusus dan Percepatan Pembangunan di Tanah 

Papua . Hasil yang didapatkan adalah hasil pembangunan sebelum otonomi khusus 

adalah belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua selama 

puluhan tahun, sangat mengecewakan masyarakat Papua. Melalui pemberlakuan 

Otonomi Khusus, masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Provinsi 

Papua Barat memiliki kewenangan yang sangat luas. Pemerintah Kabupaten/Kota 

dapat mengatur segala sesuatunya bagi peningkatan kemakmuran masyarakat 

berdasarkan peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-undang 

Otonomi Khusus. Melalui kebijakan Otonomi Khusus, penyelenggaraan kerjasama di 

bidang ekonomi, perdagangan, investasi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, 

terbuka lebar dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. 

Nuralam (2010), Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja langsung, sehingga naik turunnya dana desentralisasi fiskal yang 

dialokasikan kepada Daerah akan diikuti dengan naik turunnya belanja langsung. 

Hal ini mengindikasikan bahwa jika suatu daerah ingin meningkatkan belanja 

langsungnya maka seyogyanya alokasi belanja langsung di tingkatkan seiring 

dengan peningkatan dana desentralisasi fiskal. Otonomi Khusus Papua tidak 

berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung sehingga naik turunnya dana 
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otonomi khusus di Papua tidak akan diikuti dengan naik turunnya belanja langsung. 

Ini mengindikasikan bahwa dana otonomi khusus Papua peruntukannya lebih dititik 

beratkan pada sektor lain sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap 

peningkatan belanja langsung. Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan 

terhadap belanja tidak langsung, sehingga naik turunnya dana desentralisasi fiskal 

tidak akan diikuti oleh naik turunnya belanja tidak langsung. Ini mengindikasikan 

bahwa dana desentralisasi fiskal di Papua peruntukannya lebih dititik beratkan pada 

sektor lain seperti pada alokasi belanja langsung, sedangkan untuk belanja tidak 

langsung dibiayai oleh sumber dana yang lain seperti dana otonomi khusus Papua. 

Otonomi khusus Papua berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja tak 

langsung, sehingga naik turunnya dana otonomi khusus akan diikuti oleh naik 

turunnya belanja tidak langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa jika suatu daerah 

ingin meningkatkan dana belanja tak langsungnya maka seyogyanya alokasi belanja 

tak langsung di tingkatkan saat dana otonomi khusus meningkat. Desentralisasi 

Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga 

naik turunnya dana desentralisasi fiskal akan diikuti oleh naik turunnya pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah maka seyogyanya dana desentralisasi fiskal tumbuh secara positif. 

Otonomi Khusus Papua berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi sehingga naik turunnya dana otonomi khusus akan diikuti oleh naik 

turunnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa jika suatu daerah 

yang mendapatkan dana otonomi khusus ingin meningkatkan pertumbuhan 

ekonominya maka seyogyanya dana otonomi khusus juga bertumbuh secara positif.  
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BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

Perdebatan yang mengemuka berkaitan dengan desentralisasi fiskal telah

berlangsung cukup lama. Isu utama yang menarik untuk didiskusikan mengenai

keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa secara teori, desentralisasi fiskal

cukup bagus dalam kerangka pembangunan suatu bangsa atau daerah.

Kendatipun demikian, dampak pendelegasian kewenangan pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah terhadap tingkat kesejahteraan penduduk tidak selalu

didukung oleh bukti empiris yang memadai. Dengan demikian, secara umum

dapat penulis katakan bahwa potensi kontribusi desentralisasi fiskal terhadap laju

pembangunan akan bergantung kepada ruang dan waktu. Artinya, dampak positif

desentralisasi fiskal yang terjadi pada suatu negara atau daerah dalam periode

tertentu belum bisa dijadikan tolok ukur bahwa transfer keuangan publik

antarpemerintah akan memberikan imbas positif pula di daerah lain pada waktu

yang sama.

Bahl dan Linn (1992) berpendapat bahwa pendelegasian sebagian urusan

keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan

konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Pernyataan

ini didukung oleh dua argumen sebagai berikut. Pertama, median vote theory

yang memaparkan tentang respon dunia usaha atas selera dan preferensi

masyarakat daerah. Pelayanan publik disesuaikan dengan kehendak dan

permintaan masyarakat setempat. Kedua, fiscal mobility theory yang

menggambarkan tingkat mobilitas penduduk antardaerah yang dipicu oleh tingkat
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kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Perbaikan kualitas hidup orang akan

mendorong mereka untuk memilih daerah yang menyediakan pelayanan publik

yang lebih baik (Bahl dan Linn 1992). Dengan demikian, pembangungan

ekonomi suatu daerah akan berimbas pada penciptaan sektor publik di daerah

(Oates 1993).

Bertolak belakang dari pendapat di atas bahwa sebelumnya, Oates (1972)

menegaskan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan outcome dari

kesesuaian preferensi masyarakat dengan Pemerintah Daerah yang tercipta

karena makin pentingnya peran Pemda dalam otonomi daerah. Secara teori,

pendelegasian fiskal kepada pemerintah yang berada di level bawah diperkirakan

memberikan peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah memiliki

kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi

dibandingkan dengan pemerintah pusat, sehingga dapat memberikan pelayanan

publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan oleh

pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena

mereka berhadapan langsung dengan penduduk daerah/kota yang

bersangkutan.

Argumentasi lain yang mendasari adalah munculnya ‘kompetisi’ atau

persaingan antardaerah akan meningkatkan kesamaan pandangan antara apa

yang diharapkan oleh masyarakat dengan suatu program yang dijalankan oleh

pemerintahnya (Davoodi dan Zou 1998). Sejalan dengan hal tersebut, Oates

(1993) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal berpotensi memberikan

kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintahan dan laju

pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, berdasarkan hasil analisis atas 58 negara

ditemukan bahwa rendahnya tingkat desentralisasi fiskal akan mereduksi tingkat

pendapatan per kapita masyarakat (Oates 1993).
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Dalam sebuah penelitian atas 46 negara maju dan negara berkembang,

Avoodi dan Zou (1998) mengungkapkan bahwa tidak terdapat hubungan antara

desentralisasi fiskal dan tingkat kemajuan ekonomi di negara-negara industri.

Riset menggunakan estimasi panel data selama periode 1970 s.d. 1989.

Disamping menyimpulkan hal tersebut di atas, kedua peneliti tersebut juga

menemukan bahwa makin tinggi tingkat desentralisasi fiskal kepada daerah

maka performa ekonomi di negara-negara berkembang akan makin tereduksi.

Penemuan ini didukung oleh hasil riset yang dilakukan oleh Woller dan Phillips

(1998) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempunyai dampak

yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara

berkembang. Simpulan riset ini diperoleh setelah mereka melakukan penelitian

atas 23 negara berkembang selama jangka waktu 1974 s.d. 1991.

Dua penelitian di atas mencakup data lintas bangsa (cross-country data)

dalam periode tertentu. Bagaimanakah pola (pattern) hubungan antara

desentralisasi fiskal dengan pembangunan di suatu negara apabila kita

menganalisis berdasarkan pendekatan lintas waktu (time series) dan lintas

daerah/negara bagian/propinsi (cross section)? Dua penemuan berikut

memberikan gambaran betapa desentralisasi fiskal justru menjadi penghambat

roda perekonomian di daerah. Pertama, Zhang dan Zou (1998) yang

mengobservasi pertumbuhan ekonomi propinsi (regional economic growth) di

China. Berdasarkan hasil analisisnya atas indikator ekonomi dalam kurun waktu

tahun 1980 s.d. 1992, mereka berkesimpulan bahwa desentralisasi fiskal yang

dilaksanakan di negeri tirai bambu tersebut telah menggerus pertumbuhan

ekonomi daerah. Kedua, Xie et al. (1999) telah melakukan penelitian tentang

dampak devolusi fiskal terhadap tingkat kesejahteraan penduduk di seluruh

negara bagian di Amerika Serikat selama periode 1948 s.d. 1990. Hasil riset
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mereka membuktikan bahwa desentralisasi fiskal kurang menguntungkan bagi

pembangunan.

Ketidakberhasilan riset di atas dalam membuktikan kontribusi positif

desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi mungkin disebabkan oleh

kelemahan metodologi penelitian yang digunakan. Akai dan Sakata (2002)

mengkritisi hasil penelitian yang dilakukan Zhang dan Zou (1998) dan Xie et al.

(1999). Cakupan waktu yang digunakan dalam penelitian mereka telah

memasukkan periode pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa (remarkable

economic growth) yang pernah terjadi di China dan Amerika Serikat. Dalam

periode booming perekonomian tersebut sangat dimungkinkan adanya intervensi

pemerintah pusat yang di luar batas kewajaran guna meredam eksternalitas

dalam tahap tahap awal pembangunan. Dengan demikian, bukan merupakan hal

yang mengejutkan apabila hubungan antara desentralisasi fiskal dan

pertumbuhan ekonomi adalah negatif di dua negara tersebut.

Selanjutnya, Akai dan Sakata (2002) mengomentari pula hasil riset

Davoodi dan Zou (1998) yang menggunakan data lintas bangsa. Kelemahan

dari metode ini adalah sulitnya kita menganalisis efek dari desentralisasi fiskal di

tiap-tiap negara mengingat adanya perbedaan budaya, institusi, dan pengalaman

sejarah. Apabila tidak dilakukan penyesuaian (adjustment) guna

mengharmonisasi perbedaan antarbangsa tersebut, maka tidaklah mudah bagi

kita untuk melakukan generalisasi atas dampak desentralisai fiskal terhadap taraf

hidup masyarakat.

Dilatarbelakangi oleh beberapa kelemahan metode di atas, Akai dan Sakata

(2002) mengembangkan kerangka penelitian dengan mengesampingkan periode

booming ekonomi, memfokuskan pada satu negara, dan menggunakan data

terkini kinerja ekonomi. Dengan kata lain, cakupan waktu yang digunakan lebih

pendek daripada penelitian penelitian sebelumnya. Studi yang mereka lakukan
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adalah meneliti hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan

ekonomi di tiap-tiap negara bagian di Amerika Serikat pada tahun 1992. Hasil

riset ini menegaskan bahwa terdapat kontribusi positif desentralisasi fiskal di

Amerika Serikat terhadap perbaikan ekonomi negara bagian. Penelitian lain yang

mendukung teori desentralisasi fiskal adalah Desai et al. (2003) yang mengklaim

bahwa otonomi fiskal di Rusia memberikan stimulus dalam pemulihan produksi

nasional di Rusia pada era 90-an.

Hasil riset yang menyatakan adanya potensi desentralisasi fiskal sebagai

penggerak roda perekonomian, berdasarkan uraian di atas, ditemukan di negara-

negara yang relatif mapan, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Belum banyaknya

studi yang menyoroti peranan pendelegasian fiskal ke pemerintah daerah di

negara berkembang, menjadi salah satu alasan yang mendorong penulis untuk

melakukan penelitian yang sama dengan objek negara berkembang, yakni

Indonesia. Disamping itu, sangat menarik untuk dikaji mengenai pattern

hubungan antara kedua variabel, desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi,

antara sebelum dan sesudah tahun 2001. Dengan demikian pertanyaan riset

yang dikemukakan dalam tulisan adalah : (1) apakah desentralisasi fiskal telah

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan (2) apakah rejim baru

desentralisasi fiskal yang digulirkan sejak tahun 2001 memberikan dampak yang

relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah?. Hipotesis yang penulis ajukan

dalam riset ini adalah bahwa sesuai dengan teori dan mengacu hasil penelitian

Akai dan Sakata (2002) dan Desai et al. (2003), maka desentralisasi fiskal

berpotensi memberikan dampak yang kondusif untuk pembangunan daerah,

dimana era baru (pasca 2001) desentralisasi fiskal memberikan kontribusi yang

lebih baik dibandingkan dengan desain pendelegasian fiskal pada periode

sebelumnya.
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Desentralisasi sesungguhnya merupakan alat/instrumen untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang efisien dan partisipatif (Tanzi, 2002). Jadi, dia

bukan merupakan tujuan. Namun, mesti dipahami bahwa desentralisasi adalah

instrumen yang kompleks sedemikian sehingga nampaknya tidak bisa hanya

dikaitkan dengan satu tujuan tertentu yang tunggal. Desentralisasi bisa memiliki

banyak tujuan, sehingga terdapat resiko munculnya harapan yang berlebihan

dari kebijakan ini (Bird, 1999). Akan tetapi, harapan akan membaiknya layanan

publik dan berkurangnya kemiskinan, walaupun mungkin menambah dimensi dari

desentralisasi, merupakan hal yang sangat wajar bahkan sahih. Dillinger (1994)

dalam observasinya tentang pelaksanaan desentralisasi di berbagai belahan

dunia menemukan bahwa pemicu dilakukannya kebijakan ini adalah keinginan

atau upaya untuk memperoleh layanan publik yang lebih baik.

Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan

fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Semakin

besar suatu negara (dilihat dari penduduk dan luas wilayah) maka biasanya

semakin kompleks dan “heterogen” pemerintahannya, yang tercermin dari

tingkatan pemerintah daerah. Desentralisasi (dan sentralisasi) adalah cara untuk

melakukan penyesuaian tata kelola pemerintahan dimana dilakukan distribusi

fungsi pengambilan keputusan dan kontrol. Secara garis besar, dalam rangka

melihat dampak atau kaitannya dengan layanan publik dan kemiskinan,

desentralisasi bisa dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1999):

a. Desentralisasi politik, melimpahkan kepada daerah kewenangan yang lebih

besar menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan,termasuk

penetapan standar dan berbagai peraturan.

b. Desentralisasi administrasi, berupa redistribusi kewenangan, tanggung

jawab dan sumber daya di antara berbagai tingkat pemerintahan. Kapasitas

yang memadai disertai kelembagaan yang cukup baik di setiap tingkat
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merupakan syarat agar hal ini bisa efektif.

c. Desentralisasi fiskal, menyangkut kewenangan menggali sumbersumber

pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih

tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Lebih jauh dalam kaitannya dengan penyediaan layanan publik, pemerintah

(pusat maupun daerah) bisa juga menyerahkan fungsi kepada swasta lewat

deregulasi dan privatisasi. Ini menjadi pilihan yang menarik Apalagi kalau

dikaitkan dengan kenyataan bahwa kemampuan keuangan pemerintah dan

pemerintah daerah itu relatif terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk

menyediakan infrastruktur dasar dan berbagai fasilitas layanan publik di seluruh

negeri. Namun, pidato ini tidak akan menyentuh isu-isu tersebut, melainkan lebih

menekankan pada aspek ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan

desentralisasi serta bagaimana dampaknya pada kesejahteraan masyarakat

secara umum. Kaitan dengan kesejahteraan di sini dicoba dilihat dari bagaimana

perkembangan penyeraoan tenaga kerja yang dianggap akan memiliki pengaruh

kuat terhadap tingkat kemiskinan di dalam masyarakat (Von Braun, 2002). Jadi

perihal bagaimana desentralisasi bisa berperan dalam pengentasan kemiskinan

juga akan dibahas. Namun, patut diberikan catatan di sini bahwa pola dan

penyebab kemiskinan yang mungkin spesifik di suatu negara (misalnya:

diskriminasi dan sumber daya yang sangat kurang), bersama dengan kondisi tata

kelola pemerintahannya akan sangat mempengaruhi efektivitas peran

desentralisasi.

Di dalam penelitian ini, penyusunan indikator desentralisasi fiskal bukan

merupakan hal yang mudah mengingat pergeseran otoritas fiskal dari pusat ke

daerah dapat ditinjau dari berbagai macam perspektif seperti dari sisi

penerimaan, pengeluaran maupun dari sisi otonomi/kemandirian daerah. Dengan
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demikian, cukup sulit untuk mendapatkan indikator tunggal yang merefleksikan

desentralisasi fiskal secara komprehensif.

Akai dan Sakata (2000) menjelaskan bahwa guna menguji secara statistik

kontribusi dana transfer antar pemerintah terhadap kinerja ekonomi, ada baiknya

bagi kita untuk memformulasikan kriteria desentralisasi fiskal secara kuantitatif.

Pada umumnya, pendelegasian fiskal tersebut sering dipandang sebagai

penyerahan otoritas terkait dengan keputusan dalam pembangunan daerah.

Semakin banyak kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, maka

derajat desentralisasi fiskal semakin tinggi.

Beberapa literatur membahas tentang penggunaan ukuran desentralisasi

fiskal yang sering dikaitkan dengan perspektif akuntansi seperti pendapatan dan

pengeluaran. Hal ini terlihat dari beberapa contoh berikut. Zhang dan Zou (1998)

mengusulkan penggunaan indikator yang menyertakan pengeluaran pemerintah

propinsi dalam nilai per kapita. Sementara itu Woller dan Phillips (1998) dalam

menganalisis hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional,

menggunakan indikator atau ukuran yang berkaitan dengan rasio pendapatan

dan pengeluaran pemerintah daerah. Indikator ini digunakan baik dengan

memperhitungkan dana perimbangan maupun yang mengesampingkan dana

transfer dari pemerintah pusat.

Namun demikian, Akai dan Sakata (2002) berpendapat bahwa pendekatan

di atas kurang dapat menghitung derajat/tingkatan desentralisasi fiskal secara

tepat, kecuali apabila mempertimbangkan dua hal berikut. Pertama, pengeluaran

oleh pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dapat bersumber dari block transfer

yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan demikian, porsi pengeluaran oleh

pemerintah daerah yang besar tidak serta merta mengindikasikan adanya

kemandirian (otonomi daerah). Hal ini karena dana perimbangan yang diterima

tersebut merupakan salah satu perwujudan otorisasi dari level pemerintah yang
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lebih tinggi. Isu kedua adalah, terkait dengan pelaksanaan otonomi. Kendati porsi

pengeluaran atau penerimaan pemerintah daerah terhadap pos penerimaan dan

pengeluaran pemerintah pusat tidak besar, namun suatu daerah dapat dikatakan

memiliki kemampuan fiskal secara otonom apabila terdapat sumber PAD yang

cukup besar.

Besley (1997) mengelompokkan berbagai pendekatan pengentasan

kemiskinan dalam dua jenis, yakni pendekatan teknokratis dan institusional/

kelembagaan. Pendekatan pertama menekankan pada penentuan target dan

eksplorasi dari desain program yang mencoba untuk mengarahkan sumber daya

dan dana yang terbatas kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Sedangkan pendekatan kedua menekankan bahwa orang miskin tidak berdaya

secara politis, dan bahwa rendahnya kemampuan SDM pemerintah ditambah

dengan korupsi menyebabkan rendahnya kualitas layanan publik. Sehingga,

dengan demikian, upaya mengentaskan kemiskinan membutuhkan

pengembangan kelembagaan, perubahan struktur politik, perbaikan tata kelola,

dan juga perubahan sikap terhadap kelompok miskin (baca: keberpihakan).

Kebijakan desentralisasi akan punya implikasi atau kaitan yang erat dengan

kedua pendekatan ini.

Keberadaan  fakta empiris  yang telah  ditemukan  oleh peneliti – peneliti

tersebut  diatas.  Berdasarkan  penelitian tersebut  penelitian ini  akan

menganalisis  kausalitas  antara desentralisasi fiskal dan otonomi khusus dan

pertumbuhan ekonomi.   Secara intuitif, Oates (1993) menyatakan  keberadaan

relasi  langsung  yang terbingkai  antara  variabel sektor publik,  stabilitas makro

ekonomi dan kelembagaan politik.

Sesuai dengan tinjauan pustaka dan telaah teoritis yang telah dikemukakan

pada bagian terdahulu, ditemukan bahwa terdapat beberapa komponen yang

tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah, khususnya di
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Provinsi Papua, antara lain adalah: (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Dana

Desentralisasi Fiskal atau Dana Perimbangan yang terdiri dari: (i) Dana Bagi

Hasil Pajak; (ii) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; (iii) Dana Alokasi Umum; (iv) Dana

Alokasi Khusus; dan (3) Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua. Untuk mencapai

tujuan dan maksud pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yakni

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dalam

pelaksanaan tugas pemerintahan, memacu pertumbuhan ekonomi, serta

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka komponen-

komponen tersebut harus dikelola secara optimal melalui pengelolaan struktur

belanja pemerintah daerah, yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung.

Sumber pembiayaan daerah terbesar di Provinsi Papua berasal dari dana

perimbangan dan dana otonomi khusus Provinsi Papua, sementara proporsi

pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif

rendah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan

publik, dan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu

mengelola dana-dana tersebut secara efisien dan efektif, serta bertanggung

jawab. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat memacu kegiatan

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan

dana desentralisasi fiskal dan dana otonomi secara optimal melalui perumusan

kebijaksanaan struktur belanja pemerintah daerah yang proporsional untuk

mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua

Untuk mencapai penelitian tersebut, analisis yang digunakan  adalah yang

bersifat kuantitatif.  Pemilihan alat  analisis  dalam sebuah penelitian  disesuaikan

dengan tujuan dan permasalahan  yang menjadi ruang lingkupnya.   Sejauh

mana permasalahan  dikembangkan dalam hubungan antar variabel,

menentukan alat  analisis yang digunakan.  Hubungan antar variabel dalam
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penelitian ini  menggambarkan  keterkaitan  berangkai  antara variabel

dependen satu dengan variabel  dependen  lainnya, dimana  ada satu  atau

beberapa variabel   dependen berposisi  sebagai  variabel  independen sekaligus

sebagai  variabel  dependent.

Hubungan antar variabel  tersebut, dalam  model persamaan  terwujud

melalui  jointly variabel (variabel simultan) yang bersifat  sebagai variabel

endogen sekaligus  variabel  yang bersifat  sebagai variabel  eksogen. Variabel

endogen  nilainya ditentukan dalam model, sedangkan  variabel  eksogen

nilainya  ditentukan  diluar model.  Penentuan variabel  mana yang endogen dan

mana yang eksogen, tergantung  bagaimana variabel tersebut dikembangkan

berdasarkan  teori  yang mendasari  pemodelan.

Kerangka  pikir yang dibangun  pada penelitian ini  adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan desentralisasi  fiskal   dan otonomi  khusus di Papua

diharapkan akan meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  daerah otonom di

provinsi Papua

2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi  dalam kaitannya  dengan desentralisasi

fiskal dan otonomi khusus  mempunyai pola mekanisme ; berhubungan

positif  terhadap kesempatan kerja, berhubungan negative terhadap tingkat

kemiskinan di Provinsi Papua  serta berhubungan positif terhadap tingkat

kesejahteraan di Provinsi Papua

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka disusun dalam bentuk

diagram sebagai berikut :



 

Desentralisasi
Fiskal

X1

Otonomi
Khusus Papua

X2

Belanja
Langsung
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Belanja Tak
Langsung

Y2

Pertumbuhan
Ekonomi

Y3

Penyerapan Tenaga Kerja

Kemiskinan

Kesejahteraan
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3.2. Hipotesis

Hipotesis-hipotesis yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah :

1. Desentralisasi Fiskal dan Dana otonomi Khusus berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

2. Desentralisasi Fiskal dan Dana otonomi Khusus berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi

Papua.

3. Desentralisasi Fiskal, Dana Otonomi Khusus, Belanja Langsung dan Belanja

Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

4. Desentralisasi fiskal berpengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi di Propinsi Papua

5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja di Propinsi Papua

6. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung, negatif dan signifikan terhadap

kemiskinan di Propinsi Papua

7. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap

kesejahteraan di Propinsi Papua

8. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh langsung, positif dan signifikan

terhadap kesejahteraan di Propinsi Papua

9. Kemiskinan berpengaruh langsung, negatif dan signifikan terhadap

kesejahteraan di Propinsi Papua
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1.  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan melalui survei terhadap pelaksanaan otonomi 

daerah dan desentralisasi fiskal pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang merupakan 

metode ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan menemukan, 

menguji dan mengembangkan pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu 

(Sugiyono, 2008:5). 

Ditinjau dari tingkat eksplanasinya, penelitian ini adalah penelitian eksplanasi 

dengan tingkat asosiatif yang menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. 

Sugiyono (2008:12) berpendapat bahwa penelitian asosiatif merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar dua 

variabel atau lebih. Desain eksplanatif karena studi ini melakukan uji hipotesis 

dalam persamaan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap 

pertumbuhan ekonomi, penyerepan tenaga kerja, kemiskinan dan kesejahteraan 

di Propinsi  Papua. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan paradigma 

kuantitatif, yakni pengujian hipotesis dengan menggunakan data empirik dengan 

tujuan untuk pengembangan teoritis dan menjelaskan masalah penelitian yang 

telah dikemukakan pada bagian terdahulu.  

4.2.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan  pada tingkat kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi 

Papua. Penelitian ini berlangsung selama 5 bulan, yakni dari bulan Mei sampai 

dengan September 2010. 
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4.3.   Jenis dan Sumber Data 

Jenis data  menurut bentuknya (Sugiyono; 2008) yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang diperlukan 

ini adalah berupa laporan penerimaan dana-dana yang bersumber dari dana 

desentralisasi fiskal, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan kesejahteraan. 

Sedangkan data kualitatif sebagai pelengkap dari  data kuantitatif seperti kondisi  

umum wilayah penelitian serta data-data lainnya. 

Sementara itu, data menurut sumbernya adalah data primer dan sekunder 

(Sugiyono, 2009). Sesuai dengan metode penelitian ini adalah metode 

kuantitatif, maka sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumbernya 

langsung, melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain (Arikunto, 1996).  

Namun demikian,  kebutuhan akan data primer juga sangat diperlukan guna 

mendapatkan informasi akurat yang belum terakomodir dalam data sekunder.  

Ditinjau dari segi aspek waktu (Ali Muhidin dan Maman Abdul Rahman; 

2007) data sekunder yang akan dikumpulkan adalah data runtun waktu (time 

series) dan cross section selama 9 tahun (2001 sampai 2009), dengan 

pertimbangan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai 

diberlakukan sejak tahun 2001. 

Adapun data yang akan dikumpulkan di masing-masing kabupaten/kota yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini, meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) 

Dana Bagi Hasil Pajak, (3) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (4) Dana Alokasi 

Umum, (5) Dana Alokasi Khusus (9) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dan, (10) Pertumbuhan Ekonomi, (11) Jumlah angkatan kerja, (12) indeks 

kemiskinan dan (13) indeks kesejahteraan  serta beberapa data mengenai 

keadaan umum daerah sampel untuk melengkapi analisis dalam penelitian ini, 

(14)Otonomi Khusus, (15). Belanja langsung dan (16). Belanja Tidak Langung. 
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4.4.   Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, 

melalui penelusuran terhadap berbagai dokumen yang sudah ada serta dokumen 

lain yang terkait dengan studi ini. Sumber dokumen yang dimaksud berasal dari 

instansi yang berwenang mempublikasikan data tersebut di daerah ini, yakni 

Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota; Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Papua dan Instansi 

lain yang terkait dengan data yang diperlukan dalam studi ini.  

Data  yang digunakan berbentuk data time series (runtut waktu) dari tahun 

2001 sampai 2009 dan data cross section yang terdiri dari 8 (delapan) 

kabupaten/kota induk sehingga merupakan pooled data yaitu gabungan antara 

data time series dengan data cross section.   Kelebihan dari penggunaan data 

panel adalah: 1) Estimasi data panel dapat mempertimbangkan heterogenitas 

dengan memperkenalkan variabel-variabel individu spesifik. 2) Data panel dapat 

memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariabilitas, kurang kolinearitas 

antar variabel, derajat bebas yang lebih besar, dan lebih efisien. 3) Data panel 

lebih sesuai untuk mempelajari dinamika perubahan. 4) Data panel dapat secara 

lebih baik mendeteksi dan mengukur efek yang tidak dapat diamati dalam data 

cross section dan time series. 6) Data panel dapat digunakan untuk mempelajari 

model-model perilaku yang kompleks. 7) Data panel dapat meminimalisir bias 

yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu (Gujarati (2003), Aulia 

(2003). 

4.5 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki 

sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti. 

Sugiyono  (2008) menyatakan bahwa populasi adalah jumlah total dari seluruh 
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unit atau elemen di mana peneyelidik tertarik untuk diteliti. Dengan demikian, 

populasi merupakan seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk 

membuat beberapa kesimpulan. 

Berdasarkan tingkat agregasi penelitian atau unit analisis yakni pada tingkat 

pemerintah kabupaten/kota, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua, yang terdiri dari 8 (delapan) 

kabupaten/kota induk dan 12 (dua belas) kabupaten pemekaran.yang sudah 

dipimpin oleh seorang bupati definitif serta 9 (sembilan) kabupaten pemekaran 

yang masih dipimpin oleh seorang bupati care taker. 

Adapun kedelapan kabupaten/kota induk tersebut antara lain: (1) Kota 

Jayapura, (2) Kabupaten Jayapura, (3) Kabupaten Biak Numfor, (4) Kabupaten 

Nabire, (5) Kabupaten Yapen, (6) Kabupaten Mimika, (7) Kabupaten Merauke, 

dan (8) Kabupaten Jayawijaya. Sedangkan kabupaten pemekaran yang saat ini 

telah dipimpin oleh seorang bupati defenitif antara lain: (1) Kabupaten Sarmi, (2) 

Kabupaten Waropen, (3) Kabupaten Supiori, (4) Kabupaten Puncak Jaya, (5) 

Kabupaten Pegunungan Bintang, (6) Kabupaten Yahukimo, (7) Kabupaten 

Paniai, (8) Kabupaten Boven Digul, (9) Kabupaten Asmat, (10) Kabupaten Mappi, 

(11) Kabupaten Tolikara, dan (12) Kabupaten Keerom. Sementara kabupaten 

yang baru saja diresmikan pemekarannya antara Tahun 2008 s/d 2009, antara 

lain: (1) Kabupaten Lani Jaya, (2) Kabupaten Puncak, (3) Kabupaten Nduga, (4) 

Kabupaten Mambramo Raya, (5) Kabupaten Mambramo Tengah, (6) Kabupaten 

Dogiyai, (7) Kabupaten Deiyai, (8) Kabupaten Intan Jaya, dan (9) Kabupaten 

Yalimo.  

 Mengingat periode pelaksanaan administrasi pemerintahan kabupaten 

pemekaran tersebut masih relatif baru, sehingga data yang diperlukan belum 

tersedia secara lengkap, maka hanya kabupaten/kota induk yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini. 
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4.6   Metode Analisis Data 

4.6.1 Variabel Penelitian 

Menurut Burhan Bungin (2009: 57), bahwa  variabel adalah sebuah 

fenomena (yang berubah-ubah), dengan demikian maka bisa jadi tidak ada satu 

peristiwa di alam ini yang tidak dapat disebut sebagai variabel, bergantung 

bagaimana kualitas variabelnya, yaitu bagaimana bentuk variasi fenomena 

tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa, agar varabel dapat diukur maka variabel 

harus dijelaskan ke dalam konsep operasional variabel, untuk itu maka variabel 

harus dijelaskan parameter atau indikator-indikatornya (Bungin, 2009: 58). 

Di dalam penelitian ini,  variabel yang digunakan meliputi : Variabel eksogen, 

yakni  Desentralisasi Fiskal (X1),  Otonomi khusus  (X2)  dan  variabel endogen 

terdiri atas belanja langsung (Y1) , belanja tidak langsung (Y2),  pertumbuhan 

ekonomi  (Y3), penyerapan tenaga kerja (Y4), kemiskinan  (Y5) dan kesejahteraan  

(Y6) 

 

4.6.2  Model dan Teknik Analisis 

Asumsi Pada Analisis Jalur 

Pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi analisis jalur. Adapun asumsi 

tersebut adalah: 

 Dalam analisis path  hubungan antara variabel adalah linier dan aditif. 

 Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yakni hanya sistem aliran 

kausal ke satu arah. Sedangkan model yang mengandung kausal resiprokal 

tidak dapat dilakukan analisis path. 

 Variabel intervening dan dependen minimal dalam skala ukur interval 

 Observed variabel yang diukur tanpa kesalahan (instrument pengukuran valid 

dan reliable) 
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 Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar 

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yan relevan. 

Analisis data yang digunakan dala penelitian ini menggunakan analisis jalur 

(Path Analysis) dengan bantuan perhitungan melalui program SPSS. Analisis 

jalur merupakan suatu bentuk penerapan dari regresi berganda yang 

menggunakan diagram jalur sebagai petunjuk terhadap pengujian hipotesis yang 

komplek. Analisis jalur (Path Analysis) digunakan untuk menguji hubungan sebab 

akibat berdasarkan pengethuan, perumusan teori dan asumsi, juga dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian serta menafsir hubungan tersebut. 

Analisis jalur ini dikembangkan sebagai suatu metode untuk mempelajari 

pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Menurut Solimun (2002) langkah-langkah dalam analisis path adalah 

sebagai berikut: 

1) Merancang model berdasarkan konsep dan teori. 

2) Pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi analisis jalur.  

3) Pendugaan parameter atau perhitungan koefisien path. 

 Pendugaan parameter dengan model OLS, dimana di dalam software SPSS 

dihitung melalui analisis regresi, yakni dilakukan pada masing-masing 

persamaan secara parsial. 

4) Pemeriksaan validitas model 

 Sah tidaknya suatu hasil analisis bergantung pada terpenuhi atau tidaknya 

asumsi. 

5) Melakukan interpretasi hasil analisis 

a. Dengan memperhatikan hasil validitas model 

b. Menghitung pengaruh total dari setiap variabel yang mempunyai 

pengaruh kausal ke variabel endogen 
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Pengaruh langsung merupakan arah hubungan yang langsung antara 

variabel tanpa melalui variabel lain, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui 

variabel lain. Untuk melihat besarnya pengaruh langsung antar variabel dengan 

menggunakan koefisien regresi yang distandarisasi. Adapun besarnya pengaruh 

tidak langsung dalam analisis jalur adalah dengan cara mengalikan koefisien 

jalur pengaruh langsung variabel antara dengan variabel analisis terhadap 

variabel independen. Signifikansi dari pengaruh tidak langsung dapat dilihat dari 

signifikansi pada jalur pertama dengan signifikansi dari variabel perantara 

dengan variabel dependen. 

