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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjaun Penelitian Terdahulu 

Damayanti (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2009-2012. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara 

simultan dan parsial. Metode analisis yang digunakan adalah data panel atau pooled 

data yang merupakan kombinasi dari data time series dan cross-section. Hasil 

penelitian dengan menggunakan Random Effect Model adalah PAD secara parsial 

tidak signifikan terhadap IPM, secara parsial DBH berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap IPM, DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

IPM, secara parsial DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. 

Irwanti (2014) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Dana 

Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi 

Papua Barat Periode 2008-2012. Tujuan penelitian ini menganalisis perkembangan 

keuangan daerah Kabupaten/Kota, menganalisis perkembangan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota, dan menganalisis hubungan dana 

perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK. Dan Dana Otonomi Khusus 
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(DOK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota. Metode 

analisis yang digunakan adalah data panel atau pooled data yang yaitu Random 

Effect Model. Hasil penelitian ini adalah rata-rata IPM Kabupaten/Kota di Provinsi 

Papua Barat berada dalam kategori IPM menengah tinggi yaitu sebesar 70,22, DBH 

tidak berpengaruh terhadap IPM, DAU dan DAK berpengaruh terhadap IPM, dan 

Dana Otonomi Khusus berpengaruh negatif terhadap IPM. 

Novarianti (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemediasi pada 

Kabupaten/Kota di Indonesia 2010-2013. Tujuan penelitian ini menganalisis 

pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi 

Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui Belanja Modal. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal 

berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Dana 

Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, 

secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa Belanja Modal memediasi 

hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap 

Belanja Modal. 

Siswadi (2015), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan Dana 

Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal. 
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Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel Intervening. Metode penelitian 

menggunakan analisis Moderated Regresssion Analysis (MRA). Hasil penelitian 

bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, DAU tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM, DAK memiliki pengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap IPM tanpa melalui belanja modal. 

Setyowati dan Suparwati (2012), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, 

DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian 

Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada 

Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah). Tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap indeks 

pembangunan manusia. Metode penlitian yaitu menggunakan anlisis regresi linier 

data panel. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengalokasian belanja 

modal, sedangkan DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia pengalokasian belanja modal. 

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu merupakan 

penelitian pengembangan, secara umum hampir sama dalam pemilihan variabel 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan 

menggunakan analisis regresi data panel. Pembedanya terletak pada penambahan 

variabel baru yang belum pernah diteliti pada peneliti sebelumya yaitu variabel 

Dana Penyesuaian sebagai variabel bebas.  
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B. Teori dan Kaijan Pustaka 

1. Otonomi Daerah (Desentralisasi Fiskal) 

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut 

pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan 

pemerintah kepada daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi 

pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam 

pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat meurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara 

lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan 

meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. (Widjaja, 2007) 

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi tidak hanya terjadi pada 

organisasi/administratif pemerintahan daerah saja, akan tetapi berlaku pula pada 

masyarakat (publik) dan badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. 

Demikian pula dengan otonomi ini, terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah 

secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah 

yang bersangkutan dalam berbagai bidang pula.  
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Sumber: Kuncoro, 2004 

 

Gambar 2.1 

Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk 

menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan 

pemerintah dapat  dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan 

asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih 

baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah 

pusat. Walaupun hal ini sangat potensial bagi kabupaten dan kota untuk lebih 

responsif terhadap aspirasi masyarakat sipil yang ada di daerah perlu diperkuat 

untuk menjamin bahwa proses pemerintahan yang bersih dapat terlaksana. 

Awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk 

menciptakan aspek kemandirian daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian 

menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam 

bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta 

PUSAT 

PROVINSI KOTA KABUPATEN 

DESA 

S : Desentralisasi (Penyerahan w)     APBD 
K : Dekonsentrasi (Pelimpahan w)         - Sentralisasi  
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keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan 

sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun 

bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah sesuai asas money 

follows function. Masih adanya mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan kepada 

pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah 

(horisontal imbalances) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (vertical 

imbalances) (Haryanto : 2015). 

Dengan mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, berikut 

prinsip desentralisasi fiskal. 

1. Desentralisasi fiskal harus tetap memperhatikan dan merupakan bagian 

pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keauangan Negara sebagai 

konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

2. Pemberian sumber Keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi didasarkan pada penyerahan tugas Pemerintah 

Daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan 

keseimbangan fiskal antara pusat engan daerah dan antar daerah. 

3. Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah 

merupakan suati sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan 

penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 
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2. Teori Pengeluaran Pemerintah  

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave 

dalam Mangkoesoebroto (1999),yang menghubungkan perkembangan pengeluaran 

pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara 

tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya 

perkembangan ekonomi, presentase investasi pemeritah terhadap total investasi 

besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti 

pendidik, kesehatan, transportasi.  

Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi 

pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar 

dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga 

semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan 

peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan 

kegagalan pasar yang terjadi.  

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase 

terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam prsentase 

terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow 

mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke 

pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, 

program pelayanan kesehatan masyarakat.  

Wagner dalam Mangkoesoebroto (1999), menyatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi 
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ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. 

Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan 

kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan 

bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka 

secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan 

karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, 

hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. 

Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran 

untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu ditujukan untuk 

pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Prasetya 

(2012), Pengeluaran negara digolongkan menjadi 3, yaitu: 

a. Pemerintah Pusat, dalam pemerintah pusat terdapat Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat 

dibedakan menjadi 2 yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran 

untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk 

belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja 

modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan 

lain-lain. Juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan serta 

dana otonomi dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran 

untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, 

pembayaran pokok pinjaman luar negeri dan lain-lain. 
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b. Pemerintah Provinsi. Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di 

pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi 

APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. 

Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja 

operasi dan belanja modal. Belanja operasi berupa belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja 

pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja 

operasi lainnya. Sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap, dan 

belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga. 

c. Pemerintah Kabupaten/Kota. APBD dalam Kabupaten/Kota digunakan antara 

lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi hasil pendapatan ke 

Desa/Kelurahan, Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dari bagi 

hasil pajak ke Desa/Kelurahan, Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, 

terdiri dari bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan, bagi hasil retribusi ke 

Desa/Kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan, 

pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari pembayaran Pokok Pinjaman, 

penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada 

BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya. 

  

3. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan 

konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan dan ditugaskan 

kepada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 15, 
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hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah 

meliputi : 

a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah; 

b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan 

c. Pemberian pinjaman dan/ atau hibah kepada pemerintahan daerah.  

Hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka otonomi daerah 

dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan 

urusan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah menetapkan 

dasar-dasar pendanaan pemerintah daerah. Sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah 

yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai 

APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur 

dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN. Pelimpahan kewenangan dalam 

rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan atau penugasan dalam rangka pelaksanaan 

tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di ikuti dengan 

pemberian dana yang disesuaikan dengan besarnya beban kewenangan yang 

dilimpahkan atau tugas pembantuan yang diberikan. 

Banyak dari unsur peralatan hubungan keuangan pusat dan daerah yang patut 

dikritik bila dilihat dari dekat, apakah rumus ini atau sistem kontrol itu tepat. Tetapi 

bantuan pemerintah pusat pada daerah yang berjumlah besar dan naik dengan 
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cepat, selama dua puluh tahun terakhir ini sangat mengesankan dan telah 

memberikan berbagai hasil yang juga mengesankan dibidang prasarana daerah dan 

pembangunan masyarakat. Tantangan yang harus dihadapi sekarang ialah 

bagaimana mempertahankan prestasi ini dalam masa ketika Indonesia dihadapkan 

pada penerimaan yang lebih kecil. 

(Djaenuri, 2012 :58), model hubungan keuangan pusat dan daerah adalah : 

1. By Precentage, yaitu distribusi penerimaan ke daerah didasarkan pada 

presentase tertentu, seperti ditetapkan pada pajak bumi dan bangunan 

royalti/ license fee di bidang kehutanan dan pertambangan, diberikan 

sebagian hasilnya pada daerah dengan berdasarkan presentase tertentu. 

2. By Origin, yaitu distribusi penerimaan daerah didasarkan pada/menurut 

asal sumber penerimaan. Dalam kerangka hubungan keuangan pusat-

daerah, terhadap daerah – daerah yang memiliki sumber daya alam yang 

besar, yang menghasilkan atau memberikan hasil pungutan terhadap 

pajak-pajak negara yang besar akan memperoleh bagian yang lebih besar 

dari daerah lain yang bukan penghasil. Distribusi dengan model ini 

dipandang proporsional, mengingat sumbangan dari daerah penghasil 

tentunya lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang bukan penghasil. 

3. By Formula, yaitu distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan pada 

satu formula tertentu atau mempertimbangkan perhitungan tertentu. 

Misalnya pemerintah Indonesia, dalam menentukan besaran DAU untuk 

provinsi dan kabupaten/kota mendasarkan diri pada formula dan 

perhitungan tertentu. 
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Adapun hubugan keuangan pusat dan daerah seharusnya sejalan dengan 

perwujudan otonomi yang dianut. Hubungan di bidang keuangan ini merupakan 

kunci bagi berhasilnya penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah. 

Mengurus rumah tangga daerah juga mengandung makna membelanjai diri sendiri, 

yang berarti daerah otonomi harus memiliki sumber pendapatan sendiri. Sumber – 

sumber pendapatan bagi daerah ini seharusnya seimbang dengan fungsi 

pemerintahan yang harus dijalankan (Djaenuri, 2012:40) 

Secara umum, tujuan hubungan keuangan pusat-daerah adalah untuk 

memberikan kemampuan fiskal yang memadai kepada pemerintah daerah. 

Umumnya kemampuan fiskal daerah itu rendah jika dibandingkan dengan 

kebutuhan untuk pembiayaan yang harus ditanggung untuk menyelenggarakan 

pemerintahan, membina masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Adapun 

secara khusus tujuan hubungan keuangan pusat dan daerah adalah : 

1. Distribusi kekuasaan yang rasional diantara berbagai tingkat pemerintahan 

dalam pemungutan keuangan dan pengeluaran keuangan itu dapat menjamin 

penyerahan kewenangan pemerintahan atas sumber daya keuangan yang 

konsisten dengan pelimpahan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan, baik pemerintah pusat 

maupun pemerintahan daerah. 

2. Sistem hubungan keuangan pemerintah pusat – daerah tersebut menjanjikan 

suatu bagian yang memadai dari sumber daya keuangan secara keseluruhan 

bagi pelaksana fungsi – fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan 

pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 
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3. Sistem hubungan keuangan, tersebut, seharusnya atau sejauh mungkin 

mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara merata di antara daerah. 

Pajak dan retribus yang dipungut oleh pemerintah daerah seharusnya sejalan 

dengan distribusi beban pengeluaran pemerintah atas masyarakat. 

 

4. Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah 

Transfer daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai 

pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, 

dan dana penyesuaian. Trasnfer ke daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan 

Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutya dituangkan 

dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Jenis-jenis transfer ke daerah 

menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia adalah : 

a. Transfer dana perimbangan, meliputi transfer DBH Pajak, transfer DBH Cukai 

Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK. 

b. Transfer Dana Otonomi Khusus, meliputi transfer Dana Otonomi Khusus 

Papua dan Papua Barat, dan transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. 

c. Transfer Dana Penyesuaian, meliputi tunjangan provesi guru PNSD, tambahan 

penghasilan guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Insentif 

Daerah (DID) dan P2D2. 

Salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah 

adalah desentralisasi fiskal yang dilaksanakan melalui kebijakan perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah. Pendanaan pembangunan melalui transfer ke 
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daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendanaan pembangunan 

secara nasional. Pengeloalaan pendanaan transfer ke daerah merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari pendanaan pembangunan secara nasional. Pengelolaan 

pendanaan transfer ke daerah senantiasa didorong untuk memenuhi pelaksanaan 

tata kelola keuangan yang baik, memiliki kinerja terukur dan memiliki akuntabilitas 

terhadap masyarakat. Hasil akhir yang diharapakan adalah adanya peningkatan 

pelayanan publik.  

Hal ini sejalan dengan tujuan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat memiliki dampak yang signifikan 

terhadap peningkatan perekonomian di daerah, yang ditandai dengan peningkatan 

pelayanan publik, baik secara kuantitas maupun kualitas yaitu sebuah pelayanan 

publik yang mampu memenuhi dua hal pokok yaitu pelayanan yang dapat 

memberikan kepuasan kepada publik dan pelayanan yang memenuhi standar 

pelayanan minimum (minimum local public service delivery standards). Dengan 

demikian, peningkatan pelayanan publik dapat mendorong pembangunan ekonomi 

yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat (social welfare) akan menjadi lebih 

baik. (DJPK, 2014) 
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 Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014 

Gambar 2.2 

Ruang lingkup Transfer ke Daerah 

 

Secara prinsip, tujuan umum transfer dana pemerintah pusat ke daerah adalah 

meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal, meniadakan atau 

meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal, dan menginternalisasikan atau 

meperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat (biaya) kepada daerah 

yang menerima limpahan manfaat (yang menimbulkan biaya) tersebut. Alokasi 

pemerintah pusat memegang peranan yang sangat penting karena umunya 

pemerintah daerah tidak dapat menutup keseluruhan biaya pengeluaran dengan 



21 
 

hanya mengandalkan pada pendapatan asli daerahnya saja. Tujuan dari alokasi 

Transfer ke Daerah menurut Kementerian Keuangan adalah untuk :  

1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal 

antara pusat dan daerah serta antar daerah 

2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian 

dan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah 

3. Pelyanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar 

daerah 

4. Mendukung kesinambungan fiskal nasional 

5. Meningkatkan sinkronasi antara rencana pembangunan nasional dengan 

pembangunan daerah  

6. Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, tertular 

dan terdepan 

7. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap jenis dana 

transfer tertentu guna meningkatkan kualitas belanja daerah 

(menurut buku dasar penyusunan APBN) 

Menurut Simanjutak dalam Halim (2014), alasan mengapa transfer 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah sangat diperlukan adalah : 

1. Transfer dari pemerintah pusat memiliki peranan yang penting untuk mengatasi 

masalah kesenjangan fiskal vertikal (vertical fiscal imbalance). Dalam banyak 

negara, pemerintah pusat biasanya menguasai sebagian besar penerimaan pajak 

negara yang bersangkutan, sementara pemerintah darah hanya sebagian kecil 
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menguasai penerimaan negara. Pemerintah daerah hanya berhak untuk 

memungut pajak yang basis pajaknya bersifat lokal dan besarannya relatif tidak 

signifikan. Penerimaan daerah yang rendah guna membiayai seluruh keperluan 

daerah menuntut adanya bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer. 

2. Transfer pemerintahan pusat juga sangat diperlukan untuk mengurangi 

terjadinya ketimpangan (horizontal fiscal imbalance). Data empiris dari 

beberapa negara menujukkan bahwa kemampuan masing-masing daerah dalam 

menghimpun pendapatan sangat bervariasi. Hal ini tergantung dari kekayaan 

dan kondisi geografis daerah yang bersangkutan, serta kegiatan ekonomi suatu 

daerah yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah. 

3. Transfer dari pemerintah pusat ke daerah juga berperan untuk menjamin dan 

menjaga agar Standar Pelayanan Minimum (SPM) disetiap daerah terpenuhi. 

Hal ini sangat berkaiatan dengan fungsi distribusi. Menurut Musgrave (1983) 

dalam Halim (2014), fungsi distribusi sebaiknya dijalankan oleh pemerintah 

pusat agar pemerataan pendapatan antar daerah dapat tercapai. Daerah yang 

kaya mungkin hanya membutuhkan sedikit bantuan atau bahkan tidak lagi 

membutuhkan bantuan dari pemrintah pusat, sementara daerah yang miskin 

dan masih kekurangan sangat membutuhkan dana transfer dari pemerintah 

pusat. Dengan demikian penerapan standar pelayanan minimum  disetiap 

daerah dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah pusat melalui transfer. 

4. Untuk mengatasi masalah permasalahan yang timbul sebagai akibat dari 

pelayanan publik (inter-jurisdictional spillover effects) diperlukan adanya 

transfer. Pelayanan publik disuatu daerah mungkin akan menimbulkan 



23 
 

eksternalitas terhadap daerah atau wilayah lainnya. Pelayanan – pelayanan 

publik seperti perguran tinggi, jalan penghubung antar daerah, pemadam 

kebakaran, pengendalian polusi, serta rumah sakit daerah manfaatnya tidak 

hanya dirasakan oleh daerah dimana pelayanan tersebut tersedia, tetapi daerah 

lain juga akan merasakan manfaatnya. Apabila imbalan yang akan diperoleh 

dari penyediaan layanan tidak sebanding, maka pemerintah daerah biasanya 

enggan untuk menyediakannya. 

5. Transfer pemerintah pusat dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas 

pemerintahan. Apabila kegiatan ekonomi disuatu daerah sedang mengalami 

kelesuan, maka pemerintah pusat dapat ikut ambil bagian menyelesaikan 

masalah tersebut dengan meningkatkan transfer ke daerah. Sebaliknya, ketika 

suatu daerah sedang mengalami kondisi ekonomi yang bagus (booming), maka 

pemerintah pusat dapat mengurangi transfernya ke daerah tersebut. Untuk 

tujuan ini transfer yang sesuai adalah transfer untuk dana pembangunan 

(capital transfer).  

