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DESENTRALISASI FISKAL   

Di ERA JOKOWI 

 
 

1. Latar belakang 

Desentralisasi, yang terkenal dengan otonomi daerah  sesungguhnya secara 

konstitusional sudah ada sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945.  Pasal 18 UUD 1945 

berbunyi ; “ pembagian daerah Indonesia atas daerah  besar dan kecil dengan bentuk dan 

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang” adalah adalah landasan 

penting  otonomi daerah.  

Otonomi daerah berarti pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenang 

pelaksanaan tugas pemerintahan. Implikasi langsung  dari pelimpahan wewenang dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal.  Artinya 

pelimpahan wewenang  (otonomi daerah)  implikasinya adalah pelimpahan pembiayaan 

(desentralisasi fikal),  yang dikenal dengan istilah  “money follow function”.  

  Untuk merespon otonomi,  pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah . 

Kedua Undang-Undang ini telah direvisi masing-masing menjadi Undang-Undang No.32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.      

                Melalui Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 daerah diberikan wewenang yang 

luas dalam penyelenggaraan pemerintahan (otonomi politik). Penyerahan  kewenangan 

dari pusat ke daerah diikuti juga dengan penyerahan kewenangan pembiayaan bagi 

penyelenggaraan pemerintahan  kepada daerah (otonomi keuangan/desentralisasi fiskal). 

Desentralisasi  fiskal memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyusun 

sendiri program-program kerja dan merealokasikan anggaran sesuai dengan  kebutuhan 

dan kapasitas daerah yang bertujuan meningkatkan perekonomian ekonomi daerah, 

mengurangi kesenjangan antar daerah.  

 Pemerintah daerah merespon desentralisasi dalam dua cara yaitu (1) memperbesar 

penerimaan (revenue side) melalui  intensifikasi  dan perluasan pajak, retribusi daerah 

serta memanfaatkan  sumberdaya yang belum optimal melalui bagi hasil, atau  (2)  



2 
 

efektifitas  sisi pengeluaran (expenditure side) untuk menstimulasi dunia usaha  melalui 

pengembangan iklim usaha  yang lebih baik.  

Menurut CESS  (2001), sebagian besar kota dan kabupaten di Indonesia  

merespon desentralisasi fiskal secara tidak tepat dengan menggenjot kenaikan PAD 

melalui pajak dan retribusi tanpa diimbangi dengan peningkatan efektifitas pengeluaran 

APBD .  Cara tadi dapat berpengaruh buruk terhadap aktivitas perdagangan dan investasi 

tingkat daerah, yang pada gilirannya akan menurunkan pendapatan daerah, dan 

kesempatan kerja. 

Dalam perjalanannya implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia menorehkan 

cerita baik walau tidak sedikit pula memiliki catatan buruk, sebaimana halnya terjadi 

belahan dunia lain. Jika desentralisasi fiskal berhasil dilaksanakan maka akan tercapailah 

: (1) efisiensi ekonomi, mobilitas dana, (2) stabilitas makroekonomi, pertumbuhan 

ekonomi yang cukup  dan (3) efisiensi dan efektivitas pemerintahan (Bahl and Lin 1992; 

Shah 1994; Ahmad 1997).   

2. Tinjauan Pustaka 

Dalam setiap perekonomian , baik pada sistem kapitalisme maupun dalam sistem 

sosialisme, pemerintah selalu memainkan peranan penting.  Pemerintah mempunyai 

peranan yang sangat besar dalam menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang 

optimum.  Pemerintah juga mengoreksi perilaku masyarakat yang tidak efisien dalam 

alokasi sumber ekonomi.  Selain itu adalah peranannya yang besar dalam bidang 

redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi (tingkat kesempatan kerja dan tingkat 

inflasi).   

    Menurut Lin and Liu (2000), kinerja perekonomian Cina sejak 1978 hingga awal 

abad ke -21 ini sangat mengesankan, bersamaan dengan  reformasi ekonomi yaitu 

desentralisasi fiskal.  Bahkan saat krisis ekonomi melanda kawasan Asia mulai akhir 

tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Cina tetap seputar 7-9% pertahun.  Namun pada 

periode yang sama, persoalan ketimpangan antar daerah provinsi menjadi sangat serius.  