Dari analisis diatas, model berdasarkan konsep dan teori adalah : 

B.T.Langsung
Y2

Ekkonomi
Y3

Otonomi
X2

Fiskal
X1

B.Langsung
Y1

Miskin
Y5

T.Kerja
Y4

Sejahtera
Y6

e1
1e2

1

e3
1

e4
1

e5
1

e6

1

 
Gambar 4.1 Model Analisis 
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Persamaan untuk model hipotesis jalur adalah: 

Y1 = Py1x1 X1 + Py1x2 X2 + ε1 

Y2 = Py2x1 X1 + Py2x2 X2 + ε2 

Y3 = Py3x1 X1 + Py3x2 X2 + Py3y1 Y1 + Py3y2 Y2 + ε3 

Y4 = Py4y3 Y3 + ε4 

Y5 = Py5y3 Y3 + ε5 

Y6 = Py6Y3 Y3 + Py6y4 Y4 + Py6y5 Y5 + ε6 

Dimana: 

X1 : Desentralisasi Fiskal 

X2 : Otonomi Khusus Papua 

Y1 : Belanja Langsung 

Y2 : Belanja Tidak Langsung 

Y3 : Pertumbuhan Ekonomi 

Y4 : Penyerapan Tenaga Kerja 

Y5 : Kemiskinan 

Y6 : Kesejahteraan 

Ketepatan Model (Rm
2) 

Ketepatan model yang ada pada diagram jalur dapat dihitung dengan 

generalized R2 dengan rumus :  

R2model  = 1 - (1 - R2
1) (1 - R2

2) (1 - R2
3) (1 - R2

4) (1 - R2
5) (1 - R2

6) 

dimana  Ri
2 = Koefisien determinasi dari persamaan ke-i (i = 1,2,...,6) 

4.7.  Definisi Operasional 

1. Desentralisasi Fiskal  

  Desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi 
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pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota dalam satuan desimal 

2.  Pertumbuhan Ekonomi  

 Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) per tahun menurut harga konstan tahun 2000, yang dinyatakan 

dalam satuan persen.  

3.  Tenaga Kerja Terserap  

 Tenaga kerja terserap dalam data ini adalah jumlah penduduk berumur 10 

tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah 

atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, dengan lama 

bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu 

saat pendataan dilakukan, di masing-masing kabupaten/kota sampel di 

Provinsi Papua  dalam satuan orang. 

4.  Penduduk Miskin  

 Penduduk miskin dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin 

absolut dengan menggunakan kriteria dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

Jumlah penduduk miskin merupakan total penduduk miskin absolut yang 

berada di setiap kabupaten/kota dalam satuan orang/jiwa. 

5.  Kesejahteraan Masyarakat 

 Kesejahteraan masyarakat adalah tingkat layak hidup masyarakat yang 

diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial masyarakat yang 

diproksikan dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  yang 

dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Papua. 

6.  Belanja Langsung 

  Belanja langsung adalah belanja pemerintah kabupaten/kota yang meliputi: 

(1) belanja pegawai (honor yang sifatnya temporer); (2) belanja barang dan 

jasa; dan (3) belanja modal (pengeluaran yang manfaatnya cenderung 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan 
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daerah). Variabel ini diukur dalam satuan rupiah per tahun, sebagaimana 

tercantum dalam realisasi APBD kabupaten/kota. 

7.   Belanja Tidak Lansung  

  Belanja Tidak langsung Adalah adalah belanja pemerintah kabupaten/kota 

yang meliputi: (1) belanja pegawai (gaji pegawai negeri sipil); (2) belanja 

bunga; (3) belanja subsidi; (4) belanja hibah; (5) belanja bantuan sosial; (6) 

belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan desa; (7) belanja 

bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan desa; dan (8) 

belanja tak terduga. Variabel ini diukur dalam satuan rupiah per tahun, 

sebagaimana tercantum dalam realisasi APBD kabupaten/kota. 

8.  Dana Otonomi Khusus  

  Dana Otonomi Khusus adalah dana transfer Pemerintah Pusat sebagai 

implementasi pelaksanaan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Variabel ini diukur dalam satuan 

rupiah per tahun. 
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Evaluasi Kinerja Fiskal Daerah Provinsi Papua

Struktur penerimaan tiap-tiap Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota

memiliki komponen yang sama yaitu (1) Bagian sisa lebih anggaran tahun lalu,

(2) Pendapatan Asli Daerah, (3) Pendapatan yang berasal dari Pemberian

Pemerintah dan atau instansi lain yang lebih tinggi dan (4) Pinjaman Pemerintah

Daerah. Setelah desentralisasi fiskal tahun 2001, Bagian Pendapatan yang

berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Intansi lain yang lebih tinggi

khususnya pos Subsidi Daerah Otonomi dan Pos Bantuan Pembngunan

(INPRES) “ganti nama” menjadi DAU (Dana Alokasi Umum) (lihat statistik

keuangan Daerah 2002).

Pengeluaran Pemerintah Daerah dibagi atas Pengeluaran Rutin dan

Pengeluaran Pembangunan. Pengeluaran Rutin mencakup (1) Belanja Pegawai,

(2) Belanjan Barang, (3) Belanja Pemeliharaan, (4) Perjalanan Dinas, (5) Belanja

lain-lain, (6) Anggaran Pinjaman dan Bunga (7) Pensiun dan Bantuan, (8)

Ganjaran, Subdisi dan Sumbangan, (9) Pengeluaran yang tidak masuk bagian

lain, dan (10) Pengeluaran tak tersangka. Dalam bagian pengeluaran rutin

dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu :

1. Belanja Pegawai meliputi (1)

2. Non belanja pegawai (2 s/d 5)

3. Angsuran Hutang (6)

4. Bantuan Keuangan (7 dan 8)

5. Belanja “Tak jelas” (9 dan 10)
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Pengeluaran Pembangunan mencakup pengeluaran untuk 21 sektor

pembangunan, namun dalam bagian ini dibagi kedalam dua bidang yaitu :

1. Bidang ekonomi (sektor 1 s/d 10)

2. Bidang Sosial (Sektor 11 s/d 21)

Evaluasi fiskal Daerah ini dalam bagian ini meliputi tiga halaman, yaitu (1)

perkembangan penerimaan Daerah, (2). Pengeluaran Daerah dan (3) tingkat

desentralisasi Daerah. Untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih mendalam

maka masing-masing penerimaan, pengeluaran dan tingkat desentralisasi fiskal

diuraikan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten / kota di Papua

5.2 Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Realisasi penerimaan Pemerintah Papua selama periode penelitian

mengalami pertumbuhan fluktuatif, yang berkisar antara -55% pada waktu krisis

ekonomi tahun 1998/1999 hingga 78% pada awl desentralisasi fiskal tahun 2001.

Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua pada tahun 1990/91

sebesar Rp. 318 milyar, naik menjadi Rp 337 milyar tahun 1991/1992 atau

bertumbuh sebesar 6%. Kemudian pada tahun 1992/1993 naik lagi menjadi Rp.

384 milyar atau bertumbuh sebesar 14%. Pertumbuhan seperti ini terus

berlangsung hingga tahun 1997/1998 dengan rata-rata pertumbuhan 15.2% per

tahun. Namun pada saat krisis ekonomi tahun 1998 terjadi penurunan yang relatif

besar dan terjadi pertumbuhan -55% pada tahun 1998/1999. pada tahun

1999/2000 Penerimaan bertumbuh lagi sebesar 48%. Pertumbuhan positif terus

berlangsung sampai tahun 2001 dengan rata-rata pertumbuhan 47% per tahun.
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Tabel 5.1.
Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua 1990/1991 – 2000

Penerimaan PAD Dana perimbangan

TAHUN Nominal
(Ribu Rp)

Tumbuh
(%)

Nominal
(Ribu Rp)

Tumbuh
(%)

Nominal
(Ribu Rp)

Tumbuh
(%)

SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL

1990/1991 318658662 - 64659592 - 245868213 -

1991/1992 337483989 6 65384258 1 267385863 9

1992/1993 384077557 14 70204556 7 313284747 17

1993/1994 466707754 22 84768176 21 381004017 22

1994/1995 543559892 16 124141384 46 411345117 8

1995/1996 613429045 13 156859078 26 428636937 4

1996/1997 673819906 10 171953970 10 467245426 9

1997/1998 772628764 15 212842681 24 546820357 17

1998/1999 347839124 -55 122888667 -42 223351834 -59

1999/2000 515926104 48 187597434 53 247331574 11

2000 600279627 16 255078480 36 278327020 13
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)

Penerimaan Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa komponen namun

yang terbesar adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah ) dan Dana Perimbangan.

Sedangkan komponen lainnya dan kecil adalah siswa anggaran tahun lalu,

Pinjaman Daerah dan Penerimaan Lain.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun

1990/1991 adalah Rp. 64 milyar, naik menjadi Rp. 65 milyar tahun 1991/1992

atau bertumbuh 1%. Pada tahun 1992/1993 naik lagi menjadi Rp. 70 milyar atau

bertambah 7%. Pertumbuhan positif terus berlangsung hingga tahun 1997/1998

dengan rata-rata pertumbuhan 25% per tahun. Pada masa krisis ekonomi tahun

1998 terjadi penurunan hingga -42% dibanding tahun sebelumnya menjadi hanya

Rp. 123 milyar. Sejak tahun 1999/2000 PAD naik lagi dengan laju pertumbuhan

53%, tahun 2000 bertumbuh lagi 36% menjadi Rp. 225 milyar. Pertumbuhan

tertinggi PAD terjadi pada awal desentralisasi fiskal tahun 2001 sebesar 66%.
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Pertumbuhan positif terus berlangsung hingga periode 2001/2003 dengan rata-

rata pertumbuhan 22.5% per tahun.

Dana Perimbangan, yang dulu dikenal dengan “Penerimaan dari

Pemerintah atau Intansi yang lebih tinggi” mengalami fluktuasi nilai selama

periode penelitian. Sejak tahun 1990/1991 hingga tahun 1998 selalu meningkat

dengan rata-rata pertumbuhan 12.4% per tahun. Jika pada tahun 1990/1991

Dana Perimbangan sebesar Rp. 245 milyar, maka pada tahun 1997/1998 telah

menjadi Rp. 547 milyar. Pada tahun 1998/1999 turun drastis menjadi Rp. 223

milyar, atau merosot -59%. Pada tahun 1999/2000 naik kembali menjadi Rp. 247

milyar atau bertumbuh 11% dari tahun 1998/1999. Pertumbuhan positif terus

berlangsung selama periode 2000-2003 dengan rata-rata 15.3% per tahun,

dengan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2001 yaitu 41%.

Menurut tabel 5.2 Pemerintah Provinsi Papua cenderung semakin mandiri.

Pada tahun 1990/1991 Dana Perimbangan menyumbang 77% Penerimaan, lalu

pada tahun 2001 sudah turun menjadi 73%, naik lagi menjadi 38% tahun 2002,

lalu turun lagi menjadi 37%. Disisi lain kemampuan Daerah untuk menggali

sumber pembiayaan dari Daerah sendiri semakin besar, yang ditunjukkan oleh

semakin besarnya porsi PAD dalam penerimaan. Pada tahun 1990/1991 PAD

hanya 20% pada Penerimaan, maka pada tahun 2000 telah menjadi 42% dan

naik lagi menjadi 53% pada tahun 2003
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Tabel 5.2.
Penerimaan PAD dan Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Papua

tahun 1990/1991-2003

TAHUN
Penerimaan

(Ribu Rp)

PAD Dana perimbangan
Nominal
(Ribu Rp)

Tumbuh
(%)

Nominal
(Ribu Rp)

Tumbuh
(%)

SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL

1990/1991 318658662 64659592 20 245868213 77

1991/1992 337483989 65384258 19 267385863 79

1992/1993 384077557 70204556 18 313284747 82

1993/1994 466707754 84768176 18 381004017 82

1994/1995 543559892 124141384 23 411345117 76

1995/1996 613429045 156859078 26 428636937 70

1996/1997 673819906 171953970 26 467245426 69

1997/1998 772628764 212842681 28 546820357 71

1998/1999 347839124 122888667 35 223351834 64

1999/2000 515926104 187597434 36 247331574 48

2000 600279627 255078480 42 278327020 46
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)

Dana perimbangan terdiri dariempat komponen yakni tiga yang relatif besar

dan permanen yaitu BHP (Bagi Hasil Pajak, BHSDA (Bagi Hasil Sumber Daya

Alam), DAU (Dana Alokasi Umum) dan satu yang kecil dan insidentil yaitu DAK

(Dana Alokasi Khusus). Diantara ke-empat komponen tadi, Dana Alokasi Umum

merupakan bagian terbesar, dimana tidak kurang dari 71% selama periode

penelitian. Disusul oleh Bagi Hasil Pajak yang tidak kurang dari 4% dan BHSDA

yang tidak kurang 2% dari Dana Perimbangan. Porsi dana Alokasi Umum pada

dana Perimbangan cenderung menurun selama periode penelitian (Tabel )
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Tabel 5.3
Perkembangan Dana Perimbangan Provinsi Papua Tahun 1990/1991 – 2000

TAHUN
Dana

Perimbang
an (Ribu

Rp)

Komponen Dana Perimbangan

BHP
(Ribu Rp)

(%) BHSDA
(Ribu Rp) (%) DAU

(Ribu Rp) (%)

SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL

1990/1991 245868213 8981175 4 4631987 2 232255051 94

1991/1992 267385863 10308197 4 6603584 2 250474082 94

1992/1993 313284747 12048146 4 6559531 2 294677070 94

1993/1994 381004017 15773944 4 8413945 2 356816128 94

1994/1995 411345117 18293550 4 8689142 2 384362425 93

1995/1996 428636937 20160095 5 13166042 3 395310800 92

1996/1997 467245426 24365939 5 18025657 4 424853830 91

1997/1998 546820357 25541408 5 14444676 3 506834273 93

1998/1999 223351834 31721222 14 16236650 7 175393962 79

1999/2000 247331574 38578760 16 20748202 8 188004612 76

2000 278327020 37378512 13 17085135 6 223863373 80
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)

Tahun 1990/1991 DAU merupakan 94% dari Dana Perimbangan, turun

menjadi 91% tahun 1995/1996, kemudian turunlagi menjadi 80% tahun 2000,

dan 71% pada tahun 2003. sedangkan Bagi Hasil Pajak (BPH) mengalami porsi

yang meningkat. Pada tahun 1990/1991 BHP menyumbang 4% pada Dana

Perimbangan, naik menjadi 5% tahun 1995/1996, kemudian naik lagi menjadi

13% tahun 2000, hingga mencapai 23% pada tahun 2003. sementara BHSDA

juga cenderung naik walu berfluktuasi. Pada tahun 1990/1991 BHSDA

menyumbang 2%, naik menjadi 3% tahun 1995/1996, kemudian naik lagi menjadi

8% tahun 1999/2000. tahun 2001 turunmenjadi 7% dan turun lagi menjadi 5%

tahun 2003.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator kemampuan

Daerah untuk menggali sumber pembiayaan di wilayahnya sendiri, terdiri dari
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Pajak Daerah, Retribusi, Laba BUMD, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya

(seperti pendapatan dari Dinas-Dinas, penjualan asset Daerah dan sebagainya).

Pajak Daerah merupakan bagian terbesar dan menyumbang PAD lebih dari 75%

selama periode penelitian. Dimana pada periode 1990/1991 – 2000 rata-rata

sumbangan Pajak Daerah adalah 85% per tahun, sedangkan pada periode 2001-

2003 rata-rata sumbangannya adalah 93% (Tabel 17)

5.3 Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Kinerja pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua dapat dilihat pada

tabel 18. pada periode sebelum krisis )1991/1991-1997/1998) adalah masa-masa

pertumbuhan positif dengan rata 13.7% per tahun. Sedangkan pada periode

1998/1999-2002 adalah masa pertumbuhan fluktuatif dengan rata-rata 18.9% per

tahun.
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Tabel 5.4
PAD, Pajak Daerah, Retribusi, Laba BUMD, dan PAD Lain Pemerintah Provinsi Papua tahun 1990/91-2000

TAHUN
Komponen Dana Perimbangan

Total
(Ribu Rp )

Pajak Daerah
(Ribu Rp)

(%)
Retribusi
(Ribu Rp)

(%)
Laba BUMD

(Ribu Rp)
(%)

PAD Lain
(Ribu Rp)

(%)

SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL
1990/1991 64659592 57653154 89 4473520 7 1013753 2 1519165 2

1991/1992 65384258 55486408 85 6189913 9 2534606 4 1173331 2

1992/1993 70204556 60168158 86 7554952 11 1241685 2 1239761 2

1993/1994 84768176 71328285 84 89165059 11 1219063 1 3305769 4

1994/1995 124141384 106520149 86 10979158 9 1617412 1 5024665 4

1995/1996 15685978 129097404 82 13407492 9 2238666 1 12115516 8

1996/1997 171953970 148271782 86 17364368 10 3115814 2 3202006 2

1997/1998 212842681 163329965 77 19562179 9 4384112 2 25566425 12

1998/1999 122888667 103240610 84 4194848 3 5805810 5 9647399 8

1999/2000 187597434 164689595 88 7128126 4 400920 2 11770513 6

2000 225078480 236257732 93 9792039 4 3826000 1 5202709 2
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)
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Pengeluaran tahun 1990/1991 sebesar Rp. 313 milyar, naik menjadi Rp. 584

milyar tahun 1995/1996, lalu naik lagi menjadi Rp. 771 milyar tahun 1997/1998.

pengeliaran tahun 1998/1999 turun menjadi Rp. 342 milyar atau merosot –

55.6% dibanding tahun sebelumnya. Keadaan mulai membaik tahun 1999/2000

dengan pengeluaran sebesar Rp. 449 milyar. Pengeluaran baru mulai pulih pada

tahun 2001 dimana menjadi Rp. 916 milyar atau bertumbuh sebesar 119%

dibanding tahun 2000. pertumbuhan terus berlanjut hingga tahun 2003 sebesar

13.8% dibanding tahun sebelumnya dengan nilai Rp. 1162 milyar

Penduduk rutin mengalami masa-masa pertumbuhan positif pada periode

1990/1991-1997/1998 dengan rata-rata pertumbuhan 13.4% per tahun. Pada

saat krisis ekonomi tahun 1998/1999 turun dengan pertumbuhan -65.1%

dibanding tahun sebelumnya. Walau keadaan membaik pasca krisis, kondisi

betul-betul pulih pada tahun 2001, dimana pengeluaran rutin (Rp. 625 miylar)

sudah melampui jumlah sebelum krisis (Rp. 575 milyar). Walaupun demikiran

rata-rata pertumbuhan pengeluaran rutin sesudah krisis masih lebih tinggi (46.7%

per tahun) dibanding sebelum krisis yaitu 13.4% per tahun.

Pengeluaran pembangunan mengalami kondisi serupa dengan pengeluaran

rutin. Periode 1990/1991-1997-1998 adalah masa pertumbuhjan positif dengan

rata-rata pertumbuhan 15.6% pertahun. Sedangkan periode pasca krisis

pertumbuhannya positif atau negatif, namun dengan rata-rata pertumbuhan yang

tinggi (30.9% per tahun) dibanding periode sebelum krisis (tabel 18)
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Tabel 5.5
Perkembangan pengeluaran total, rutin dan pembangunan pemda PAPUA

Tahun 1990/1991-2000

TAHUN
Pengeluaran Total Pengaluaran Rutin Pengeluaran pembangunan

Nominal
(Ribu Rp)

Tumbuh (%)
Nominal
(Ribu Rp)

Tumbuh
(%)

Nominal
(Ribu Rp)

Tumbuh
(%)

SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL

1990/1991 313923761 - 240406858 - 73516903 -

1991/1992 336880196 7.3 255560646 6.3 81319550 10.6

1992/1993 383137767 13.7 298954190 17.0 84183577 3.5

1993/1994 458581800 19.7 365068865 22.1 93512935 11.1

1994/1995 515626870 12.4 422108688 15.6 93518182 0.0

1995/1996 584008535 13.3 456900335 8.2 127108200 35.9

1996/1997 660854180 13.2 491515690 7.6 169338490 33.2

1997/1998 771030141 16.7 575982265 17.2 195047876 15.2

1998/1999 342560028 -55.6 200766758 -65.1 141793270 -27.3

1999/2000 449051978 31.1 202232118 0.7 246819860 74.1

2000 416772647 -7.2 219568931 8.6 197203716 -20.1
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)
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Pengeluaran total Pemerintah terdiri dari dua komponen yaitu pengeluaran

rutin dan pembangunan. Pengeluaran rutin adalah belanja pegawai dan biaya

operasional lainnya, sedangkan pengeluaran pembangunan adalah belanja

untuk modal kerja atau peningkatan kapasitas produksi Daerah. Telah dijelaskan

sebelumnya, dimana rata-rata pertumbuhan pengeluaran ritn pasca krisis lebih

tinggi (46.7% pertahun) lebih tinggi dibanding sebelum krisis (13.5%) walau

proporsinya terhadap pengeluaran total meningkat.

Tabel 5.6.
Perkembangan Rasio pengeluaran rutin dan pembangunan

Pemda Provinsi Papua tahun 1990/1991-2000

TAHUN
Pengeluaran

Total
(Ribu Rp)

Pengeluaran Rutin Peng. Pembangunan

(Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%)

SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL

1990/1991 313923761 240406858 76.6 73516903 23.4

1991/1992 336880196 255560646 75.9 81319550 24.1

1992/1993 38317767 298954190 78.0 84183577 22.0

1993/1994 458581800 365068865 79.6 93512935 20.4

1994/1995 515626870 422108688 81.9 93518182 18.1

1995/1996 584008535 456900335 78.2 127108200 21.8

1996/1997 660854180 49151690 74.4 169338490 25.6

1997/1998 771030141 575982265 74.7 195047876 25.3

1998/1999 342560028 200766758 58.6 141793270 41.4

1999/2000 449051978 202232118 45.0 246819860 55.0

2000 416772647 219568931 52.7 197203716 47.3
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)

Fenomena ini terjadi karena pada awal krisis ekonomi (1998) bersamaan

dengan dimulianya proses pemindahan pegawai pusat menjadi pegawai otonomi

yang tentu saja diikuti dengan meningkatkan belanaj pegawai serta

meningkatnya biaya tak terduga.
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Pada tahun 1990/1991 pengeluaran rutin merupakan 76.6% dari

pengeluaran total, turun menjadi 74.4% tahun 1996/1997, kemudian turun lagi

menjadi 69.3% tahun 2003. rata-rata proporsinya terhadap pengaluaran total

pada periode sebelum krisis adalah 77.4% per tahun, sedangkan pasca krisis

adalah 59.8% per tahun. Keadaan sebaliknya dengan Pengeluaran

pembangunan proporsinya terhadap pengeluaran total justru meningkat.

Pada tahun 1990/1991 proporsinya adalah 23.4%, naik menjadi 25.6% tahun

1996/1997, naik lagi menjadi 30.87% tahun 2003. rata-rata proporsinya sebelum

krisis (1990/1991-1997/1998) adalah 22.5% per tahun dan 34.8 % pertahun

sesudah krisis.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengeluaran rutin terdiri dari

beberapa bagian yaitu (1) Belaja Pegawai, (2) Non Belanja Pegawai (3)

Angsuran Hutang dan Cicilan (4) Batuan keuagan dan (5) belanja “tak jelas”.

Belanja pegawai merupakan bagian terbesar, disusul oleh Non Belanja Pegawai.

Bantuan keuangan, Belanja “tak jelas” dan Angusuran Hutang.

Belanja pegawai tahun 1990/1991 sebesar Rp. 194 milyar atau 80.9% dari

pengeluaran rutin, naik menjadi Rp. 347 milyar tahun 1995/1996 atau 76%, naik

lagi menjadi Rp. 432% milyar namun rasionya terhadap pengeluaran rutin

menurun menjadi 75.1%. penurunan rasio ini terus terjadi hingga tahun.
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Tabel 5.7.
Belanja pegawai, Non Belanja Pegawai, Angsuran Hutang, Bantuan keuangan dan Belanja Tak Jelas

Pemda Provinsi Papua tahun 1990/1991-2000

TAHUN
Pengeluaran

Rutin
(Ribu Rp )

Belanja Pegawai Non belanja Pegawai Angsuran hutang Bantuan keuangan Belanja tak jelas

(Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%)

SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL
1990/1991 240406858 194218485 80.79 3716322 15.65 45667 0.02 4738916 1.97 3787468 1.58

1991/1992 255560646 207696410 81.27 41459270 16.22 44333 0.02 2051075 0.80 4309558 1.69

1992/1993 298954190 249453195 83.44 44745369 14.97 43000 0.01 545004 0.18 4167622 1.39

1993/1994 365068865 308173933 84.42 52260595 14.32 41667 0.01 405488 0.11 7187182 1.15

1994/1995 422108688 340239704 80.60 59554220 14.11 40333 0.01 17529711 4.15 4744720 1.12

1995/1996 456900335 347885196 76.14 78285890 17.13 2107908 0.46 21342311 4.67 7279030 1.59

1996/1997 491515690 368434138 74.96 88175257 17.94 37667 0.01 23585724 4.80 11282904 2.30

1997/1998 575982265 432995910 75.18 99133964 17.21 5907407 1.03 24468823 4.25 13476161 2.34

1998/1999 200766758 96226407 47.93 88770008 44.22 0.00 0.00 3925741 1.96 11844602 5.90

1999/2000 202232118 64086401 31.69 108683787 43.74 4281222 2.12 6145024 3.04 19035684 9.41

2000 219568931 62726370 28.57 134051487 61.05 1667798 0.76 4665368 2.12 16457908 7.50
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)
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Dimana belanja pegawai hanya Rp. 275 Milyar atau 53.3% .

Sebaliknya dengan non belanja pegawai, secara absolut dan relatif tehadap

pengeluaran rutin meningkat selama periode penelitian. Pada tahun 1990/1991

Non Belanja Pegawai sebesar Rp. 37 milyar atau 15.65%, naik mnejadi Rp. 78

milyar atau 17.13% tahun 1995/1996, dan naik lagi menjadi Rp. 206 milyar atau

40% tahun 2003. kecenderungan seperti ini juga terjadi angsuran hutang,

Belanja Keuangan dan belanja “Tak jelas”

Seperti dijelaskan sebelumnya, Pengeluaran Pembangunan dapat dibagi

menjadi dua bidang yaitu bidang ekonomi dan sosial. Pembangunan Bidang

Ekonomi cenderung meningkat secara absolut maupun relatif terhadap

Pengeluaran Pembangunan. Pada tahun 1990/1991 Pengeluaran Pembangunan

dibidang ekonomi adalah Rp. 45 milyar, atau 62.0% dari Pengeluaran

Pembangunan, naik menjadi Rp. 71 milyar tahun 1995/1996 atau menjadi 55.9%.

pada tahun 2000 naik lagi menjadi Rp. 116 milyar atau 59.2% dari Pengeluaran

Pembangunan. Pengeluaran Pembangunan dibidang ekonomi terus meningkat

hingga Rp. 562 milyar tahun 2003 atau 87.3% dari pengeluaran pembangunan.

Sebaliknya dengan kinerja pengeluaran pembangunan dibidang sosial yang

cenderung fluktuatif secara absolut maupun relatif. Pada tahun 1990/1991

Pengeluaran Pembangunan dibidang sosial adalah Rp. 27 milyar atu 38% dari

Pengeluaran pembangunan, naik menjadi Rp. 56 milyar atau 44% tahun

1995/1996. Pada tahun 1997/1998 naik menjadi Rp. 98 milyar atau 50.7%, lalu

tahun 2000 turun menjadi Rp. 80 milyar atau 40% kemudian turun lagi menjadi

Rp. 61 milyar atau 17.3% tahun 2002. dengan kata lain, rata-rata rasio

pembangunan bidang sosial terhadap pengeluaran pembangunan periode

1990/1991-1997/1998 adalah 44.2% per tahun, sedangkan pasca krisis adalah

turun menjadi 28.3% per tahun
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Tabel 5.8.
Perkembangan Pengeluaran Pembangunan, bidang Ekonomi dan Sosial

Pemda Provinsi PAPUA tahun 1990/1991-2000

TAHUN
Total

(Ribu Rp)

Pengeluaran. Pembangunan

Bidang
ekonomi
(Ribu Rp)

(%)
Bidang
Sosial

(Ribu Rp)
(%)

SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL
1990/1991 73516903 4559412 62.0 27924491 38.0

1991/1992 81318550 45406678 55.8 35912872 44.2

1992/1993 84183577 44733479 53.1 39450098 46.9

1993/1994 93512935 53036025 59.9 37476910 40.1

1994/1995 93518182 58526857 62.6 34991325 37.4

1995/1996 127108200 71002123 55.9 56106077 44.1

1996/1997 169338490 80532636 47.6 88805854 52.4

1997/1998 195047876 96104645 48.3 98943231 50.7

1998/1999 141793270 87297105 61.6 54496165 38.4

1999/2000 246819860 180382806 73.1 66437054 26.9

2000 197203716 116777659 59.2 80426057 40.8
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)

5.4 Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Perkembangan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat

pada table berikut penerimaan mengalami peningkatan selama periode

penelitian. Pada tahun 1990/1991 Penerimaan sebesar Rp. 269 milyar, naik

menjadi Rp. 328 milyar

Pendapatan Asli Daerah tahun 1990/1991 sebesar Rp. 40 milyar, naik

menjadi Rp. 45 milyar atau bertumbuh 12% tahun 1991/1992. pada tahun

1995/1996 naik menjadi Rp. 90 milyar atau bertumbuh 22% dibandingkan tahun

1994/1995. Jumlah ini terus meningkat sehingga tahun 1997/1998 menjadi Rp.

115 milyar, lalu merosot -11% pada saat krisis menjadi Rp. 102 milyar
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Pasca krisis keadaan terus membaik hingga mencapai angka tertinggi tahun

2003 sebesar Rp. 456 milyar, atau tumbuh 45% dibandingkan tahun 2002.

pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami trend pertumbuhan positif selama

periode penelitian. Pada periode sebelum krisis rata-rata pertumbuhannya

adalah 16% per tahun, sedangkan pada masa pacsa krisis adalah 37.4% per

tahun.

Walaupun PAD cenderung meningkat atau bertumbuh selama periode

penelitian, namun secara relatif terhadap Penerimaan adalah menurun. Rata-rata

rasionya terhadap penerimaan sebelum krisis adalah 15% per tahun, dan

sesudah krisis ekonomi turun menjadi rata-rata 6.4% per tahun. Artinya peranan

sumber pendapatan dari Daerah sendiri mengalami penurunan. Dana

perimbangan memiliki kinerja pertumbuhan yang serupa dengan PAD. dimana

rata-rata pertumbuhan sebelum krisis ekonomi (18% per tahun) lebih rendah

dibandingkan dengan krisis ekonomi (39.8 % per tahun)

Sumbangan atau peranan Dana Perimbangan dalam Penerimaan

Pemerintah Kabupaten/Kota meningkat, dan justru tertinggi pada saat krisis

ekonomi tahun 1998/1999 yakni 90% dari penerimaan. Rata-rata sumbangan

dana perimbangan sebelum krisis ekonomi adalah 80.6% per tahun, meningkat

menjadi 85.4% per tahun pada periode sesudah krisis ekonomi. Artinya selama

periode penelitian peran Pemerintah pusat semakin besar dalam membiayai

pelayanan publik dan Pemerintahan di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua
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Tabel 5.9
Penerimaan, PAD dan Dana Perimbangan Pemda
Kabupaten/Kota se Papua tahun 1990/1991-2000

TAHUN
Penerimaan

(Ribu Rp)
PAD Dana Perimbangan

(Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%)
SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL

1990/1991 26975797 40525313 15 220057235 82

1991/1992 328626150 45264409 14 260100387 79

1992/1993 363015668 54446459 15 291728961 80

1993/1994 429479332 59438835 14 346638464 81

1994/1995 456639343 73970659 16 362513099 79

1995/1996 568294045 90181552 16 449344265 79

1996/1997 669576555 106263739 16 547013216 82

1997/1998 850240472 115822466 14 705072251 83

1998/1999 1343121326 102897500 8 1212832076 90

1999/2000 1747842719 125367792 7 1539189007 88

2000 1754742849 124223357 7 1524263093 97
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)

Sumber-sumber PAD empat komponen yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi,

(3) Laba BUMD dan (4) PAD lainnya. Sebelum krisis ekonomi sumbangan

terbesar masing-masing adalah Retribusi, Pajak Daerah, PAD lainnya dan laba

BUMD (tabel 24). Sedankan sesuah krisis ekonomi sumbangan BUMD. Pada

periode sebeluk krisis ekonomi, sumbangannya masing-masing
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Tabel 5.10.
PAD, Pajak Daerah, Retrisbusi, Laba BUMD dan PAD lain

Pemda Provinsi Papua tahun 1990/1991-2000

TAHUN
Total

(Ribu Rp )

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pajak Daerah

(Ribu Rp)
(%)

Retribusi
(Ribu Rp)

(%)
Laba BUMD

(Ribu Rp)
(%)

PAD lain
(Ribu Rp)

(%)

SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL
1990/1991 40525313 15479240 38.2 18132816 44.7 816897 2.0 6096360 15.0

1991/1992 45264409 16018018 35.4 20733598 45.8 620699 1.4 7892094 17.4

1992/1993 54446459 21117794 38.8 24438543 44.9 708530 1.3 8181592 15.0

1993/1994 59438835 24115515 40.6 26233703 44.1 780534 1.3 8309083 14.0

1994/1995 73970659 29798149 40.3 33873330 45.8 1511689 2.0 8787491 11.9

1995/1996 90181552 40142224 44.5 39164742 43.4 2009395 2.2 8864191 9.8

1996/1997 106263739 47900253 45.1 43716495 41.1 2784759 2.6 11862232 11.2

1997/1998 115822466 56315371 48.6 45032985 38.9 3873501 3.3 10600609 9.2

1998/1999 102897500 54230017 52.7 30251011 29.4 4440978 4.3 13975494 13.6

1999/2000 125367792 73437446 58.6 43931261 35.0 638346 0.5 7360739 5.9

2000 124223357 71358130 57.4 44513726 35.8 262271 0.2 8089230 6.5
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)
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Adalah rata-rata 43.6% per tahun untuk Retribnusi 41.4% untuk pajak

Daerah, 13% untuk PAD lainnya dan 2% per tahun untuk Laba BUMD.