Di Indonesia, Pemerintah Daerah bertindak sebagai agen atas nama 

Pemerintah Pusat. Mereka memiliki pendapatan terbatas dan menerima sejumlah 

besar transfer pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan dalam 

peningkatan pelayanan. Indonesia memiliki tiga tingkat pemerintahan formal Pusat, 

Provinsi, dan tingkat Daerah. Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk semua 

sisa fungsi, terutama untuk sektor jasa terdesentralisasi seperti kesehatan. Dalam 

sektor kesehatan, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan 

pembiayaan kesehatan penyedia layanan, administrasi, pembiayaan staf sektor 
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kesehatan dan manjemen dan pembiayaan infrastruktur pelayanan kesehatan. 

Dibandingkan dengan pemerintah daerah, provinsi memiliki tanggung jawab yang 

terbatas. Mereka terutama bertanggung jawab untuk pengawasan dan seharusnya 

turun tangan jika kerjasama lintas yuridis diperlukan. Pemerintah pusat berfokus 

pada penyediaan pengawasan pelayanan dan keuangan baik dukungan sebagai 

teknis, mendefinisikan kebijakan kesehatan dan standar pelayanan minimum, 

mengimplementasikan program kesehatan sosial, atau menyediakan transfer 

melalui intergovermental transfer sistem di Indonesia (World Bank, 2012). 

 

5. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan 

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN 

yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu 

daerah dalam mendanai kewenangannya juga bertujuan untuk mengurangi 

ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk 

mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen 

dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta 

merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan 

pokoknya dana perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan 

kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan yang adil, 

proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel), 

serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah 

daerah yang bersangkutan. 
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Dana Alokasi Umum 

Berdasarkan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), pengertian 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu transfer dana Pemerintah kepada 

pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat Block 

Grant yang berarti penggunaanya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas 

dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2014). Dana alokasi umum terdiri atas 

berikut : 

1. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi  

Jumlah dana alokasi bagi semua daerah provinsi dan jumlah dana alokasi 

umum bagi semua daerah kabupaten/kota masing-masing ditetapkan setiap 

tahun dalam APBN. DKI Jakarta sebagai daerah provinsi dapat menerima 

kedua jenis Dana Alokasi Umum tersebut. 

2. Dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota. 

Dana alokasi umum ini merupakan jumlah seluruh dana alokasi umum untuk 

daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota. Perubahan dana alokasi 

umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan 

pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  

Antara Pusat dan Daerah, paling kurang dua puluh enam persen (26%) dari 
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penerimaan bersih dalam negeri pemerintah dialokasikan untuk DAU. Penerimaan 

bersih dalam negeri disini adalah penerimaan dalam negeri setelah dikurangi 

dengan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU dialokasikan kepada setiap daerah 

berdasarkan formulasi alokasi. Sesuai dengan formula tersebut setiap daerah akan 

menerima DAU sesuai dengan kondisi ksenjangan keuangan, yang akan dihitung 

dengan cara mengalikan rasio antara bobot daerah dengan jumlah DAU. 

Perhitungan jumlah DAU untuk setiap daerah merupakan kewenangan Dewan 

Pertimbangan Oronomi Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Halim, 

2014). Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah dimana pada 

bagian ini di anggarkan jumlah DAU sesuai alokasi yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Dalam perhitungannya DAU menggunakan formula yang 

menggunakan beberapa aspek alokasi dasar (gaji PNSD) dan celah fiskal 

(kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal). 

Unconditional grant sebagaimana juga shared revenues yang penggunaannya 

bebas adalah bentuk transfer dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi 

fiskal yang memberikan keleluasaan kepada daerah penerima untuk 

mengalokasikannya sesuai dengan prioritas Daerah (Local Priorities). Dengan kata 

lain, tujuan pemberian grant ini adalah untuk mendukung ketersediaan dana bagi 

Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan. 

Tujuan pemberian grant ini sangat berbeda dengan tujuan berbagai jenis spesific 

grant yang biasanya diberikan kepada daerah untuk pencapaian tujuan nasional 

(National Priorities) tertentu yang pelaksanaan tugasnya sudah menjadi tanggung 

jawab daerah. Dengan sifatnya yang bebas digunakan, unconditional grant pada 
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umumnya juga digunakan sebagai instrumen utama pemerataan kemampuan fiskal 

antar daerah. Sehingga jenis transfer ini juga dinamai equalization grant (grant 

pemerataan). Program pemerataan kemampuan fiskal dipraktikan oleh banyak 

negara di dunia, baik negara federasi maupun negara kesatuan. Program ini dapat 

dianggap sebagai upaya untuk menempatkan daerah-daerah pada posisi fiskal yang 

sama untuk menjalani tugasnya (World Bank, 2010). 

DAU dialokasikan untuk tujuan mengatasi ketimpangan fiskal keuangan 

antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah 

karena ketidak merataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Selain 

itu, DAU merupakan jaminan kesinambungan dasar kepada masyarakat, dan 

merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan 

belanja daerah. Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan lainnya dalam 

APBD harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada 

daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin 

baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan (Djaenuri, 2012:103). 

Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (fiscal gap) yaitu selisih 

antara kebjutuhan fiskal (fiscal needs) dikurangi dengan kapasitas fiskal (fiscal 

capacity) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS Daerah. 

Rumus formula DAU menurut Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan : 

𝐷𝐴𝑈 = 𝐴𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 (𝐴𝐷) + 𝐶𝑒𝑙𝑎ℎ 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 (𝐶𝐹) 

Komponen variabel kebutuhan fiskal (fiscal needs) yang digunakan untuk 

pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari : jumlah penduduk, luas 
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wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi 

(IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Komponen 

variabel kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang merupakan sumber pendanaan 

daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil 

(DBH). 

Metode Penghitungan DAU 

1. Alokasi Dasar (AD) 

Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil 

Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-

tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku. 