Beberapa studi menunjukkan bahwa desain transfer dari pusat ke daerah belum dapat 

mengatasi persoalan ketimpangan.  Ketimpangan di Cina lebih pada ketimpangan 

horizontal dibanding ketimpangan vertikal. Studi Lin dan Liu (2000) di China 

menemukan bahwa; 
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1. Desentralisasi fiskal mempunyai kontribusi  yang positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi.. 

2. Faktor kunci pertumbuhan ekonomi China yang impresif selama 20 tahun silam dan 

sesudahnya adalah reformasi fiskal seiring dengan reformasi pedesaan (rural reform), 

sektor non-pemerintah, dan akumulasi kapital. 

3. Ditemukan ketimpangan antar daerah provinsi menjadi sangat serius semenjak 

implementasi desentralisasi fiskal. 

4. Ketimpangan Fiskal lebih  pada ketimpangan horizontal dibanding ketimpangan 

vertikal. 

     Menurut Bird dan Vaillancourt (2000), desentralisasi fiskal di India (yang lebih 

dikenal dengan Federalisme Fiskal) telah dimulai sejak tahun 1919 dan telah banyak 

mengalami perubahan  semenjak kemerdekaan tahun 1947.  Sebagaimana sistem transfer 

di banyak negara, tujuan sistem transfer di India adalah untuk mengurangi ketimpangan 

horisontal dan vertikal. Beberapa temuan penting Rao dalam Bird dan Vaillancourt 

(2000) di India adalah: 

1. Sistem transfer memperbaiki pemerataan pelayanan yang cukup berarti di seluruh 

pelosok negara.   

2. Sistem pengaturan pengelolalaan fiskal berhasil memperbaiki derajat pemerataan, dan 

berhasil melembagakan sistem yang dapat bekerja menyelesaikan isu-isu sosial dan 

lingkungan.  Hal ini memberikan kontribusi atas terciptanya unsur-unsur pemersatu 

negara India yang demikian luas dengan kebhinnekaan yang besar. 

           Di Indonesia, indikasi  kuat bahwa transfer fiskal cenderung lebih menguntungkan 

sektor non pertanian dibandingkan sektor pertanian.  Hal ini terlihat dari dampak transfer 

yang lebih besar terhadap PDRB dan Kesempatan Kerja yang lebih besar di sektor non 

pertanian dibandingkan dengan sektor pertanian.  Ada indikasi yang kuat bahwa 

kemiskinan di daerah pedesaan semakin memburuk sejak desentralisasi fiskal diterapkan. 

Sementara di perkotaan menunjukkan keadaan yang sebaliknya yaitu kemiskinan 

semakin berkurang di Indonesia (Nanga 2006). 

                 Di Sulawesi Selatan Dana Transfer berdampak positif terhadap  distribusi 

perdapatan antar Kabupaten/Kota , walau dampaknya kecil Selatan (Getteng 2005). Di 

Sumatera Utara, peran swasta dalam peningakatan pendapatan dan kesempatan kerja 
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tersebut semakin menurun sesudah desentralisasi fiskal , sedangkan peran pemerintah 

semakin meningkat.  Kontribusi dana transfer dari pusat lebih besar dibandingkan dengan 

dari daerah dalam penciptaan lapangan kerja, (Pardede 2004). Dana transfer berdampak 

positif terhadap  pertumbuhan ekonomi ,pemerataan, investasi dan kesempatan kerja baik 

di Kota  maupun  di Kabupaten dengan catatan bahwa dampak positifnya lebih besar di 

Kota dibandingkan dengan Kabupaten di Sumatera Utara (Panjaitan 2006). 

3. Desentralisasi Fiskal Era Jokowi 

              Di Era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Anggaran belanja transfer 

pemerintah pusat ke daerah  setiap tahun meningkat 
1
. Tahun 2014 TKDD (Transfer Ke 

Daerah dan dana Desa) adalah Rp.573,7 Triliun ) naik menjadi Rp. 832,3 Triliun tahun 

2019, atau meningkat sebesar 45,1% selama lima tahun.  Dan untuk pertama kalinya, 

tahun 2016,  TKDD lebih besar (Rp.776,3T)  dari belanja Kemeterian dan Lembaga 

(Rp.767,8T) 
2
.  Lampiran_1, menunjukkan perkembangan TKDD (Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa) dalam kurun waktu lima tahun terakhir.  