Sedangkan pada masa pasca krisis ekonomi rata-rata sumbangannya menjadi

53.5% per tahun untuk pajak Daerah, 36.6% untuk Retribusi, 9.5% untuk PAD

lainnya dan 0.36% per tahun Laba BUMD

Dana yang merupakan transfer dari Pemerintah pusat terdiri dari tiga

komponen utama yang tetap (Bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam,

dana alokasi umum) dan satu komponen yang nilainya kecil dan bersifat

temporer yaitu DAK (Dana Alokasi Khusus). Bagi hasil pajak secara absolut terus

meningkat dari Rp. 35 milyar tahun 1990/1991, tidak terkecuali pada saat krisis

ekonomi meningkat menjadi Rp. 162 milyar, meningkat terus hingga Rp. 694

milyar tahun 2003. pada tahun 1990/1991 sumbangan BHP terhadap Dana

Perimbangan adalah 16%, naik menjadi 24% tahun 1995/1996, kemudian turun

menjadi 14% tahun 2003 (tabel 25)

Rata-rata sumbangan BHP selama periode sebelum krisis (1990/1999-

1997/1998) adalah 19.6% per tahun, sedangkan pasa masa pasca krisis adalah

12.4 % per tahun. Sumbangan bagi hasil sumber daya alam (BHSDA) relatif kecil

dan tidak berbeda selam periode penelitian, yakni rata-rata 1.6% per tahun

sebelum krisis ekonomi, dan 1.0% pasca krisis ekonomi

Dana Alokasi umum yang merupakan komponen terbesar (tidak kurang dari

73% per tahun) memainkan peran yang semakin meningkat. Rata-rata

sumbangannya terhadap dana perimbangan pada masa sebelum krisis ekonomi

adalah 78.8% per tahun, dan 85.4% per tahun pada periode pasca krisis

ekonomi.
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Tabel 5.11
Perkembangan Komponen Dana Perimbangan Pemda

Kabupaten/Kota Se PAPUA tahun 1990/1991-2000

TAHUN
Komponen Dana Perimbangan

BHP
(Ribu Rp)

(%) BHSDA
(Ribu Rp) (%) DAU (Ribu

Rp) (%)

1990/1991 35433184 16 1586897 1 183037154 83

1991/1992 39076780 15 6759921 3 214263686 82

1992/1993 48502224 17 5223651 2 238003086 82

1993/1994 59466861 17 3356290 1 283815313 82

1994/1995 90617433 25 4593003 1 267302663 74

1995/1996 107803139 24 7968190 2 333572936 74

1996/1997 124972962 23 10447081 2 411593173 75

1997/1998 142849691 20 9340555 1 552882005 78

1998/1999 162153751 13 10781552 1 1039896773 86

1999/2000 196419812 13 12931008 1 1329838187 86

2000 203851314 13 10357425 1 1310054354 86
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)

5.5 Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Papua

Perkembangan kinerja pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se

Papua dapat dilihat pada tabel 26. pengeluaran mengalami pertumbuhan positif

secara terus menerus dari tahun 1990/1991-1999/2000 dengan rata-rata

pertumbuhan 23.7% per tahun. Pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2000

sebesar -2.8%, namun pada tahun 2001 bertumbuh lagi dengan laju 137.2%.

Pertumbuhan positif terus berlangsung hingga tahun 2003 dengan rata-rata

63.2% per tahun. Artinya pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

secara umum meningkat selama periode penelitian, termasuk pada saat krisis

ekonomi tahun 1997/1998 yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi kedua

(57.6%) setelah saat awal desentralisasi fiskal tahun 2001 (137.2%)
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Tabel 5.12
Pengeluaran total, rutin dan Pembangunan Pemda Kabupaten/Kota Se

PAPUA tahun 1990/1991-2000

Pengeluaran total Pengeluaran rutin Peng. Pembangunan

TAHUN Nominal
(Ribu Rp)

Tumbuh
(%)

Nominal
(Ribu Rp)

Tumbuh
(%)

Nominal
(Ribu Rp)

Tumbuh
(%)

SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL

1990/1991 261786352 - 118118296 - 143668056 -

1991/1992 322574296 23.2 138478500 17.2 184095796 28.1

1992/1993 34589524 7.2 133641668 -3.5 212253580 15.3

1993/1994 416747673 20.5 163439180 22.3 253308493 19.3

1994/1995 432262722 3.7 193732812 18.5 238529910 -5.8

1995/1996 549695391 27.2 267753990 38.2 281941400 18.2

1996/1997 649881045 18.2 347028677 29.6 302852368 7.4

1997/1998 827943837 27.4 425798316 22.7 402145521 32.8

1998/1999 1305036167 57.6 869808591 104.3 435227576 8.2

1999/2000 1670089793 28.0 1182698780 36.0 487391013 12.0

2000 1624004132 -2.8 1123341391 -5.0 50662743 2.7
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)

Pengeluaran rutin mengalami pertumbuhan positif selama periode penelitian

dengan rata-rata pertumbuhan 25% per tahun, dengan rincian 24.6% per tahun

sebelum desentralisasi fiskal tahun 2001 dan 64% per tahun pada periode 2001-

2003. pengeluaran Pembangunan juga mengalami pertumbuhan positif

sepanjang periode penelitian kecuali pada tahun 1994/1995 merosot -5.8%.

pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2003 dengan laju pertumbuhan 34.1%

Pertumbuhan pengeluaran rutin yang cenderung meningkat selama periode

penelitian, seiring dengan rasionya terhadap pengeluaran yang juga cenderung

meningkat.
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Tabel 5.13
Perkembangan Rasio Pengeluaran Rutin dan Pembangunan

Pemda Kabupaten/Kota Se PAPUA tahun 1990/1991-2000

TAHUN
Pengeluaran

Total
(Ribu Rp)

Pengeluaran Rutin Peng. Pembangunan

(Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%)

SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL

1990/1991 261.786.352 118.118.296 45.1 143.668.056 54.9

1991/1992 322.574.296 138.478.500 42.9 184.095.796 57.1

1992/1993 345.895.248 133.641.668 38.6 212.253.580 61.4

1993/1994 416.747.673 163.439.180 39.2 253.308.493 60.8

1994/1995 432.262.722 193.732.812 44.8 238.529.910 55.2

1995/1996 549.695.391 267.753.991 48.7 281.941.400 51.3

1996/1997 649.881.045 347.028.677 53.4 302.852.368 46.6

1997/1998 827.943.837 425.798.316 51.4 402.145.521 48.6

1998/1999 1.305.036.167 869.808.590 66.7 435.227.576 33.3

1999/2000 1.670.089.793 1.182.698.780 70.8 487.391.013 29.2

2000 1.624.004.134 1.123.341.391 69.2 500.662.743 30.8
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)

Rasionya tahun 1990/1991 adalah 45.1%, naik menjadi 48.7% tahun

1995/1996, lalu naik lagi menjadi 73.2% tahun 2001. rata-rata rasio pengeluaran

rutin terhadap pengeluaran pada periode 1990/1991-2000 adalah 51.9% per

tahun dan 69.7% per tahun pada periode 2001-2003. pengeluaran

pembangunan, berbeda dengan pengeluaran rutin,walaupun rata-rata

pertumbuhan positif dan cenderung meningkat, namun rasionya terhadap

pengeluaran semakin menurun. Rata-rata rasionya pada periode 1990/1991-

2000 adalah 48.1% per tahun menurun pada periode 2001-2003 menjadi 30.3%

per tahun seperti pada Pemerintah Daerah Provinsi, pengeluaran runtin

Pemerintah Daerah Kabupaten/kota terdiri dari lima bagian yaitu (1) Belanja

pegawai, (2) Non Belanja Pegawai (3) Angsuran Hutang, (4) Bantuan Keuangan

dan (5) Belanja “tak jelas”. Bagian terbesar dari pengeluaran rutin adalah belanja
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pegawai, disusul oleh non belanja pegawai, lalu Belanja “tak jelas”, Angsuran

Hutang dan Bantuan Keuangan.

Berbeda dengan Belanja Pegawai ditingkat Provinsi yang rasionya terhadap

pengeluaran rutin cenderung menurun, rasio Belanja Pegawai Kabupaten/Kota

cenderung meningkat. Pada tahun 1990/1991 Belanja Pegawai adalah 62% dari

pengeluaran rutin, lalu naik menjadi 75.7% tahun 1998/1999, kemudian nadik

kembali menjadi 77.7% pada tahun 2001. rata-rata rasio Belanja Pegawai

terhadap Pengeluaran Rutin sebelum krisis ekonomi adalah 55.3% per tahun dan

75.3% per tahun pasca krisis ekonomi. Rasio non Belanja pegawai terhadap

pengeluaran rutin selama penelitian menurun. Rata-rata rasionya sebelum krisis

ekonomi 34.5% per tahun dan 20.6% per tahun pasca krisis

Rasio Angsuran Hutang juga menurun, dimana rata-rata rasio sebelum krisis

ekonomi adalah 2.5% per tahun dan 0.62% pasca krisis. Rasio bantuan

keuangan terhadap pengeluaran rutin berfluktuasi antara 1.0% tahun 1990/1991

dan 2.0% tahun 2003. rata-rata rasio Bantuan keuangan pada masa sebelum

krisis adalah 1.8% per tahun dan 1.6% per tahun pada pasca krisis ekonomi.
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Tabel 5.14
Belanja pegawai, Non Belanja Pegawai, Angsuran Hutang, Bantuan keuangan dan Belanja Tak Jelas

Pemda Provinsi PAPUA tahun 1990/1991-2000

TAHUN
Pengeluaran

Rutin
(Ribu Rp )

Belanja Pegawai Non belanja
Pegawai Angsuran hutang Bantuan

keuangan Belanja tak jelas

(Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%)
SEBELUM DESENTRALISASI FIKSAL

1990/1991 118118296 73187608 62.0 33979407 28.8 5139848 4.4 1198419 1.0 4613014 3.9

1991/1992 138478500 81973106 59.2 42029865 30.4 4703591 3.4 1914146 1.4 7857762 5.7

1992/1993 133641668 68006249 50.9 50843123 38.0 1746178 1.3 2366108 1.8 10680010 8.0

1993/1994 163439180 88386163 54.1 60658255 37.1 2154715 1.3 2579943 1.6 9660104 5.9

1994/1995 193732812 96022642 49.6 74531280 38.5 5291549 2.7 4365375 2.3 13521966 7.0

1995/1996 297753991 134538195 50.2 102819663 38.4 5230063 3.1 5242779 2.0 16923291 6.3

1996/1997 347028677 197700372 57.0 115825226 33.4 8369530 2.4 6656045 1.9 18477504 5.3

1997/1998 425798316 251721227 59.1 133763727 31.4 5824549 1.4 10561838 2.5 23926975 5.6

1998/1999 869808591 658115008 75.7 164397688 18.9 7342774 0.8 11621723 1.3 28331398 3.3

1999/2000 1182698780 915637212 77.4 204340575 17.3 5364885 0.5 17424089 1.5 39932019 3.4

2000 1123341391 838901809 77.3 198462907 17.7 4902545 0.4 15483093 1.4 35591037 3.2
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)
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Tabel dibawah ini, menggambarkan perkembangan derajat desentralisasi

fiskal Pemda Provinsi Papua dan Pemda Kabupaten /kota selama periode

penelitian. Terlihat adanya kecenderungan yang berlawanan antara Pemda

Provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota

Tabel 5.15
Pengeluaran pembangunan, bidang ekonomi dan soisal

Pemda Kabupaten/Kota Se PAPUA tahun 1990/1991-2000

TAHUN Total
(Ribu Rp)

Pengeluaran Pembangunan
Bidang

Ekonomi
(Ribu Rp)

(%)
Bidang
Sosial

(Ribu Rp)
(%)

SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL
1990/1991 143668056 105742423 73.6 37925633 26.4
1991/1992 184095796 128292541 69.7 55803255 30.3
1992/1993 212253580 139645076 64.8 72608504 34.2
1993/1994 253308493 162350662 64.1 90957831 35.9
1994/1995 238529910 170100993 71.3 69428917 28.7
1995/1996 281941400 203812734 72.3 78128666 27.7
1996/1997 302852368 215266543 71.1 87585825 28.9
1997/1998 402145521 276956428 68.9 125189093 31.1
1998/1999 435227576 319418211 73.4 115809365 26.6
1999/2000 487391013 323909950 66.5 163481063 33.5

2000 500662743 304600665 60.8 196062078 39.2
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)

Kemandirian Pemda Provinsi dalam berotonomi cenderung meningkat

selama periode penelitian. Rasio PAD terhadap pengeluaran meningkat dari 0.2

tahun 1990/1991 menjadi 0.3 tahun 1995/1996 dan menjadi 0.6 tahun 2003.

sebaliknya dengan Pemda Kabupaten/Kota, tingkat kemandiriannya relatif

menurun. Dimana pada tahun 1990/1991 rasio PAD terhadap pengeluaran

adalah 0.2, tetap bertahan pada rasio 0.2 tahun 1995/1996, lalu turun menjadi

0.1 tahun 1997/1998 rasio. 0.1 terus berlangsung hingga tahun 2000.
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Tabel 5.16
Rasio (PAD/pengeluaran) Fiskal Pemda Provinsi Papua
Dan Kabupaten/Kota Se PAPUA tahun 1990/1991-2000

Tahun
Provinsi Kabupaten

(%) (%)

1990/1991 20 20

1991/1992 20 10

1992/1993 20 20

1993/1994 20 10

1994/1995 20 20

1995/1996 30 20

1996/1997 30 20

1997/1998 30 10

1998/1999 40 10

1999/2000 40 10

2000 60 10
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Papua (2009)

Dari sisi kemampuan Daerah membiayai pengeluarannya, nampaknya

memang Kabupaten/Kota relatif semakin tergantung kepada Pemerintah pusat

bukan berarti proses desentralisasi tidak berjalan dengan baik. Bahkan menurut

Bank Dunia (2005), berdasarkan besarnya pengeluaran Pemerintah pada tingkat

Kabupaten/Kota, Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdesentralisasi

di dunia. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas sepertiga dari total

pengeluaran Negara, dan juga bertanggung jawab atas separuh dari anggaran

Pemerintah. Derajat desentralisasi Indonesia lebih tinggi dari Negara-Negara

OECD, dan Negara ASEAN kecuali China sebagai Negara yang paling

terdesentralisasi dengan pengeluaran Pemerintah yang dikuasai oleh Pemerintah

Daerah lebih dari 50% (Bank Dunia 2005 )
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Tabel 5.17
Persentase pengeluaran dan Penerimaan Daerah

Terhadap Pusat di berbagai wilayah

No Wilayah Pengeluaran
Daerah

Penerimaan
Daerah

1
2
3
4

Negara berkembang
Negara Transisi
Negara OECD
Indonesia

13.78
26.12
32.41
33.24

9.27
16.59
19.13
6.65

Sumber : Bank Dunia (2005)

5.6 Ringkasan Kinerja Fiskal Kabupaten dan Kota

Kemampuan Fiskal Pemerintah Provinsi Papua secara meyakinkan

mengalami perabikan yang nyata. Proporssi PAD terhadap penerimaan terus

mengalami peningkatan. Disisi laiin peranan transfer dari Pemerintah pusat

turun. Dengan kata lain Pemerintah Daerah Provinsi Papua semakin mandiri

dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan pelayanan kepala masyarakat

(lampiran 10 tabel 1)

Alokasi pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua dominan kepada

Pengeluaran rutin. Selama periode penelitian, Pengeluaran Rutin menghabiskan

lebih dari 50% per tahun dari Pengeluaran Pemerintah. Dengan kata lain,

Pemerintah Provinsi lebih konsumtif dibanding investasi dalam penggunaan

uangya.

Walau dengan trend yang menurun, proporsi Pengeluaran Pembangunan ke

pos pengeluaran ritin yang diatas 50% akan mengakibatkan kurangya akumulasi

modal pembangunan di Daerah akan menurunka produktivitas Daerah. Dengan

situasi seperti ini, motor pertumbuhan ekonomi lebih mengharapkan sektor

swasta dibanding sektor Pemerintah.
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Alokasi pengeluaran pembangunan selama periode penelitian dominan dan

cenderung meningkat digunakan untuk pembangunan bidang ekonomi. Dengan

demikian pelayanan sosial yang seharusnya lebih banyak dilakukan oleh

Pemerintah kalah dengan pelayanan Pemerintah dibidang ekonomi. Padahal

pembangunan dibidang sosial tidak kalah penting dibandingkan bidang ekonomi,

karena hubungan langsung dengan pembantukan modal sosial dan mutu sumber

daya manusia (social and human capital)

Kemampuan fiskal Daerah Pemerintah Kabupaten dan kota relatif kecil dan

cenderung menurun. Lebih dari 80% setiap tahun kebutuhan fiskal Pemerintah

Daerah Kabupaten kota berasal dari Pemerintah pusat. Dengan kata lain

Pemerintah Daerah Kabupaten “sangat tidak mandiri” dan semakin tergantung

pada pusat dalam menjalankan roda Pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten dan kota, otonomi Daerah lebih pada otonomi tugas

pelayanan dan bukan pada menghimpun penerimaan dan penggunaan

anggaran.

Alokasi pengeluaran Pemerintah, sebagaimana Pemerintah Provinsi, lebih

banyak kepada pos pengeluaran rutin dibandingkan pengeluaran pembangunan.

Dengan demikian maka relatif sulit untuk mengandalkan Pemerintah Kabupaten

dan kota sebagai motor pertumbuhan ekonomi di Papua . Alokasi pengeluaran

Pemerintah kepada bidang sosial cenderung meningkat, walau kurang dari 50%,

khususnya pada tiga tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pindahnya tugas-

tugas pelayanan dari pusat (Provinsi) ke Daerah pada tiga tahun desentralisasi

fiskal, seiring dengan naiknya alokasi anggaran ke bidang sosial. Dimana

alokasinya mencapai rata-rata 40% per tahun. Hal ini sejalan dengan menurunya

porsi alokasinya ke bidang sosial pada level Pemerintah Provinsi yang menurun

(hanya rata-rata 24 dari pengeluaran pembangunannya)



 

177

Kinerja penerimaan maupun pengeluaran fiskal di beberapa Daerah secara

umum menunjukkan perilaku serupa dengan Papua yaitu terjadi peningkatan.

Getteng (2005) menunjukkan penerimaan fiskal (Pendapatan Asli Daerah

maupun dana perimbangan) Sulawesi Selatan dalam lima tahun (1998-2002)

meningkat. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar (79.9%).

Sumber utama penerimaan Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana di Papua

adalah tranfer pusat ke Daerah, yang dalam periode 1999-2000 memberikan

konstribusi 77.5% meningkat menjadi rata-rata 79.9% pada periode 2001-2002.

sedangkan kontribusi PAD, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak masing-

masing kurang dari 10%. Temuan serupa juga ditemukan di Sulawesi Utara

dimana penerimaan Daerah (fiscal available) Kabupaten /Kota meningkat.

Peningkatan terbesar berasal dari DAU, dimana konstribusinya terhadap

penerimaan dan sebesar 41-90% pada awal desentralisasi fiskal menjadi 66-93%

pada tahun kedua desentralisasi fiskal. Studi-studi yang dilakukan Saefuddin

(2005) di Riau, Sumedi (2005) di Jawa Barat juga menunjukkan peningkatan

yang cukup signifikan pada penerimaan Daerah, hanya dengan persentase yang

berbeda-beda

Pengeluaran Sulawesi Utara mengalami peningkatan hingga 300% sesudah

desentralisasi fiskal (Pakasi 2005), sedangkan di Sulawesi Selatan pada tahun

2001 pengeluaran rutin bertumbuh sebesar 89,3% dan pengeluaran

pembangunan tumbuh 66.0% (Getteng dalam Sinaga dan Siregar 2005). Hasil

serupa juga ditemukan di Jawa Barat (Sumedi 2005), dan Provinsi Riau

(Saefuddin 2005).

Walau terjadi peningkatan penerimaan, namun karena pengeluaran yang

semakin besar, sebagaimana di Papua , ketergantungan Pemerintah Sulawesi

Selatan, Pemerintah Sulawesi Utara, Riau, Jawa Barat pada transfer Pemerintah

pusat untuk menutupi biaya operasional Pemerintah relatif besar.
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5.7 Analisis Variabel Penelitian

5.7.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian nasional semakin membaik setiap tahunnya, hal ini

diperlihatkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang secara bertahap

merangkak naik sejak tahun 2000 hingga tahun 2007. Begitupun dengan

Perekonomian Papua yang saat ini telah tumbuh dengan peningkatan yang

positif pada semua sektor (dengan mengeliminir sektor pertambangan) hal ini

ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dibarengi peningkatan

pendapatan perkapita masyarakat. Pembangunan ekonomi sebagai proses yang

berdimensi luas, melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial dan sikap

masyarakat terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,

pengurangan ketidakmerataan dan pengangguran, pemberantasan kemiskinan

absolut (triple tracks dari SBY-JK). Dari sisi perencanaan, kondisi ekonomi

Papua dengan pertumbuhan yang dicapai telah berada pada fase “development”.

a. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi

1) Laju Pertumbuhan dan Peranan Sektoral

Pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2007 mengalami pertumbuhan 4,28

persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai

pada tahun 2006 yang mengalami kontraksi sebesar -17,20 persen.

Gerak laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun

2006 sebesar -31,38 persen dan 0,57 persen pada tahun 2007 yang menjadi

penyebab utama pertumbuhan ekonomi Papua.
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Tabel 5 18.
Pertumbuhan Ekonomi Papua (Dengan tambang)

Tahun 2005 - 2009 (persen)

No. S e k t o r 2005 2006 2007 2008 2009

1. Pertanian 4,82 - 0,62 4,82 5,16 0,58

2. Pertambangan dan
Penggalian -3,47 -36,26 61,74 -31,38 0,57

3. Industri Pengolahan 5,87 3,21 3,64 6,79 -1,16

4. Listrik & Air Bersih 9,38 7,41 8,01 8,74 5,98

5. Bangunan 7,64 8,85 7,54 10,86 17,41

6. Perdgnan, Htl & Rest, 8,87 8,06 8,20 9,63 9,69

7. Angk. & Komunikasi 19,68 13,97 13,74 13,76 15,48

8. Keu, Persewa &
Js.Perush 5,01 17,03 7,66 25,25 47,16

9. Jasa-jasa 2,67 3,62 1,80 8,76 9,58

P D R B -0,28 -22,53 36,40 -17,20 4,28

Sumber : BPS Propinsi Papua, 2009

Selain sektor Industri Pengolahan yang menunjukkan kontraksi

pertumbuhan, perkembangan berbagai sektor ekonomi selama tahun 2009

menunjukkan peningkatan yang berarti. Perekonomian Papua tahun 2009

tumbuh sebesar 8,66 persen, sedikit melambat dari pertumbuhan yang dicapai

tahun sebelumnya sebesar 8,71 persen. Sektor pertanian yang merupakan

sektor terbesar peranannya terhadap perekonomian Papua (jika subsektor

pertambangan dieliminir) pada tahun 2009 tumbuh 0,58 persen, di mana

sebelumnya tumbuh 5,16 persen. Penyebab perlambatan dari sektor ini adalah

menurunnya nilai tambah yang dihasilkan oleh subsektor kehutanan (-5,80

persen) dan subsektor perikanan (-5,16 persen). Dua subsektor lainnya, yaitu

tanaman bahan makanan dan peternakan juga mengalami perlambatan, hanya

subsektor perkebunan yang mengalami pertumbuhan, sebesar 6,05 persen dari

4,34 persen pada tahun sebelumnya.
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Tabel 5,19.
Pertumbuhan Ekonomi Papua (tanpa tambang)

Tahun 2005 - 2009(persen)

No. S e k t o r 2005 2006 2007 2008 2009

1. Pertanian 4,82 - 0,62 4,82 5,16 0,58

2. Pertambangan dan
Penggalian 6,49 7,57 9,46 12,25 18,53

3. Industri Pengolahan 5,87 3,21 3,64 6,79 -1,16

4. Listrik & Air Bersih 9,38 7,41 8,01 8,74 5,98

5. Bangunan 7,64 8,85 7,54 10,86 17,41

6. Perdgnan, Htl & Rest, 8,87 8,06 8,20 9,63 9,69

7. Angk. & Komunikasi 19,68 13,97 13,74 13,76 15,48

8. Keu,
Persewa&Js.Perush 5,01 17,03 7,66 25,25 47,16

9. Jasa-jasa 2,67 3,62 1,80 8,76 9,58

P D R B 6,63 4,39 6,09 8,71 8,66
Sumber : BPS Propinsi Papua,2010

Sektor industri pengolahan mengalami kontraksi nilai tambah sebesar -1,16

persen. Keadaan ini disebabkan oleh adanya perlambatan pada subsektor

industri besar/sedang sebesar -3,68 persen, meskipun subsektor yang lain, yaitu

industri kecil kerajinan RT mengalami peningkatan aktivitas dan produksi sebesar

8,88 persen. Dilihat dari peranan sektor industri pengolahan dalam

perekonomian Papua tanpa tambang hanya 5,13 persen pada tahun 2009

menempatkan Papua berada pada daerah non industrialisasi dengan pangsa

NTB lebih kecil dari 10 persen.

Sektor bangunan tumbuh 17,41 persen. Hal ini adalah sebagai akibat masih

berlangsungnya pembangunan perkantoran dan rumah dinas di kabupaten-

kabupaten pemekaran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran meningkat

sebesar 9,69 persen. Nilai produksi yang dihasilkan oleh sektor listrik dan air

bersih pada tahun 2007 meningkat sebesar 5,98 persen; sektor angkutan dan
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komunikasi tumbuh 15,48 persen; sektor keuangan, persewaan & jasa

perusahaan tumbuh 47,16 persen; serta sektor jasa-jasa tumbuh 9,58 persen.

2). Struktur Ekonomi

Adanya perbedaan pada laju pertumbuhan setiap sektor, menyebabkan

peran dan pergeseran setiap sektor ekonomi dalam struktur perekonomian

regional Papua. Distribusi persentase PDRB sektoral ditunjukkan oleh Tabel 3.6.

yang memperlihatkan sektor-sektor yang mendominasi atau mewarnai

perekonomian dan menjadi andalan Papua.

Selama kurun waktu 2003-2007, sektor pertambangan dan penggalian

masih menjadi sektor andalan di Papua. Dengan kontribusi lebih dari 50 persen,

pertumbuhan ekonomi Papua sangat bergantung pada fluktuasinya nilai tambah

yang dihasilkan oleh tambang konsentrat yang diusahakan oleh PT Freeport

yang berlokasi di Mimika.

Tabel 5.20
Peranan Sektor Ekonomi terhadap PDRB Papua (dengan tambang)

Atas Dasar Harga Berlaku ( persen )

S e k t o r 2005 2006 2007 2008 2009

1. Pertanian 15,35 15,75 10,41 10,97 9,99
2. Penggalian 61,50 57,53 71,65 68,77 68,74

3. Industri pengolahan 2,25 2,51 1,62 1,78 1,62

4. Listrik & air minum 0,24 0,26 0,17 0,17 0,16

5. Bangunan 4,14 5,02 3,53 4,11 4,66
6. Perdagangan, hotel &

restoran 5,13 6,00 4,02 4,44 4,44

7. Angkutan & Kom. 3,88 4,72 3,44 3,88 4,05
8. Keu., persewaan & jasa

perusahaan 1,01 1,25 0,83 1,08 1,48

9. Jasa - jasa 6,50 6,95 4,35 4,78 4,86

P D R B 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : BPS Propinsi Papua,2010
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Di luar sektor pertambangan dan penggalian, Pertanian menjadi sektor

dominan (31,63 persen), disusul kemudian sektor jasa-jasa; sektor perdagangan,

hotel dan restoran; sektor bangunan; dan sektor pengangkutan dan komunikasi

dengan andil lebih besar dari 80 persen.

Meski mengalami pertumbuhan di tiga subsektornya, Peranan sektor

pertanian pada tahun 2009 mengalami sedikit penurunan, karena pada tahun

2008 sektor yang sangat bergantung pada alam ini menyumbang 34,80 terhadap

perekonomian papua. Dengan peranan yang lebih dari 30 persen menempatkan

sektor ini pada urutan pertama besarnya NTB yang berarti pula perekonomian

Papua masih pada corak agraris.

Dalam kurun waktu yang sama peranan sektor bangunan terus merangkak

naik dengan perubahan yang relatif lambat dan menempatkan pada posisi ketiga

besarnya NTB (nilai tambah bruto). Pada tahun 2005 tercatat sebesar 10,66

persen dan menjadi sebesar 14,75 persen pada tahun 2009.

Tabel 5.21.
Peranan Sektor Ekonomi terhadap PDRB Papua (tanpa tambang)

Atas Dasar Harga Berlaku ( persen )

S e k t o r 2005 2006 2007 2008 2009

1. Pertanian 39,51 36,75 36,37 34,80 31,63
2. Penggalian 0,93 0,93 0,93 0,93 0,99
3. Industri pengolahan 5,79 5,85 5,67 5,66 5,13
4. Listrik & air minum 0,62 0,61 0,58 0,55 0,51
5. Bangunan 10,66 11,72 12,32 13,05 14,75
6. Perdagangan, hotel &

restoran 13,19 13,99 14,04 14,09 14,07

7. Angkutan & Kom. 9,97 11,02 12,03 12,32 12,84
8. Keu., persewaan &

jasa perusahaan 2,60 2,92 2,89 3,42 4,69

9. Jasa - jasa 16,73 16,21 15,19 15,18 15,39
P D R B 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : BPS Propinsi Papua,2010
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Sementara sektor jasa-jasa berada sebagai penyumbang terbesar kedua

dalam pembentukan PDRB Papua dengan peranannya yang relatif sama di

mana pada tahun 2008 tercatat sebesar 15,18 persen kemudian meningkat

menjadi 15,39 persen pada tahun 2009.

b. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan

Dilihat dari sisi penggunaan PDRB atas dasar harga berlaku, dalam kurun

waktu lima tahun terakhir masih teralokasikan sebagian besar untuk pengeluaran

konsumsi rumahtangga, berarti perekonomian daerah ini masih tetap dominan

digerakkan oleh kegiatan konsumsi rumah tangga.

Tabel 5.22
PDRB dan Peranan Komponen Penggunaan

Papua Tahun 2005 - 2009 (Milyar Rupiah)

No. Komponen 2005 2006 2007 2008 2009

1. Konsumsi RT
10.610,5 12.287,8 13.941,2 16.779,6 21.664,2

(44,41) (49,46) (31,96) (35,78) (39,13)

2. Konsumsi Lbg, Non
Profit

209,7 285,1 391,2 440,0 520,8

(0,88) (1,15) (0,90) (0,94) (0,94)

3. Konsumsi
Pemerintah

2.124,7 2.430,5 2.697,3 5.461,5 9.288,3

(8,89) (9,78) (6,18) (11,65) (16,78)

4. PMTB 5.060,1 6.484,5 7.536,9 10.397,1 13.801,2

(21,18) (26,10) (17,28) (22,17) (24,93)

5. Perubahan Stok
892,6 2.768,2 8.797,2 -3.666,9 - 3.925,7

(3,74) (11,14) (20,17) (-7,82) (-7,09)

6. Ekspor
17.147,3 14.358,6 29.027,9 41.710,7 42.176,1

(71,78) (57,80) (66,55) (88,95) (76,18)

7. Impor (-)
12.154,8 13.771,9 18.776,3 24.229,9 28.159,0

(50,88) (55,44) (43,05) (51,67) (50,86)

P D R B 23.890,1 24.842,9 43.615,3 46.892,1 55,365,8

(100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00)
Sumber : BPS Propinsi Papua, 2010

Keterangan : ( ) peranan dalam satuan persentase
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Pada tahun 2009 besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai

21,664 triliun rupiah atau menyerap sekitar 39,13 persen dari total PDRB Papua.

Sedangkan laju pertumbuhan yang mampu dicapai pengeluaran konsumsi

rumahtangga pada tahun 2009 mencapai 13,56 persen.

Dibandingkan dengan pertumbuhan kegiatan penggunaan lainnya, konsumsi

pemerintah adalah yang paling tinggi peningkatannya, dari 4,51 persen pada

2005, meningkat hingga 32,74 persen pada 2006 dan meningkat lagi menjadi

35,17 persen pada 2009. Pemekaran wilayah yang kemudian diikuti oleh

penerimaan banyak pegawai baru menjadi penyebab dari kenaikan ini. Yang

dimaksud dengan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adalah nilai output

akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin,

pembayaran upah dan gaji pegawai serta perkiraan penyusutan barang modal

pemerintah, dikurangi dengan penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh

unit-unit yang kegiatannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintahan.

Dengan nilai konsumsi sebesar 9,288 triliun, konsumsi pemerintah menyumbang

16,78 persen pembentukan PDRB.

Pengeluaran pemerintah secara riil memegang peranan besar khususnya

sebagai stabilisator pembangunan selain sebagai upaya menggerakkan dan

merangsang kegiatan ekonomi sejak pemulihan krisis ekonomi yang bertitik tolak

di tahun 2000, dan sejak tahun 2001, pengeluaran pemerintah mulai

menunjukkan peningkatan berarti.

Lembaga swasta nirlaba pada tahun 2009, dengan nilai konsumsi sebesar

520,8 milyar rupiah, mengalami pertumbuhan 14,20 persen, lebih kecil jika

dibandingkan dengan pertumbuhan yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya

yang lebih berkisar antara 15-25 persen, kecuali tahun 2006 (6,67 persen).

Nilai pembentukan modal tetap bruto Papua selama tahun 2005-2009

mengalami peningkatan dari 4,167 triliun rupiah pada tahun 2005 hingga
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mencapai 13,801 trilliun rupiah pada tahun 2007 (tabel 3.7). Kegiatan

pembentukan modal tetap bruto dalam kurun waktu yang sama relatif cukup

besar andilnya terhadap pembentukan PDRB Papua, dimana pada tahun 2009

proporsinya mencapai 24,93 persen dengan laju pertumbuhan 20,33 persen.