2. Celah Fiskal (CF) 

Untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu daerah dihitung dengan 

mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan 

total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional . untuk CF suatu daerah 

dihitung berdasarkan selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal. 
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Sumber : DJPK Depkeu, 2014 

Gambar 2.3 

Struktur formula DAU 

 

Dana Alokasi Khusus 

Pengertian DAK diatur dalam pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan 

Daerah, menyebutkan bahwa, “Dana Alokasi Khusus, Selanjutnya disebut DAK 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 
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daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.” 

Dana Alokasi Khusus (DAK) (specific grants) merupakan salah satu jenis 

transfer dari Pusat ke Daerah untuk tujuan khusus, sehingga dalam literatur 

keuangan negara dikategorikan dalam kategori bantuan spesifik, atau bantuan 

bersyarat (tied, conditional, or categorical grant). Sebenarnya terdapat dua jenis 

specific grants, yaitu matching grants dan non-matching grants. Dalam kasus 

matching grants, daerah penerima harus ikut berkontribusi (menyediakan dana 

pendamping), sedangkan non-matching grants tidak mengharuskan daerah 

penerima menediakan kontribusi (World Bank, 2010).  

(Kuncoro, 2004:34), DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih 

dengan tujuan khusus : 

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak 

mempunyai akses yang memadai ke daerah lain 

2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung 

transmigrasi  

3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah 

pesisir/kepulauan tidak memadai 

4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak 

kerusakan lingkungan 

Di Indonesia, Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggap sebagai matching 

grants karena menurut Ayat 1 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 
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daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 

10% dari alokasi DAK. Meskipun demikian, menurut Ayat 3 dalam Pasal 41 yang 

sama, ada toleransi yang menyatakan bahwa daerah dengan kemampuan fiskal 

tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping. Namun, toleransi 

tersebut sekarang sulit terjadi karena pengertian kemampuan fiskal tertentu adalah 

jika total belanja pegawai daerah. Dalam literatur keuangan negara, sesuai dengan 

namanya, DAK masuk dalam kategori bantuan spesifik (spesific grant) atau 

bantuan bersyarat (conditional grant). Kategori lain dari transfer adalah bantuan 

umum (general purpose grant) atau bantuan tanpa syarat (unconditional grant) 

yang di Indonesia disebut Dana Alokasi Umum (DAU). Bantuan spesifik biasanya 

ditujukan untuk membiayai bidang tertentu yang telah menjadi urusan daerah. 

Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai si penerima tidak boleh menggunakan dana 

tersebut kecuali untuk kegiatan yang telah ditentukan oleh pusat (Handra dkk, 

2006). 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah pasal 298 menyatakan bahwa belanja DAK diperioritaskan 

untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. 

Sebelum tahun 2005, DAK dialokasikan hanya untuk bidang Pendidikan, 

Kesehatan, Jalan, Prasarana Pemerintah, serta Kelautan dan Perikanan. Kemudian 

pada tahun 2005 terjadi penambahan bidang, yaitu Infrastruktur Air Bersih serta 

Pertanian. Selanjutnya, pada tahun 2006 bidang yang didanai melalui DAK 

ditambah dengan bidang Lingkungan Hidup. Pada tahun 2008, sudah terdapat 11 



32 
 

bidang dengan tambahan bidang Kependudukan serta bidang Kehutanan. Tahun 

2009, bidang yang dibiayai bertambah lagi yaitu bidang Sarana dan Prasarana 

Perdesaan serta bidang Perdagangan. 

DAK di Indonesia tidak mencakup berbagai jenis specific grant lainnya 

seperti bantuan khusus tanpa dana pendamping, bantuan defisit, bantuan darurat, 

dan bantuan belanja modal seperti yang dipraktikkan di beberapa negara lain. Hal 

ini terlihat dalam APBN 2010, dengan adanya berbagai jenis dana yang bersifat 

bantuan khusus yang tidak dikategorikan sebagai DAK, diantaranya: 

1. Dana tunjangan kependidikan 

2. Dana tambahan sarana dan prasarana Papua Barat 

3. Dana tambahan infrastruktur otonomi khusus Papua 

4. Dana penyesuaian untuk infrastruktur sarana dan prasarana 

Dana-dana tersebut tidak dijadikan sebagai bagian dari DAK, karena terkait 

dengan pengaturan lebih lanjut tentang DAK di Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pengaturan tersebut membatasi DAK 

hanya untuk kegiatan yang bersifat fisik, sebagaimana tertulis pada Pasal 60 Ayat 

3 yang menyatakan DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi 

kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian,, pelatihan, dan perjalanan dinas. 

Secara umum, DAK menyerupai Dana Inpres (Instruksi Presiden) yang 

dikembangkan di masa Pemerintahan Orde Baru yang diimplementasikan terakhir 

pada tahun 1998. DAK dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di 
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daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar 

daerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memobilisasi 

sumber dayanya. Berbeda halnya dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi 

Hasil, pemanfaatan DAK juga ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sumber 

pendapatan DAK adalah dari Pendapatan APBN. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 23 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, pemerintah pusat menyalurkan 

alokasi DAK untuk membantu daerah tertentu dalam pendanaan kebutuhan sarana 

prasarana pelayanan dasar masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan 

daerah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 

55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, memperjelas daerah tertentu yang 

dimaksud adalah daerah yang memperoleh DAK berdasarkan kriteria umum, 

kriteria khusus, dan kriteria teknis. 

Pola fragmentasi bidang DAK, selain perkembangan kegiatan di sektor yang 

terkait dengan pelayanan dasar, perkembangan alokasi DAK juga untuk jenis sektor 

yang relatif merupakan urusan pilihan dari pemerintah daerah seperti untuk sektor 

lingkungan hidup, kehutanan, dan keluarga berencana dan untuk beberapa tahun 

terakhir DAK juga dialokasikan dengan penekanan karakteristik wilayah tertentu 

seperti pedesaan dan wilayah perbatasan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 216 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasu 

Khusus, besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan 

perhitungan indeks Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis. 

1. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemamuan keuangan 

daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan daerah yang 
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dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dikurangi dengan belanja pegawai. 

2. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan karakteristik daerah, diantaranya : 

a. Seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan 

Daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK. 

b. Karakteristik daerah untuk Kabupaten/Kota meliputi daerah pesisir dan atau 

kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, 

daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata. 

c. Karakteristik daerah untuk provinsi meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir 

dan atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan 

bencana, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah 

pariwisata. 

3. Kriteria teknis kegiatan DAK per bidang dirumuskan oleh menteri-menteri 

atau kepala badan sebagai berikut : 

a. Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional 

b. Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan 

c. Bidang Jalan, irigasi, Air Minum, dan Sanitasi dirumuskan oleh Menteri 

Pekerjaan Umum. 

d. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah, Bidang Sarana dan Prasarana 

Kawasan Perbatasan, dan Bidang Transportasi Perdesaan dirumuskan oleh 

Menteri Dalam Negeri. 
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e. Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh menteri Kelautan dan 

Perikanan. 

f. Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian. 

g. Bidang lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup. 

h. Bidang Keluarga Berencana dirumuskan oleh Kepala Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional. 

i. Bidang Kehutanan dirumusakan oleh Menteri Kehutanan. 

j. Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan dirumuskan oleh Menteri 

Pembangunan Daerah Tertinggal. 

k. Bidang Perdagangan dirumuskan oleh Menteri Energi Sumber Daya dan 

Mineral. 

l. Bidang Listrik Perdesaan dirumuskan oleh Menteri Energi Sumber Daya dan 

Mineral. 

m. Bidang Perumahan dan Pemukiman dirumuskan oleh Menteri Perumahan 

Rakyat. 

n. Bidang Keselamatan Transportasi Darat dirumuskan oleh Menteri 

Perhubungan. 

 

6. Transfer Pemerintah Lainnya (Dana Penyesuaian) 

Dana penyesuaian merupakan salah satu bagian dari lain-lain pendapatan 

daerah yang sah. Anggaran dana penyesuaian bersumber dari APBN yang 

pengalokasiannya diatur oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya 

menjalankan.  
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Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2012, Dana 

Penyesuaian adalah dana dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka 

melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terdiri atas Tunjungan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, 

Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Bantuan 

Operasional Sekolah, dan Dana Insentif Daerah. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang 

Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru 

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DTP Guru PNSD adalah 

tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum 

mendapatkan tunjangan profesi Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Alokasi bagi daerah berdasarkan jumlah guru PNSD yang 

belum bersertifikasi profesi yang diberikat setiap bulan dan akan hilang apabila 

guru telah mendapat sertifikasi profesi.  

Tunjangan Profesi Guru, Anggaran Pendidikan yang merupakan amanat 

undang-undang diberikan kepada sekolah di seluruh Indonesia mencakup anggaran 

pendidikan yang disediakan melalui APBN Pusat yang disalurkan melalui 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun disalurkan dalam bentuk 

transfer ke daerah melalui Pemerintah Daerah yang dananya langsung diberikan 

oleh Kementerian Keuangan, jumlah dana yang disalurkan tersebut di atas 

menduduki porsi terbesar dari anggaran pendidikan. Besarnya anggaran pendidikan 

untuk fungsi pendidikan yang dikucurkan melalui APBN yaitu sebesar 20%, dari 

jumlah anggaran APBN tersebut atau sebanyak ± 70% disalurkan melalui Transfer 
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Ke Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Dana 

Penyesuaian yang diperuntukkan untuk pembiayaan operasional pendidikan 

maupun biaya investasi pendidikan.Dari dana transfer ke daerah yang disalurkan, 

di antaranya pada Dana Penyesuaian berupa tunjangan profesi guru (BPKP, 2014). 

Alokasi bagi daerah berdasarkan jumlah guru yang bersertifikasi profesi, sebesar 

satu kali gaji pokok setiap bulan selama 12 bulan dalam setahun. 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pada tahun 2010 penyaluran dana BOS 

mengikuti skema APBN yang disalurkan dari Provinsi langsung ke sekolah, mulai 

tahun 2011 berubah menjadi mekanisme transfer ke daerah (Kabupaten/Kota) 

dalam bentuk dana penyesuaian untuk BOS. Menurut Petunjuk Teknis Penggunaan 

Dana BOS tahun 2011, tujuan utama BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan 

akses, peningkatan  mutu, relevansi, dan daya saing serta untuk tata kelola 

akuntabilitas dan pencitraan publik. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri 

terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf 

internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). 

2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam 

bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. 

3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. 

Pengalokasian dana penyesuaian untuk program Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) pada pendidikan dasar dengan penyelenggaraan wajib belajar 9 

tahun, mengurangi banyaknya angka putus sekolah dan meingkatkan angka 

partisipasi sekolah terutama bagi masyarakat tidak mampu. BOS berkontribusi 
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dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia butuh proses yang panjang 

karena pemberian dana BOS hanya sampai jejang SMP saja. 

Dana Insentif  Daerah (DID), DID adalah alokasi yang bersumber dari 

anggaran pendidikan dalam APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan 

pencapaian kinerja Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Ekonomi dan 

Kesejahteraan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang pedoman umum dan 

alokasi DID (2011-2014) tujuan utama dialokasikannya DID kepada daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah untuk mendorong agar daerah berupaya untuk 

mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan 

opini Badan Pemeriksaan Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan 

mendorong agar daerah berupaya untuk selalu menetakan APBD secara tepat 

waktu. Menurut pedoman umum Dana Insentif Daerah, DID digunakan untuk 

kegiata-kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan yang dicantumkan 

dalam APBD. Kegiatan yang tidak dapat didanai oleh DID yaitu dana 

pendampingan DAK, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan kedinasan, 

dan hibah kepada perusahaan daerah. 