 Peningkatan Dana Transfer yang relatif besar setiap tahun telah meningkatkan 

kinerja pelayanan publik yang tercermin pada membaiknya indikator pelayanan publik 

antara lain: (a) Indeks Kesenjangan antar daerah membaik dari tahun 2014-2019 yaitu 

dari 0,759 menjadi 0,668, (b) akses rumah tangga terhadap sanitasi dari 61,1%  menjadi 

67,9%, dan (c) jumlah persalinan yang ditangani naik dari 87,1% menjadi 93,3%, (d) 

desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa, melebihi target 5.000 desa pada RPJMN 

2015-2019, (e) pembangunan infrastruktur desa naik dari 39,21% tahun 2014 menjadi 

44,63% 
3
.  Selain sisi positip,  catatan negatipnya antara lain adalah; penempatan Dana 

Daerah di Bank Indonesia. Berdasar data BI, pada Desember 2015 dana pemda di BI 

mencapai sebesar Rp99,7 triliun atau Rp100 triliun. Angka itu berarti 0,9 persen dari 

PDB, atau rata-rata Rp3 triliun per provinsi
4
. Korupsi kepala daerah dan korupsi 

berjamaah diberbagai daerah yang melibatkan eksekutif dan legislatif.   

                                                             
 
1 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2536852/presiden-diminta-pertahankan-kebijakan-desentralisasi-fiskal,  
  diunduh Rabu  18 Desember 2019 
2 Anggaran  K/L tahun 2016 adalah Rp.767,8T 
3 https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4336628/melihat-pembangunan-infrastruktur-desa-di-tangan-jokowi, 

diunduh Kamis 19 Desember 2019. 
4 https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/07/Bank-dan-pemda-parkir-dana-di-SBI.pdf 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/2536852/presiden-diminta-pertahankan-kebijakan-desentralisasi-fiskal
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4336628/melihat-pembangunan-infrastruktur-desa-di-tangan-jokowi
https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/07/Bank-dan-pemda-parkir-dana-di-SBI.pdf
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     Kepala Daerah atau pejabat eksekutif yang tersangkut masalah hukum karena 

korupsi sangat memprihatinkan.  Menurut ICW, dalam kurun waktu 2014-2018 sebanyak 

104 Kepala Daerah terjerat kasus korupsi dan sebanyak 29 orang tahun 2018
5
 

dipidanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi . Dalam kurun waktu 2004-2018, 

kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi adalah sebanyak 313 orang
6
 .  Suatu 

angka korupsi yang luar biasa jika (56,5%) dibandingkan dengan 554 provinsi,  

kabupaten/kota se Indonesia 
7
. Anggota DPRD Kota Malang sebanyak 41 orang telah 

ditetapkan sebagai tersangka korupsi karena menerima fee antara Rp.12,5juta-Rp.50juta  

dalam rangka persetujuan penetapan RAPBD Kota Malang 2015 
8
. 

Peraturan Daerah yang tidak produktif dan melanggar aturan hukum diatasnya.  

Pada tahun 2016 ada sebanyak 3.143 Perda yang dibatalkan oleh Kemendagri karena 

tidak produktif dan melanggar aturan yang lebih tinggi.  Pemberian izin galian dan 

tambang yang sesukanya yang dibungkus dengan alasan  peningkatan PAD,yang 

merusak kelestarian lingkungan dan mengakibatkan banjir.  Izin galian dan tambang 

yang merusak lingkungan dan kelestarian paling banyak diberikan oleh bupati 
9
. 

Yang terkini, beberapa Kepala Daerah menempatkan dana dalam bentuk valuta 

asing di rekening kasino di luar negeri.  Penempatan dana di luar negeri merupakan 

salah satu modus yang kerap digunakan dalam tindak pidana pencucian uang. Sumber 

lain menuturkan pejabat ini menghabiskan uang antara Rp 50-100 miliar 
10

.  