Mulai pada tahun 2005 sudah terjadi peningkatan riil pembentukan modal tetap

bruto yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dengan kontribusi yang selalu

meningkat dari tahun ke tahun pula. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami

peningkatan sejak tahun 2005 hingga sekarang. Pembentukam modal tetap bruto

mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru yang

digunakan untuk berproduksi dalam wilayah tersebut. Adanya pemekaran

wilayah dan digulirkannya dana otonomi khusus berkorelasi positif terhadap nilai

PMTB. Pengadaan kantor dan rumah dinas sebagai implikasi dari terbentuknya

pemerintahan di wilayah pemekaran serta pengeluaran-pengeluaran lainnya

penunjang kegiatan pemerintahan, seperti : pembuatan jalan, jembatan, irigasi

dan lainnya telah membuat nilai PMTB pada tahun 2009 ini mengalami

peningkatan.

Tabel 5.23
Laju Pertumbuhan Komponen Penggunaan

Papua Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2005 - 2009 (persen)

No. Komponen 2005 2006 2007 2008 2009
1. Konsumsi RT 4,70 5,76 5,82 9,99 13,56
2. Konsumsi Lbg, Non Profit 15,73 24,21 25,86 6,67 14,20
3. Konsumsi Pemerintah 3,95 5,77 4,51 32,74 35,17
4. PMTB 7,62 9,87 8,69 28,29 20,33
5. Perubahan Stok -115,26 615,76 -233,70 -177,09 2,58
6. Ekspor 13,19 -22,49 12,58 3,80 - 4,95
7. Impor (-) 8,26 1,18 12,98 22,55 12,84

P D R B - 0,28 - 22,53 36,40 - 17,20 4,28
Sumber : BPS Propinsi Papua, 2010
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Dari perhitungan ICOR (Incremental Capital Output Ratio), yaitu rasio atau

perbandingan antara nilai PMTB dengan pertambahan PDRB, yang menunjukkan

besarnya pertambahan modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit

output. Pada tahun 2009 angka ICOR Papua sebesar 1,63 persen, artinya untuk

menaikkan output 1 unit dibutuhkan tambahan kapital 1.63 persen. Tercatat

bahwa pada tahun 2006 angka ICOR Papua sebesar 3,17 persen, sementara

pada tahun sebelumnya tercatat sebesar 0,40 persen. Artinya bahwa besarnya

modal yang dibutuhkan semakin kecil untuk mampu meningkatkan PDRB Papua

sebesar 1(satu) persen dari tahun ke tahun, yang menunjukkan semakin

kondusifnya perekonomian Papua. Kondisi ini t idak terlepas dari peranan

pemerintah dan peningkatan pendapatan regional Papua.

c. PDRB Per kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan

oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. Angka PDRB

per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan, walaupun

tidak dapat langsung menggambarkan kesejahteraan suatu kelompok

masyarakat atau penduduk.

Tabel 5.24
PDRB Per kapita Papua

Tahun 2005 – 2009

R i n c i a n 2005 2006 2007 2008 2009
1. PDRB Per kapita (ribuan rupiah)

- dengan tambang 13.097,98 13.257,9
5 23.256,69 23.437,38 27.468,42

- tanpa tambang 5.090,36 5.683,39 6.655,35 7.389,54 8.673,25
2. Perkembangan PDRB per kapita (%)

- dengan tambang 1,94 1,22 75,42 0,78 17,20

- tanpa tambang 10,95 11,65 17,10 11,03 17,37
Sumber : BPS Propinsi Papua, 2010
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Pada tahun 2009, pendapatan perkapita yang dicapai adalah sebesar

27,468 juta rupiah, meningkat 17,20 persen dari tahun sebelumnya sebesar

23,437 juta rupiah. PDRB per kapita (tanpa tambang) pada tahun 2007 mencapai

8,673 juta rupiah meningkat 17,37 persen dibanding pencapaian sebesar 7,390

juta rupiah pada tahun 2008.

d. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota

Distribusi PDRB menurut wilayah per Kabupaten/Kota merupakan salah satu

indikator yang digunakan untuk mengukur penyebaran dari hasil pembangunan

ekonomi regional. PDRB yang relatif sama antar Kabupaten/Kota berarti

kesenjangan ekonomi antar wilayah relatif kecil. Atau dapat dikatakan bahwa

semakin besar perbedaan dalam pangsa PDRB Propinsi antar Kabupaten/Kota

semakin besar ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antar wilayah.

Perbandingan PDRB antar kabupaten/Kota se Papua menjelaskan Kabupaten

Mimika merupakan Kabupaten yang mempunyai PDRB terbesar, sedang jika

dilihat tanpa tambang, PDRB terbesar adalah di Kota Jayapura. Nilai PDRB

Kabupaten Mimika atas dasar harga berlaku sebesar 39,25 triliun rupiah pada

tahun 2009 atau 70,88 persen dari total Kabupaten/kota. Posisi berikutnya

adalah Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke, dengan nilai PDRB masing-

masing 4,01 triliun rupiah dan 2,28 triliun rupiah atau masing-masing 7,24 persen

dan 4,12 persen terhadap total Kabupaten/Kota. Sedangkan Kabupaten dengan

PDRB terkecil adalah Mamberamo Raya dengan nilai 114,40 miliar rupiah atau

0,23 persen.
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Tabel 5.25.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2006 – 2009 (Juta rupiah)

Kabupaten/Kota 2006 2007 2008 2009

Merauke 1.400.595,35 1,708,225.32 2,131,681.32 2,282,842.31

Jayawijaya 733,328.15 781,023.63 852,765.50 989,694.48

Jayapura 726,975.11 845,831.33 996,483.16 1,155,980.85

Nabire 1,026,310.31 1,155,608.60 1,299,035.23 1,477,044.98

Yapen Waropen 350,279.42 396,010.30 442,533.60 488,524.48

Biak Numfor 728,102.54 827,422.39 940,354.95 1,078,021.02

Paniai 363,952.97 424,632.66 509,032.77 603,998.54

Puncak Jaya 328,056.32 392,720.38 465,199.39 548,243.50

Mimika 15,044,370.55 32,131,048.29 34,221,039.08 39,246,032.05

Kota Jayapura 2,234,691.08 2,637,997.42 3,249,658.36 4,014,275.97

Boven Digoel 416,212.49 513,291.39 713,708.90 873,057.94

Mappi 172,968.89 214,504.96 316,214.63 397,703.91

Asmat 144,628.89 183,194.69 269,336.30 356,526.30

Yahukimo 114,261.21 128,374.13 144,434.30 166,338.05

Pegunungan Bintang 146,609.15 164,521.40 193,323.90 234,014.62

Tolikara 140,804.25 158,880.19 184,821.76 213,135.46

Sarmi 244,513.64 288,003.03 346,630.40 413,721.29

Keerom 271,122.47 312,739.09 415,973.33 497,099.45

Waropen 94,603.07 110,102.16 134,922.19 164,893.97

Supiori 91,266.75 101,430.30 118,756.55 143,638.64

Mamberamo Raya 64,682.17 75,361.19 91,278.95 114,395.18

P A P U A 24,842,903.74 43,615,319.21 46,892,056.58 55,365,777.53

Sumber : BPS Propinsi Papua, 2010

Karena tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, maka distribusi PDRB menjadi indikator yang kurang

berarti jika tidak dikombinasikan dengan PDRB perkapita.
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Tabel 5.26
PDRB Per kapita Kabupaten/Kota

Se-Papua Tahun 2006 - 2009 (rupiah)

Kabupaten/Kota 2006 2007 2008 2009

Merauke 8.998.191 10.629.508 12.952.014 13.546.980

Jayawijaya 3.484.158 3.595.496 3.859.768 4.407.025

Jayapura 7.909.469 8.913.151 10.330.318 11.792.353

Paniai 3.226.934 3.646.511 4.294.475 5.007.366

Puncak Jaya 2.939.125 3.407.789 3.950.335 4.557.037

Nabire 6.359.430 6.935.427 7.685.371 8.616.426

Mimika 119.093.526 246.354.625 254.093.356 282.272.447

Yapen Waropen 4.955.569 5.426.285 5.934.791 6.413.776

Biak Numfor 7.278.114 7.978.486 8.921.012 10.042.021

Boven Digoel 13.248.002 15.824.256 21.490.136 25.681.951

Mappi 2.613.929 3.139.663 4.567.925 5.671.519

Asmat 2.334.606 2.864.118 4.126.746 5.354.856

Yahukimo 833.142 906.670 997.819 1.124.400

Pegunungan Bintang 1.657.443 1.801.454 2.077.660 2.469.029

Tolikara 3.189.730 3.486.050 3.950.196 4.438.380

Sarmi 12.363.591 13.941.832 16.159.295 18.584.176

Keerom 7.154.571 7.993.127 10.189.930 11.673.934

Waropen 6.469.231 7.369.078 8.938.083 10.814.632

Supiori 7.376.879 8.058.338 9.419.890 11.378.219

Mamberamo Raya 3.441.356 3.899.992 4.661.380 5.766.271

Kota Jayapura 12.182.203 12.762.939 15.391.814 18.618.314

P A P U A 13.377.552 22.544.201 23.743.631 27.468.415
Sumber : BPS Propinsi Papua, 2010

Besaran PDRB perkapita suatu daerah tergantung pada besaran PDRB dan

jumlah penduduk. Berdasarkan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku

periode tahun 2006-2009, secara berurutan Kabupaten Mimika, Kabupaten

Boven Digoel, dan Kota Jayapura merupakan daerah yang mempunyai besaran

perkapita tertinggi di Papua. Tahun 2009 dari ketiga daerah tersebut yaitu masing-
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masing sebesar 282,27 juta rupiah, 25,68 juta rupiah dan 18,62 juta rupiah.

Sedangkan yang terkecil adalah kabupaten Yahukimo hanya mencapai 1,12 juta

rupiah.

Kabupaten Merauke dengan nilai PDRB terbesar ketiga berada pada urutan

kelima dari besaran PDRB perkapita, hal ini terjadi karena jumlah penduduk di

kabupaten ini yang terbanyak dibanding dengan daerah lainnya, Kabupaten

Boven Digoel dan Kabupaten Sarmi.

Dari sisi pertumbuhan, selain kabupaten Merauke, seluruh Kabupaten/Kota

mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2009, dengan pertumbuhan di atas 6

persen. Pertumbuhan paling tinggi dicapai oleh kabupaten Asmat dan kabupaten

Mappi dengan pertumbuhan sebesar 14,50 persen dan 14,39 persen, disusul

kemudian pencapaian pertumbuhan ekonomi oleh Kota Jayapura dan kabupaten

Supiori (13,17 persen dan 13,02 persen).

e. Ketenagakerjaan

Masalah kesempatan kerja dan pengangguran menjadi topik penting dalam

pembangunan ekonomi baik pada tingkat nasional maupun regional. Oleh karena

itu, penurunan angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja,

pertumbuhan ekonomi yang dipercepat melalui iklim investasi yang baik dan

didukung dengan serangkain instrumen kebijakan dengan campur tangan yang

menjadi faktor penting dalam penyelesaian masalah pengangguran.

Merujuk pada konvensi International Labour Organization (ILO), batasan

penduduk usia kerja yang digunakan BPS adalah penduduk yang berumur 15

tahun keatas, yang dibedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Kelompok angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dengan penduduk

yang mencari kerja. Sementara bukan angkatan kerja adalah penduduk yang
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tidak aktif secara ekonomi, antara lain sekolah, mengurus rumah tangga dan

lainnya.

Tabel 5.27
Indikator Ketenagakerjaan Propinsi Papua

Tahun 2006 – 2009

Indikator 2006 2007 2008
2009

L P L + P
1. Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) 76,99 77,82 71,37 85,71 66,94 76,54

2. Tingkat Kesempatan Kerja
(TKK) 92,00 91,42 94,17 94,68 95,40 94,99

3. Tingkat Pengangguran
Ter-buka (TPT) 8,00 8,58 5,83 5,32 4,60 5,01

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2009

Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan

dalam bahasan ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT), tingkat kesempatan kerja, produktivitas, ILOR,

dengan elastisitas kesempatan kerja.

1). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK yang merupakan indikator untuk melihat perbandingan jumlah

angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dalam kurun waktu 2006-2009

tercatat angkanya cukup berfluktuasi dengan kisaran 71-77 persen setiap

tahunnya. Secara umum, apabila tingginya TPAK dikarenakan tingginya

penduduk yang bekerja maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisispasi

angkatan kerja yang baik, namun bila tingginya TPAK diiringi dengan rendahnya

tingkat kesempatan kerja (persentase penduduk yang bekerja), hal ini cukup

mengkhawatirkan, karena berarti penduduk yang mencari pekerjaan meningkat

yang akan memicu tingginya angka pengangguran.

Tingginya angka TPAK di Papua salah satunya merupakan cermin dari

perekonomian yang masih agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja
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sebagai pertanian. Tingkat Kesempatan Kerja Papua pada tahun 2009 adalah

sebesar 94,99 persen, meningkat jika dibanding tahun 2006 sebesar

94,17persen. Sedangkan TKK pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing

sebesar 92,00 persen dan 91,42 persen. Pada tahun 2009 ini, TKK perempuan

(95,40 persen) lebih tinggi dibandingkan TKK laki-laki (94,68 persen).

Apabila dirinci lagi menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, jumlah

angkatan kerja di Papua yang lulus SD yaitu mencapai 26,73 persen, kemudian

disusul mereka yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 26,38 persen.

Kebanyakan dari kelompok ini adalah kaum perempuan. Angkatan kerja yang

menamatkan pendidikan sampai SLTP dan SLTA masing-masing yaitu 13,30

persen dan 16,26 persen. selebihnya untuk mereka yang tidak/belum tamat SD

12,41 persen dan yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi hanya

sebesar 4,91 persen.
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Tabel. 5.28
Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di

Papua Tahun 2009 (persen)

Kabupaten/ Kota
Tdk/
Blm

pernah
sekolah

Tdk/
Bl

Tamat
SD

SD SLTP SMTA

Dipl/
Akad

m/
Univ

Total

Merauke 1.68 12.70 30.18 17.86 28.26 9.31 100,00

Jayawijaya 48.20 10.64 25.74 8.27 6.50 0.65 100,00

Jayapura 4.91 6.86 26.29 29.24 26.67 6.02 100,00

Nabire 19.80 15.08 25.02 18.63 14.95 6.52 100,00

Yapen Waropen 6.27 19.82 25.07 22.47 18.77 7.60 100,00

Biak Numfor 0.00 16.76 21.86 21.79 31.80 7.78 100,00

Paniai 46.34 7.92 28.11 13.01 3.62 0.99 100,00

Puncak Jaya 48.26 11.69 23.12 6.84 9.12 0.97 100,00

Mimika 6.55 2.36 36.13 14.77 33.14 7.06 100,00

Bovend Digoel 3.51 17.59 31.12 13.58 27.24 6.96 100,00

Mappi 12.44 30.91 32.44 13.38 9.58 1.24 100,00

Asmat 13.95 30.47 35.21 9.53 8.10 2.75 100,00

Yahukimo 55.09 9.11 28.75 3.75 2.79 0.50 100,00

Pegunungan
Bintang 39.69 11.64 34.46 6.72 6.78 0.71 100,00

Tolikara 58.48 2.67 26.78 6.62 5.02 0.44 100,00

Sarmi 2.85 20.56 37.75 26.50 11.42 0.91 100,00

Keerom 1.48 25.68 25.40 17.18 22.80 7.45 100,00

Waropen 10.84 10.05 39.93 19.38 15.00 4.80 100,00

Supiori 0.26 15.83 32.75 19.90 27.08 4.17 100,00

Kota Jayapura 1.24 4.40 7.25 16.45 48.05 22.60 100,00

PAPUA

lL 19.50 11.12 26.90 16.32 20.80 5.36 100,00

P 35.60 14.15 26.49 9.27 10.17 4.32 100,00

L + P 26.38 12.41 26.73 13.30 16.26 4.91 100.00
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2010

Ditinjau dari pendidikan yang ditamatkan angkatan kerja untuk

Kabupaten/kota di Papua, secara umum penduduk yang bekerja adalah mereka

yang tamat SD. Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Tolikara adalah tiga
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kabupaten yang persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah

hingga diatas 85 persen. Untuk Kota Jayapura yang terhitung sebagai angkatan

kerja dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah tamatan SLTA keatas.

Hanya sembilan kabupaten/kota di Papua dengan persentase angkatan

kerjanya memiliki pendidikan SLTA keatas yang lebih tinggi dibanding angka

rata-rata Papua. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Merauke, Jayapura,

Yapen Waropen, Biak Numfor, Mimika, Boven Digoel, Keerom, Supiori dan Kota

Jayapura..

2). Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian dalam

kondisi yang baik atau buruk adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat berakibat pada munculnya masalah

sosial, seperti meningkatnya kriminalitas, dan menurunnya status gizi. Meskipun

TPT kurang sensitif karena konsep dan definisi bekerja yang digunakan selama

ini sangat longgar, yaitu melakukan aktivitas ekonomi cukup hanya satu jam saja

secara terus menerus selama seminggu yang lalu, namun masih bermanfaat

sebagai gambaran umum seberapa besar angkatan kerja yang tidak tertampung

oleh pasar kerja. Besarnya TPT di Papua pada tahun 2009 mencapai 5,01

persen, suatu angka yang relatif tinggi sebagaimana terlihat pada Tabel 7.16.

TPT laki-laki (5,32 persen) lebih besar dibandingkan dengan TPT perempuan

(4,60 persen).

3) Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Penduduk yang bekerja dapat dilihat dari berbagai sudut, diantaranya dari

sudut lapangan usaha, satus pekerjaan, dan jenis pekerjaan. Dari sudut

lapangan usaha, pekerja terbagi menjadi 9 sektor.
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Pengelompokan penduduk yang bekerja yang biasa disebut dengan istilah

sektor atau lapangan usaha, dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu

Agriculture (A) Manufacturing (M) dan sevices (S). Sektor A hanya mencakup

pertanian, sedangkan sektor M meliputi pertambangan, industri, bangunan, listrik

dan air; dan yang masuk sektor S meliputi perdagangan, angkutan dan

komunikasi, keuangan dan jasa.

Tabel 5.29
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

di Papua, 2005 - 2009 (persen)

T a h u n
Sektor

Jumlah
A M S

2005 75,40 4,26 20,34 100,00

2006 73,85 4,36 21,80 100,00

2007 75,76 3,36 20,87 100,00

2008 78,00 5,90 16,10 100,00

2009

L 70,01 9,68 20,31 100,00

P 81,76 2,36 15,87 100,00

L+P 75,06 6,54 18,41 100,00
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2010

Untuk keperluan analisis ketenagakerjaan (Manning, 1992: 7). Menurut

Manning, kemajuan perekonomian suatu negara atau daerah ditandai dengan

pergeseran tenaga kerja dari sektor A ke sektor M dan sektor S. Strategi

pembangunan yang berhasil tercermin dari kecepatan pertumbuhan sektor M

yang dianggap sebagai lokomotif peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Perkembangan penduduk yang bekerja pada periode 2005-2009 masih

didominasi oleh sektor A dengan besaran diatas 75 persen. Untuk sektor M,

menyerap tenaga kerja tidak lebih dari 6 persen, sedang sektor S berkisar antara

16-22 persen. Hal ini dapat dikatakan selama empat tahun terakhir kemajuan
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ekonomi di Papua masih didominasi oleh sektor A (pertanian) kondisi ini wajar

karena sebagian besar penduduk Papua bertani.

4). Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Kegiatan fomal dan informal dapat dilihat berdasarkan status pekerjaan. Ada

tujuh status pekerjaan utama yang biasa digunakan BPS dalam surveinya, yaitu :

Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap, Berusaha dibantu buruh

tetap, Buruh/karyawan, Pekerja bebas di pertanian, Pekerja bebas di non

pertanian, dan Pekerja tak dibayar.

Tabel 5.30
Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama,

Tahun 2007 - 2009(persen)

Status Pekerjaan 2007 2008
2009

L P L+P
Formal 17,24 12,63 21,30 9,91 16,41

Informal 82,76 87,37 78,70 83,59 83,59
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2010

Dari tujuh kategori status pekerjaan utama diatas, pekerja formal hanya

terdiri kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori

buruh/karyawan. Selain kedua kategori tersebut diklasifikasikan sebagai pekerja

informal.

Jika melihat status pekerjaan berdasarkan klasifikasi formal dan informal,

maka pada rentang waktu 2005-2009, lebih dari 82 persen tenaga kerja bekerja

pada kegiatan informal. Tahun 2007, pekerjaan informal menyerap 82,76 persen,

dan terus meningkat persentasenya pada tahun 2008 dan 2009 (masing-masing

sebesar 87,37 persen dan 83,59 persen). Pekerja informal cenderung lebih

mudah untuk pindah lapangan pekerjaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
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Sementara untuk pekerja formal cenderung lebih tetap di satu lapangan

pekerjaan.

5) Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan produktivitas sangat penting dalam hubungannya dengan

peningkatan upah pekerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang

diharapkan. Kebijaksanaan pengupahan dan penggajian harus selalu

memperhatikan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan

produksi juga perlu terus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan serta

peningkatan daya beli golongan penerima upah/gaji rendah dibawah KHM.

Ukuran yang sering dipakai untuk mengetahui produktivitas adalah nilai

tambah (Value Added) yang dihasilkan pekerja. Nilai tambah ini merupakan

selisih dari pendapatan total setelah dikurangi dengan berbagai komponen biaya

antara. Dengan demikian salah satu cara untuk mengukur produktivitas adalah

membuat rasio antara nilai tambah (PDRB) dengan jumlah pekerja. Disamping

itu informasi mengenai produktivitas sering dikaitkan dengan balas jasa, etika,

disiplin kerja, juga informasi mengenai jumlah jam kerja. Pemanfaatan jam kerja

kurang dari jam kerja normal memberikan gambaran tentang tingkat produktivitas

rendah.

Sehubungan dengan produktivitas tenaga kerja Papua disajikan tabel berikut

yang menggambarkan kemampuan sektor-sektor ekonomi untuk menyerap

angkatan kerja, dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja disektor-sektor

tersebut. Analisa ketenagakerjaan sebagai salah satu aspek perencanaan

tenaga kerja sering dikaitkan dengan produksi nasional/regional dengan

pendekatan PDRB (produk domestik regional bruto) Papua. Terlihat dalam tahap

awal pembangunan, tenaga kerja di daerah Papua lebih banyak terserap di

sektor pertanian.
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Menurut teori ekonomi, pembangunan biasanya di ikuti oleh peralihan tenaga

kerja dari sektor A ke sektor M dan S. Peralihan ini sering dikaitkan dengan

kecepatan pertumbuhan sektor M yang dianggap berkaitan erat dengan

produktivitas angkatan kerja. Dipihak lain sektor M, industri khususnya, di anggap

merupakan motor ekonomi.

Tabel 5.31.
Kontribusi Nilai Tambah, Prosentase Pekerja, Rasio Produktivitas

menurut sektor ekonomi Tahun 2006 dan 2007

S e k t o r
PDRB Tanpa

Tambang Pekerja
Rasio

Produktivitas
2008 2009 2008 2009 2008 2009

1. Pertanian 34,80 31,63 78,0 75,1 0,45 0,42

Primer (A)
2. Penggalian 0,93 0,99 0,4 1,7 2,33 0,58

3. Industri P. 5,66 5,13 2,5 2,0 2,26 2,57

4. Listrik & Air 0,55 0,15 0,1 0,3 5,50 0,50

5. Bangunan 13,05 14,75 2,9 2,7 4,50 5,46

Manufacturing (M)
6. Perdag. & Hotel 14,09 14,07 4,7 7,2 3,00 1,95

7. Angkutan dan
Komunikasi 12,32 12,84 3,3 3,1 3,73 4,14

8. Jasa Perusahaan 3,42 4,69 0,5 0,7 6,84 6,70

9. Jasa-jasa 15,18 15,39 7,6 7,5 2,00 2,05

Service (S)
Total 100,00 100,00 100,0 100,0 - -

Catatan :
- Sektor A : Pertanian
- Sektor M: Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik dan Air Bersih, Bangunan
- Sektor S : Perdagangan, Angkutan dan komunikasi, Bank dan lembaga

keuangan in termasuk sewa rumah dan Jasa-jasa.

Dalam berbagai literatur teori pembanguan, proses kemajuan disamakan

dengan industrialisasi. Perpindahan sektor pertanian ke sektor industri menjadi

pokok kebijaksanaan pembangunan nasional umumnya dan pembangunan
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daerah Papua khususnya. Meskipun demikian industri yang dikembangkan

ditujukan untuk menunjang sektor pertanian, sehingga keduanya diharapkan

saling mendorong.

Dari hasil Survei Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS), tahun 2004

mencatat angka 73,20 persen bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian,

pada tahun 2009 meningkat menjadi 75,1 persen. Kalau dilihat sumbangan nilai

tambah yang diciptakan terhadap PDRB, sektor ini menunjukan penurunan yang

berarti adanya merosotnya produktivitas kerja. Pada tahun 2006 andilnya pada

pembentukan PDRB sebesar 36,75 persen menjadi 31,63 persen tahun 2009.

Keadaan ini mencerminkan penurunan produktivitas di sektor pertanian (A). Jika

dilihat tingkat produktivitas pekerja pada sektor ini masih rendah yaitu dibawah

satu, dimana pada tahun 2006 hanya 0.50 maka pada tahun 2009 menjadi 0,42

persen. Hal ini mengisyaratkan masih perlunya penambahan output di sektor ini,

tidak hanya adanya program ekstensifikasi melalui pembukaan lahan baru, juga

adanya perbaikan/peningkatan efisiensi pemanfaatan faktor produksi (lahan,

tenaga kerja, modal, teknologi, dan kewirausahaan).

Pada tahun 2008 penduduk yang bekerja di sektor M tercatat 5,9 persen,

diantaranya lapangan usaha Bangunan menyerap 2,9 persen dari semua

penduduk yang bekerja. Pada tahun 2009 sektor M telah mampu menyerap

tenaga kerja 6,7 persen dan sektor Bangunan sendiri menyerap 2,7 persen.

Sementara itu penduduk yang bekerja di sektor S tercatat 16,1 persen pada

tahun yang 2006, dan meningkat menjadi 18,5 persen pada tahun 2009.

Lapangan pekerjaan perdagangan dan jasa merupakan penyumbang

penyerapan tenaga kerja terbesar, pada tahun 2009 penduduk yang bekerja di

kedua lapangan pekerjaan ini masing-masing sebesar 7,2 persen dan 7,5

persen.
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Produktivitas sektor S pada tahun 2008 cukup besar yaitu 2,80 kemudian

pada tahun 2009 sedikit menurun menjadi 2,54. Sektor yang mempunyai rasio

produktivitas paling tinggi pada tahun 2009 adalah Jasa Perusahaan dan

Lembaga Keuangan (6,70 persen), kemudian Bangunan (5,46 persen) dan Jasa

Perusahaan (6,70 persen). Sedang sektor pertanian, sektor penggalian, sektor

listrik dan air, merupakan sektor yang mempunyai rasio produktivitas dibawah 1

persen.

Kalau dilihat menurut lapangan usaha, sektor yang menunjukan perbaikan

produktivitas yang cukup tinggi adalah sektor bangunan dan sektor komunikasi.

Sedang sektor yang mengalami penurunan produktifitas adalah sektor

penggalian dan sektor perdagangan, hotel. Sedangkan sektor lainnya

menunjukan kecenderungan belum dimanfaatkannya secara optimal sumber

daya yang ada.

Dilihat dari besarnya rasio produktivitas setiap pekerja, di sektor M masih

mencatat angka lebih tinggi dari sektor A dan sektor S. Namun sumbangan

kedua sektor ini terhadap PDRB Papua jauh lebih besar. Pada tahun 2009,

sumbangannya masing-masing sebesar 31,63 persen dan 46,99 persen.

f. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang berkaitan dengan

banyak aspek, namun pada intinya adalah ketidakmampuan masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan dasar minimumnya (basic needs). Penduduk miskin bukan

saja mereka yang berpenghasilan sangat rendah tetapi juga mereka yang berada

dalam kondisi buruk dalam hal kesehatan, pendidikan dan aspek lainnya sebagai

manusia. Oleh karenanya, penanggulangan kemiskinan di wilayah Papua harus

memperhatikan akar masalah utama kemiskinan.
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Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang muncul sejak manusia

dilahirkan di dunia dan sampai sekarang pun permasalahan kemiskinan masih

mengemuka, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang, termasuk

Indonesia. Karenanya, pengentasan kemiskinan menjadi titik perhatian SBY-JK

selama masa pemerintahannya dan juga menjadi satu dari tujuh tujuan butir

Milenium Development Goals (MDGs). Berbagai upaya telah dilakukan untuk

mengurangi jumlah penduduk miskin, diantaranya adalah bantuan langsung

tunai, biaya operasional sekolah dan jaminan sosial lainnya yang mampu

mengurangi beban masyarakat.

Secara umum gambaran tentang kemiskinan dapat dilihat dari data

konsumsi rumah tangga yang dibagi menjadi dua kelompok, konsumsi

pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Tingkat kebutuhan/permintaan

(demand) terhadap kedua pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam

kondisi pendapatan terbatas, terdapat ke-cenderungan untuk mendahulukan

kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan

rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk

mengkonsumsi makanan.

Nilai Garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum

(basic need) 2.100 kkal per Kapita per hari ditambah dengan kebutuhan

minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang

meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi, serta

kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasar lainnya. Besarnya nilai

pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum

makanan dan non makanan tersebut disebut garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin Papua pada tahun 2009 mencapai 793,4 ribu

orang atau sekitar 40,78 persen dari total penduduk Papua, angka ini lebih kecil

dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ditinjau dari batas garis kemiskinan untuk
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periode 2005–2009, kecenderungan meningkat setiap tahun yang menunjukkan

makin tingginya harga yang harus dibayar untuk mengkonsumsi 2.100 kilo kalori

ditambah non makanan minimal yang disyaratkan. Pada tahun 2005 garis

kemiskinan sebesar 125.065 rupiah, tahun 2007 sebesar 157.074 rupiah dan

meningkat mencapai mencapai 202.379 rupiah pada tahun 2007. Perkembangan

penduduk miskin secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 5.32
Perkembangan Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin Papua (2003 - 2007)

Tahun Garis Kemiskinan
(Rp)

Penduduk Miskin
(000)

Persentase
Penduduk Miskin

(%)
2005 125.065 916,9 39,02
2006 135.558 966,8 38,69
2007 157.074 1.028,2 40,83
2008 177.977 816,7 41,52
2009 202.379 793,4 40,78

Sumber : BPS Papua, 2010

Selama 10 tahun terakhir (1999-2008), persentase penduduk yang

berada di bawah garis kemiskinan menurun sebesar 17.67 persen, yaitu dari

54.75 persen di tahun 1999 menjadi 37.08 di tahun 2008.

Gambar 5.1
Grafik Perkembangan Kemiskinan selama 10 Tahun
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Dilihat per kabupaten, pada tahun 2008 jumlah peduduk miskin

terkonsentrasi di daerah pegunungan tengah yaitu kabupaten Jayawijaya

(112.300 ribu jiwa) dan kabupaten Nabire (77,74 ribu jiwa).

Tabel 5.33
Jumlah Penduduk Miskin Per Kabupaten/Kota Propinsi Papua

Kabupaten Jumlah (ribu) %

Merauke 52.8 32.15

Jayawijaya 112.3 50.65

Jayapura 30.1 31.05

Nabire 77.7 45.71

Yapen Waropen 33.0 44.52

Biak Numfor 49.8 47.54

Paniai 62.3 52.45

Puncak Jaya 63.7 54.21

Mimika 45.2 34.05

Mappi 9.8 29.64

Asmat 23.5 33.96

Boven Digoel 22.0 33.82

Yahukimo 71.0 49.24

Pegunungan Bintang 48.0 51.26

Tolikara 21.6 46.22

Sarmi 10.4 31.37

Keerom 11.7 29.52

Waropen 10.5 46.25

Supiori 7.1 53.35

Kota Jayapura 54.1 25.69

Papua 816.7 41.52
Sumber : BPS Papua, 2009

Selama kurun waktu lima tahun terakhirpun persentase penduduk miskin ke-

dua kabupaten tersebut meningkat. Saat ini persentase penduduk miskin

sebesar 48.15 persen untuk Kabupten Jayawijaya dan sebesar 50.63 persen

untuk Kabupaten Yahukimo. Angka ini lebih besar dibanding tahun 2004 yang

masing-masing sebesar 46.21 persen dan 45.75 persen.Seperti halnya
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persentase penduduk miskin Papua, ada empat kabupaten lainnya menunjukan

trend yang menurun. Kabupaten Sarmi merupakan kabupaten yang jumlah

penduduk miskinnya paling kecil (24.52 persen) dibanding kabupaten lainnya.

Disusul kemudian Kabupate Mimika (26.63 persen) dan Boven Digoel (27.49

persen).

g. Kesejahteraan (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau yang dikenal dengan sebutan

Human Development Index (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk

mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil

pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu

indeks komposit yang didasarkan pada tiga indikator, yakni (a) kesehatan; (b)

pendidikan yang dicapai; dan (c) standar kehidupan. Ketiga unsur sangat penting

dalam menentukan tingkat kemampuan suatu Kabupaten/kota untuk

meningkatkan IPMnya. Ketiga unsur ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling

mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya

ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.

IPM tidak memasukkan aspek pembangunan moral dan penanaman budi

luhur bangsa ke dalam sistem nilai yang merupakan salah satu aspek penting

dalam kehidupan masyarakat kita. Hal ini disebabkan adanya alasan teknis yaitu

sulit mengukur aspek tersebut dan formula penghitungan menjadi tidak

sederhana. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan indeks ini,

pertama, IPM lebih dari sekedar pendapatan/produksi yang dihasilkan daerah,

seperti dalam pendekatan konvensional, indeks yang ditampilkan mengukur

kesejahteraan manusia secara menyeluruh yang memasukkan aspek produksi

dan distribusi komoditas serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan
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manusia. Kedua, indeks ini tidak dengan sendirinya menyajikan gambaran yang

utuh, berbagai indikator pembangunan manusia yang lainnya masih harus

ditambahkan untuk melengkapinya.

Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan-keberhasilan

pembangunan ekonomi, dengan perkataan lain terdapat suatu korelasi positif

antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi. Bila ketiga

unsur penting dari IPM dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, maka

hipotesanya adalah pertama semakin baik pembangunan suatu wilayah (semakin

tinggi pendapatan perkapita), semakin besar angka harapan hidup (rata-rata

semakin lama umur seseorang), dan semakin rendah angka kematian bayi di

wilayah tersebut. Kedua; semakin baik perekonomian suatu wilayah semakin

tinggi tingkat pendidikan rata-rata masyarakat atau semakin tinggi angka melek

huruf dan semakin lama rata-rata lama sekolah. Ketiga; bahwa semakin baik

pembangunan ekonomi suatu wilayah semakin baik pendapatan riel perkapita

masyarakat yang berarti semakin baik standar hidup masyarakat di daerah

tersebut.
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Tabel 5.34
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua

Tahun 2008 – 2009

No. Kabupaten/Kota

IPM

2007
2008 2009

Nilai Rangking Nilai Rangking

1. Merauke 61,5 62,5 431 64,0 425

2. Jayawijaya 47,6 52,4 450 53,0 451

3. Jayapura 67,5 68,8 258 70,0 227

4. Paniai 58,6 58,5 447 58,7 447

5. Puncak Jaya 66,8 67,0 338 67,2 361

6. Nabire 65,1 65,2 400 65,6 403

7. Mimika 66,1 67,1 333 67,8 333

8. Yapen Waropen 66,4 67,0 339 68,1 322

9. Biak Numfor 66,9 67,3 326 68,6 299

10. Boven Digoel 47,6 48,3 452 48,7 455

11 Mappi 47,0 48,0 454 49,0 454

12 Asmat 47,2 48,3 453 49,5 453

13 Yahukimo 47,4 48,0 455 48,3 456

14 Pegunungan Bintang 46,9 47,2 456 47,4 457

15 Tolikara 49,2 49,6 451 50,4 452

16 Sarmi 64,8 65,2 401 65,9 396

17 Keerom 66,5 66,9 343 68,0 325

18 Waropen 61,3 61,6 438 62,0 438

19 Supiori 65,9 66,2 370 66,9 372

20 Mamberamo Raya - - - 57,3 449

21 Kota Jayapura 72,1 73,1 79 73,8 76

Papua 62,1 62,8 33 63,4 33

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

Pada tabel di atas terlihat angka IPM kabupaten/kota dan Papua, semuanya

tidak ada yang masuk kategori tinggi menurut skala internasional (IPM lebih dari

80). Pada tahun 2008 pada, ada 7 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori

pembangunan manusia menengah atas, 6 kabupaten yang berada pada tingkat

pembangunan manusia menengah bawah dan 7 kabupaten yang masih berada

di tingkat pembangunan manusia rendah, yang umumnya adalah kabupaten
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pemekaran. Pada tahun 2008 terjadi pergeseran, yaitu Kabupaten Supiori masuk

ke dalam kategori menengah atas dan kabupaten Jayawijaya dari pembangunan

manusia kategori rendah menjadi kategori menengah bawah. Kemajuan juga

dicapai oleh Kabupaten Tolikara pada tahun 2009 dengan masuknya ke dalam

tingkat menengah bawah. Pada tahun 2009 ini, ada satu penambahan

kabupaten hasil dari pemekaran kabupaten Sarmi dan kabupaten Waropen, yaitu

kabupaten Mamberamo Raya. Meski kabupaten baru, tetapi IPM kabupaten ini

berada pada kategori menengah bawah. IPM Papua pada tahun 2009 adalah

63,4, berada pada peringkat terakhir. Sedang dari 457 kabupeten/kota di

Indonesia, hanya Kota Jayapura yang menempati peringkat dibawah 100,

sedang kabupaten lain di Papua berada pada urutan 220 ke atas. Tujuh

kabupaten menduduki peringkat terakhir, yaitu : Jayawijaya, Tolikara, Asmat,

Mappi, Boven Digoel, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.

5.8 Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan dan
Kesejahteraan

5.8.1. Uji Normalitas, Multikolinearitas, dan Outlier

Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis jalur adalah asumsi

multivariate normal, tidak adanya multikolinearitas atau singularitas dan outlier.

1. Uji Normalitas

Normalitas dari data merupakan salah satu syarat dalam pemodelan Analisis

Jalur. Pengujian normalitas ditekankan pada data multivariat dengan melihat nilai

skewness, kurtosis, dan secara statistik dapat dilihat dari nilai Critical Rasio (CR).

Jika digunakan tingkat signifikansi sebesar 5 persen, maka nilai CR yang berada

di antara -1,96 sampai dengan 1,96 (-1,96 ≤ CR ≤ 1,96) dikatakan data

berdistribusi normal, baik secara univariat maupun multivariat. Hasil secara

lengkap mengenai pengujian normalitas data pada seluruh variabel penelitian
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dapat dilihat pada Lampiran. Pada Lampiran, nilai CR multivariat sebesar 1,420

dan nilai ini terletak didalam range antara -1,96 sampai dengan 1,96, sehingga

dapat dikatakan bahwa data multivariat normal.

2. Uji multikolinearitas atau singularitas

Multikolinearitas dapat dilihat melalui determinan matriks kovarians. Nilai

determinan yang sangat kecil atau mendekati nol menunjukkan indikasi

terdapatnya masalah multikolinearitas atau singularitas, sehingga tidak dapat

digunakan untuk penelitian. Hasil penelitian memberikan nilai Determinant of

sample covariance matrix sebesar 587,178. Nilai ini jauh dari angka nol sehingga

dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dan singularitas

pada data yang dianalisis.

3. Outlier

Outlier adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim secara

uniariate maupun multivariate, yaitu yang muncul karena kombinasi karakteristik

unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh dari observasi-observasi yang

lainnya. Apabila terjadi outlier dapat dilakukan treatment khusus pada outlier nya

asal diketahui bagaimana munculnya outlier tersebut.. Nilai Mahalanobis yang

lebih besar dari Chi-square tabel atau nilai p1<0,01 dikatakan observasi yang

outlier. Pada penelitian ini ada enam yang observasinya outlier, karena masih di

bawah 5 persen dari observasi, maka dapat dikatakan tidak terjadi oulier.

5.8.2. Hasil Analisis Jalur

5.8.2.1 Koefisien Jalur Terhadap Belanja Langsung

Pendugaan koefisien jalur yang menunjukkan pengaruh dari variabel

desentralisasi fiskal dan otonomi khusus Papua terhadap belanja langsung
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dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Koefisien jalur

diperoleh dari hasil koefisien regresi yang distandarkan (beta). Untuk lebih

jelasnya uraian hasil analisis regresi yang diperoleh disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.35
Hasil Uji Koefisien Jalur Terhadap Belanja Langsung

VARIABEL Beta t-hitung p-value PENGARUH
Desentralisasi fiskal 0.342 2.628 0.011 Positif dan signifikan

Otonomi khusus
Papua 0.265 2.042 0.046 Positif dan signifikan

Koefisien Nilai kritis :
Determinasi (R2) = 26,3% ttabel = 2,006

F-hitung = 9,475 Ftabel = 3,172
Sumber: Data Primer Diolah, 2010

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai

berikut:

Y1 =0.342 X1 + 0.265X2

R2 = 26,3%

Pada tabel 5.35 tersebut menjelaskan hasil pengujian secara simultan

dan parsial pengaruh dari kedua variabel bebas terhadap belanja

langsung. Pada bagian uji F diperoleh nilai Fhitung = 9,475 (lebih besar dari

Ftabel) dan koefisien determinasi sebesar 26,3%. Hasil uji ini menjelaskan

bahwa secara simultan diperoleh adanya pengaruh yang signifikan dari

kedua variabel bebas terhadap belanja langsung dengan kontribusi

sebesar 26,3%.

Pengaruh secara parsial dari variabel desentralisasi fiskal terhadap belanja

langsung dilakukan dengan uji-t. Hasil uji untuk koefisien jalur ini adalah

signifikan (p-value < 0,05). Desentralisasi fiskal dengan koefisien jalur sebesar
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0,342 berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Hal ini

terbukti dari nilai t-hitung = 2,628 yang lebih besar dari t tabel = 2,006 atau nilai

p-value = 0,011 yang lebih kecil dari α = 0,05, maka secara statistik koefisien

jalur dari desentralisasi fiskal terhadap belanja langsung adalah signifikan. Hasil

ini menjelaskan bahwa keragaman belanja langsung dapat dijelaskan oleh

desentralisasi fiskal. Peningkatan desentralisasi fiskal akan diikuti dengan

kenaikan belanja langsung.

Pengaruh secara parsial dari variabel otonomi khusus Papua terhadap

belanja langsung dilakukan dengan uji-t. Hasil uji untuk koefisien jalur ini adalah

signifikan (p-value < 0,05). Otonomi khusus Papua dengan koefisien jalur

sebesar 0,265 berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung.

Hal ini terbukti dari nilai t-hitung = 2,042 yang lebih besar dari t tabel = 2,006 atau

nilai p-value = 0,046 yang lebih kecil dari α = 0,05, maka secara statistik

koefisien jalur dari otonomi khusus Papua terhadap belanja langsung adalah

signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman belanja langsung dapat

dijelaskan oleh otonomi khusus Papua. Peningkatan otonomi khusus Papua akan

diikuti dengan kenaikan belanja langsung. Hasil perbandingan dari kedua

koefisien jalur terhadap belanja langsung menerangkan bahwa peran

desentralisasi fiskal memiliki pengaruh langsung yang lebih kuat dibandingkan

otonomi khusus Papua.

5.8.2.2 Koefisien Jalur Terhadap Belanja Tidak Langsung

Pendugaan koefisien jalur yang menunjukkan pengaruh dari variabel

desentralisasi fiskal dan otonomi khusus Papua terhadap belanja tidak langsung

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Koefisien jalur

diperoleh dari hasil koefisien regresi yang distandarkan (beta). Untuk lebih

jelasnya uraian hasil analisis regresi yang diperoleh disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 5.36
Hasil Uji Koefisien Jalur Terhadap Belanja Tidak Langsung (Y2)

VARIABEL Beta t-hitung p-value PENGARUH

Desentralisasi
fiskal(X1)

0.133 0.953 0.345 Tidak signifikan

Otonomi khusus
Papua (X2)

0.316 2.266 0.028 Positif dan signifikan

Koefisien Nilai kritis :
Determinasi (R2) = 15,3% ttabel = 2,006

F-hitung = 4,777 Ftabel = 3,172
Sumber: Data Primer Diolah, 2010

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai

berikut:

Y2 = 0.133 X1 + 0.316 X2

R2 = 15,3%

Pada tabel 5.36 tersebut menjelaskan hasil pengujian secara simultan dan

parsial pengaruh dari kedua variabel bebas terhadap belanja tidak langsung.

Pada bagian uji F diperoleh nilai Fhitung = 4,777 (lebih besar dari Ftabel) dan

koefisien determinasi sebesar 15,3%. Hasil uji ini menjelaskan bahwa secara

simultan diperoleh adanya pengaruh yang signifikan dari kedua variabel bebas

terhadap belanja tidak langsung dengan kontribusi sebesar 15,3%.

Pengaruh secara parsial dari variabel desentralisasi fiskal terhadap belanja

tidak langsung dilakukan dengan uji-t. Hasil uji untuk koefisien jalur ini adalah

tidak signifikan (p-value > 0,05). Desentralisasi fiskal dengan koefisien jalur

sebesar 0,133 berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja tidak langsung.

Hal ini terbukti dari nilai t-hitung = 0,953 yang lebih kecil dari t tabel = 2,006 atau

nilai p-value = 0,345 yang lebih besar dari α = 0,05, maka secara statistik

koefisien jalur dari desentralisasi fiskal terhadap belanja tidak langsung adalah

tidak signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman belanja tidak langsung
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tidak dapat dijelaskan oleh desentralisasi fiskal. Peningkatan desentralisasi fiskal

tidak selalu akan diikuti dengan kenaikan belanja tidak langsung.

Pengaruh secara parsial dari variabel otonomi khusus Papua terhadap

belanja tidak langsung dilakukan dengan uji-t. Hasil uji untuk koefisien jalur ini

adalah signifikan (p-value < 0,05). Otonomi khusus Papua dengan koefisien jalur

sebesar 0,316 berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja tidak

langsung. Hal ini terbukti dari nilai t-hitung = 2,266 yang lebih besar dari t tabel =

2,006 atau nilai p-value = 0,028 yang lebih kecil dari α = 0,05, maka secara

statistik koefisien jalur dari otonomi khusus Papua terhadap belanja tidak

langsung adalah signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman belanja

tidak langsung dapat dijelaskan oleh otonomi khusus Papua. Peningkatan

otonomi khusus Papua akan diikuti dengan kenaikan belanja tidak langsung.

Hasil perbandingan dari kedua koefisien jalur terhadap belanja tidak langsung

menerangkan bahwa peran otonomi khusus Papua memiliki pengaruh langsung

yang lebih kuat dibandingkan desentralisasi fiskal.

5.8.2.3 Koefisien Jalur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendugaan koefisien jalur yang menunjukkan pengaruh dari variabel

desentralisasi fiskal, otonomi khusus Papua, belanja langsung dan belanja tidak

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menggunakan

analisis regresi linier berganda. Koefisien jalur diperoleh dari hasil koefisien

regresi yang distandarkan (beta). Untuk lebih jelasnya uraian hasil analisis

regresi yang diperoleh disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 5.37
Hasil Uji Koefisien Jalur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y3)

VARIABEL Beta t-hitung p-value PENGARUH
Desentralisasi fiskal
(X1)

0.239 2.322 0.024 Positif dan signifikan

Otonomi khusus
Papua(X2)

0.341 3.310 0.002 Positif dan signifikan

Belanja langsung (Y1) 0.227 2.031 0.047 Positif dan signifikan

Belanja tidak
langsung (Y2)

0.237 2.272 0.027 Positif dan signifikan

Koefisien Nilai kritis :
Determinasi (R2) = 60,6% ttabel = 2,008

F-hitung = 19,575 Ftabel = 2,553
Sumber: Data Primer Diolah, 2010

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai

berikut:

Y3 = 0.239 X1 + 0.341 X2 + 0,227 Y1 + 0,237 Y2

R2 = 60,6%

Pada tabel 5.20 tersebut menjelaskan hasil pengujian secara simultan dan

parsial pengaruh dari keempat variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada bagian uji F diperoleh nilai Fhitung = 19,575 (lebih besar dari Ftabel) dan

koefisien determinasi sebesar 60,6%. Hasil uji ini menjelaskan bahwa secara

simultan diperoleh adanya pengaruh yang signifikan dari keempat variabel bebas

terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 60,6%.

Pengaruh secara parsial dari variabel desentralisasi fiskal terhadap

pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan uji-t. Hasil uji untuk koefisien jalur ini

adalah signifikan (p-value < 0,05). Desentralisasi fiskal dengan koefisien jalur

sebesar 0,239 berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini

terbukti dari nilai t-hitung = 2,322 yang lebih besar dari t tabel = 2,008 atau nilai

p-value = 0,024 yang lebih kecil dari α = 0,05, maka secara statistik koefisien
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jalur dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan.

Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan

oleh desentralisasi fiskal. Peningkatan desentralisasi fiskal akan diikuti dengan

kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh secara parsial dari variabel otonomi khusus Papua terhadap

pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan uji-t. Hasil uji untuk koefisien jalur ini

adalah signifikan (p-value < 0,05). Otonomi khusus Papua dengan koefisien

jalur sebesar 0,341 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi. Hal ini terbukti dari nilai t-hitung = 3,310 yang lebih besar dari t tabel =

2,006 atau nilai p-value = 0,002 yang lebih kecil dari α = 0,05, maka secara

statistik koefisien jalur dari otonomi khusus Papua terhadap pertumbuhan

ekonomi adalah signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman

pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh otonomi khusus Papua.

Peningkatan otonomi khusus Papua akan diikuti dengan kenaikan pertumbuhan

ekonomi.

Pengaruh secara parsial dari variabel belanja langsung terhadap

pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan uji-t. Hasil uji untuk koefisien jalur ini

adalah signifikan (p-value < 0,05). Belanja langsung dengan koefisien jalur

sebesar 0,227 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi. Hal ini terbukti dari nilai t-hitung = 2,031 yang lebih besar dari t tabel =

2,006 atau nilai p-value = 0,047 yang lebih kecil dari α = 0,05, maka secara

statistik koefisien jalur dari belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi

adalah signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman pertumbuhan

ekonomi dapat dijelaskan oleh belanja langsung. Peningkatan belanja langsung

akan diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh secara parsial dari variabel belanja tidak langsung terhadap

pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan uji-t. Hasil uji untuk koefisien jalur ini



 

215

adalah signifikan (p-value < 0,05). Belanja tidak langsung dengan koefisien jalur

sebesar 0,237 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi. Hal ini terbukti dari nilai t-hitung = 2,272 yang lebih besar dari t tabel =

2,006 atau nilai p-value = 0,027 yang lebih kecil dari α = 0,05, maka secara

statistik koefisien jalur dari belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan

ekonomi adalah signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman

pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh belanja tidak langsung. Peningkatan

belanja tidak langsung akan diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Hasil perbandingan dari keempat koefisien jalur terhadap pertumbuhan ekonomi

menerangkan bahwa peran otonomi khusus Papua memiliki pengaruh langsung

yang lebih kuat dibandingkan tiga variabel lainnya.

5.8.2.4 Koefisien Jalur Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pendugaan koefisien jalur yang menunjukkan pengaruh dari variabel

pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dilakukan dengan

menggunakan analisis regresi linier sederhana. Koefisien jalur diperoleh dari

hasil koefisien regresi yang distandarkan (beta). Untuk lebih jelasnya uraian hasil

analisis regresi yang diperoleh disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.38
Hasil Uji Koefisien Jalur Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y4)

VARIABEL Beta t-hitung p-value PENGARUH
Pertumbuhan
ekonomi (Y3)

0.430 3.497 0.001 Positif dan signifikan

Koefisien Nilai kritis :
Determinasi (R2) = 18,5% ttabel = 2,005

F-hitung = 12,230 Ftabel = 4,020
Sumber: Data Primer Diolah, 2010

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai

berikut:
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Y4 = 0.430 Y3

R2 = 18,5%

Pada tabel 5.38 tersebut menjelaskan hasil pengujian persamaan regresi

terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada bagian uji F diperoleh nilai Fhitung =

12,230 (lebih besar dari Ftabel) dan koefisien determinasi sebesar 18,5%. Hasil

uji ini menjelaskan bahwa secara simultan diperoleh adanya pengaruh yang

signifikan dari variabel bebas terhadap penyerapan tenaga kerja dengan

kontribusi sebesar 18,5%.

Pengaruh secara parsial dari variabel pertumbuhan ekonomi terhadap

penyerapan tenaga kerja dilakukan dengan uji-t. Hasil uji untuk koefisien jalur ini

adalah signifikan (p-value < 0,05). Pertumbuhan ekonomi dengan koefisien jalur

sebesar 0,430 berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal

ini terbukti dari nilai t-hitung = 3,497 yang lebih besar dari t tabel = 2,008 atau

nilai p-value = 0,001 yang lebih kecil dari α = 0,05, maka secara statistik

koefisien jalur dari pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja

adalah signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman penyerapan tenaga

kerja dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan

ekonomi akan diikuti dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja.

5.8.2.5 Koefisien Jalur Terhadap Kemiskinan

Pendugaan koefisien jalur yang menunjukkan pengaruh dari variabel

pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dilakukan dengan menggunakan

analisis regresi linier sederhana. Koefisien jalur diperoleh dari hasil koefisien

regresi yang distandarkan (beta). Untuk lebih jelasnya uraian hasil analisis

regresi yang diperoleh disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 5.39
Hasil Uji Koefisien Jalur Terhadap Kemiskinan (Y5)

VARIABEL Beta t-hitung p-value PENGARUH
Pertumbuhan
ekonomi (Y3) -0.353 -2.771 0.008 Negatif dan

signifikan

Koefisien Nilai kritis :
Determinasi (R2) = 12,5% ttabel = -2,005

F-hitung = 7,679 Ftabel = 4,020
Sumber: Data Primer Diolah, 2010

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai

berikut:

Y5 = -0.353 Y3

R2 = 12,5%

Pada tabel 5.39 tersebut menjelaskan hasil pengujian persamaan regresi

terhadap kemiskinan. Pada bagian uji F diperoleh nilai Fhitung = 7,679 (lebih besar

dari Ftabel) dan koefisien determinasi sebesar 12,5%. Hasil uji ini menjelaskan

bahwa secara simultan diperoleh adanya pengaruh yang signifikan dari variabel

bebas terhadap kemiskinan dengan kontribusi sebesar 12,5%.

Pengaruh secara parsial dari variabel pertumbuhan ekonomi terhadap

kemiskinan dilakukan dengan uji-t. Hasil uji untuk koefisien jalur ini adalah

signifikan (p-value < 0,05). Pertumbuhan ekonomi dengan koefisien jalur

sebesar -0,353 berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini terbukti dari

nilai t-hitung = -2,771 yang lebih kecil dari -t tabel = -2,008 atau nilai p-value =

0,008 yang lebih kecil dari α = 0,05, maka secara statistik koefisien jalur dari

pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan adalah signifikan. Hasil ini

menjelaskan bahwa keragaman kemiskinan dapat dijelaskan oleh pertumbuhan

ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan penurunan

kemiskinan.
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5.8.2.6. Koefisien Jalur Terhadap Kesejahteraan

Pendugaan koefisien jalur yang menunjukkan pengaruh dari variabel

pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan terhadap

kesejahteraan dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Koefisien jalur diperoleh dari hasil koefisien regresi yang distandarkan (beta).

Untuk lebih jelasnya uraian hasil analisis regresi yang diperoleh disajikan pada

tabel berikut:

Tabel 5.40
Hasil Uji Koefisien Jalur Terhadap Kesejahteraan (Y6)

VARIABEL Beta t-hitung p-value PENGARUH
Pertumbuhan
ekonomi (Y3)

0.346 2.740 0.008 Positif dan signifikan

Penyerapan tenaga
kerja (Y4)

0.269 2.244 0.029 Positif dan signifikan

Kemiskinan (Y5) -0.380 -3.285 0.002 Negatif dan signifikan

Koefisien Nilai kritis :
Determinasi (R2) = 47,6% ttabel = 2,007

F-hitung = 15,723 Ftabel = 2,783
Sumber: Data Primer Diolah, 2010

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai

berikut:

Y6= 0.346Y3 + 0.269 Y4 - 0,380Y5

R2 = 47,6%

Pada tabel 5.20 tersebut menjelaskan hasil pengujian secara simultan dan

parsial pengaruh dari ketiga variabel bebas terhadap kesejahteraan. Pada bagian

uji F diperoleh nilai Fhitung = 15,723 (lebih besar dari Ftabel) dan koefisien

determinasi sebesar 47,6%. Hasil uji ini menjelaskan bahwa secara simultan

diperoleh adanya pengaruh yang signifikan dari ketiga variabel bebas terhadap

kesejahteraan dengan kontribusi sebesar 47,6%.
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Pengaruh secara parsial dari variabel pertumbuhan ekonomi terhadap

kesejahteraan dilakukan dengan uji-t. Hasil uji untuk koefisien jalur ini adalah

signifikan (p-value < 0,05). Pertumbuhan ekonomi dengan koefisien jalur

sebesar 0,346 berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Hal ini terbukti

dari nilai t-hitung = 2,740 yang lebih besar dari t tabel = 2,007 atau nilai p-value =

0,008 yang lebih kecil dari α = 0,05, maka secara statistik koefisien jalur dari

pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan adalah signifikan. Hasil ini

menjelaskan bahwa keragaman kesejahteraan dapat dijelaskan oleh

pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan

kenaikan kesejahteraan.

Pengaruh secara parsial dari variabel penyerapan tenaga kerja terhadap

kesejahteraan dilakukan dengan uji-t. Hasil uji untuk koefisien jalur ini adalah

signifikan (p-value < 0,05). Penyerapan tenaga kerja dengan koefisien jalur

sebesar 0,269 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Hal

ini terbukti dari nilai t-hitung = 2,244 yang lebih besar dari t tabel = 2,007 atau

nilai p-value = 0,029 yang lebih kecil dari α = 0,05, maka secara statistik

koefisien jalur dari penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan adalah

signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman kesejahteraan dapat

dijelaskan oleh penyerapan tenaga kerja. Peningkatan penyerapan tenaga kerja

akan diikuti dengan kenaikan kesejahteraan.

Pengaruh secara parsial dari variabel kemiskinan terhadap kesejahteraan

dilakukan dengan uji-t. Hasil uji untuk koefisien jalur ini adalah signifikan (p-

value < 0,05). Kemiskinan dengan koefisien jalur sebesar -0,380 berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Hal ini terbukti dari nilai t-hitung

= -3,285 yang lebih kecil dari -t tabel = -2,007 atau nilai p-value = 0,002 yang

lebih kecil dari α = 0,05, maka secara statistik koefisien jalur dari kemiskinan

terhadap kesejahteraan adalah signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa
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keragaman kesejahteraan dapat dijelaskan oleh kemiskinan. Penurunan

kemiskinan akan diikuti dengan kenaikan kesejahteraan. Hasil perbandingan dari

ketiga koefisien jalur terhadap kesejahteraan menerangkan bahwa peran

pengentasan kemiskinan memiliki pengaruh langsung yang lebih kuat

dibandingkan dua variabel lainnya.

Pendugaan terhadap seluruh koefisien jalur yang dimodelkan pada

penelitian ini dapat diringkas pada tabel berikut

Tabel 5.41
Ringkasan Koefisien Jalur

VARIABEL
INDEPENDEN VARIABEL DEPENDEN Koefisien

Beta p-value

Desentralisasi fiskal Belanja Langsung 0.342 * 0.011

Otonomi khusus Papua Belanja Langsung 0.265 * 0.046

Desentralisasi fiskal Belanja Tidak Langsung 0.133 ns 0.345

Otonomi khusus Papua Belanja Tidak Langsung 0.316 * 0.028

Desentralisasi fiskal Pertumbuhan Ekonomi 0.239 * 0.024

Otonomi khusus Papua Pertumbuhan Ekonomi 0.341 * 0.002

Belanja langsung Pertumbuhan Ekonomi 0.227 * 0.047

Belanja tidak langsung Pertumbuhan Ekonomi 0.237 * 0.027

Pertumbuhan ekonomi Penyerapan Tenaga Kerja 0.430 * 0.001

Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan -0.353 * 0.008

Pertumbuhan ekonomi Kesejahteraan 0.346 * 0.008

Penyerapan tenaga kerja Kesejahteraan 0.269 * 0.029

Kemiskinan Kesejahteraan -0.380 * 0.002
Sumber: Data Primer Diolah, 2010

Tabel 5.41 di atas menjelaskan bahwa ada 12 dari 13 jalur pada model

hipotesis adalah signifikan. Peran dominan terhadap pertumbuhan ekonomi

bersumber dari otonomi khusus Papua, sedangkan terhadap kesejahteraaan

pengaruh dominan bersumber dari pengentasan kemiskinan.. Secara khusus
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kedua jalur dominan ini menjadi menarik karena menjadi penentu tingginya

tingkat kesejahteraan.

Keterangan :
X1 = Desentralisasi Fiskal ; X2 = Otonomi Khusus Papua ; Y1 = Belanja
Langsung ; Y2 = Belanja Tidak Langsung ; Y3 = Pertumbuhan Ekonomi ; Y4 =
Penyerapan Tenaga Kerja ; Y5 = Kemiskinan ; Y6 = Kesejahteraan

Gambar 5.2 Hasil Analisis Jalur

5.8.2.7. Ketepatan Model

Ketepatan model hipotesis dari data penelitian diukur dari hubungan enam

koefisien determinasi (R2) di keenam persamaan. Pada persamaan pertama

diperoleh nilai R2
1 = 0,263, R2

2 = 0,153, R2
3 = 0,606, R2

4 = 0,185, R2
5 = 0,125 dan

R2
2 = 0,476.

Hasil ketepatan model adalah :

R2model = 1 - (1 - R2
1) (1 - R2

2) (1 - R2
3) (1 - R2

4) (1 - R2
5) (1 - R2

6)

= 1 – (1 – 0,263)(1 – 0,153) (1 – 0,606)(1 – 0,185) (1 – 0,125)(1 –

0,476)

X1

X2

Y1

Y2

Y3 Y6

Y4

Y5

0,342*

0,265*

0,227*

0,316*
0,135ns

0,239*

0,341*

0,237*

0,430
* 0,269

*

-,353*

0,346
*

-0,380*
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= 1 – 0,092

= 0,908 atau 90,8%

Hasil perhitungan ketepatan model sebesar 90,8% menerangkan bahwa

kontribusi model untuk menjelaskan hubungan kausal dari kedelapan variabel

yang diteliti adalah sebesar 90,8% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang

tidak terlibat dalam model.

5.8.3.1. Hubungan Langsung dan Tidak Langsung

Gambar analisis jalur sebelumnya menerangkan besar koefisien jalur pada

setiap hubungan dua variabel. Hubungan dua variabel bisa bersifat langsung dan

tidak langsung. Besar pengaruh langsung dihitung dari koefisien jalur, sedangkan

besar pengaruh tidak langsung adalah jumlah hasil kali dua jalur yang

menghubungkan pengaruh tidak langsung. Besar perhitungan pengaruh tidak

langsung dihitung dengan software AMOS 4.01. Tabel berikut menjelaskan

pengaruh langsung dan tidak langsung yang ada dalam model hipotesis

penelitian ini dapat disajikan pada Tabel 5.24.
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Tabel 5.42
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

VARIABEL
INDEPENDEN VARIABEL DEPENDEN PENGARUH

LANGSUNG
PENGARUH

TIDAK
LANGSUNG

Desentralisasi fiskal Belanja Langsung 0.342 -

Otonomi khusus
Papua Belanja Langsung 0.265 -

Desentralisasi fiskal Belanja Tidak Langsung 0.133 -

Otonomi khusus
Papua Belanja Tidak Langsung 0.316 -

Desentralisasi fiskal Pertumbuhan Ekonomi 0.239 0.109

Desentralisasi fiskal Pertumbuhan Ekonomi 0.239 0.109

Otonomi khusus
Papua Pertumbuhan Ekonomi 0.341 0.135

Belanja langsung Pertumbuhan Ekonomi 0.227 -

Belanja tidak langsung Pertumbuhan Ekonomi 0.237 -

Pertumbuhan ekonomi Penyerapan Tenaga
Kerja 0.430 -

Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan -0.353 -

Pertumbuhan ekonomi Kesejahteraan 0.346 0.249

Penyerapan tenaga
kerja Kesejahteraan 0.269 -

Kemiskinan Kesejahteraan -0.380 -

Tabel di atas menerangkan bahwa pengaruh langsung yang paling kuat

bersumber dari pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja

dengan koefisien 0,430. Hasil analisis ini menerangkan bahwa pemerintah

daerah lebih memprioritaskan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan

penyerapan tenaga kerja.

Desentralisasi fiskal (X1) berpengaruh siginifikan terhadap belanja langsung

(Y1), dan belanja langsung (Y1) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
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ekonomi (Y3). Dengan demikian, desentralisasi fiskal (X1) memiliki pengaruh tidak

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (Y3) melalui belanja langsung (Y1).

Standardized coefficients pengaruh langsung variabel desentralisasi fiskal

(X1) terhadap belanja langsung (Y1) sebesar 0,227 dan standardized

coefficients pengaruh langsung variabel belanja langsung (Y1) terhadap

pertumbuhan ekonomi (Y3) sebesar 0, 342 Dengan demikian, pengaruh tak

langsung desentralisasi fiskal (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y3) melalui

belanja langsung (Y1) sebesar 0,078

Ini berarti bahwa peningkatan dana desentralisasi fiskal (X1) akan

menyebabkan peningkatan belanja langsung (Y1), dan peningkatan belanja

langsung (Y1) akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Y3).

Dengan kata lain, peningkatan dana desentralisasi fiskal (X1) secara tidak

langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y3) melalui peningkatan

yang terjadi pada belanja langsung (Y1).

Otonomi khusus Papua (X2) berpengaruh signifikan terhadap belanja tidak

langsung (Y2), dan belanja tidak langsung (Y2) berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi (Y3). Dengan demikian, otonomi khusus Papua (X2)

memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (Y3) melalui

belanja tidak langsung (Y2).

Standardized coefficients pengaruh langsung variabel otonomi khusus

Papua (X2) terhadap belanja tidak langsung (Y2) sebesar 0,316. dan

standardized coefficients pengaruh langsung variabel belanja tidak langsung (Y2)

terhadap pertumbuhan ekonomi (Y3) sebesar Dengan demikian, pengaruh tidak

langsung otonomi khusus Papua (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y3)

melalui belanja tidak langsung (Y2) sebesar 0,060

Ini berarti bahwa peningkatan dana otonomi khusus Papua (X2) akan

menyebabkan peningkatan belanja tidak langsung (Y2), dan peningkatan belanja
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tidak langsung (Y2) akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Y3).

Dengan kata lain, peningkatan dana otonomi khusus Papua (X2) secara tidak

langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y3) melalui peningkatan

yang terjadi pada belanja tidak langsung (Y2).
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BAB VI
PEMBAHASAN

6.1. Analisis Pengaruh  Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Langsung.

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis

signifikansi pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Khusus Papua terhadap

Belanja Langsung pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua. Hasil analisis

dan pengujian hipotesis, menyimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal

berpengaruh  signifikan terhadap Belanja Langsung pemerintah kabupaten/kota

di Provinsi Papua, sedangkan Otonomi Khusus Papua tidak berpengaruh

signifikan, yang akan dibahas sebagai berikut.

Analisis path menghasilkan koefisien jalur pengaruh desentralisasi fiskal

terhadap belanja langsung. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara statistik,

desentralisasi fiskal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja

langsung. Pengaruh positif ini mengandung makna bahwa peningkatan dana

desentralisasi fiskal akan berdampak terhadap peningkatan belanja langsung.

Temuan dari hasil penelitian ini sejalan dengan Gamkhar dan Oates

(1996), Rappaport (1999),  Kawirayu (2000), Legrenzi dan Milas (2000), Halim

(2001),  Yuliati (2001), Pramusinto (2001),  Ismail (2001), Abdullah dan

Halim(2004, Prakosa (2004), Nuralam (2010) yang menyatakan bahwa

desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung.

