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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dana Perimbangan dan transfer lainnya merupakan anggaran transfer ke 

daerah dalam APBN sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah 

dan desentralisasi fiskal. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil 

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta 

transfer lainnya yang terdiri dari Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus. 

Sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat 

dibiayai dari bantuan  keuangan tersebut. 

Pendapatan daerah dalam APBD yang didominasi oleh Dana Perimbangan 

dan transfer lainnya setiap tahunnya mengalami peningkatan (DJPK, 2011). Jumlah 

alokasi dana tersebut menunjukkan pemerintah daerah memperoleh kepercayaan 

yang sangat besar dalam penggunaan kedua jenis transfer tersebut. Peran DAK 

adalah yang terkecil terhadap dana perimbangan, DAU dan DBH perannya 

menonjol dalam dana perimbangan. Sedangkan Dana penyesuaian perannya 

mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang kegiatanyya menjadi 

urusan daerah (World Bank, 2010). 

Besarnya dana yang ditransfer Pemerintah Pusat ke Daerah seharusnya diikuti 

dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu ukurannya ditandai 

dengan keberhasilan pemerintah daearah dalam meningkatkan Indeks 
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Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan jumlah transfer ke daerah mampu 

dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah 

salah satunya pembangunan manusia. Dana transfer yang diberikan kepada Daerah 

setiap tahunnya semakin meningkat dan diharapkan mampu mencapai tujuan 

tersebut. 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan Dana Perimbangan yang 

mempunyai tujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara 

pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena 

ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Sedangkan 

DAK kewenangan tidak diserahkan kepada daerah tetapi berada di pemerintah 

pusat. Implikasi DAK adalah lebih kepada pelayanan dasar untuk masyarakat yaitu 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 

Dana penyesuaian merupakan salah satu dana transfer pusat lainnya selain 

dana otonomi khusus, diberikan kepada daerah untuk tujuan peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia. Dana penyesuaian sama dengan DAK dimana kewenangan 

penggunaannya jelas dari pemerintah pusat. Dimana terdiri dari dana penyesuaian 

untuk tunjangan pendidikan, infrastruktur dan sarana, dan cukai. Otorisasi dana 

penyesuaian penggunaanya jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

IPM merupakan salah satu indikator pembangunan selain pendapatan 

nasional perkapita, yang tercermin dengan terpenuhinya pelayanan publik kepada 

masyarakat di berbagai bidang, baik bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan 

publik lainnya. Indikator dapat digunakan untuk melihat sejauh mana sumber 

pembiayaan dari pemerintah pusat dikeluarkan atau dibelanjakan berpengaruh 
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terhadap masyarakat daerah, terhadap kesejahteraan masyarakat adalah Indeks 

Pembangunan Manusia (UNDP, 2015) . 

Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian tersebut digunakan untuk 

menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pemerintahan di Daerah.  

Harapannya pemerintah daerah bisa menyesuaikan pengeluaran kebutuhan untuk 

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan 

berkesinambungan guna mencapai indikator keberhasilan pemerintahan yang 

secara bertahap akan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional (Christy 

dan Adi, 2009). 

Salah satu provinsi dengan jumlah transfer terbanyak dari  tahun 2011 sampai 

2014 di pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Timur dikarenakan jumlah Kabupaten/Kota 

yang banyak. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk terendah 

diantara beberapa provinsi lain di Pulau Jawa. Namun dari tahun ke tahun IPM 

mengalami peningkatan, menurut data BPS tahun 2011 IPM Jawa Timur sebesar  

66,06 dan tahun 2014 sebesar 68,95.  

Dengan demikian besarnya pengaruh transfer pemerintah terhadap 

kesejahteraan masyarakat dengan pemberian pelayanan dasar yang maksimal akan 

mampu mencapai pemerataan daerah. Pembangunan daerah yang semakin baik 

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam indikator 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini penting karena sebagian besar alokasi 

dana pemerintah daerah untuk berbagai kebutuhan publik berasal dari transfer 

pemerintah pusat daripada pendapatan asli daerahnya.  
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK), dan Dana Penyesuaian terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini fokus membahas pada transfer Pemerintah Pusat ke Daerah 

dalam bentuk Dana Perimbangan, dimana terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) saja, dan lain-lain transfer pemerintah pusat 

dalam bentuk Dana Penyesuaian. Indeks Pembangunan Manusia dihitung secara 

keseluruhan dari bidang pendidikan yang tercermin dalam angka harapan lama 

sekolah, bidang kesehatan tercermin dalam angka harapan hidup, dan standar hidup 

layak tercermin dalam pengeluaran per kapita, tidak dipisah berdasarkan indikator. 

Tahun penelitian yaitu selama kurun waktu 4 (empat) tahun mulai tahun 2011 

sampai 2014. 

 

D. Tujuan Penilitian dan Manfaat Penulisan 

Mengetahui besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 

Khusus (DAK), dan Dana Penyesuaian terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 
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Manfaat Penulisan 

1. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak yang berkepentingan

untuk menganalisa masalah-masalah yang berkaitan dengan Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian terhadap IPM

2. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan yaitu

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.