 Ibarat fenomena gunung es, jumlah pejabat publik koruptor tersebut diatas hanya 

puncak gunung es, lebih banyak lagi yang tidak terungkap ke permukaan.  Logis 

pernyataan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), Sofian Efendi , bahwa Indonesia 

dinyatakan darurat korupsi 
11

.  Hal serupa juga disimpulkan oleh ICW berdasarkan Data 

Transparency International, dimana Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di 

                                                             
5 http://www.tribunnews.com/section/2018/12/19/data-icw-104-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sebanyak-29-orang-

di-tahun-2018, Senin 3 Juni 2019. 
6 https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/12/2017/mendagri-tahun-20042017-313-kepala-daerah-

tersangkut-kasus-korupsi, Senin 3 Juni 2019 
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indonesia, Senin 3 Juni 2019 
8 https://www.liputan6.com/news/read/3635702/korupsi-berjemaah-dari-malang, Diunduh Kamis 19 Desember 2019 
9 https://tirto.id/wapres-jk-izin-tambang-bupati-paling-banyak-langgar-rehabilitasi, diunduh Kamis 19 Desember 
2019 
10 https://nasional.tempo.co/read/1284924/kepala-daerah-yang-cuci-uang-di-kasino-diduga-berasal-dari-   

papua/full&view=ok, diunduh Kamis 19 Desember 2019 
11

 https://nasional.tempo.co/read/1146203/ketua-komisi-asn-indonesia-darurat-korupsi-kepala-
daerah/full&view=ok,Senin 3 Juni 2019 

http://www.tribunnews.com/section/2018/12/19/data-icw-104-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sebanyak-29-orang-di-tahun-2018
http://www.tribunnews.com/section/2018/12/19/data-icw-104-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sebanyak-29-orang-di-tahun-2018
https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/12/2017/mendagri-tahun-20042017-313-kepala-daerah-tersangkut-kasus-korupsi
https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/12/2017/mendagri-tahun-20042017-313-kepala-daerah-tersangkut-kasus-korupsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indonesia
https://www.liputan6.com/news/read/3635702/korupsi-berjemaah-dari-malang
https://tirto.id/wapres-jk-izin-tambang-bupati-paling-banyak-langgar-rehabilitasi
https://nasional.tempo.co/read/1284924/kepala-daerah-yang-cuci-uang-di-kasino-diduga-berasal-dari-%20%20%20papua/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1284924/kepala-daerah-yang-cuci-uang-di-kasino-diduga-berasal-dari-%20%20%20papua/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1146203/ketua-komisi-asn-indonesia-darurat-korupsi-kepala-daerah/full&view=ok,Senin
https://nasional.tempo.co/read/1146203/ketua-komisi-asn-indonesia-darurat-korupsi-kepala-daerah/full&view=ok,Senin
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angka 38 dari skala 0-100 pada 2018. Dengan skor tersebut Indonesia berada di peringkat 

ke-89 dari 180 negara yang disurvei 
12

. 

           Penyimpangan-penyimpangan sebagaimana disebutkan patut diduga merupakan 

salah satu penyebab bahwa TKDD belum mengakselerasi pertumbuhan ekonomi (Sri 

Mulyani 2019) 
13

.  Artinya secara statistic TKDD tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

4. Refleksi Desentralisasi Fiskal 2020 

Pemerintah berencana meningkatkan TKDD tahun 2020 menjadi Rp.856,94 

Triliun, yang terdiri dari Rp.784,74 T untuk Dana Transfer dan Rp.72 T untuk Dana 

Desa.  Mengelola dana yang yang lebih besar dibutuhkan kapasitas SDM yang lebih baik.  

Belajar dari pengalaman dari era sebelumnya maka beberapa hal penting dibenahi adalah; 

Pengaturan Besaran Dana Perimbangan , Desain Transfer, SDM  dan Pengawasan 

Hasil Riset Empiris Bank Dunia (2001) menunjukkan bahwa tingkat 

ketergantungan pada Dana Transfer berbanding terbalik dengan governansinya. Artinya 

pemerintah daerah lebih hati-hati menggunakan PAD daripada dana transfer dari pusat. 