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, desentralisasi fiskal

merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebagai konsekuensi

adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah.

Ini berarti bahwa desentralisasi fiskal ditujukan untuk membiayai pelaksanaan

tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Dalam
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struktur anggaran daerah belanja langsung mencakup (1) belanja pegawai

(honor yang sifatnya temporer); (2) belanja barang dan jasa; dan (3) belanja

modal. Dengan demikian, besar-kecilnya desentralisasi fiskal akan berpengaruh

langsung secara signifikan terhadap belanja langsung pemerintah

kabupaten/kota.

6.2. Pengaruh Otonomi Khusus Terhadap Belanja Langsung

Hasil analisis  menunjukkan bahwa dana otonomi khusus Papua

berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Pengaruh positif ini mengandung

makna bahwa peningkatan dana otonomi khusus Papua akan berdampak

terhadap peningkatan belanja langsung, demikian pula sebaliknya dengan

asumsi faktor lain konstan. Akan tetapi, secara statistik besaran pengaruh

tersebut menunjukkan bahwa dana otonomi khusus Papua berpengaruh

signifikan terhadap belanja langsung.

Jika ditelusuri lebih jauh, terlihat bahwa latar belakang utama lahirnya

Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang “Otonomi Khusus Papua” adalah

untuk memacu percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat asli

Papua. Pemberdayaan dan pemihakan (affirmative action) terhadap orang asli

Papua adalah keniscayaan bagi pembangunan Papua dalam pelaksanaan

otonomi khusus Papua.  Oleh karena itu, tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa di

era otonomi khusus yang berlaku di tanah Papua sejak awal tahun 2002, semua

program pembangunan yang dilaksanakan harus memberi hasil dan manfaat

langsung bagi orang-orang sli Papua sampai di pelosok daerah terpencil

(kampung). Indikator kinerja yang hanya menunjukkan pencapaian output berupa

pembangunan infrastruktur serta gedung-gedung pendidikan dan kesehatan

misalnya, bukan merupakan ukuran yang menjamin pemberdayaan orang asli

Papua. Kecuali hasil, manfaat, dan dampaknya dapat dirasakan langsung atau
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tidak langsung bagi kepentingan sebesar-besarnya rakyat Papua yang berujung

pada pemberdayaan.

6.3. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Tidak Langsung

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa dana desentralisasi fiskal tidak

berpengaruh  terhadap belanja tidak langsung pemerintah kabupaten/kota. Tidak

pengaruh  ini mengandung makna bahwa peningkatan dana desentralisasi fiskal

akan tidak berdampak terhadap peningkatan belanja tidak langsung pemerintah

kabupaten/kota, demikian pula sebaliknya dengan asumsi faktor lain konstan.

Akan tetapi, secara statistik besaran pengaruh tersebut menunjukkan bahwa

dana desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja tidak

langsung pemerintah kabupaten/kota.

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, desentralisasi fiskal

merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebagai konsekuensi

adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah.

Ini berarti bahwa desentralisasi fiskal ditujukan untuk membiayai pelaksanaan

tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Jika dicermati

terlihat bahwa dana desentralisasi fiskal memang diperuntukkan dan seharusnya

dialokasikan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan belanja langsung

dan relatif lebih rendah diarahkan untuk keperluan belanja tidak langsung. Oleh

karena itu, hasil analisis data empirik sebagaimana temuan penelitian ini

menyimpulkan bahwa dana desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan

terhadap belanja tidak langsung.

Dana transfer pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk menutup celah

fiskal (fiscal gap) di daerah otonom ternyata telah dimanfaatkan oleh pemerintah

kabupaten/kota di Provinsi Papua sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk

membiayai pengadaan barang modal dan pembangunan infrastruktur yang
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sangat diperlukan dalam peroses percepatan pembangunan di daerah tersebut.

Hal ini terlihat dari kemampuan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua

untuk memacu peningkatan proporsi anggaran belanja langsung. Dalam periode

pengamatan, proporsi belanja langsung cenderung mengalami peningkatan,

sementara proporsi belanja tidak langsung cenderung menurun. Ini memberikan

makna bahwa belanja modal atau investasi pemerintah dalam bentuk

pembangunan infrastruktur cenderung meningkat yang pada gilirannya akan

mendorong percepatan pembangunan di daerah tersebut.

Rendahnya alokasi dana desentralisasi fiskal untuk tujuan belanja tidak

langsung, yang lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja langsung

akan berdampak pada terciptanya pertumbuhan kapasitas fiskal (fiscal capasity)

yang selanjutnya akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah

tersebut.

Tidak signifikannya pengaruh dana desentralisasi fiskal terhadap belanja

tidak langsung memberikan makna bahwa ketergantungan belanja tidak

langsung pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua terhadap dana transfer

dari pusat semakin rendah. Hal ini disebabkan, kebutuhan belanja tidak langsung

lebih banyak bersumber dari aliran dana otonomi khusus Papua. Sehingga

memberikan kesempatan bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua

untuk mendorong peningkatan belanja modal melalui peningkatan belanja

langsung.

Dengan peningkatan belanja barang modal dan pembangunan infrastruktur

diharapkan akan mendorong peningkatan kapasitas fiskal di daerah tersebut,

sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat memacu pertumbuhan

pedapatan asli daerah yang pada gilirannya akan memacu pertumbuhan

ekonomi. Hal ini akan cenderung memperkecil celah fiskal daerah otonom,

sehingga diharapkan ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap dana
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transfer pemerintah pusat akan cenderung semakin menurun. Oleh karena itu,

dalam pengelolaan dana desentralisasi fiskal di masa yang akan datang perlu

diarahkan untuk memenuhi kegiatan pembangunan di daerah tersebut melalui

alokasi terhadap belanja langsung dalam bentuk pengadaan barang modal atau

investasi dalam hal ini pembangunan infrastruktur, sebagai salah satu bentuk

investasi pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Komitmen untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah otonom sudah

barang tentu merupakan suatu hal yang sangat penting dan strategis. Namun

demikian, komitmen peningkatan kapasitas fiskal membawa konsekuensi

terhadap tingginya tanggung jawab daerah dalam meningkatkan kesejahteraan

penduduknya, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perimbangan

keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Belanja daerah selama ini dominan digunakan untuk keperluan belanja rutin

terutama belanja aparatur, sehingga anggaran dalam APBD banyak terserap

untuk kepentingan birokrasi pemerintah daerah, belanja aparatur maupun

pelayanan publik, terutama untuk belanja administrasi umum seperti belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas,  serta belanja

operasi dan pemeliharaan. Selain itu, dana APBD juga dipergunakan untuk

belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa/kelurahan,

organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi kegiatan keagamaan

serta bantuan keuangan lainnya pada daerah otonom. Dengan tidak

signifikannya pengaruh dana desntralisasi fiskal terhadap belanja tidak langsung,

memberikan makna bahwa pemerintah kabuaten/kota di Provinsi Papua telah

melalukan perubahan struktur anggaran ke arah yang lebih memberikan

kesempatan kepada usaha mendorong percepatan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
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Berbagai kebijakan perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan peran

dana transfer dari pemerintah pusat terhadap peningkatan kapasitas fiskal

daerah otonom, melalui peningkatan belanja barang modal. Upaya peningkatan

efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat perlu

dilakukan, sehingga akan memberikan peluang yang lebih besar untuk

meningkatkan belanja barang modal yang pada gilirannya akan mendorong

percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut

6.4. Pengaruh Otonomi Khusus Papua terhadap Belanja Tidak Langsung

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara statistik, otonomi khusus

Papua memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja tidak

langsung. Pengaruh positif ini mengandung makna bahwa peningkatan dana

otonomi khusus Papua akan berdampak terhadap peningkatan belanja tidak

langsung. Hasil ini sejalan dengan Siti Komariah (2009), Mohammad Abud

Musa’ad (2002), Nuralam (2010) yang menyatakan otonomi khusus

berpengaruh positif terhadap belanja tidak langsung pemerintah.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa peningkatan dana otonomi khusus

Papua secara signifikan akan meningkatkan belanja tidak langsung pemerintah

kabupaten/kota di Provinsi Papua, demikian pula sebaliknya dengan asumsi

faktor lain dianggap konstan. Hasil analisis ini diinterpretasikan bahwa dana

otonomi khusus Papua telah dialokasikan sesuai dengan peruntukannya, yakni

untuk mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat asli

Papua. Dengan demikian, pembangunan di Provinsi Papua secara bertahap

diharapkan akan berjalan dengan baik di masa yang akan datang.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2001

tentang “Otonomi Khusus Papua”, bahwa pemanfaatan dan indikator

keberhasilan alokasi dana otonomi khusus Papua adalah kemampuan dalam
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memberikan manfaat langsung kepada masyarakat asli Papua. Dalam hal ini,

alokasi dana otonomi khusus Papua lebih diarahkan pada pemberdayaan dan

pengembangan ekonomi masyarakat asli Papua. Untuk itu, arah kebijaksanaan

pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat perlu lebih difokuskan

pada tercapainya sinergi dengan kebijaksanaan percepatan pembangunan

infrastruktur di daerah tersebut, sehingga manfaatnya dapat secara langsung

dinikmati oleh masyarakat asli Papua.

Sebelum era otonomi khusus Papua, pembangunan infrastruktur pada

umumnya terpusat di daerah perkotaan, sehingga masyarakat yang berdomisili di

daerah pedalaman tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. Hal

ini disebabkan, di masa sebelum pelaksanaan otonomi khusus Papua,

ketersediaan dana pembangunan secara kuantitatif relatif terbatas, sehingga

alokasi dana untuk keperluan pembangunan infrastruktur juga manjadi terbatas.

Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli

Papua berjalan relative lamban. Dengan adanya aliran dana ke Provinsi Papua

yang relatif besar dalam bentuk dana otonomi khusus, maka dana transfer dari

pemerintah pusat atau dana desentralisasi fiskal lebih banyak diarahkan untuk

keperluan belanja langsung, sedangkan dana otonomi khusus Papua lebih

dirahkan untuk memenuhi belanja tidak langsung. Dengan demikian, dalam era

otonomi khusus Papua, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

asli Papua sudah mulai dilaksanakan dan telah berjalan relatif baik, meskipun

diakui hingga saat ini tingkat kemiskinan masih relatif tinggi ketimbang di provinsi

lain di luar Papua.

6.5. Pengaruh Otonoumi Khusus dan Desentralisasi Fiskal Terhadap
Pertumbuhan     Ekonomi.

Berdasarkan hasil estimasi antara Otonomi Khusus dandesentralisasi fiskal

terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota induk Provinsi Papua,
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menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan

ekonomi. Hasil studi ini mendukung temuan empiris Martinez and Robert

Mc.Nab (2001), Mahi (2000), Brodjonegoro (2002), Dartanto dan

Brodjonegoro (2003), (Nuralam, 2010) . Desentralisasi mempunyai dampak

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal

dipusatkan pada pengeluaran/pembelanjaan publik. Desentralisasi fiskal yang

diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan

ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dalam  era desentralisasi fiskal

dengan transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang  luas kepada

daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada

memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.  Temuan studi ini

juga mendukung hasil studi Mursinto di Jawa Timur (2004). Hasil studi

disimpulkan bahwa, pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan

signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di

Provinsi Jatim. Dari hasil itu di ketahui bahwa pengeluaran pemerintah daerah

yang semakin besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi (PDRB) daerah.

Untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (pertumbuhan ekonomi)

tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi diperlukan peran serta swasta dan

masyarakat yang semakin besar. Dalam hitungan statistik peran swasta dan

masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua. Hasil studi ini

sesuai dengan teori desentralisasi fiskal Oates (1993). Menurut Oates

desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah

akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik.

Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan

untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisensi alokasi.

Desentralisasi fiskal di negara negara berkembang apabila tidak berpegang pada
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standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan

ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk melakukan

korupsi pada level lokal karena memberikan pertimbangan politikus lokal dan

birokrat yang dapat di akses dan peka terhadap kelompok lokal. Oates juga

menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang

kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan

infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu

pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah

memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih

efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui

keadaannya.

6.6. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan
Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil estimasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap

penyerapan tenaga kerja  di kabupaten/kota induk di Provinsi Papua,

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap

penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi

pertumbuhan ekonomi maka akan semakin banyak tenaga kerja terserap di

berbagai sektor/lapangan usaha. Hasil studi ini mendukung studi Rumbiak

(2000) dan Astry (2004). Hasil studi mereka disimpulkan bahwa pertumbuhan

ekonomi yang dipicu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta, berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju

pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat diperlukan upaya-upaya

yang mampu mendorong  pertumbuhan ekonomi melalui investasi,baik oleh

pemerintah daerah maupun pihak swasta. Sehingga diperlukan kerja keras oleh

pemerintah daerah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, untuk
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menekan angka pengangguran yang masih cukup besar. Hasil studi ini juga

mendukung temuan studi Kemu dan Nurhidayat (2005), tentang pengaruh

pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan kesempatan kerja di Indonesia.

Hasil studi ini mendukung grand teori Solow Swan (1946) dalam Subri

(2002), menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi

juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar

membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun.

Jika kapasitas produksi yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang

lebih besar pula, surplus akan muncul diikuti oleh penurunan jumlah produksi.

Peranan modal fisik dalam model pertumbuhan amat besar. Tetapi kapasitas

hanya dapat meningkat bila sumber daya lain membesar. Disamping itu dalam

model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan

per kapita asalkan modal fisiknya meningkat.

6.7.  Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil estimasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah

penduduk miskin di kabupaten/kota induk di Papua, menunjukkan bahwa

pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini

menunjukkan bahwa hipotesis  yang menyatakan “ pertumbuhan ekonomi

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di

kabupaten/ kota induk di Provinsi Papua” dapat diterima, karena secara statistik

terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka

akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Hasil studi ini mendukung temuan studi yang dilakukan oleh Strauss, et al.

(2002) yang disponsori oleh World Bank dengan menggunakan Indonesian

Family Life Surveys (IFLS) untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi

kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menggunakan survei panel
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terhadap 13 provinsi di Indonesia. Dimana IFLS mencakup data upah, tenaga

kerja dan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, program jaring pengaman

sosial. Hasil studi menyimpulkan bahwa setelah tiga tahun krisis melanda

Indonesia kesejahteraan individu dalam data IFLS tidak lebih memburuk/

meningkat, dibandingkan dengan sebelum krisis pada akhir tahun 1997 dilihat

dari berbagai dimensi standar hidup masyarakat. Sebagian masyarakat justru

lebih baik, paling tidak terlihat bahwa tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan

tingkat pengeluaran per kapita yang lebih tinggi. Penawaran tenaga kerja

khususnya wanita meningkat, dan tingkat kesehatan anak dalam jangka panjang

tidak menjadi lebih buruk selama krisis.

Untuk mempercepat upaya pengurangan tingkat kemiskinan dan

keterbelakangan di Provinsi Papua telah dilaksanakan, antara lain: (1) Ditingkat

provinsi telah dilakukan oleh Gubernur Provinsi Papua Bapak Barnabas Suebu

sejak tahun anggaran 2007, melalui Rencana Strategis Pembangunan Kampung

(RESPEK) mengalokasikan anggaran secara tunai (fresh money) setiap

kampung/desa masing-masing sebesar  Rp. 100 juta/tahun;  (2) Pemerintah

kabupaten/kota setiap distrik/kecamatan masing-masing antara Rp. 1 – Rp. 1,5

milyar/tahun. Jumlah ini didistribusikan ke setiap kampung/desa antara Rp. 50

juta – Rp. 100 juta/tahun; (3) Ada kabupaten yang membagi secara tunai setiap

Kepala Keluarga (KK) masing-masing Rp. 10 juta/tahun, termasuk beberapa

kabupaten yang sudah membebaskan biaya pendidikan dari tingkat Sekolah

Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Atas serta bebas biaya berobat di

Puskesmas dan di Rumah Sakit Kelas III.

Sementara itu, tahun 2009 merupakan tahun ketiga dimana seluruh

kampung/desa di Provinsi Papua tanpa terkecuali menerima alokasi anggaran

tunai dan langsung dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan

jumlah antara Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 700 juta setiap kampung per
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tahun, pidato akhir tahun 2009 Gubernur Provinsi Papua (Harian Cenderwasih

Pos, Sabtu 2 Januari 2010  dalam Nuralam).

6.8.  Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan

Berdasarkan hasil estimasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap

kesejahteraan di kabupaten/kota induk Provinsi Papua, menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan. Hal ini

menunjukkan bahwa hipotesis  yang menyatakan “pertumbuhan ekonomi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan di daerah kabupaten/

kota induk di Provinsi Papua” dapat diterima, karena secara statistik terbukti. Hal

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan

semakin tinggi tingkat kesejahteran masyarakat. Hasil estimasi ini didukung oleh

data, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positip tiap

tahunnya seiring dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat yang diproksi

dengan IPM.

Secara kuantitatif dana otonomi khusus Papua dari waktu ke waktu terus

mengalami kenaikan. Pada tahun 2002 s.d. 2008, total dana otonomi khusus

sebesar Rp. 21,443 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 1,118 triliun untuk

Provinsi Papua Barat pada tahun 2009. Jumlah ini belum termasuk dana lain

sehingga total alokasi APBN bagi Provinsi Papua Barat pada tahun 2010

mencapai Rp. 8,086 triliun. Kepada masyarakat, terutama di kampung, ada

program pembagian uang Rp 100 juta untuk setiap kampung. Namun, rasa

keadilan masyarakat berbicara lain saat melihat pejabat yang lebih sering ada di

Jakarta, rumah mentereng yang baru dibangun, serta gaya hidup yang tiba-tiba

melonjak (Edna C Pattisina dan Ichwan Susanto, 2010). Setelah lima tahun

menjadi provinsi, Papua Barat belum punya kejaksaan tinggi, pengadilan tinggi,

dan polda. Berkaitan dengan dugaan korupsi, kasus yang sempat tersingkap,
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menguap begitu saja. Di bidang pendidikan, ada dugaan penyalahgunaan dana

rehabilitasi ruang kuliah dan aula Sekolah Tinggi Ilmu Hukum tahun 2006. Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan juga diduga mengorupsi pengadaan buku

pendidikan pada 2007. Juga ditemukan kejanggalan dalam anggaran

pelaksanaan ujian paket A, B, dan C APBD Papua Barat 2008. Januari 2010,

satu-satunya kasus yang masuk ke pengadilan, yaitu kasus korupsi dana block

grant 2005, dugaan penyalahgunaan APBD sebesar Rp 3,2 miliar dalam

pengadaan mobil dinas Pemerintah provinsi Papua Barat yang disinyalir tidak

melalui proses yang seharusnya. ini merupakan tanda kegagalan otsus.

Semangat otsus adalah memberikan keberpihakan bagi rakyat Papua agar

keluar dari kemiskinan dan memiliki kemampuan untuk menentukan nasib

sendiri. Namun, kenyataannya, elite di Pemerintah Provinsi Papua Barat hanya

peduli pada dana otsus. ”Langsung dibagi dan selalu soal anggaran yang

diributkan. Tak jelas apa agenda pembangunan pemda,” (Edna C Pattisina dan

Ichwan Susanto, 2010) yang terjadi saat ini adalah eksploitasi orang Papua

terhadap sesama orang Papua. Bahkan, pejabat Papua tak memiliki

keberpihakan dan empati. Banyak pihak bicara pemekaran kabupaten, bahkan

kampung, hanya karena ada elite setempat yang berhubungan dengan garis

suku atau keluarga yang ingin berkuasa dan mendapat akses ke dana otsus.

Atas dasar pertumbuhan ekonomi berkualitas dan melihat terjadinya

ketimpangan atas dana otonomi khusus sehingga pemerintah mengeluarkan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan

Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, berkeinginan untuk

mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai tindak

lanjut dari pelaksanaan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Papua. Kepada para Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota,
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Presiden RI mengeluarkan beberapa instruksi untuk mempercepat pembangunan

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat antara lain :

Pertama, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas,

fungsi, dan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan percepatan

pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Kedua, melakukan pendekatan kebijakan baru bagi Provinsi Papua dan Papua

Barat atau The New Deal Policy for Papua, dengan prioritas sebagai berikut:

a. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan; Peningkatan

kualitas penyelenggaraan pendidikan;

b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; Peningkatan infrastruktur dasar

guna meningkatkan aksesibilitas di  wilayah terpencil, pedalaman, dan

perbatasan negara; dan Perlakuan khusus (affirmative action) bagi

pengembangan kualitas sumberdaya manusia putera-puteri asli Papua.

Ketiga, untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat diperlukan upaya khusus melalui pembangunan infrastruktur

transportasi yang dilaksanakan berdasarkan rencana aksi yang disusun

berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan

Provinsi Papua Barat.

Hasil studi ini mendukung studi Suharto (2005), bahwa secara global dan

khususnya di negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi telah memperkuat

integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan akses orang

terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan

sosial. Banyak fakta menunjukkan bahwa dalam 30-40 tahun terakhir telah terjadi

peningkatan standar hidup manusia secara spektakuler: usia harapan hidup

semakin panjang, kematian ibu dan bayi semakin menurun, kemampuan

membaca dan angka partisipasi sekolah juga semakin membaik. Meskipun di
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banyak negara berkembang, globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah

memperbesar kesenjangan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus

budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan. Pertumbuhan

ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan dan

kesejahteraan bila memenuhi setidaktidaknya dua syarat, yaitu memperluas

kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas.

Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses rakyat untuk memperoleh

penghasilan makin besar. Dalam jangka panjang, kesempatan kerja yang

tersedia memaksa orang untuk menentukan spesialisasi, yang akan

meningkatkan produktivitas. Meningkatnya produktivitas, maka uang yang

dihasilkan untuk jam kerja yang sama akan lebih besar. Uang tersebut digunakan

untuk memperbaiki kualitas SDM generasi berikutnya. Begitu seterusnya,

sehingga dalam beberapa generasi kemudian, distribusi pendapatan makin

membaik serta kesejahteraan makin meningkat (Papanek and Oldrich, 1986).

Hasil studi ini sejalan dengan pendapat Ramirez et al. (1998), bahwa terdapat

hubugan positif antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang diukur

dengan pembangunan manusia (human development). Kinerja ekonomi

mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah

tangga dan pemerintah, selain adanya peran civil society seperti melalui

organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

6.9. Pengaruh Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan

Berdasarkan hasil estimasi antara penyerapan tenaga kerja terhadap

kesejahteraan di kabupaten/kota induk di Provinsi Papua, menunjukkan bahwa

penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap kesejahteraan. Hal ini

menunjukkan bahwa hipotesis  yang menyatakan “tenaga kerja terserap
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan di daerah kabupaten/

kota induk di Provinsi Papua” dapat diterima, karena secara statistik terbukti.

Hasil studi ini sesuai dengan studi Lee di Korea (1993), hasil studi

menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang kuat antara

pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di

Korea selama tahun 1945-1992. Korea mempunyai strategi yang cukup baik

dalam membangun dan memajukan negaranya. Melalui pendidikan yang baik

dan berkualitas bagi seluruh penduduk (sumber daya manusia), menjadikan

Korea sebagai salah macan asia pada dekade 1960-1990. Korea mampu

menjadi negara dengan pembangunan dan teknologi yang maju dengan

mengandalkan sektor industri yang berbasis teknologi modern selain Jepang.

Batasan kesejahteraan memang masih banyak diperdebatkan, terlalu

banyak batas-batas kesejahteraan yang telah dikemukakan para ahli. Namun

secara umum kesejahteraan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan

seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya (basic needs) berupa

sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Tetapi definisi

kesejahteraan dapat juga merupakan tingkat aksesibilitas seseorang dalam

kepemilikan faktor-faktor produksi yang dapat ia manfaatkan dalam suatu proses

produksi dan ia memperoleh imbalan bayaran (compensations) dari penggunaan

faktor-faktor produksi tersebut. Semakin tinggi seseorang mampu meningkatkan

pemakaian faktor-faktor produksi yang ia kuasai maka semakin tinggi tingkat

kesejahteraan yang diraihnya. Demikian pula sebaliknya, orang menjadi miskin

karena tidak punya akses yang luas dalam memiliki faktor-faktor produksi

walaupun faktor produksi itu adalah dirinya sendiri. Kemiskinan dan

kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak terlepas di mana pun

diletakkan.
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Hasil studi ini mendukung teori Smith (1729-1790) dalam Subri (2002)

bahwa manusia merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan

kemakmuran bangsa-bangsa. Alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada

sumber daya manusia yang pandai mengelola sehingga bermanfaat bagi

kehidupan. Sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan.

6.10. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Kesejahteraan
di Papua

Berdasarkan hasil estimasi antara jumlah penduduk miskin terhadap

kesejahteraan di kabupaten/kota induk di Provinsi Papua, menunjukkan bahwa

jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan.

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis  yang menyatakan “jumlah penduduk

miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan di daerah

kabupaten/kota induk di Provinsi Papua” dapat diterima, karena secara statistik

terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurang jumlah penduduk miskin

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil studi ini sekaligus menjelaskan bahwa kondisi lingkaran setan antara

kemiskinan dan pembangunan akan terus saling terkait. Dalam kondisi

banyaknya angka kemiskinan di suatu daerah maka ketidakberdayaan

masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi akan semakin sulit,

sehingga kemiskinan itu sendiri pada akhirnya akan menciptakan kualitas

manusia yang rendah. Namun demikian kondisi sebaliknya nampaknya juga

akan terjadi, dimana kualitas sumber daya manusia yang rendah akan

berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Hasil ini

mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Idzaa Marfuah (2000).
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Secara umum diyakini bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini dilandasi oleh pandangan yang

menyatakan kebutuhan masyarakat daerah terhadap pendidikan, kesehatan,

barang-barang publik pada umumnya akan terpenuhi dengan baik dibandingkan

apabila langsung diatur oleh pemerintah pusat (Isdijoso dan Tri Wibowo, 2002).

6.11. Kontribusi Teoritis Hasil Penelitian

Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi para peneliti lain yang ingin

mendalami otonomi khusus, kebijakan desentralisasi fiskal dan teori

kesejahteraan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan kepada para peneliti

lain agar melakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji secara mendalam

terhadap variabel-variabel yang tercakup dalam penelitian ini, khususnya yang

berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan otonomi khusus terhadap tingkat

kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.

Hasil penelitian ini melalui alat analisis hubungan  fungsional yang diajukan

dalam  hipotesisnya ini dapat diterima dan didukung oleh bukti empirik. Oleh

sebab itu, hasil kajian ini sangat memberikan manfaat dan berguna para

peneliti dan para praktisi pengelola keuangan daerah untuk melaksanakan dan

mengevaluasi sehingga dapat mencari dan mengetahui dan memahami

penyebab mengapa sampai tidak signifikannya variabel tersebut sehingga belum

menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel

sasarannya (variabel endogennya).

Oleh karenanya, penulis memberikan saran kepada para peneliti lain dan

praktisi untuk menemukan dan mengembangkan model seperti temuan dari

hasil penelitian ini dengan menambah  variabel dan memberikan kerangka teori

yang lebih mendalam serta yang relevan, agar dapat menghasilkan sebuah

model yang dapat menjelaskan variasi tinggi - rendahnya pertumbuhan ekonomi
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dan kesejahteraan masyarakat secara lebih akurat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian model yang telah

dikembangkan oleh penulis sebagaimana yang dikemukakan pada bagian

terdahulu, maka ada beberapa kontribusi teoritis yang dapat dipertimbangkan

dari hasil penelitian ini, sebagai berikut. (1). Model fungsional belanja langsung

pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dana

desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua. Temuan ini merupakan replikasi

dari temuan sebelumnya. Dengan demikian, hubungan fungsional sebagaimana

temuan dalam penelitian ini berfungsi sebagai uji hipotesis yang telah ada

sebelumnya, dan hasil penelitian ini semakin memperkuat kedudukan hipotesis

tersebut. Terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang menolak hipotesis

bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja

langsung pemerintah, temuan dari hasil penelitian ini menjadi salah satu bahan

perbandingan dan masukan dalam merumuskan hipotesis yang didukung oleh

bukti-bukti empirik. (2). Model fungsional belanja tidak langsung. Hasil penelitian

ini menemukan bahwa dana otonomi khusus Papua berpengaruh positif dan

signifikan terhadap belanja tidak langsung pemerintah kabupaten/kota di Provinsi

Papua. Temuan ini merupakan replikasi dari temuan sebelumnya. Namun

demikian, penelitian tentang dampak otonomi khusus masih sangat terbatas,

sehingga temuan hasil penelitian ini akan berkontribusi terhadap pengembangan

kebijakan otonomi khusus. Temuan hasil penelitian ini menyajikan suatu alternatif

dalam memperbaiki struktur anggaran belanja pemerintah kabupaten/kota.

Dalam kasus yang diamati dalam penelitian ini, otonomi khusus berdampak

terhadap peningkatan proporsi anggaran belanja pemerintah untuk tujuan

belanja modal yang sangat diperlukan dalam mendorong percepatan

pembangunan ekonomi. (3). Model fungsi pertumbuhan ekonomi. Hasil
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penelitian ini menemukan bahwa dana desentralisasi fiskal, otonomi khusus

Papua, belanja langsung, dan belanja tidak langsung berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Papua. Ciri

khusus yang membedakan model ini dengan model yang telah diuji sebelumnya,

adalah dimasukkannya otonomi khusus sebagai salah satu variabel eksogen.

Dengan menggabungkan ketiga model hubungan fungsional, yakni hubungan

fungsional belanja langsung, hubungan fungsional belanja tidak langsung, dan

hubungan fungsional pertumbuhan ekonomi, sehingga diperoleh sebuah model

jalur lintasan. Model jalur lintasan berpengaruh sebagaimana temuan hasil

penelitian ini memiliki tingkat ketepatan yang relatif tinggi dalam

menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan Kesejahteraan. Model inilah

menjadi temuan original dari penelitian ini yang diharapkan dapat

berkontribusi terhadap pengembangan teori pertumbuhan ekonomi,

ekonomi publik pada umumnya dan manajemen keuangan daerah pada

khususnya. (4). Model fungsi pertumbuhan kesejahteraan. Hasil penelitian ini

menemukan bahwa ketenakerjaan dan  kemiskinan  langsung berpengaruh

positif dan negative dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan

kabupaten/kota di Provinsi Papua. Ciri khusus yang membedakan model ini

dengan model yang telah diuji sebelumnya, adalah dimasukkannya otonomi

khusus sebagai salah satu variabel eksogen. Dengan menggabungkan  model

hubungan fungsional, yakni hubungan fungsional belanja langsung, hubungan

fungsional belanja tidak langsung, dan hubungan fungsional pertumbuhan

ekonomi, hubungan fungsional ketenagakerjaan, dan kemiskinan sehingga

diperoleh sebuah model jalur lintasan. Model jalur lintasan berpengaruh

sebagaimana temuan hasil penelitian ini memiliki tingkat ketepatan yang

relatif tinggi dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan tingkat

kesejahteraan. Model inilaih menjadi temuan original dari penelitian ini
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yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori

pertumbuhan ekonomi, ekonomi publik pada umumnya dan manajemen

keuangan daerah pada khususnya.

6.12. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana

desentralisasi fiskal dan otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi

kabupaten/kota dan tingkat kesejahteraan. Model penelitian ini disusun

berdasarkan penguasaan teoritik maupun empirik yang dimiliki oleh peneliti yang

masih relatif terbatas, sehingga kajiannya relatif kurang komprehensif dan

terintegrasi dengan baik. Salah satu kendala besar dalam pelaksanaan penelitian

ini adalah masih terbatasnya kajian teoritis dan empirik khususnya mengenai

otonomi khusus khususnya yang berkaitan dengan provinsi Papua, merupakan

salah satu kendala dalam melakukan kajian secara menyeluruh dan lengkap.

Oleh karena itu, temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran

awal dalam membangun model hubungan fungsional otonomi khusus dengan

pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebanyakan penelitian yang telah ada

sebelumnya dilakukan secara parsial dan hanya mencakup dua variabel,

sedangkan penelitian ini telah memasukkan jumlah variabel yang lebih banyak

yang dikembangkan dalam bentuk lintas jaringan yang bersifat lebih

komprehensif dari penelitian sebelumnya, meskipun model ini masih perlu terus

dikembangkan untuk mengurangi keterbatasan-keterbatasan yang melekat

dalam pelaksanaan penelitian ini.

Kelemahan dan kesulitan lainnya adalah ketersediaan data yang lebih

terperinci dan akurat dalam jangka waktu yang relatif panjang. Pelaksanaan

desentralisasi fiskal dan otonomi khusus masih terbilang relatif baru, sehingga

variasi data kemungkinan belum sepenuhnya terwakili dalam data yang
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digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, kendala birokrasi dan administratif.

Terjadinya pemekaran di beberapa kabupaten pada daerah penelitian

merupakan salah satu sumber kesulitan yang berpotensi mendistorsi hubungan

antar variabel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didalamnya

seringkali tercampur antara data anggaran dengan realisasi. Penggunaan data

yang masih dalam bentuk rencana anggaran berpotensi mengurangi tingkat

akurasi data yang digunakan. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti

selanjutnya, agar menghindari penggunaan data yang sifatnya masih dalam

bentuk rencana anggaran, karena realisasinya bisa berbeda.

Kelemahan dan kesulitan lainnya adalah ketersediaan data  yang berkaitan

data kwalitatif. Mengingat penelitian ini menggunakan  data times series dan

runtut waktu tanpa menggunakan data kwalitatif,  atau penggabungan dua data

tersebut baik kwantitatif dan kwalitatif sehingga variasi data kemungkinan belum

sepenuhnya terwakili dalam data yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu,

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didalamnya seringkali tercampur

antara data anggaran dengan realisasi. Penggunaan data yang masih dalam

bentuk rencana anggaran berpotensi mengurangi tingkat akurasi data yang

digunakan. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya, supaya

menggunakan data penggabungan baik kwalitatif dan kwantitatif sehingga

diharapkan data tersebut mampu memecahkan masalah seperti yang

diharapkan.
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BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang pengaruh

desentralisasi fiskal dan otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi,

penyerapan tenaga kerja, kemiskinan dan kesejahteraan di Kabupaten/Kota

Induk Propinsi Papua, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja

langsung, sehingga naik turunnya dana desentralisasi fiskal yang

dialokasikan kepada Daerah akan diikuti dengan naik turunnya belanja

langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa jika suatu daerah ingin

meningkatkan belanja langsungnya maka seyogyanya alokasi belanja

langsung di tingkatkan seiring dengan peningkatan dana desentralisasi fiskal.

