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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor 32  tahun  2004  tentang

pemerintah daerah,  pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  yang  luas

dalam  menyelenggarakan semua  urusan  pemerintah  mulai  dari

perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali

kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,  peradilan,

moneter,  fiskal,  agama  dan  kewenangan  lain  yang  ditetapkan peraturan

pemerintah.  Pemberian  hak  otonomi  daerah kepada  pemerintah  daerah

untuk  menentukan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)

sendiri  sesuai dengan  kebutuhan  dan  potensi  daerah.  Anggaran

pendapatan  dan  belanja  daerah yang  dituangkan  dalam  bentuk

kebijaksanaan  keuangan pemerintah  daerah merupakan salah satu pemicu

pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Pemberian  otonomi  yang  luas  dan  desentralisasi  membuka  jalan

bagi pemerintah  untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang

berorientasi pada kepentingan publik.  Pasal 4 Peraturan pemerintah nomor

105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan  pertanggungjawaban  keuangan

daerah  menegaskan  bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  harus dilakukan

secara tertib, taat pada  peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,

efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
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keadilan dan  kepatuhan.  Kemampuan  daerah  dalam mengelola keuangan

dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung

mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial  masyarakat.

Evaluasi terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pembiayaan

keuangan  daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah

daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pengukuran kinerja

sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam

melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar

kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi

meliputi kemampuan yang menunjukan bahwa uang publik tersebut telah

dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud

pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003

merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  Penyusunan APBD

memperhatikan adanya keterkaitan antara kebijakan perencanaan dengan

penganggaran oleh Pemerintah Daerah serta sinkronisasi dengan berbagai

kebijakan Pemerintah Pusat dalam perencanaan dan penganggaran negara.

APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan

daerah  berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP),

dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS). Belanja daerah terdiri dari belanja
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tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari

penerimanaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh Pamudji dalam Kaho

(1998: 124) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat

melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup

untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sumber daya keuangan

inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata

kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan

demikian masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap

kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah

karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, selain

itu faktor keuangan ini merupakan faktor penting didalam   mengukur tingkat

kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan   daerah

yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah sampai seberapa jauh daerah

dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai

kebutuhannya tanpa harus   selalu  menggantungkan diri  pada bantuan dan

subsidi Pemerintah Pusat.

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang

mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah,

artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali

sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri

yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya,

dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar
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pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar

sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada

kenyataannya, hampir   sepuluh tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat

ini kemampuan keuangan beberapa   pemerinta daerah masih sangat

tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah  pusat.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan

dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan

dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data atau informasi

keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber

pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan   agar

perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Informasi keuangan yang dimaksud adalah berupa penyajian laporan

keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sebagai

salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas

publik.

Pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Selatan secara

keseluruhan pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 700 M. dimana pendapatan

asli daerah di Provinsi Kalimantan Selatan ini mengalami kenaikan yg

signifikan setiap tahunnya. Hal ini dapat di buktikan dimana pendapatan asli

daerah di Kalimantan Selatan pada tahun 2011 sudah mencapai Rp. 1,392 T.

Ini menunjukkan bahwa dalam jangka 5 tahun pertumbuhan pendapatan asli

daerah di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan hampir mencapai
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100%. Wilayah adminsitrasi di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu mencakup

11 Kabupaten dan 2 Kota, dimana masing-masing wilayah memiliki potensi

daerah yang berbeda sehingga secara langsung mempengaruhi pancapaian

pendapatan asli daerah di masing-masing wilayah kabupaten  atau kota.

Perbedaan potensi daerah juga diikuti dengan perbedaan jumlah penduduk di

masing-masing wilayah sehinga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat

konsumsi atau pengeluaran masing-masing wilayah.

Adanya beberapa perbedaan tersebut menjadikan peran serta dari

pemerintah pusat atau propinsi turut menentukan keberhasilan pencapaian

disetiap wilayah. Pertimbangan adanya perbedaan potensi dan demografi dari

masing-masing wilayah menjadi hal penting untuk dilakukan kajian tentang

efektivitas dan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang

penelitian maka judul penelitian yang akan dilakukan yaitu: ”Analisis

Keserasian dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di

Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2007-2011”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat kemandirian keuangan daerah pada kota dan

kabupaten di Kalimanatan Selatan pada tahun 2007 – 2011?

2. Seberapa besar keserasian antara pendapatan dengan belanja daerah pada

kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan pada tahun 2007 – 2011?
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C. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah tidak melebar dan tujuan penelitian bisa

tercapai dengan fokusnya kajian maka dalam penelitian ini peneliti hanya

menbahas kemandirian keuangan daerah dilihat dari aspek rasio kemandirian

keuangan, rasio keserasian di kabupaten dan kota Kalimantan Selatan 2007-2011.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah pada kota dan

kabupaten di Kalimantan Selatan pada tahun 2007 – 2011.

2. Untuk mengetahui keserasian antara pendapatan dengan belanja daerah

pada kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan pada tahun 2007 – 2011.

E. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai kegunaan (manfaat) penelitian yang

berguna bagi lembaga pendidikan, bagi pemerintah yang dijadikan objek

penelitian dan juga dapat berguna bagi peneliti itu sendiri. Adapun kegunaan

(manfaat) penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Sebagai kontribusi sumbangan pemikiran dan saran untuk bahan

evaluasi yang bermanfaat dalam melakukan reftifikasi dan dalam hal

penentuan formulasi kebijakan alternatif dalam eksploirasi dan

mengembangkan sasaran pembangunan kinerja pengelolaan keuangan

daerah, serta meningkatkan koordinasi pemerintah daerah dalam

mengatasi permasalahan penyerapan sumber-sumber pendapatan daerah
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secara terpadu untuk diimplementasikan karena eksplisit dan sebagai

upaya untuk mengetahui perkembangan kebijakan pelayanan kepada

masyarakat, dalam integrasi dan koordinasi yang intensif mulai dari

perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas

masing-masing dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

penyelenggaraan otonomi daerah yaitu mewujudkan dan meningkatkan

kinerja pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan

daerah propinsi dan pemerintah Kabupaten/kota yang ada di tiap-tiap

wilayah Kalimantan Selatan dan daerah lainnya.

2. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai landasan

untuk penelitian yang lebih lanjut, terutama mengenai masalah

kemandirian keuangan daerah.