Untuk meningkatkan kehati-hatian, ke depan agar porsi PAD besarannya lebih 

ditingkatkan melebihi dana transfer. Dana Perimbangan dibuat sedemikian rupa agar 

kontribusi PAD lebih besar daripada Dana Transfer terhadap APBD.  Kini 

ketergantungan APBD terhadap TKDD adalah 80,1% sedangkan kontribusi PAD hanya 

12,87%. 

Untuk lebih meningkatkan efektivitas dana Transfer, maka desain desentralisasi 

dibuat berbeda sesuai dengan kebutuhan dan khas daerah. Menurut Prud’homme (1995), 

program desentralisasi fiskal , mirip dengan  resep dan  obat-obatan.    Bila resep sesuai 

dengan penyakit, diberikan pada waktu yang tepat dan takaran dosis yang sesuai  akan 

menghasilkan efek yang baik.  Namun bila  situasi dan kondisi  tidak tepat, maka  resep 

bisa berbahaya , bahkan fatal.  

                                                             
12

 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/11/sepanjang-2018-terdapat-454-kasus-
penindakan-dugaan-korupsi,Senin 3 Juni 2019 

13 https://www.jawapos.com/ekonomi/26/08/2019/sri-mulyani-tkdd-belum-mengakselerasi-pertumbuhan-ekonomi/, 

diunduh Kamis 19 Desember 2019 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/11/sepanjang-2018-terdapat-454-kasus-penindakan-dugaan-korupsi,Senin
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/11/sepanjang-2018-terdapat-454-kasus-penindakan-dugaan-korupsi,Senin
https://www.jawapos.com/ekonomi/26/08/2019/sri-mulyani-tkdd-belum-mengakselerasi-pertumbuhan-ekonomi/
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Karena kondisi objektif setiap daaerah berbeda, motivasi politik dan kesiapan 

antar daerah juga berbeda-beda, maka respon antar daerahpun berbeda terhadap 

desentralisasi fiskal.  Sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Prud’ Homme (1995),  jika 

setiap daerah mendapat ”dosis” desentralisasi dan waktu implementasi yang tidak tepat, 

maka tujuan desentralisasi fiskal dikhawatirkan tidak terpenuhi.  Nampaknya itu yang 

terjadi pada implementasi desentralisasi fiskal selama ini. 

Menurut Bahl dan Lin (1994) keberhasilan desentralisasi fiskal , membutuhkan 

prasyarat seperti (1) kapasitas administrasi daerah yang tepat, (2) pejabat daerah yang 

responsif dan bertanggung jawab atas besarnya otoritas keuangan  daerah mereka. 

Kapasitas adminitrasi yang tepat meliputi kemampuan menyusun anggaran, laporan 

keuangan, dsb.  Pejabat daerah yang responsif dan bertanggung jawab adalah 

menyangkut integritas penjabat yang jauh dari korupsi dan nepotisme. Peningkatan 

kapasitas administrasi dapat diberikan pelatihan penyusunan laporan keuangan dari 

tingkat desa sampai gubernur.  Rekruitmen pejabat secara profesional melauli uji 

kompetensi, berintegritas memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. 

 
5. Penutup 

a. Desentralisasi Fiskal telah berhasil mengurangi kesenjangan antar daerah, dan 

meningkatkan pelayanan publik,  

b. Adanya anomali arus dana daerah ke pusat yaitu berupa simpanan pemerintah daerah 

di pusat/Bank Indonesia yang cukup signifikan 

c. Korupsi dan anomali arus dana daerah ke pusat diduga kuat menjadi variabel 

pengganggu  sehingga TKDD tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

d. Pemerintah yang bersih dan tegas melawan korupsi adalah syarat keharusan untuk 

meningkatkan efektifitas Dana Transfer  di waktu yang akan datang 
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                                 Lampiran  1.  Perkembangan Data TKDD 2014-2019 

No Tahun TKDD 

(Rp. Triliun) 

1 2019 832.3 T 

2 2018 766.2.T 

3 2017 759.2 T 

4 2016 776.3T 

5 2015 664.6 T 

6 2014 573.7 T 

                                     Sumber: DJKP (berbagai terbitan) 

 