 

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programe (UNDP) 

pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human 

Development Report (HDR). Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen 

dasar kualitas hidup. IPM pertama kali disusun BPS pada tahun 1996, saat itu angka 
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IPM Indonesia tercatat 67,70. Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia 

menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam 

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk 

oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan 

standar hidup layak. 

Sumber : UNDP, 2015 

Gambar 2.4 

Perubahan Dimensi IPM 

Perhitungan IPM UNDP digunakan untuk perbandingan kemajuan 

pembangunan manusia antar negara. Sementara itu, Badan Pusat Statistik 

mengaplikasikan perhitungan IPM tersebut untuk melihat kemajuan pembangunan 

manusia di Indonesia baik pada level Provinsi maupun level Kabupaten/Kota. 
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Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam perhitungan IPM. Tahun 

2010 UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga 

dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar 

hidup layak, namun menggunakan indikator yang berbeda yaitu angka harapan 

hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto 

(PNB) per kapita.  

Sedangkan BPS juga melakukan beberapa penyesuaian pada perhitungan 

IPM, yaitu pada komponen pendidikan dan ekonomi. Pada komponen pendidikan, 

BPS menggunakan Harapan lama sekolah  (MYS) bukan Angka Partisipasi Sekolah 

(APS) karena APS merupakan indikator input, sementara MYS merupakan 

indikator output yang lebih mampu menggambarkan pencapaian di bidang 

pendidikan. Kemudian pada komponen ekonomi, BPS menggunakan Purchasing 

Power Parity (PPP) dengan pendekatan pengeuaran per kapita per tahun 

disesuaikan karena lebih mampu menggambarkan daya beli masyarakat 

dibandingkan dengan Gross Domestic Product (GDP). 

Menurut Indikator Ekonomi dan Sosial Indeks Jawa Timur tahun 2010, 

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi 

dasar. Dimensi tersebut mencakup umur yang panjang dan sehat, pengetahuan, dan 

kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas 

karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka 

harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan 

digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. 

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan 
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daya beli (Purchasing Power Parity). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap 

sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengluaran per 

kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk 

hidup layak. 

Indeks Pembangunan Manusia dapat dihitung sebagai berikut : 

𝐼𝑃𝑀 = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 (𝐴𝐻𝐻 + 𝑃 + 𝑃𝑃𝑃) 

Keterangan : 

IPM = Indeks Pembangunan Manusia 

AHH = Indeks Angka Harapan Hidup 

P  = Indeks Pendidikan 

PPP = Purchasing Power Parity 

 

 

Sumber : HDR (Human Development Report), 2015 

Gambar 2.5 

Dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
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Fokus pembangunan manusia saat ini tidak hanya sebagai obyek dalam proses 

produksi, tetapi bisa pula sebagai subyek yang strategis dalam membawa kemajuan 

dan kemakmuran suati daerah. Manusia sebagai kekayaan sebuah bangsa memiliki 

hak untuk mendapat pilihan hidup yang layak dan untuk terus meningkatkan 

kehidupannya. Sehingga pembangunan manusia menjadi sangat penting untuk 

dicermati selain pembangunan ekonomi. Melalui pembangunan ekonomi yang 

berkembang cepat dan berkualitas akan sangat kuat pengaruhnya terhadap 

pembangunan manusia. Pembangunan manusia yang sangat mendasar terkait 

dengan keinginan untuk mendapatkan harapan hidup yang panjang, memiliki ilmu 

pengetahuan, dan memperoleh banyak pilihan dalam mebelanjakan penghasilnya. 

Manfaat IPM menurut BPS, bahwa IPM merupakan indikator penting 

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia 

(masyarakt/penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan 

suatu wilayah/negara, bagi Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain 

sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator 

penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Todaro dan Smith (2006), Salah 

satu manfaat utama HDI adalah untuk menunjukkan bahwa suatu negara 

sesungguhnya dapat berkinerja jauh lebih baik sekalipun tingkat pendapatannya 

rendah. Sebaliknya, tingkat pendapatan yang tinggi tidak selamanya diikuti dengan 

capaian pembangunan manusia yang tinggi pula. 

IPM diciptakan untuk menekankan bahwa orang-orang dan kemampuan 

mereka harus menjadi kriteria utama untuk menilai perkembangan suatu negara, 

tidak pertumbuhan ekonomi saja. HDI juga dapat digunakan untuk 
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mempertanyakan pilihan kebijakan nasional, menanyakan bagaimana dua negara 

dengan tingkat yang sama dari GNI per kapita dapat berakhir dengan hasil 

pembangunan manusia yang berbeda. Kontras ini dapat merangsang perdebatan 

tentang prioritas kebijakan pemerintah.  

Lebih lanjut, HDI menunjukkan bahwa perbedaan dalam pendapatan lebih 

besar dibandingkan dengan perbedaan dalam indikator pembangunan lainnya, 

paling tidak di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, HDI mengingatkan kita 

bahwa pembangunan yang sesungguhnya berarti pembangunan manusia dalam arti 

luas, bukan sekedar pendapatan yang lebih tinggi. Banyak negara, seperti negara-

negara produsen minyak yang berpendapatan tinggi, telah dinyatakan mengalami 

“pertumbuhan tanpa pembangunan”. Kesehatan dan pendidikan adalah input 

(masukan) bagi fungsi produksi nasional dalam perannya sebagai komponen modal 

manusia (human capital), yang berarti investasi produktif dalam sumber daya 

manusia. Peningkatan kesehatan dan pendidikan merupakan tujuan tersendiri yang 

penting dari upaya pembangunan.  

