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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

      Krisis ekonomi yang pada awal tahun 1996 dan puncaknya pada tahun 1997 

mendorong pemerintah pusat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada 

daerah untuk pengelola keuangannya sendiri sehingga di harapkan daerah dapat 

membiayai pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri (Azhar, 

2008). Ftriyanti dan Pratolo (2009) menyatakan otonomi daerah merupakan 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat 

mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat 

karena kebijakan sentralisasi tidak mampu mengatasi masalah pembangunan. 

      Otonomi daerah diberlakukan dengan di terbitkannya UU No 22 dan 25 tahun 

1999 kemudian direvisi melalui UU No 32  tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah. Dengan diberlakukannya UU mengenai otonomi daerah pemerintah 

daerah diharapkan dapat mengelolah sumber daya yang dimilikinya serta 

melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik, sehingga dapat berdampak 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat  daerahnya (Hendra dan Maryati, 

2009). 
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      Bicara mengenai wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak 

semua kewenangan diserahkan kepada daerah, hal-hal yang di anggap vital dan 

membutuhkan keselarasan masih di urus oleh negara, kewenangan yang tidak 

diserahkan ke daerah yaitu: 

1. Politik Luar Negeri 

2. Pertahanan 

3. Keamanan  

4. Yustisi 

5. Moneter dan fiskal Nasional, dan 

6. Agama 

      Di luar enam hal tersebut daerah diberikan kewenangan yang penuh untuk 

menentukan prioritas pembangunan dan mengelola segala potensi daerahnya 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerahnya. 

      Menurut Mardiasmo (2000), permerintah dituntut untuk melakukan perubahan 

yang mendasar pada sistem pemerintahan yang ada. Salah satu perubahan dasar 

tersebut adalah penyelangaraan otonomi yang luas, untuk menghadapai era 

globalisasi, otonomi daerah merupakan tuntutan masyarakat daerah sebagai reaksi 

atas ketidakadilan ekonomi yang mereka terima selama ini.  

      Pemberian otonomi secara luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan,serta potensi 
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keanekaragaman daerah, secara nyata diharapkan bahaya disintegrasi yang selama 

ini mengancam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat diminimkan.  

      Pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah 

pusat belum dapat berjalan dengan baik, karena masih banyak terjadi kesenjangan 

antara daerah di Indonesia serta masih dominannya campur tangan pemerintah 

dalam sisi penerimaan daerah (Adi,2005). 

Gambar 1.1 

Tren Realisasi Pendapatan Daerah Perjenis Pendapatan TA 2009-2013 
 

  

Sumber: Direktoral Jendral Perimbangan Keuangan Republik indonesia (DJPK RI) 

      Dari data terakhir DJPK pada gambar 1.1 menjelaskan jika pada tahun 2010-

2011  PAD  sebesar 34,6% atau sebesar Rp.28,09 triliun,namun pada tahun 2012-

2013 juga cukup besar yaitu Rp.26,04 triliiun dan peningkatan PAD juga 

mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 14,73% atau Rp.6,35 triliun. 

Tren realisasi dana perimbangan secara nasional juga mengalami kenaikan harga 

berlaku maupun harga konstan. Dana perimbangan mengalami kenaikan sejak 
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tahun 2009 hingga 2013, dari Rp.281 triliun menjadi Rp.442,76 triliun dan bila 

dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 17,64% atau Rp.60,83 triliun dan 

kenaikan pada tahun 2013 tidak terlalu signifikan, hanya sebesar 9,14% atau 

Rp.37,07 triliun. Menurut harga konstan, dana perimbangan juga mengalami 

kenaikan walaupun secara presentasi jauh lebih rendah dari harga yang berlaku. 

Tahun 2012 naik sebesar 12,57% atau Rp.14,82 triliun dan pada tahun 2013 naik 

sebesar 4,56%  atau Rp.6,05 triliun.  

      Bhinadi (2010) mengungkapkan bahwa adanya ketidakseimbangan 

pembangunan antara jawa dengan pulau-pulau lain, atau antara kawasan Barat 

Indonesia (KBI) dengan kawasan Timur Indonesia (KTI). Berkaitan dengan hal 

tersebut pemerintah daerah harus pandai dalam penyelenggarakan 

pemerintahanya, sehingga tercipta tatakelola yang baik serta adanya evaluasi yang 

berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran 

kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam 

mencapai pemerintahan yang baik (Halacmi, 2005). 

      Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk 

menggali dan mengelolah sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi 

kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada 

masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya 

kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan 

dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batasan-batasan yang 

ditemtukan peraturan perundang-undangan (Syamsi,1986). 
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      Selain itu, tuntutan-tuntutan kinerja keungan pemerintah daerah perlu 

dilakukan karena adanya fakta masih buruknya kinerja pemerintah daerah di 

Indonesia. Masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah 

sehingga hal tersebut berdampak pada buruknya penilaian kinerja pemerintah 

daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pengukuran kinerja 

keuangan daerah adalah sesuatu yang penting untuk di lakukan. 

      Nusa Tenggara Timur adalah salah satu daerah dikawasan timur indonesia 

yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat hal ini tercermin 

melalui tabel 1.1 dimana dapat dilihat jika proporsi  maka dari itu diperlukan 

adanya analisis kinerja keuangan pemda Nusa Tenggra Timur untuk dapat 

mengetahui seberapa besar efektifitas pelaksanaan otonomi daerah provinsi Nusa 

Tenggara Timur, dimana bisa dilihat pada tabel proporsi PAD (Pendapatan Asli 

Daerah) sangat kecil yaitu hanya sebesaar 3% sampai 9%, dimana dominasi dana 

perimbangan jauh lebih besar nilainya dari dana PAD (Pendapatan Asli Daerah). 
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Tabel 1.2 

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Nusa 
Tenggara Timur Tahun 2014: 

Kabupaten dan Kota 

Proporsi PAD 
Proporsi 

DP 

Proporsi  
Pendapatan 

lain lain 

Kab. Alor 6% 85% 9% 

Kab. Belu 8% 79% 13% 

Kab. Ende 6% 80% 13% 

Kab. Flores Timur 5% 83% 13% 

Kab. Kupang 7% 80% 13% 

Kab. Lembata 5% 88% 7% 

Kab. Manggarai 7% 84% 8% 

Kab. Ngada 6% 85% 9% 

Kab. Sikka 6% 82% 12% 

Kab. Sumba Barat 6% 89% 5% 

Kab. Sumba Timur 5% 87% 7% 

Kab. Timor Tengah 
Selatan 5% 83% 13% 

Kab. Timor Tengah Utara 4% 86% 10% 

Kota Kupang 9% 73% 17% 

Kab. Rote Ndao 4% 91% 5% 

Kab. Manggarai Barat 5% 85% 9% 

Kab. Nagekeo 4% 85% 10% 

Kab. Sumba Tengah 4% 91% 4% 

Kab. Sumba Barat Daya 6% 87% 7% 

Kab. Manggarai Timur 3% 89% 7% 

Kab. Sabu Raijua 5% 94% 1% 

Kab. Malaka 4% 81% 15% 
Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (DJPK RI) 

      Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu adanya penilaian kinerja keuangan 

daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melihat 

seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi 

daerah karena salah satu kunci sukses dari pembaharuan dalam sektor publik 

adalah dengan melakukan pengukuran kinerja keuangan daerah (Greiling 2005) 
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B. Rumusan Masalah 

      Berdasarakan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai beriku: 

      Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur.   

 
C. Batasan Masalah 

      Penelitian ini hanya membahas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan 

Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014. 

 

D. Tujuan Penelitian 

      Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis Kinerja 

Keuangan Kabupaten dan Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

      Data yang terkumpul dan terolah merupakan penunjang jawaban atas 

pertanyaan yang dikemukaan dalam rumusan masalah, sedangkan konsep yang 

tersusun merupakan bentuk bentuk dari verbal jawaban atas pertanyaan tersebut 

ditambah gagasan relevan dari pihak penelitian. Tiap hasil penelitian pada 

prinsipnya harus berguna sebagai penunjang praktek pengambilan keputusan 

dalam arti yang luas.Atas dasar hal tersebut, maka penelitian  ini di harapkan 

memberikan manfaat berupa : 
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1. Menjadi refrensi mahasiswa untuk mengetahui kinerja Pemerintah

Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Untuk memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan

ilmu ekonomi khususnya masalah kinerja pemerintah daerah.


