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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah diberlakukan sejak tanggal 1 januari 2001 membawa

implikasi pada pelimpahan wewenang antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang.

Kebijakan terkait yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini dalam perkembangannya diperbarui dengan

dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004. Diberlakukannya

undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi local dan

meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Undang-undang No.32 tahun 2004 berintikan pembagian kewenangan dan fungsi antara

pemerintah pusat dan daerah. Sementara undang-undang No.33 tahun 2004 mengatur

pembagian sumber-sumber daya keuangan antara pusat – daerah di desain dengan

menggunakan prinsip money follow function atau uang mengikuti kewenangan. Artinya,

penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber

pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat ( Mahi dkk,2001 )

Undang-undang No 32 tahun 2004 dan Undang-undang No.33 tahun 2004 dikenal

dengan undang-undang otonomi daerah, merupakan pijakan hukum atas implementasi

desentralisasi fiscal di Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No 32 tahun

2004, maka terjadi perluasan wewenang pemerintah daerah. Sedangkan Undang-Undang

No 33 tahun 2004 akan tercipta peningkatan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena
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itu, otonomi daerah diharapkan bisa menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk

mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk local melalui

berbagai efek multiplier dari desentralisasi yang diharapkan bisa terwujud

(Khusaini,2006).

Inti dari otonomi daerah atau desentralisasi adalah demokratisasi dan pemberdayaan.

Otonomi daerah sebagai perwujudan dari demokratisasi maksudnya adalah adanya

kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, dimana daerah mempunyai kewenangan

mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Sedangkan

otonomi daerah sebagai wujud dari pemberdayaan daerah merupakan suatu proses

pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan

mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, daerah

secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan

kepada pusat. Melihat kondisi keuangan daerah diseluruh Indonesia pada era otonomi

daerah sangat berbeda dengan kondisi keuangan daerah sebelum berlakunya otonomi

daerah. Bentuk dana perimbangan, khususnya dana transfer dari pusat yang dialokasikan

untuk pembiayaan kegiatan otonomi daerah telah mengalir dan meningkat dari tahun ke

tahun dalam jumlah yang relatif besar.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah pada dweasa ini masing-masing daerah

dituntut harus mampu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalian

potensi ekonomi daerah dan penggunanaan potensi yang tepat adalah jalan terbaik,

karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing  daerah serta

tanpa pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah tidak akan mencapai hasil
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yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Potensi ekonomi daerah merupakan

kemampuan ekonomi yang ada didaerah yang mungkin dan layak dikembangkan

sehingga akan terus berkembang menjadi sumber kehidupan rakyat setempat bahkan

dapat menolong perekonomian secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya

dan berkesinambungan (Suparmoko,2002)

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki

kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD

sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang

banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan APBD.

Prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin

kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan

PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi lebih pada

upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonom yaitu terletak

pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonomi harus memiliki kewenangan

dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan

menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal

mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah menjadi bagian sumber

keuangan terbesar (Koswara,1999)

Manajemen pemerintahan daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan

diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan terkait yang

tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No 25 tahun
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1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah efektif

diberlakukan per Januari tahun 2001 (UU ini dalam perkembangannya diperbarui dengan

dikeluarkannya UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004). Diberlakukannya

undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi local dan

meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan

daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga sudah sewajarnya

apabila PAD dijadikan salah satu barometer dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Masalahnya proporsi penerimaan yang berasal dari PAD provinsi jumlahnya kecil,

sehingga terjadi ketidakseimbangan keuangan daerah (fiscal gap) antara kemampuan

daerah (fiscal capacity) dan kebutuhan daerah (fiscal need).

Kondisi inilah yang menciptakan ketergantungan pemerintah provinsi pada

pemerintah pusat, sehingga otonomi daerah yang diharapkan dapat menciptakan

kemandirian daerah. Dengan latar belakang tersebut maka perlu kajian mengenai

beberapa factor potensial guna mendukung kemandirian daerah dalam melaksanakan

otonomi daerah itu sendiri.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1.Seberapa besar pertumbuhan dan kontribusi pajak terhadap PAD Kota Malang pasca

Otonomi Daerah ?

2. Jenis pajak apa saja yang paling potensial di daerah Kota Malang ?

3. Seberapa besar kemandirian PAD dalam APBD Kota Malang ?
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4. Seberapa besar pengaruh Penerimaan PDRB terhadap Penerimaan PAD dan besar

pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD Kota Malang ?

1.3. BATASAN MASALAH

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan agar pembahasan

masalah tidak meluas maka dalam pembahasan kali ini di fokuskan pada potensi

fiskal ( Pajak ) Daerah Kota Malang Pasca Otonomi Daerah ( 2005-2011 ).

1.4. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pertumbuhan dan kontribusi pajak terhadap PAD Kota Malang

pasca Otonomi Daerah

2. Untuk menganalisis pajak yang paling potensial di daerah Kota Malang

3. Untuk menganalisis kemandirian PAD terhadap APBD Kota Malang

4. Untuk menguji besarnya pengaruh Penerimaan PDRB terhadap Penerimaan PAD dan

besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD  Kota Malang

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi pengambil kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan terutama

dalam menetapkan kebijakan fiskal.

2. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan untuk penelitian

lebih lanjut, terutama penelitian yang berkaitan dengan potensi fiskal daerah.