Angka IPM berkisar antara 0 sampai 100. Semakin mendekati 1 maka hal 

tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Badan 

Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan 

IPM menjadi 4 kelompok, yaitu : 

1. Sangat tinggi, jika nilai IPM lebih atau sama dengan 80 (IPM  ≥ 80) 

2. Tinggi, jika nilai IPM berada diantara sama dengan 70 dan 80 (70 ≤ IPM < 

80) 
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3. Sedang, jika nilai IPM berada diantara sama dengan 60 dan 70 (60 ≤ IPM < 

70) 

4. Rendah, jika nilai IPM kurang dari 60 (IPM < 60) 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2011 

Gambar 2.6 

Skenario Pembangunan Manusia 

 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator output, keberhasilan dan 

kegagalan pembangunan manusia ditentukan oleh kualitas input dan prosesnya. 

Input yang baik saja tidak cukup untuk menghasilkan pembangunan manusia yang 

berkualitas. Keberhasilan pembangunan manusia merupakan sinergi antara 

pembangunan dengan proses yang terjadi. Untuk menjamin bahwa output 

pembangunan manusia berkualitas, diperlukan strategi yang komprehensif dan 

menyeluruh terhadap rangkaian input dan proses pembangunan manusia. Dalam 

perspektif input-output perancangan pembangunan manusia, ada tiga skenario yang 

mungkin terjadi dalam keseluruhan proses pembangunan manusia. 
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Setiap dimensi yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia harus 

dipahami secara menyeluruh karena setiap dimensi memiliki indikator input dan 

indikator proses. Kedua indikator ini dapat digunakan sebagai kerangka acuan 

untuk memastikan bahwa input dan proses pembangunan manusia berkualitas dan 

baik. Karena itu, identifikasi input dan proses pada setiap dimensi diperlukan 

sebagai langkah awal mencaai pembangunan manusia yang baik. Skenario 

pembangunan manusia tidak hanya memfokuskan perhatian pada input 

pembangunan, tetapi juga pada proses pembangunan. Proses memegang peranan 

penting dalam menciptakan output pembangunan. Untuk menjamin tercapainya 

output pembangunan manusia yang baik dan berkualitas, hal penting yang harus 

dilakukan adalah memahami berbagai indikator proses pada setiap dimensi. 

Pemahaman ini sama pentingnya dengan pemahaman tentang input pembangunan 

manusia. 

 

8. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 

DAU merupakan Unconditional grant yang penggunaannya bebas adalah 

bentuk transfer dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal yang 

memberikan keleluasaan kepada daerah penerima untuk mengalokasikannya sesuai 

dengan prioritas Daerah (local priorities). Dengan kata lain, tujuan pemberian grant 

ini adalah untuk mendukung ketersediaan dana bagi Pemerintah Daerah dalam 

menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan (World Bank, 2010). Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu outcame dari alokasi DAU untuk 

mengatasi kesenjangan fiskal. Wilayah dengan IPM rendah diberikan anggaran 
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lebih banyak sehingga secara perlahan dapat meningkatkan IPM. Sesuai dengan 

pernyataan BPS mengenai manfaat IPM yaitu digunakan sebagai salah satu alokator 

penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Jadi tinggi rendahnya DAU yang diterima 

daerah salah satu penentuannya dilihat dari Indeks Pemabnagunan Manusianya. 

Damayanti (2014) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki 

jumlah yang relatif lebih besar bila dibandingkan dengan pendapatan daerah 

lainnya. Hal ini dapat terjadi karena proporsi DAU untuk Provinsi sebesar 10%, 

sedangkan proporsi DAU untuk Kabupaten/Kota sebesar 90%. Wilayah dengan 

IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalan karena memperoleh 

alikasi dana yang berlebih, dengan kata lain semakin tinggi DAU maka akan 

semakin menaikkan IPM. Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung 

dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut. 

 

9. Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

tentang Pemerintah Daerah pasal 298 menyatakan bahwa belanja DAK 

diperioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan 

nonfisik. DAK dialokasikan untuk membantu daerah  mendanai pembangunan fisik 

yaitu pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana dasar yang merupakan 

prioritas nasional yang mempunyai nilai ekonomis panjang seperti pembangunan 

rumah sakit, perbaikan sarana prasarana pendidikan, pembangunan infrastruktur 

jalan, dan sebagainya. Jadi Pemerintah Pusat mengalokasikan DAK untuk 
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pelayanan publik dasar yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan tujuan 

mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah. Hal ini akan bedampak 

pada kesejahteraan publik yang akan tercermin dalam Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) yang merupakan wujud dari pembangunan daerah. 

Setyowati dan Suparwati (2012) menyatakan bahwa DAK mampu 

mendorong Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan mutu kualitas 

pembangunan manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal yang secara 

otomatis berorientasi pada kesejahteraan publik. Sebab DAK yang apabila dikelola 

dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan 

kesehatan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. 

 

10. Hubungan Dana Penyesuaian terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2016, Dana 

Penyesuaian adalah dana dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka 

melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Alokasi Dana penyesuaian mendukung dalam pembentukan kualitas 

sumber daya manusia melalui pendidikan seperti tambahan penghasilan, tunjangan 

profesi guru, BOS, dan DID. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik 

setiap masyarakat akan mampu berdaya saing dalam pemenuhan kebutuhan hidup 

sehingga mencapai target kesejahteraan suatu daerah yang di ukur dari Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin meningkat.  
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Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah 

 

Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM), Y 

Dana Alokasi 
Umum (DAU), X1 

Dana Penyesuaian, 
X3 

Transfer Pemerintah 
Pusat ke Daerah 

Otonomi Daerah 
(Desentralisasi Fiskal) 

Transfer Dana 
Perimbangan 

Transfer 
Pemerintah Lainnya 

Pengeluaran Pemerintah 
Pusat 

Belanja Pemerintah 
Daerah 

Pembangunan Daerah 

Dana Alokasi 
Khusus (DAK), X2 



49 
 

C. Perumusan Hipotesis 

H1 : Di duga variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap 

 Indeks Pembangunan Manusia 

H2 : Di duga variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap 

 Indeks Pembangunan Manusia 

H3 : Di duga variabel Dana Penyesuaian berpengaruh signifikan terhadap 

 Indeks  Pembangunan Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


