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BAB I 

PENDAHUALUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sudah lama mencanangkan suatu gerakan yang dinamakan 

dengan gerakan pembangunan nasioanal. Pembangunan nasional merupakan 

kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus yang sifatnya 

memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat 

sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus 

berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan 

nasioanl. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan 

yang kuat dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada 

penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas. 

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun 

ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan propinsi maupun kabupaten atau kota yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang 

keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah 

mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai 

dengan prinsip daerah otonomi. 

Wacana otonomi muncul sebagai jalan tengah karena resiko yang 

dianggap lebih sedikit dan bisa memenuhi tuntutan daerah secara lebih optimal. 
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Dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi 

dengan Undang - Undang No. 32 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, dimana 

sejak per tanggal 1 Januari 2001 bangasa dan Negara Indonesian telah memulai 

babak baru dengan dilaksanakannya otonomi daerah di seluruh Dati II (kota dan 

kabupaten) yang jumlahnya mencapai 336. (Jurnalskripsi.com, 2005) 

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

tersebut harus diimbangi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah. Pada dasarnya beberapa daerah mempunyai potensi 

untuk dapat mengembangkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara 

memberdayakan masyarakat atau dengan cara mengembangkan potensi yang ada 

di daerahnya seperti potensi keragaman budaya, obyek wisata, ataupun industry 

rumah tangga (home industry) yang beragam, saat ini sepertinya mereka berjalan 

sendiri-sendiri tanpa adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. (Khusyaini, 2006 : 32-33) 

Hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah. 

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia 

untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis 

perekonomian daerah. Menurut united nation development program (UNDP) 

bentuk-bentuk desentralisasi dalam era otonomi daerah meliputi : desntralisasi 

administratif, desentralisasi fiskal, desentralisasi politik, dan desentralisasi 

pelayanan. (Jurnalskripsi.com, 2005) 
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Salah satu desentralisasi yang paling banyak disoroti dan paling banyak 

berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan daerah adalah desentralisasi 

fiskal yang merupakan bagian terpenting dalam implementasi otonomi daerah. 

Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan alat atau instrument pemerintah yang 

berperan penting dalam sisitem perekonomian yang berguna untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi, memperluas basis kegiatan ekonomi dalam berbagai 

sector, dan secara khusus memperluas lapangan pekerjaan untuk menurunkan 

angka penggangguran. Dengan kebijakan fiskal pemerintah dapat memanfaatkan 

sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang 

dikehendakinya. Kebijakan fiskal juga sekaligus sebagai kesempatan emas untuk 

memberikan sinyal, baik pelaku ekonomi, dunia usaha, investor, maupun yang 

lainnya. (Jurnalskripsi.com, 2005) 

Selain itu juga isu desentralisasi yang dianggap sebagai jalan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi telah menarik perhatian dari banyak ahli, 

antara lain dikemukakan oleh Tiebout Oates, Tresch, Breton, Weingast, dan 

sebagaimana dikutip oleh Litvack et al (dalam Sidik, 2002) yang 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 responsive terhadap kebutuhan 

masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan 

efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat, 
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3. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakatnya akan mendorong pemerintak lokal untuk meningkatkan 

inovasinya. 

Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap 

kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin 

terselenggaranya otonomi daerah semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha 

untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri, yakni dengan cara 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Berkaitan dengan ciri kemampuan suatu daerah dalam berotonomi seperti 

yang diuraikan di atas maka diharapkan tingkat ketergantungan kepada 

pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) merupakan salah satu tolak ukur 

dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Daerah dapat merinci bidang 

pemerintahan wajib tersebut menjadi kewenangan daerah sesuai kebutuhan dan 

kemampuan daerah untuk pembiayaannya serta sumber daya manusia yang 

tersedia. 

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah otonom yang berada di 

wilayah Jawa Timur yang juga menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) setiap tahunnya sebagaimana yang dilaksanakan oleh daerah lain 

baik di Jawa Timur maupun di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) digunakan untuk mengidentifikasi jenis dan besar penerimaan 
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yang diterima serta belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten 

Jember agar perencanaan keuangan daerahnya dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efisien.  

Kenyataannya pelaksanaan otonomi daerah masih tidak sesuai dengan 

konsep. Pelaksanaan  dan pengembangan jasa publik masih mengandalkan subsidi 

dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini 

seharusnya dibiayai oleh pemerintah daerah melalui pendapatan asli daerah 

(PAD). Salah satu Pemerintah Daerah yang mengandalkan Dana Alokasi Umum  

untuk pembangunan daerahnya adalah Kabupaten Jember. Hal ini dikarenakan 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB masih sangat rendah. 

Potensi untuk menjadi kabupaten yang mandiri merupakan target realistis 

Kabupaten Jember. Hal ini didukung oleh posisi Kabupaten Jember sebagai  pusat 

pertumbuhan ekonomi kawasan timur Propinsi Jawa Timur. Secara sosial  

ekonomi Kabupaten Jember  menjadi pusat pelayanan jasa-jasa terutama jasa 

pemerintahan (government services), secara ekonomi-demografi menjadi pusat 

kegiatan ekonomi atau aglomerasi dan pusat konsentrasi penduduk yang 

mempunyai potensi pasar yang kuat bagi hasil-hasil produksi terutama bahan 

mentah dari sektor pertanian. Peran PAD yang masih sangat kecil berpengaruh 

terhadap pendapatan total Kabupaten Jember. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas 

dan menganalisa apakah dengan adanya kebijakan otonomi daerah Pemerintah 

Kabupaten Jember dapat meningkatkan kinerja pembangunan daerahnya sendiri, 

dimana dalam proses pembangunan ini terjadi banyak kendala yang dapat 
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mempengaruhi laju pertumbuhan PAD. Peningkatan  PAD setiap tahunnya sangat 

diharapkan demi kelancaran dalam proses pelaksanakan pembangunan, dan 

mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Maka peneliti tertarik 

untuk membahas “Desentralisasi Fiskal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Di 

Kabupaten Jember Tahun 2001-2010” 

 
1.2 Rumusan masalah : 

 Berdasarkan atas uraian latar belakang dalam bagian sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini dirumuskan: 

Bagaimana kondisi  desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian keuangan daerah 

di Kabupaten Jember? 

 
1.3 Tujuan Penelitian: 

 Berdasarkan perumusan permasalahan sebagaimana dalam bagian 

sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi  

desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten 

Jember. 

 
1.4 Manfaat penelitian : 

1. Bagi penulis, untuk memperluas wawasan dalam bidang pendapatan dan 

keuangan daerah serta dapat menerapkan teori-teori dalam pengetahuan 

yang telah didapat dibangku perkuliahan terhadap kenyataan yang 

sebenarnya. 

2. Bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil 

kebijakan. 
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3. Bagi pihak lain, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

pembaca dan dapat menambah khasanah ilmiah sehingga dapat 

dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