2. Otonomi Khusus Papua berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung

sehingga naik turunnya dana otonomi khusus di Papua akan diikuti dengan

naik turunnya belanja langsung.  Ini mengindikasikan bahwa dana otonomi

khusus Papua peruntukannya lebih dititik beratkan pada dana otonomi

khusus sehingga berhubungan  langsung langsung terhadap peningkatan

belanja langsung.

3. Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja tidak

langsung, sehingga naik turunnya dana desentralisasi fiskal tidak akan diikuti

oleh naik turunnya belanja tidak langsung. Ini mengindikasikan bahwa dana

desentralisasi fiskal di Papua peruntukannya lebih dititik beratkan pada sektor

lain seperti pada alokasi belanja langsung, sedangkan untuk belanja tidak
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langsung dibiayai oleh sumber dana yang lain seperti dana otonomi khusus

Papua.

4. Otonomi khusus Papua berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja

tak langsung, sehingga naik turunnya dana otonomi khusus akan diikuti oleh

naik turunnya belanja tidak langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa jika

suatu daerah ingin meningkatkan dana belanja tak langsungnya maka

seyogyanya alokasi belanja tak langsung di tingkatkan saat dana otonomi

khusus meningkat.

5. Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi sehingga naik turunnya dana desentralisasi fiskal

akan diikuti oleh naik turunnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini

mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu

daerah maka seyogyanya dana desentralisasi fiskal tumbuh secara positif.

6. Otonomi Khusus Papua berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi sehingga naik turunnya dana otonomi khusus akan

diikuti oleh naik turunnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan

bahwa jika suatu daerah yang mendapatkan dana otonomi khusus ingin

meningkatkan pertumbuhan ekonominya maka seyogyanya dana otonomi

khusus juga bertumbuh secara positif.

7. Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi sehingga naik turunnya belanja langsung akan diikuti oleh naik

turunnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin

tinggi belanja langsung suatu daerah, maka pertumbuhan ekonominya juga

meningkat.

8. Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi sehingga naik turunnya belanja tak langsung akan

diikuti naik turunnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa
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semakin tinggi belanja tak langsung suatu daerah, maka pertumbuhan

ekonominya juga meningkat.

9. Variabel Desentralisasi fiskal, otonomi khusus, belanja langsung dan belanja

tidak langsung secara simultan diperoleh adanya pengaruh yang signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 60,6%.

10. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan

yang positif  terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Induk

Propinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan

ekonomi maka akan semakin banyak tenaga kerja terserap di berbagai

sektor/lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh

pengeluaran pemerintah dan swasta, berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan

tenaga kerja yang cenderung meningkat diperlukan upaya-upaya yang

mampu mendorong  pertumbuhan ekonomi melalui investasi,baik oleh

pemerintah daerah maupun pihak swasta. Sehingga diperlukan kerja keras

oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi,

untuk menekan angka pengangguran yang masih cukup besar.

11. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan  dan mempunyai hubungan

yang positif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Induk

Propinsi Papua. Untuk mempercepat upaya pengurangan tingkat kemiskinan

dan keterbelakangan di Provinsi Papua telah dilaksanakan program, antara

lain: (1) Ditingkat provinsi telah dilakukan oleh Gubernur Provinsi Papua

Bapak Barnabas Suebu sejak tahun anggaran 2007, melalui Rencana

Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK).; (2) Pemerintah

kabupaten/kota setiap distrik/kecamatan masing-masing antara Rp. 1 – Rp.

1,5 milyar/tahun.; (3) Ada kabupaten yang membagi secara tunai setiap
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Kepala Keluarga (KK) masing-masing Rp. 10 juta/tahun..

12. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan

yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di di Kabupaten/Kota Induk

Propinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan

ekonomi maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteran masyarakat. Hasil

estimasi ini didukung oleh data, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami

pertumbuhan positip tiap tahunnya seiring dengan membaiknya

kesejahteraan masyarakat yang diproksi dengan IPM.

13. Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan

yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di di Kabupaten/Kota Induk

Propinsi Papua. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan

pengaruh yang kuat antara pembangunan manusia dengan pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan di Papua.

10. Jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan

yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Induk

Propinsi Papua. kondisi lingkaran setan antara kemiskinan dan

pembangunan akan terus saling terkait. Dalam kondisi banyaknya angka

kemiskinan di Provinsi Papua maka ketidakberdayaan masyarakat untuk

mengenyam pendidikan yang lebih tinggi akan semakin sulit, sehingga

kemiskinan itu sendiri pada akhirnya akan menciptakan kualitas manusia

yang rendah. Namun demikian kondisi sebaliknya nampaknya juga akan

terjadi, dimana kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berdampak

pada meningkatnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah

7.2. Saran - Saran

1. Dalam menyusun perencanaan pembangunan di Papua, maka pemerintah

daerah perlu mempertimbangkan faktor-faktor pendanaan yang bersumber
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dari dana desentralisasi fiskal dan dana otonomi khusus, karena kedua

sumber ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Papua

2. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah

lebih mengutamakan peningkatan alokasi ke belanja langsung dan belanja

tidak langsung yang bersumber dari dana desentralisasi fiskal maupun dana

otonomi khusus secara proporsional sehingga terjadi pemerataan yang pada

gilirannya mensejahterakan Masyarakat Papua

3. Dalam era desentralisasi fiskal di mana daerah dituntut untuk bisa melakukan

fungsinya secara efektif dan efisien, maka harus didukung dengan sumber-

sumber  keuangan yang memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah

diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya, melalui:

pengembangan aktivitas ekonomi berbasis komoditi unggulan daerah, dan

melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

4. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta

meningkatkan kesejahteraan, dapat dilakukan dengan (a) melakukan

revitalisasi pertanian dari hulu sampai hilir untuk membantu daerah

kabupaten/kota yang berbasis sektor primer (pertanian). Apabila program ini

bisa efektif berjalan, secara tidak langsung growth pole-growth pole menyebar

ke desa-desa, sehingga mampu menumbuhkan ekonomi desa dan

mengurangi kesenjangan ekonomi, (b)  memberikan bantuan modal meliputi:

kredit lunak perbankan dengan syarat yang mudah, dana bergulir bagi yang

tepat sasaran berujud natura seperti sapi, kambing dan sebagainya yang bisa

mengakselerasi ekonomi ; (c) Pemerintah daerah memfasilitasi program

linkage maupun program kemitraan dengan konsep “win-win solution” antara

UMKM dengan industri besar, baik di bidang bahan baku maupun output

sehingga mampu mendorong perekonomian antar daerah.

5. Pemerintah daerah tidak hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang
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tinggi, tetapi diharapkan lebih intensif melakukan pembangunan dengan

berbasis manusia (human development) untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, melalui: a. Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya

pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan standar pelayanan minimum

yang ada dengan menambah alokasi anggaran (20 persen dari APBD). b. Di

bidang kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan, mendorong

kemandirian masyarakat berperilaku sehat, meningkatkan pelayanan

kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. c.

Peningkatan pemenuhan kebutuhan primer, pemerintah kabupaten/kota untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diharapkan dapat memenuhi

kebutuhan dasar warganya. Seperti jalan, irigasi, listrik, telekomunikasi, BBM,

dan sebagainya.

7.3. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

1. Rekomendasi untuk pengembangan penelitian tentang desentralisasi fiskal

dan otonomi khusus di masa yang akan datang, perlu mengkaji kembali

konsistensi temuan penelitian ini dengan cara mengembangkan dan

mendesain kembali metode penelitian, variabel penelitian, perluasan sampel,

terutama menyangkut fenomena kebijakan aspek budaya, sosial masyarakat

asli setempat di Papua. Hal ini perlu dilakukan, mengingat kajian teori dan

empiris tentang dampak desentralisasi fiskal dan otonomi khusus terhadap

variabel-variabel ekonomi khususnya hubungan antara kondisi makroekonomi

dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat secara mudah dengan tegas

disimpulkan, artinya penyebab dampaknya bisa bervariasi sehingga perlu

pendalaman yang lebih lanjut.
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2. Desain variabel penelitian yang tepat untuk variabel-variabel terkait dalam

penelitian ini sangat sulit sehingga dalam penelitian ini digunakan proksi

variabel yang mungkin kurang tepat atau terlalu menyederhanakan variabel

(misalnya proksi variable kesempatan kerja dan kemiskinan dan indeks

pembangunan manusia)  data yang digunakan tidak melihat secara spesifik

masyarakat asli papua. Oleh karena itu penelitian yang akan datang

diharapkan dapat menggunakan ukuran-ukuran yang lebih mendekati

ketepatan atau memperbanyak variabel penjelasnya.

3. Rentang pemberlakuan kebijakan desentralisasi yang masuk dalam analisis

ini lima tahun mulai 2002 hingga 2009, rentang waktu yang pendek membuat

analisis ini belum mampu menangkap fenomena jangka panjang.
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No tahun kabupaten DaDeSen Keluar X1 X2 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
1 2003 Kab. Biak Numfor 272.950.045.385 205.730.693.000 272.950.000.000 24.847.432.000 156.291.000.000 49.439.241.000 4,26 114.169 84.802 60,02
2 2003 Kab. Jayapura 353.196.671.000 273.987.570.000 353.197.000.000 28.983.532.000 154.384.000.000 119.603.000.000 7,75 108.573 41.589 60,28
3 2003 Kab. Jayawijaya 265.896.332.000 225.825.164.000 265.896.000.000 25.732.231.000 143.893.000.000 81.932.450.000 4,11 258.901 271.731 49,96
4 2003 Kab. Merauke 285.819.030.000 441.707.139.000 285.819.000.000 20.834.440.000 165.312.000.000 276.395.000.000 6,77 17.748 120.800 57,15
5 2003 Kab. Mimika 280.403.018.850 182.129.271.000 280.403.000.000 12.966.251.000 109.767.000.000 72.362.541.000 3,91 16.712 81.695 60,23
6 2003 Kab. Nabire 263.922.500.000 135.412.048.000 263.923.000.000 29.230.895.000 89.847.732.000 45.564.316.000 3,71 21.983 68.559 60,15
7 2003 Kab. Yapen Waropen 350.318.080.000 170.828.793.000 350.318.000.000 27.025.196.000 96.888.354.000 73.940.439.000 5,02 35.314 48.302 61,33
8 2003 Kota Jayapura 428.995.796.024 274.722.226.000 428.996.000.000 22.628.474.000 152.238.000.000 122.484.000.000 8,91 201.809 5.616 70,02
9 2004 Kab. Biak Numfor 465.761.800.000 302.283.233.000 465.762.000.000 35.214.511.215 212.931.000.000 89.352.183.000 7,95 113.942 15.256 64,07

10 2004 Kab. Jayapura 400.415.500.000 343.063.935.000 400.416.000.000 40.310.479.833 236.363.000.000 106.701.000.000 8,55 108.033 40.123 64,37
11 2004 Kab. Jayawijaya 266.997.000.000 400.817.474.000 266.997.000.000 40.991.242.000 243.893.000.000 156.925.000.000 8,53 248.944 108.963 60,01
12 2004 Kab. Merauke 385.564.424.422 553.835.476.000 385.564.000.000 33.800.257.922 253.649.000.000 300.186.000.000 6,64 173.969 101.523 69,12
13 2004 Kab. Mimika 362.695.589.888 312.115.627.000 362.696.000.000 44.082.610.000 179.767.000.000 132.349.000.000 5,24 157.663 20.366 62,21
14 2004 Kab. Nabire 414.116.900.000 265.383.549.000 414.117.000.000 40.583.346.000 176.017.000.000 89.366.151.000 7,26 197.233 16.333 72,13
15 2004 Kab. Yapen Waropen 322.444.775.231 182.493.375.000 322.445.000.000 25.166.786.485 127.026.000.000 55.466.947.000 4,68 32.699 47.523 63,15
16 2004 Kota Jayapura 365.174.200.000 317.821.500.000 365.174.000.000 36.182.314.548 228.959.000.000 88.862.877.000 7,30 197.852 5.789 70,06
17 2005 Kab. Biak Numfor 605.591.258.432 314.906.084.000 605.591.000.000 30.718.042.840 299.731.000.000 15.175.510.000 7,48 108.517 24.275 64,85
18 2005 Kab. Jayapura 425.204.912.384 390.568.159.000 425.205.000.000 46.885.973.640 264.055.000.000 126.513.000.000 8,60 100.966 28.528 65,42
19 2005 Kab. Jayawijaya 57.591.452.134 468.330.830.000 575.915.000.000 32.557.760.000 354.889.000.000 113.442.000.000 8,33 234.853 115.600 50,12
20 2005 Kab. Merauke 733.145.246.208 379.589.463.000 733.145.000.000 37.913.969.920 281.623.000.000 97.966.343.000 7,14 162.588 91.800 60,25
21 2005 Kab. Mimika 599.703.192.992 468.925.533.000 599.703.000.000 36.998.178.854 330.718.000.000 138.207.000.000 10,77 148.331 65.000 65,12
22 2005 Kab. Nabire 748.686.603.776 342.879.953.000 748.687.000.000 35.660.200.400 321.680.000.000 21.200.605.000 9,64 171.669 29.877 73,12
23 2005 Kab. Yapen Waropen 350.259.644.160 236.750.200.000 350.260.000.000 39.689.555.400 185.465.000.000 51.285.163.000 5,16 29.788 45.366 64,25
24 2005 Kota Jayapura 529.551.236.096 284.915.155.000 529.551.000.000 33.651.776.095 271.812.000.000 13.102.985.000 7,55 270.234 23.968 70,12
25 2006 Kab. Biak Numfor 340.461.881.996 340.164.521.000 340.462.000.000 29.912.996.000 302.926.000.000 37.238.240.000 7,24 103.350 32.784 65,64
26 2006 Kab. Jayapura 359.417.928.896 380.969.090.000 359.418.000.000 30.556.106.000 282.714.000.000 98.254.825.000 4,01 94.181 89.052 46,56
27 2006 Kab. Jayawijaya 288.669.120.860 445.100.714.000 288.669.000.000 30.088.391.000 361.418.000.000 83.682.891.000 7,25 221.597 114.500 61,15
28 2006 Kab. Merauke 510.645.329.654 1.274.022.409.984 510.645.000.000 28.841.834.500 719.469.000.000 554.553.000.000 10,03 151.965 44.458 61,02
29 2006 Kab. Mimika 389.309.306.923 351.750.749.000 389.309.000.000 31.612.996.000 236.134.000.000 115.616.000.000 7,35 139.889 76.272 66,38
30 2006 Kab. Nabire 390.963.810.043 946.031.089.064 390.964.000.000 30.317.621.500 768.851.000.000 177.180.000.000 9,74 157.689 26.800 64,12
31 2006 Kab. Yapen Waropen 255.156.727.631 259.264.232.607 255.157.000.000 24.526.480.500 221.910.000.000 37.354.650.348 4,88 25.699 68.126 65,27
32 2006 Kota Jayapura 359.979.929.635 250.166.900.000 359.980.000.000 28.396.460.000 225.435.000.000 24.731.765.000 3,71 24.566 84.012 51,26
33 2007 Kab. Biak Numfor 333.248.934.457 391.099.113.693 333.249.000.000 28.500.000.000 312.191.000.000 78.908.313.487 5,14 96.589 41.292 66,44
34 2007 Kab. Jayapura 506.916.381.594 393.381.518.521 506.916.000.000 28.300.000.000 320.756.000.000 72.625.581.388 6,24 88.020 29.576 67,65
35 2007 Kab. Jayawijaya 408.303.945.747 357.115.458.436 408.304.000.000 29.000.000.000 323.159.000.000 33.956.027.779 3,51 29.032 81.340 41,78
36 2007 Kab. Merauke 586.463.551.250 565.203.117.334 586.464.000.000 38.500.000.000 384.206.000.000 180.998.000.000 9,84 141.968 48.629 61,79



 

37 2007 Kab. Mimika 930.589.204.434 329.447.261.954 930.589.000.000 28.600.000.000 249.205.000.000 80.242.487.494 8,52 126.697 60.736 66,74
38 2007 Kab. Nabire 428.452.656.454 471.589.867.461 428.453.000.000 49.000.000.000 412.878.000.000 58.711.779.263 5,04 144.633 52.250 64,80
39 2007 Kab. Yapen Waropen 238.865.529.272 294.496.223.135 238.866.000.000 27.500.000.000 262.064.000.000 32.432.231.091 4,46 23.446 50.563 46,23
40 2007 Kota Jayapura 353.928.230.781 400.723.649.719 353.928.000.000 27.100.000.000 363.390.000.000 37.333.823.851 6,97 221.987 44.056 72,38
41 2008 Kab. Biak Numfor 386.723.481.151 412.805.514.843 386.723.000.000 55.768.530.000 320.962.000.000 91.843.633.147 7,06 90.256 49.800 67,25
42 2008 Kab. Jayapura 521.982.213.569 545.715.697.695 521.982.000.000 54.471.669.000 333.797.000.000 211.919.000.000 7,36 82.262 30.100 68,76
43 2008 Kab. Jayawijaya 457.892.259.396 434.241.965.264 457.892.000.000 61.604.407.000 338.892.000.000 95.350.230.720 7,38 197.200 112.300 72,44
44 2008 Kab. Merauke 716.989.487.494 576.540.673.428 716.989.000.000 55.314.628.000 343.514.000.000 233.027.000.000 8,71 132.560 52.800 62,55
45 2008 Kab. Mimika 846.548.565.004 555.078.234.136 846.549.000.000 55.768.530.000 340.537.000.000 214.541.000.000 7,16 115.789 45.200 67,13
46 2008 Kab. Nabire 478.265.943.124 507.310.319.239 478.266.000.000 53.109.964.000 393.279.000.000 114.031.000.000 11,25 132.699 37.700 65,19
47 2008 Kab. Yapen Waropen 314.107.327.185 332.867.756.757 314.107.000.000 25.562.455.000 265.923.000.000 66.945.044.290 5,22 21.697 33.000 47,00
48 2008 Kota Jayapura 410.295.999.744 411.155.707.549 410.296.000.000 52.656.062.000 325.709.000.000 85.447.199.619 10,18 201.698 54.100 73,15
49 2009 Kab. Biak Numfor 422.779.000.000 525.709.702.879 422.779.000.000 58.530.964.000 340.365.000.000 185.345.000.000 10,05 82.812 48.700 68,99
50 2009 Kab. Jayapura 513.335.000.000 653.550.636.024 513.335.000.000 57.169.864.000 417.894.000.000 235.656.000.000 10,24 76.881 29.400 71,02
51 2009 Kab. Jayawijaya 492.012.000.000 583.421.351.377 492.012.000.000 64.655.915.000 335.679.000.000 247.743.000.000 10,44 186.610 39.700 74,72
52 2009 Kab. Merauke 758.570.000.000 853.570.078.279 758.570.000.000 58.054.578.000 652.404.000.000 201.166.000.000 11,30 123.404 21.600 64,44
53 2009 Kab. Mimika 956.725.000.000 924.476.596.600 956.725.000.000 58.530.964.000 685.533.000.000 238.943.000.000 12,58 105.642 44.100 77,99
54 2009 Kab. Nabire 528.573.000.000 533.165.276.100 528.573.000.000 55.740.709.000 275.964.000.000 257.201.000.000 10,63 121.875 35.900 66,10
55 2009 Kab. Yapen Waropen 358.617.000.000 655.225.799.671 358.617.000.000 56.716.533.000 474.023.000.000 181.202.000.000 10,83 200.035 32.300 68,68
56 2009 Kota Jayapura 439.694.000.000 491.515.615.316 439.694.000.000 55.264.323.000 272.131.000.000 219.384.000.000 11,58 188.422 32.900 74,56
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Title

Model suwandi: Tuesday, February 15, 2011   06:49 AM

Your model contains the following variables

Y1                             observed   endogenous
Y2                             observed   endogenous
Y3                             observed   endogenous
Y6                             observed   endogenous
Y4                             observed   endogenous
Y5                             observed   endogenous

X2                             observed exogenous
X1                             observed   exogenous

e1                             unobserved exogenous
e2                             unobserved exogenous
e3                             unobserved exogenous
e4                             unobserved exogenous
e5                             unobserved exogenous
e6                             unobserved exogenous



 

Number of variables in your model:   14
Number of observed variables:         8
Number of unobserved variables:       6
Number of exogenous variables:        8
Number of endogenous variables: 6

Summary of Parameters

Weights  Covariances Variances    Means   Intercepts   Total
------- ----------- --------- ----- ---------- -----

Fixed:    6          0          0          0 0          6
Labeled:    0          0          0          0          0          0

Unlabeled:   13          1          8          0          0         22
------- ----------- --------- ----- ---------- -----

Total:   19          1          8          0          0         28

NOTE:
The model is recursive.

Assessment of normality

min      max     skew      c.r. kurtosis    c.r.
-------- -------- -------- -------- -------- --------

X1  2.39e+0119.57e+011    1.286    3.928    1.241    1.896
X2  1.30e+0106.47e+010    0.439    1.341 -1.036 -1.583
Y2  1.31e+0105.55e+011 1.896    5.791    5.700    8.708
Y1  8.98e+0107.69e+011    1.463    4.470    2.682    4.097
Y3      3.510   12.580    0.061    0.186 -0.955 -1.459
Y5   5616.0002.72e+005    2.739    8.367   11.339   17.321
Y4  1.67e+0042.70e+005    0.071    0.216 -0.772 -1.180
Y6     41.780   77.990 -0.961 -2.935    0.801    1.223

Multivariate                                         21.412 6.334

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance)

Observation    Mahalanobis
number       d-squared          p1             p2

------------- ------------- ------------- -------------
28           32.829 0.000          0.004
3           29.175          0.000          0.000
30           19.459          0.013          0.034
53           17.854          0.022          0.037
37           15.279          0.054          0.184
4           15.206          0.055          0.088
45           13.317          0.101          0.339
19           11.570          0.171          0.766
43           11.419          0.179          0.693
35           11.342          0.183          0.589
12           10.952          0.204          0.612
8           10.796          0.214          0.547
24            9.990          0.266          0.761
13            9.837          0.277 0.719
38            9.340          0.314          0.813
40            8.820          0.358          0.899
52            8.697          0.368          0.875
39            8.515          0.385          0.868
47 8.433          0.392          0.829
22            8.363          0.399          0.779
11            7.789          0.454          0.908
5            7.553          0.478          0.922
31            7.265 0.508          0.945
46            6.990          0.538          0.962



 

26            6.776          0.561          0.968
55            6.629          0.577          0.967
44            6.607          0.580          0.946
56            6.602          0.580          0.911
54            6.416          0.601          0.919
20            6.264          0.618          0.918
51            6.227          0.622          0.882
27            6.175          0.628          0.843
49            6.041          0.643          0.835
16            5.772          0.673          0.882
21            5.692          0.682          0.854
14            5.539          0.699 0.854
48            5.169          0.739          0.929
42            5.007          0.757          0.932
41            4.852          0.773          0.933
50            4.740          0.785          0.923
32 4.711          0.788          0.880
6            4.608          0.799          0.857
33            4.220          0.837          0.937
2            4.096          0.848          0.927
17            4.093          0.849          0.869
23            3.851          0.870          0.897
15            3.817          0.873          0.834
34            3.655          0.887          0.822
7            3.564          0.894          0.763
25            3.064          0.930          0.907
36            2.661          0.954          0.956
9            2.549          0.959          0.923
1            2.479          0.963          0.844
10            1.936 0.983          0.929
18            1.922          0.983          0.760
29            1.480          0.993          0.676

Sample size:    56

Sample Covariances

X1         X2         Y2         Y1         Y3 Y5
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

X1          2.775e+022
X2          8.976e+020 1.639e+020
Y2          4.151e+021 4.464e+020 8.795e+021
Y1          1.064e+022 7.383e+020 6.649e+021 1.986e+022
Y3 2.169e+011 1.891e+010 1.204e+011 1.987e+011 5.640e+000
Y5 -1.603e+015-1.310e+014-1.659e+014-1.246e+015-3.430e+004 1.676e+009
Y4          1.889e+015 2.080e+014 8.211e+014 2.044e+015 6.939e+004 4.497e+008
Y6          4.400e+011 4.972e+010 1.489e+011 2.279e+011 1.076e+001-1.428e+005

Y4         Y6
---------- ----------

Y4          4.623e+009
Y6          1.843e+005 5.794e+001

Eigenvalues of Sample Covariances

-2.273e+004   2.847e+001   1.349e+009   4.436e+009 1.196e+020   5.641e+021
1.375e+022   3.706e+022



 

Sample Correlations

X1       X2       Y2       Y1       Y3       Y5       Y4
-------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

X1           1.000
X2           0.421    1.000
Y2           0.266    0.372    1.000
Y1           0.453    0.409    0.503    1.000
Y3           0.548    0.622    0.541    0.594    1.000
Y5 -0.235 -0.250 -0.043 -0.216 -0.353    1.000
Y4           0.167    0.239    0.129    0.213    0.430    0.162    1.000
Y6           0.347    0.510    0.209    0.212    0.595 -0.458    0.356

Y6
--------

Y6           1.000

Eigenvalues of Sample Correlations

1.983e-001   2.741e-001   4.530e-001   5.702e-001 6.862e-001   1.054e+000
1.213e+000   3.551e+000

Condition number of Sample Correlations = 1.790875e+001

Determinant of sample covariance matrix = 8.7969e+106

Model: Default model

Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments:   36
Number of distinct parameters to be estimated:   22

-------------------------
Degrees of freedom:   14

0e  1 0.0e+000 -9.5411e-002  1.00e+004   1.35002002960e+002    0 1.00e+004
1e  0 1.0e+001  0.0000e+000  9.36e-001   4.41513128172e+001   18 9.09e-001
2e  0 1.2e+001  0.0000e+000  3.92e-001   3.19577182175e+001    2 0.00e+000
3e  0 1.6e+001  0.0000e+000  1.71e-001   3.02760687085e+001    1 1.02e+000
4e  0 1.7e+001  0.0000e+000  2.80e-002   3.02535927901e+001    1 1.02e+000
5e  0 1.7e+001  0.0000e+000  1.06e-003   3.02535707224e+001    1 1.00e+000
6e  0 1.7e+001  0.0000e+000  1.75e-006   3.02535707224e+001    1 1.01e+000

Minimum was achieved

Chi-square = 30.254
Degrees of freedom = 14
Probability level = 0.007



 

Maximum Likelihood Estimates
----------------------------

Regression Weights:                      Estimate     S.E. C.R.     Label
------------------- -------- ------- ------- -------

Y1 <---- X2       2.922     1.404     2.080
Y1 <---- X1       0.289     0.108     2.677
Y2 <---- X2       2.314     1.002     2.309
Y2 <---- X1       0.075     0.077     0.971
Y3 <---- Y2       0.000     0.000     2.571
Y3 <---- Y1 0.000     0.000     2.298
Y3 <---- X1       0.000     0.000     2.393
Y3 <---- X2       0.000     0.000     3.365
Y5 <---- Y3 -6082.173  2212.317 -2.749
Y4 <---- Y3   12303.311  3546.189     3.469
Y6 <---- Y3       1.109     0.371     2.991
Y6 <---- Y4       0.000     0.000     2.485
Y6 <---- Y5 -0.000     0.000 -3.637

Standardized Regression Weights:         Estimate
-------------------------------- --------

Y1 <---- X2       0.265
Y1 <---- X1       0.342
Y2 <---- X2       0.316
Y2 <---- X1       0.133
Y3 <---- Y2       0.241
Y3 <---- Y1       0.231
Y3 <---- X1       0.243
Y3 <---- X2       0.346
Y5 <---- Y3 -0.348
Y4 <---- Y3       0.424
Y6 <---- Y3       0.332
Y6 <---- Y4 0.261
Y6 <---- Y5 -0.369

Covariances:                             Estimate     S.E. C.R.     Label
------------ -------- ------- ------- -------

X2 <---> X1   8.98e+020 3.12e+020     2.877

Correlations:                            Estimate
------------- --------

X2 <---> X1       0.421

Variances:                               Estimate     S.E.      C.R.     Label
---------- -------- ------- ------- -------

X2   1.64e+020 3.13e+019     5.244
X1   2.77e+022 5.29e+021     5.244
e1   1.46e+022 2.79e+021     5.244
e2   7.45e+021 1.42e+021     5.244
e3       2.224     0.424     5.244
e4   3.77e+009 7.19e+008     5.244
e5   1.47e+009 2.80e+008     5.244
e6      30.379     5.793     5.244



 

Squared Multiple Correlations:           Estimate
------------------------------ --------

Y2       0.153
Y1       0.263
Y3       0.592
Y5       0.121
Y4       0.180
Y6       0.502

Total Effects

X1         X2         Y2         Y1         Y3         Y5
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Y2               0.075      2.314      0.000      0.000      0.000      0.000
Y1               0.289      2.922      0.000      0.000      0.000      0.000
Y3               0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
Y5 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -6082.173      0.000
Y4               0.000      0.000      0.000      0.000  12303.311      0.000
Y6               0.000      0.000      0.000      0.000      1.908 -0.000

Y4
----------

Y2               0.000
Y1               0.000
Y3               0.000
Y5               0.000
Y4               0.000
Y6               0.000

Standardized Total Effects

X1       X2       Y2       Y1       Y3 Y5       Y4
-------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Y2           0.133    0.316    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
Y1           0.342    0.265    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
Y3 0.354    0.484    0.241    0.231    0.000    0.000    0.000
Y5 -0.123 -0.168 -0.084 -0.080 -0.348    0.000    0.000
Y4           0.150    0.205    0.102    0.098    0.424    0.000    0.000
Y6           0.202    0.276    0.137    0.132 0.571 -0.369    0.261

Direct Effects

X1         X2         Y2         Y1         Y3         Y5
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Y2               0.075      2.314      0.000      0.000 0.000      0.000
Y1               0.289      2.922      0.000      0.000      0.000      0.000
Y3               0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
Y5               0.000      0.000      0.000      0.000 -6082.173      0.000
Y4 0.000      0.000      0.000      0.000  12303.311      0.000
Y6               0.000      0.000      0.000      0.000      1.109 -0.000

Y4
----------

Y2               0.000
Y1               0.000
Y3 0.000
Y5               0.000
Y4               0.000
Y6               0.000



 

Standardized Direct Effects

X1       X2       Y2       Y1       Y3       Y5       Y4
-------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Y2           0.133    0.316    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
Y1           0.342    0.265    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
Y3           0.243    0.346    0.241    0.231    0.000    0.000    0.000
Y5           0.000    0.000 0.000    0.000 -0.348    0.000    0.000
Y4           0.000    0.000    0.000    0.000    0.424    0.000    0.000
Y6           0.000    0.000    0.000    0.000    0.332 -0.369    0.261

Indirect Effects

X1         X2         Y2         Y1 Y3         Y5
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Y2          0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
Y1          0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
Y3          1.552e-012 2.502e-011 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
Y5 -3.019e-008-5.364e-007-3.643e-008-2.324e-008 0.000e+000 0.000e+000
Y4          6.107e-008 1.085e-006 7.369e-008 4.701e-008 0.000e+000 0.000e+000
Y6          9.472e-012 1.683e-010 1.143e-011 7.292e-012 7.994e-001 0.000e+000

Y4
----------

Y2          0.000e+000
Y1          0.000e+000
Y3          0.000e+000
Y5          0.000e+000
Y4          0.000e+000
Y6          0.000e+000

Standardized Indirect Effects

X1       X2       Y2       Y1       Y3       Y5       Y4
-------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Y2           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
Y1 0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
Y3           0.111    0.137    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
Y5 -0.123 -0.168 -0.084 -0.080    0.000    0.000    0.000
Y4           0.150    0.205    0.102    0.098 0.000    0.000    0.000
Y6           0.202    0.276    0.137    0.132    0.239    0.000    0.000

Modification Indices
--------------------

Covariances:                                      M.I.    Par Change
--------- ----------

e1 <---> e2          8.6704145714403494104400000.000
e4 <---> e5          7.558871752698.274
e6 <---> e1          4.425-189100205207.334

Variances:                                        M.I. Par Change
--------- ----------

Regression Weights:                               M.I.    Par Change
--------- ----------

Y2 <---- Y1          6.387       0.209
Y1 <---- Y2          7.346       0.471
Y5 <---- Y4          6.201       0.190
Y4 <---- Y5          6.645       0.522



 



 

Summary of models
-----------------

Model  NPAR        CMIN    DF           P     CMIN/DF
---------------- ---- --------- -- --------- ---------

Default model    22      30.254 14       0.007       2.161
Saturated model    36       0.000     0

Independence model     8     172.119    28       0.000       6.147

Model         RMR         GFI        AGFI        PGFI
---------------- ---------- ---------- ---------- ----------

Default model    6.9e+020       0.890       0.717       0.346
Saturated model       0.000       1.000

Independence model    2.2e+021       0.491       0.345       0.382

DELTA1        RHO1      DELTA2        RHO2
Model         NFI         RFI         IFI         TLI         CFI

---------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Default model       0.824       0.648 0.897       0.774       0.887

Saturated model       1.000                   1.000                   1.000
Independence model       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000

Model      PRATIO        PNFI        PCFI
---------------- ---------- ---------- ----------

Default model       0.500       0.412       0.444
Saturated model       0.000       0.000       0.000

Independence model       1.000       0.000       0.000

Model NCP       LO 90       HI 90
---------------- ---------- ---------- ----------

Default model      16.254       4.107      36.124
Saturated model       0.000       0.000       0.000

Independence model     144.119     106.442     189.302

Model        FMIN          F0       LO 90       HI 90
---------------- ---------- ---------- ---------- ----------

Default model       0.550       0.296       0.075       0.657
Saturated model       0.000       0.000       0.000       0.000

Independence model       3.129       2.620       1.935       3.442

Model       RMSEA       LO 90       HI 90      PCLOSE
---------------- ---------- ---------- ---------- ----------

Default model       0.145       0.073       0.217       0.021
Independence model       0.306       0.263       0.351       0.000

Model         AIC         BCC         BIC        CAIC
---------------- ---------- ---------- ---------- ----------

Default model      74.254      82.862     164.559     140.811
Saturated model      72.000      86.087     219.773     180.913

Independence model     188.119     191.250     220.957     212.322

Model ECVI       LO 90       HI 90       MECVI
---------------- ---------- ---------- ---------- ----------



 

Default model       1.350       1.129       1.711       1.507
Saturated model       1.309       1.309       1.309       1.565

Independence model       3.420       2.735       4.242       3.477

HOELTER     HOELTER
Model         .05         .01

---------------- ---------- ----------
Default model          44          53

Independence model          14          16

Execution time summary:

Minimization: 0.016
Miscellaneous: 0.109

Bootstrap: 0.000
Total: 0.125



 

Regression

Descriptive Statistics

301,794,840,821.43 142,210,654,619.202 56
452,450,214,285.71 168,082,398,341.648 56

38,434,436,365.21 12,918,715,045.174 56

Y1.Belanja Langsung
X1.Desentralisasi Fiskal
X2.Otonomi Khusus
Papua

Mean Std. Deviation N

Correlations

1.000 .453 .409
.453 1.000 .421

.409 .421 1.000

. .000 .001
.000 . .001

.001 .001 .

56 56 56
56 56 56

56 56 56

Y1.Belanja Langsung
X1.Desentralisasi Fiskal
X2.Otonomi Khusus
Papua
Y1.Belanja Langsung
X1.Desentralisasi Fiskal
X2.Otonomi Khusus
Papua
Y1.Belanja Langsung
X1.Desentralisasi Fiskal
X2.Otonomi Khusus
Papua

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y1.Belanja
Langsung

X1.
Desentralis
asi Fiskal

X2.Otonomi
Khusus
Papua

Variables Entered/Removedb

X2.
Otonomi
Khusus
Papua, X1.
Desentrali
sasi Fiskal

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a.

Dependent Variable: Y1.Belanja Langsungb.



 

Model Summaryb

.513a .263 .236 1.243E+011
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X2.Otonomi Khusus Papua, X1.
Desentralisasi Fiskal

a.

Dependent Variable: Y1.Belanja Langsungb.

ANOVAb

2.9E+023 2 1.465E+023 9.475 .000a

8.2E+023 53 1.546E+022
1.1E+024 55

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2.Otonomi Khusus Papua, X1.Desentralisasi Fiskala.

Dependent Variable: Y1.Belanja Langsungb.

Coefficientsa

58769996753.608 58923821356.884 .997 .323
.289 .110 .342 2.628 .011

2.922 1.431 .265 2.042 .046

(Constant)
X1.Desentralisasi Fiskal
X2.Otonomi Khusus
Papua

Model
1

B Std. Error
Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Y1.Belanja Langsunga.

Residuals Statisticsa

177,672,830,976.00 506,215,366,656.00 301794840821.43 72,981,664,828.214 56
-162,008,580,096.000 508,536,946,688.000 .000 122,055,507,397.759 56

-1.701 2.801 .000 1.000 56
-1.303 4.090 .000 .982 56

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Y1.Belanja Langsunga.



 

Regression

Descriptive Statistics

125,381,897,758.52 94,628,243,603.836 56

452,450,214,285.71 168,082,398,341.648 56

38,434,436,365.21 12,918,715,045.174 56

Y2.Belanja Tidak
Langsung
X1.Desentralisasi Fiskal
X2.Otonomi Khusus
Papua

Mean Std. Deviation N

Correlations

1.000 .266 .372

.266 1.000 .421

.372 .421 1.000

. .024 .002

.024 . .001

.002 .001 .

56 56 56

56 56 56

56 56 56

Y2.Belanja Tidak
Langsung
X1.Desentralisasi Fiskal
X2.Otonomi Khusus
Papua
Y2.Belanja Tidak
Langsung
X1.Desentralisasi Fiskal
X2.Otonomi Khusus
Papua
Y2.Belanja Tidak
Langsung
X1.Desentralisasi Fiskal
X2.Otonomi Khusus
Papua

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y2.Belanja
Tidak

Langsung

X1.
Desentralis
asi Fiskal

X2.Otonomi
Khusus
Papua

Variables Entered/Removedb

X2.
Otonomi
Khusus
Papua, X1.
Desentrali
sasi Fiskal

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a.

Dependent Variable: Y2.Belanja Tidak Langsungb.



 

Model Summaryb

.391a .153 .121 ***********
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X2.Otonomi Khusus Papua, X1.
Desentralisasi Fiskal

a.

Dependent Variable: Y2.Belanja Tidak Langsungb.

ANOVAb

7.5E+022 2 3.761E+022 4.777 .012a

4.2E+023 53 7.873E+021
4.9E+023 55

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2.Otonomi Khusus Papua, X1.Desentralisasi Fiskala.

Dependent Variable: Y2.Belanja Tidak Langsungb.

Coefficientsa

2624286413.143 42049901739.931 .062 .950
.075 .078 .133 .953 .345

2.314 1.021 .316 2.266 .028

(Constant)
X1.Desentralisasi Fiskal
X2.Otonomi Khusus
Papua

Model
1

B Std. Error
Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Y2.Belanja Tidak Langsunga.

Residuals Statisticsa

53,589,860,352.00 209,583,095,808.00125,381,897,758.5236981476239.911 56
-119,909,892,096.000 447,016,009,728.000 .000 87102668745.933 56

-1.941 2.277 .000 1.000 56
-1.351 5.038 .000 .982 56

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Y2.Belanja Tidak Langsunga.



 

Regression

Descriptive Statistics

7.5207 2.39630 56

452,450,214,285.71 168,082,398,341.648 56

38,434,436,365.21 12,918,715,045.174 56

301,794,840,821.43 142,210,654,619.202 56

125,381,897,758.52 94,628,243,603.836 56

Y3.Pertumbuhan
Ekonomi
X1.Desentralisasi Fiskal
X2.Otonomi Khusus
Papua
Y1.Belanja Langsung
Y2.Belanja Tidak
Langsung

Mean Std. Deviation N

Correlations

1.000 .548 .622 .594 .541

.548 1.000 .421 .453 .266

.622 .421 1.000 .409 .372

.594 .453 .409 1.000 .503

.541 .266 .372 .503 1.000

. .000 .000 .000 .000

.000 . .001 .000 .024

.000 .001 . .001 .002

.000 .000 .001 . .000

.000 .024 .002 .000 .

56 56 56 56 56

56 56 56 56 56

56 56 56 56 56

56 56 56 56 56

56 56 56 56 56

Y3.Pertumbuhan
Ekonomi
X1.Desentralisasi Fiskal
X2.Otonomi Khusus
Papua
Y1.Belanja Langsung
Y2.Belanja Tidak
Langsung
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi
X1.Desentralisasi Fiskal
X2.Otonomi Khusus
Papua
Y1.Belanja Langsung
Y2.Belanja Tidak
Langsung
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi
X1.Desentralisasi Fiskal
X2.Otonomi Khusus
Papua
Y1.Belanja Langsung
Y2.Belanja Tidak
Langsung

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y3.
Pertumbuhan

Ekonomi

X1.
Desentralis
asi Fiskal

X2.Otonomi
Khusus
Papua

Y1.Belanja
Langsung

Y2.Belanja
Tidak

Langsung



 

Variables Entered/Removedb

Y2.Belanja
Tidak
Langsung,
X1.
Desentrali
sasi
Fiskal, X2.
Otonomi
Khusus
Papua, Y1.
Belanja
Langsung

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a.

Dependent Variable: Y3.Pertumbuhan Ekonomib.

Model Summaryb

.778a .606 .575 1.56287
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Y2.Belanja Tidak Langsung,
X1.Desentralisasi Fiskal, X2.Otonomi Khusus Papua,
Y1.Belanja Langsung

a.

Dependent Variable: Y3.Pertumbuhan Ekonomib.

ANOVAb

191.254 4 47.813 19.575 .000a

124.570 51 2.443
315.824 55

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Y2.Belanja Tidak Langsung, X1.Desentralisasi Fiskal, X2.
Otonomi Khusus Papua, Y1.Belanja Langsung

a.

Dependent Variable: Y3.Pertumbuhan Ekonomib.



 

Coefficientsa

1.645 .748 2.198 .033
.00000000000341 .00000000000147 .239 2.322 .024

.00000000006317 .00000000001908 .341 3.310 .002

.00000000000382 .00000000000188 .227 2.031 .047

.00000000000599 .00000000000264 .237 2.272 .027

(Constant)
X1.Desentralisasi Fiskal
X2.Otonomi Khusus
Papua
Y1.Belanja Langsung
Y2.Belanja Tidak
Langsung

Model
1

B Std. Error
Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Y3.Pertumbuhan Ekonomia.

Residuals Statisticsa

4.2735 12.6572 7.5207 1.86476 56
-3.48238 3.05665 .00000 1.50496 56

-1.741 2.755 .000 1.000 56
-2.228 1.956 .000 .963 56

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Y3.Pertumbuhan Ekonomia.



 

Regression

Descriptive Statistics

126,493.57 68,609.088 56

7.5207 2.39630 56

Y4.Tenaga Kerja
Terserap
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi

Mean Std. Deviation N

Correlations

1.000 .430

.430 1.000

. .000

.000 .

56 56

56 56

Y4.Tenaga Kerja
Terserap
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi
Y4.Tenaga Kerja
Terserap
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi
Y4.Tenaga Kerja
Terserap
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y4.Tenaga
Kerja

Terserap

Y3.
Pertumbuhan

Ekonomi

Variables Entered/Removedb

Y3.
Pertumbuh
an
Ekonomi

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a.

Dependent Variable: Y4.Tenaga Kerja Terserapb.



 

Model Summaryb

.430a .185 .170 62,522.527
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Y3.Pertumbuhan Ekonomia.

Dependent Variable: Y4.Tenaga Kerja Terserapb.

ANOVAb

4.8E+010 1 4.781E+010 12.230 .001a

2.1E+011 54 3909066418
2.6E+011 55

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Y3.Pertumbuhan Ekonomia.

Dependent Variable: Y4.Tenaga Kerja Terserapb.

Coefficientsa

33963.886 27746.737 1.224 .226

12303.311 3518.145 .430 3.497 .001

(Constant)
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi

Model
1

B Std. Error
Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Y4.Tenaga Kerja Terserapa.

Residuals Statisticsa

77,148.51 188,739.53 126,493.57 29,482.443 56
-99,509.297 174,370.500 .000 61,951.533 56

-1.674 2.111 .000 1.000 56
-1.592 2.789 .000 .991 56

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Y4.Tenaga Kerja Terserapa.



 

Regression

Descriptive Statistics

56,204.11 41,305.729 56

7.5207 2.39630 56

Y5.Kemiskinan
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi

Mean Std. Deviation N

Correlations

1.000 -.353

-.353 1.000

. .004

.004 .

56 56

56 56

Y5.Kemiskinan
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi
Y5.Kemiskinan
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi
Y5.Kemiskinan
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y5.
Kemiskinan

Y3.
Pertumbuhan

Ekonomi

Variables Entered/Removedb

Y3.
Pertumbuh
an
Ekonomi

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a.

Dependent Variable: Y5.Kemiskinanb.

Model Summaryb

.353a .125 .108 39,005.161
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Y3.Pertumbuhan Ekonomia.

Dependent Variable: Y5.Kemiskinanb.



 

ANOVAb

1.2E+010 1 1.168E+010 7.679 .008a

8.2E+010 54 1521402586
9.4E+010 55

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Y3.Pertumbuhan Ekonomia.

Dependent Variable: Y5.Kemiskinanb.

Coefficientsa

101946.393 17310.016 5.889 .000

-6082.173 2194.822 -.353 -2.771 .008

(Constant)
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi

Model
1

B Std. Error
Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Y5.Kemiskinana.

Residuals Statisticsa

25,432.66 80,597.97 56,204.11 14,574.721 56
-51,757.531 194,782.344 .000 38,648.942 56

-2.111 1.674 .000 1.000 56
-1.327 4.994 .000 .991 56

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Y5.Kemiskinana.



 

Regression

Descriptive Statistics

63.8695 7.68044 56

7.5207 2.39630 56

126,493.57 68,609.088 56

56,204.11 41,305.729 56

Y6.Kesejahteraan
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi
Y4.Tenaga Kerja
Terserap
Y5.Kemiskinan

Mean Std. Deviation N

Correlations

1.000 .595 .356 -.458

.595 1.000 .430 -.353

.356 .430 1.000 .162

-.458 -.353 .162 1.000
. .000 .004 .000

.000 . .000 .004

.004 .000 . .117

.000 .004 .117 .
56 56 56 56

56 56 56 56

56 56 56 56

56 56 56 56

Y6.Kesejahteraan
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi
Y4.Tenaga Kerja
Terserap
Y5.Kemiskinan
Y6.Kesejahteraan
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi
Y4.Tenaga Kerja
Terserap
Y5.Kemiskinan
Y6.Kesejahteraan
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi
Y4.Tenaga Kerja
Terserap
Y5.Kemiskinan

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y6.
Kesejaht

eraan

Y3.
Pertumbuhan

Ekonomi

Y4.Tenaga
Kerja

Terserap
Y5.

Kemiskinan



 

Variables Entered/Removedb

Y5.
Kemiskina
n, Y4.
Tenaga
Kerja
Terserap,
Y3.
Pertumbuh
an
Ekonomi

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a.

Dependent Variable: Y6.Kesejahteraanb.

Model Summaryb

.690a .476 .445 5.71982
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Y5.Kemiskinan, Y4.Tenaga
Kerja Terserap, Y3.Pertumbuhan Ekonomi

a.

Dependent Variable: Y6.Kesejahteraanb.

ANOVAb

1543.159 3 514.386 15.723 .000a

1701.249 52 32.716
3244.407 55

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Y5.Kemiskinan, Y4.Tenaga Kerja Terserap, Y3.
Pertumbuhan Ekonomi

a.

Dependent Variable: Y6.Kesejahteraanb.



 

Coefficientsa

55.691 3.273 17.018 .000

1.109 .405 .346 2.740 .008

.000030 .000013 .269 2.244 .029

-.000071 .000021 -.380 -3.285 .002

(Constant)
Y3.Pertumbuhan
Ekonomi
Y4.Tenaga Kerja
Terserap
Y5.Kemiskinan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Y6.Kesejahteraana.

Residuals Statisticsa

48.8586 71.8788 63.8695 5.29693 56
-13.71462 10.55870 .00000 5.56164 56

-2.834 1.512 .000 1.000 56
-2.398 1.846 .000 .972 56

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Y6.Kesejahteraana.
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Settings 

[ CSV-Version ] 

number of samples 100 
number of cases in 

original sample 56 

cases per sample 65 

preprocessing option no changes 

Table of contents  

          

results for inner 
weights 



 

[ CSV-Version ] 

  
original sample 

estimate mean of subsamples Standard deviation T-Statistic 

Fiskal -> B.Langsung 0.342 0.317 0.113 3.018 
Otonomi -> 
B.Langsung 0.265 0.262 0.128 2.079 

Fiskal -> BT.Langsung 0.133 0.102 0.065 2.057 
Otonomi -> 

BT.Langsung 0.316 0.411 0.197 1.604 

Fiskal -> Ekonomi 0.239 0.239 0.104 2.296 

Otonomi -> Ekonomi 0.341 0.302 0.078 4.382 
B.Langsung -> 

Ekonomi 0.227 0.256 0.072 3.138 
BT.Langsung -> 

Ekonomi 0.237 0.273 0.091 2.591 

Ekonomi -> T.Kerja 0.43 0.442 0.096 4.465 

Ekonomi -> Miskin -0.353 -0.368 0.065 5.458 

Ekonomi -> Sejahtera 0.346 0.346 0.091 3.809 

T.Kerja -> Sejahtera 0.269 0.287 0.116 2.309 

Miskin -> Sejahtera -0.38 -0.341 0.106 3.591 

 



 

T-Test

Group Statistics

56 430,333,166,545.75 74,154,307,924.818 9,909,286,214.572
56 452,450,214,285.71 168,082,398,341.648 22,460,955,262.204

Periode
Sebelum
Sesudah

X1.Desentralisasi Fiskal
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Independent Samples Test

18.656 .000 -.901 110 .370 -22,117,047,739.9642.45E+010 -70,768,818,917.650 26,534,723,437.721

-.901 75.629 .370 -22,117,047,739.9642.45E+010 -71,015,923,202.841 26,781,827,722.913

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

X1.Desentralisasi Fiskal
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of the Difference

t-test for Equality of Means



 

T-Test

Group Statistics

56 36,209,731,129.54 6,542,177,901.052 874,235,295.324
56 38,434,436,365.21 12,918,715,045.174 1,726,335,913.443

Periode
Sebelum
Sesudah

X2.Otonomi
Khusus Papua

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Independent Samples Test

34.219 .000 -1.150 110 .253 -2,224,705,235.679 1,935,077,010.776 -6,059,573,673.885 1,610,163,202.528

-1.150 81.469 .254 -2,224,705,235.679 1,935,077,010.776 -6,074,565,581.582 1,625,155,110.225

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

X2.Otonomi
Khusus Papua

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of the Difference

t-test for Equality of Means



 

T-Test

Group Statistics

56 286,919,183,847.38 88,011,971,645.650 11,761,094,422.589
56 301,794,840,821.43 142,210,654,619.202 19,003,698,083.353

Periode
Sebelum
Sesudah

Y1.Belanja Langsung
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Independent Samples Test

2.934 .090 -.666 110 .507 -14,875,656,974.054 2.23E+010 -59,165,512,174.657 29,414,198,226.550

-.666 91.742 .507 -14,875,656,974.054 2.23E+010 -59,263,745,816.224 29,512,431,868.117

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Y1.Belanja Langsung
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of the Difference

t-test for Equality of Means



 

T-Test

Group Statistics

56 138,727,374,944.50 50,834,821,562.624 6,793,088,771.612
56 125,381,897,758.52 94,628,243,603.836 12,645,230,952.776

Periode
Sebelum
Sesudah

Y2.Belanja Tidak
Langsung

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Independent Samples Test

8.643 .004 .930 110 .355 1.33E+010 1.44E+010 -15,101,513,740.347 41,792,468,112.311

.930 84.304 .355 1.33E+010 1.44E+010 -15,198,255,253.394 41,889,209,625.358

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Y2.Belanja Tidak
Langsung

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of the Difference

t-test for Equality of Means



 

T-Test

Group Statistics

56 6.9696 1.95571 .26134
56 7.5207 2.39630 .32022

Periode
Sebelum
Sesudah

Y3.Pertumbuhan
Ekonomi

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

2.245 .137 -1.333 110 .185 -.55107 .41333 -1.37019 .26805

-1.333 105.752 .185 -.55107 .41333 -1.37056 .26842

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Y3.Pertumbuhan
Ekonomi

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means



 

T-Test

Group Statistics

56 106,919.93 61,159.686 8,172.807
56 126,493.57 68,609.088 9,168.275

Periode
Sebelum
Sesudah

Y4.Tenaga
Kerja Terserap

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

.973 .326 -1.594 110 .114 -19,573.643 12,282.184 -43,914.048 4,766.762

-1.594 108.578 .114 -19,573.643 12,282.184 -43,917.593 4,770.308

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Y4.Tenaga
Kerja Terserap

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of
the Difference

t-test for Equality of Means



 

T-Test

Group Statistics

56 96,442.34 53,559.399 7,157.176
56 56,204.11 41,305.729 5,519.710

Periode
Sebelum
Sesudah

Y5.Kemiskinan
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

2.245 .137 4.452 110 .000 40,238.232 9,038.383 22,326.279 58,150.185

4.452 103.328 .000 40,238.232 9,038.383 22,313.409 58,163.056

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Y5.Kemiskinan
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of
the Difference

t-test for Equality of Means



 

T-Test

Group Statistics

56 59.5164 8.99305 1.20175
56 63.8695 7.68044 1.02634

Periode
Sebelum
Sesudah

Y6.Kesejahteraan
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

1.300 .257 -2.754 110 .007 -4.35304 1.58037 -7.48496 -1.22111

-2.754 107.371 .007 -4.35304 1.58037 -7.48581 -1.22026

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Y6.Kesejahteraan
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means



 

LAMPIRAN 6.  HASIL  PENELITIAN SEBELUMNYA

No. Peneliti Judul Sampel Variabel Alat Analisis Hasil Temuan

1 Jutting,et all
(2004)

Decentralisation
and Poverty In
Developing
Countries:
Exploring The
Impact

Beberapa
lintas negara

desentralisasi
fiskal
dan

kemiskinan

Kualitatif

- hubungan antara desentalisasi fiskal
dengan pemberantasan kemiskinan
bersifat umbigous

- Dampak kemiskinan terhadap
desentralisasi tergantung oleh
kualitas infrastruktur sebuah negara

2. Brodjonegoro
(2001)

Indonesian
Intergovernmental
Transfer in
Decentralization
Era: the case of
general allocation
fund

Data panel
semua
kabupaten/kota
di Indonesia

Dependent :
desentralisasi
fiskal

Inependent :
Ketimpangan
wilayah

Persamaan
simultan
ekonomertrika

- kebijakan desentralisasi fiskal di
Indonesia belum mampu
mengurangi ketimpangan
antardaerah

3.
Joko Tri
Haryanto
(2004)

Desentralisasi
fiskal dan
kontribusinya
terhadap
pertumbuhan
ekonomi studi
kasus :
Kabupaten/Kota
di Indonesia

Panel data
sebanyak 30
provinsi di
Indonesia
mulai tahun
2001 hingga
200

Pendidikan,
pengangguran,
ketimpangan
daerah,
infrastruktur,
jumlah
penduduk dan
keterbukaan
daerah

Persamaan
simultan
ekonomertrika

- variabel pendidikan signifikan
mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi secara psoitif.

- variabel pengangguran terbukti
signifikan negatif mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi. Hasil yang
berbeda didapatkan oleh

- variabel ketimpangan daerah,
jumlah penduduk dan infrastrutur
yang temyata signifikan
mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi secara positif. V



 

- ariabel keterbukaan daerah
signifikan mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi namun
kadang positif kadang negatif
tergantung keberadaan variabel
tersebut.

- Dilihat dari indikator desentralisasi
fiskal, maka indikator belanja
daerah terbutki signifikan
mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi secara negatif.

- Penerimaan terbukti signifikan
mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi secara positif. Indikator
gabungan temyata tidak signifikan
mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi sedangkan indikator PAD
terbukti signifikan mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi secara
positif.

4. Adi (2005)

Dampak
Desentralisasi
Fiskal terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi (Studi
pada Kabupaten
dan Kota se Jawa
– Bali)

Data panel
semua
kabupaten/kota
di Jawa dan
Bali

Dependent :
desentralisasi
fiskal

Inependent :
Pertumbuhan
Ekonomi

Persamaan
Regres

- Pelaksanaan desentralisasi fiskal
terbukti meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah.



 

5. Joko Waluyo
(2007)

Dampak
Desentralisasi
Fiskal terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi dan
Ketimpangan
Pendapatan
AntarDaerah di
Indonesia

Data panel
semua
kabupaten/kota
di Indonesia

Dependent :
desentralisasi
fiskal

Independent :
Pertumbuhan
ekonomi dan
Ketimpangan
wilayah

Persamaan
ekonometrika

- Dana bagi hasil PBB,BPHTB dan
PPh menghasilkan rata-rata
pertumbuhan ekonomi yang negatif

- DAU berfungsi sebagai pemarata
fiskal daerah dan merupakan faktor
yang paling dominan dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah

- DAU  sangat efektif dalam
mengurangi kesenjangan
pendapatan antar daerah

6.

Neii
Agustoina
(2010)

Desentralisasi
Fiskal, Tax
Efforts, dan
Pertumbuhan
Ekonomi Daerah :
Studi Empirik
Kabupaten/Kota
Se Indonesia

Data panel
semua
kabupaten/kota
di Indonesia

Dependent :
desentralisasi
fiskal

Independent :
Tax efforts dan
Pertumbuhan
ekonomi

Analisis
regresi
berganda

- Transfer  pemerintah pusat dalam
bentuk  dana perimbangan
memberikan pengaruh positif
terhadap tax effort daerah dan DAU
memiliki pengaruh paling dominan
terhadap tax effort daerah,
dibandingkan  DBH dan DAK

- Dana perimbangan  meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah

7. Suparno
(2010)

Desentralisasi
Fiskal dan
Pengaruhnya
terhadap
Perekonomian di
Indonesia

Data panel
semua
kabupaten/kota
di Indonesia

Dependent :
desentralisasi
fiskal

Independent :
Pertumbuhan
ekonomi
Kemiskinan

Analisis
regresi
berganda

- Desentralisasi fiskal berpengaruh
positif  terhadap  pertumbuhan
ekonomi.

- Pertumbuhan ekonomi berpengaruh
negatif terhadap pengangguran dan
kemiskinan



 

Pengangguran

8. Puji Wibowo
(2008)

Mencermati
Dampak
Desentralisasi
Fiskal terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi Daerah

Data panel
semua
kabupaten/kota
di Indonesia

Dependent :
desentralisasi
fiskal

Independent :
Pertumbuhan
ekonomi

Analisis
regresi
berganda

- Dengan menggunakan estimasi
fixed efcet, riset ini menegaskan
bahwa desentralisasi fiskal secara
umum memberikan pengaruh positif
terhadap pembangunan daerah
selama tahun 1999 – 2004

9.
Iman
Widhiyantho
(2008)

Fiscal
Decentralitation
and Indonesia
Regional Income
Disparity

Data panel
semua
kabupaten/kota
di Indonesia
tahun 1999-
2004

Dependent :
desentralisasi
fiskal

Independent :
Pemerataan
pendapatan
regional

Analisis
regresi
berganda

- Desentralisasi fiskal berdampak
positif  terhadap pertumbuhan
ekonomi.

- Desentralisasi fiskal berdampak
negatif terhadap  pemerataan
pendapatan wilayah

10. Siregar
(2009)

Dampak
Desentralisasi
Fiskal terhadap
pertumbuhan
ekonomi,
pendidikan, dan
inflasi  di Sumut

Data panel
semua
kabupaten/kota
di Indonesia
tahun

Dependent :
desentralisasi
fiskal

Independent :
Pemerataan
pendapatan

Analisis
regresi
berganda

- pertumbuhan ekonomi berpengaruh
signifikan dalam mengurangi
kemiskinan, namun magnitude
pengaruh tersebut relatif tidak
besar,

- Inflasi maupun populasi penduduk
juga berpengaruh signifikan



 

regional,
pendidikan,
inflasi.

terhadap kemiskinan, namun
besaran pengaruh masing-
masingnya relatif kecil,

- Peningkatan share sektor pertanian
dan share sektor industri juga
signifikan mengurangi jumlah
kemiskinan.

- Variabel yang signifikan dan relatif
paling besar pengaruhnya terhadap
penurunan kemiskinan ialah
pendidikan.

11. Nuralam
(2010)

Pengaruh
Desentralisasi
Fiskal Terhadap
Belanja langsung
dan tidak
langsung
Terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi di
Papua

Data panel
semua
kabupaten/kota
di Indonesia
tahun 2001-
2007

Eksogen :
Desentralisasi
Fiskal
Otonomi
Khusus

Endogen :
Belanja
langsung
Belanja tidak
langsung
pertumbuhan
ekonomi,

Analisis Jalur

- Desentralisasi Fiskal mempengaruh
signifikan terhadap belanja
langsung  di Prov. Papua

- Desentralisasi fiskal tidak
berpengaruh signifikan terhadap
belanja tidak langsung

- Desentralisasi Fiskal berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi

- Belanja Langsung berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi

- Belanja Tidak Langsung
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi



 

12. Suwandi
(2011)

Pengaruh
Desentralisasi
Fiskal terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi,
Penyerapan
Tenaga Kerja,
Kemiskinan dan
Kesejahteraan
Masyarakat di
Kabupaten/Kota
Induk Propinsi
Papua

Data panel
delapan
kabupaten/kota
induk di
Propinsi Papua
tahun 2001-
2009

Eksogen :
Desentralisasi
Fiskal
Otonomi
Khusus

Endogen :
Belanja
langsung
Belanja tidak
langsung
pertumbuhan
ekonomi,
penyerapan
tenaga kerja,
kemiskinan dan
kesejahteraan
masyarakat

Analisis Jalur

- Desentralisasi Fiskal mempengaruh
signifikan terhadap belanja
langsung  di Prov. Papua

- Desentralisasi fiskal tidak
berpengaruh signifikan terhadap
belanja tidak langsung

- Desentralisasi Fiskal berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi

- Belanja Langsung berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi

- Belanja Tidak Langsung
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi

- Desentralisasi fiskal berpengaruh
signifikan dan mempunyai
hubungan yang  positif terhadap
pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten/Kota Induk Propinsi
Papua

- Pertumbuhan ekonomi berpengaruh
signifikan dan mempunyai
hubungan yang positif  terhadap
penyerapan tenaga kerja di
Kabupaten/Kota Induk Propinsi
Papua

- Pertumbuhan ekonomi berpengaruh



 

signifikan  dan mempunyai
hubungan yang positif terhadap
jumlah penduduk miskin di
Kabupaten/Kota Induk Propinsi
Papuaill

- Pertumbuhan ekonomi berpengaruh
signifikan dan mempunyai
hubungan yang positif terhadap
kesejahteraan masyarakat di di
Kabupaten/Kota Induk Propinsi
Papua

- Tenaga kerja terserap berpengaruh
signifikan dan mempunyai
hubungan yang positif terhadap
kesejahteraan masyarakat di di
Kabupaten/Kota Induk Propinsi
Papua

- Jumlah penduduk miskin
berpengaruh signifikan dan
mempunyai hubungan yang negatif
terhadap kesejahteraan masyarakat
di Kabupaten/Kota Induk Propinsi
Papua.



 

Lampiran 7.  Peta Batas Wilayah Provinsi Papua



 

T-Test

Group Statistics

56 430,333,166,545.75 74,154,307,924.818 9,909,286,214.572
56 452,450,214,285.71 168,082,398,341.648 22,460,955,262.204

Periode
Sebelum
Sesudah

X1.Desentralisasi Fiskal
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Independent Samples Test

18.656 .000 -.901 110 .370 -22,117,047,739.9642.45E+010 -70,768,818,917.650 26,534,723,437.721

-.901 75.629 .370 -22,117,047,739.9642.45E+010 -71,015,923,202.841 26,781,827,722.913

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

X1.Desentralisasi Fiskal
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of the Difference

t-test for Equality of Means



 

T-Test

Group Statistics

56 36,209,731,129.54 6,542,177,901.052 874,235,295.324
56 38,434,436,365.21 12,918,715,045.174 1,726,335,913.443

Periode
Sebelum
Sesudah

X2.Otonomi
Khusus Papua

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Independent Samples Test

34.219 .000 -1.150 110 .253 -2,224,705,235.679 1,935,077,010.776 -6,059,573,673.885 1,610,163,202.528

-1.150 81.469 .254 -2,224,705,235.679 1,935,077,010.776 -6,074,565,581.582 1,625,155,110.225

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

X2.Otonomi
Khusus Papua

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of the Difference

t-test for Equality of Means



 

T-Test

Group Statistics

56 286,919,183,847.38 88,011,971,645.650 11,761,094,422.589
56 301,794,840,821.43 142,210,654,619.202 19,003,698,083.353

Periode
Sebelum
Sesudah

Y1.Belanja Langsung
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Independent Samples Test

2.934 .090 -.666 110 .507 -14,875,656,974.054 2.23E+010 -59,165,512,174.657 29,414,198,226.550

-.666 91.742 .507 -14,875,656,974.054 2.23E+010 -59,263,745,816.224 29,512,431,868.117

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Y1.Belanja Langsung
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of the Difference

t-test for Equality of Means



 

T-Test

Group Statistics

56 138,727,374,944.50 50,834,821,562.624 6,793,088,771.612
56 125,381,897,758.52 94,628,243,603.836 12,645,230,952.776

Periode
Sebelum
Sesudah

Y2.Belanja Tidak
Langsung

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Independent Samples Test

8.643 .004 .930 110 .355 1.33E+010 1.44E+010 -15,101,513,740.347 41,792,468,112.311

.930 84.304 .355 1.33E+010 1.44E+010 -15,198,255,253.394 41,889,209,625.358

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Y2.Belanja Tidak
Langsung

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of the Difference

t-test for Equality of Means



 

T-Test

Group Statistics

56 6.9696 1.95571 .26134
56 7.5207 2.39630 .32022

Periode
Sebelum
Sesudah

Y3.Pertumbuhan
Ekonomi

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

2.245 .137 -1.333 110 .185 -.55107 .41333 -1.37019 .26805

-1.333 105.752 .185 -.55107 .41333 -1.37056 .26842

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Y3.Pertumbuhan
Ekonomi

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means



 

T-Test

Group Statistics

56 106,919.93 61,159.686 8,172.807
56 126,493.57 68,609.088 9,168.275

Periode
Sebelum
Sesudah

Y4.Tenaga
Kerja Terserap

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

.973 .326 -1.594 110 .114 -19,573.643 12,282.184 -43,914.048 4,766.762

-1.594 108.578 .114 -19,573.643 12,282.184 -43,917.593 4,770.308

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Y4.Tenaga
Kerja Terserap

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of
the Difference

t-test for Equality of Means



 

T-Test

Group Statistics

56 96,442.34 53,559.399 7,157.176
56 56,204.11 41,305.729 5,519.710

Periode
Sebelum
Sesudah

Y5.Kemiskinan
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

2.245 .137 4.452 110 .000 40,238.232 9,038.383 22,326.279 58,150.185

4.452 103.328 .000 40,238.232 9,038.383 22,313.409 58,163.056

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Y5.Kemiskinan
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of
the Difference

t-test for Equality of Means



 

T-Test

Group Statistics

56 59.5164 8.99305 1.20175
56 63.8695 7.68044 1.02634

Periode
Sebelum
Sesudah

Y6.Kesejahteraan
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

1.300 .257 -2.754 110 .007 -4.35304 1.58037 -7.48496 -1.22111

-2.754 107.371 .007 -4.35304 1.58037 -7.48581 -1.22026

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Y6.Kesejahteraan
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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