
BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Terwujudnya kemandirian di suatu daerah, pemerintah daerah yang semakin

responsif  terhadap  masyarakatnya,  dan  meningkatnya  partisipasi  publik  dalam

pembangunan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan

pelayanan  publik  dibutuhkan  pelaksanaan  otonomi  daerah  untuk  tercapainya

kesejahteraan rakyat. 

Adanya otonomi, pemerintah daerah diberi hak wewenang untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dengan

demikian  pemerintah  pusat  bertekad  untuk  memberikan  kebebasan  atau

keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk berusaha meningkatkan pendapatan

asli daerahnya disisi lain hal tersebut dapat melemahkan subsidi dari pemerintah

pusat agar tidak menggangu perkembangan ekonomi maupun jalannya pemerintah

didaerahnya.

Tekad  pemerintah  pusat  untuk meningkatkan  peranan  pemerintah  daerah

dalam mengelola daerahnya sendiri dipertegas dengan lahirnya undang- undang

otonomi daerah yang terdiri dari Undang–Undang Republik Indonesia Nomer 22

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang–Undang Republik Indonesia

Nomer 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan  demikian  Pemerintah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau

pemerintah  pusat  siap  untuk  melaksanakan  suatu  sistem  pemerintahan  yang
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meletakkan  peranan  pemerintah  daerah  pada  posisi  yang sangat  penting  untuk

meningkatkan kesejahteraan warga daerah. 

Kesejahteraan daerah dapat diukur dengan melihat standar kehidupan yang

membaik  bagi  masyarakat  sekitar  melalui  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah

tersebut.  Provinsi  Jawa Timur  mengalami  pertumbahan  ekonomi terendah  satu

tingkat di atas Provinsi Jawa Tengah diantara provinsi lain di Jawa. Secara umum

pada triwula III 2017, empat provinsi di kawasan Jawa mengalami peningkatan

kinerja  ekonomi  dibandingkan  triwulan  II  2017,  yaitu  DKI  Jakarta,  Banten,

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) , dan Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Jawa Timur di triwulan III 2017 sebesar 5,2% meningkat dibandingkan

triwulan II 2017 sebesar 5,1% (Bank Indonesia, 2017).

Dari  sisi  permintaan,  perbaikan  kinerja  investasi  merupakan  penyebab

utama dari peningkatan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2017.  Peningkatan

kinerja  investasi  disebabkan  oleh  meningkatnya  investasi  non  bangunan  dan

bangunan. Membaiknya investasi dilihat dari indikator Pembentukan Motal Tetap

Bruto (PMTB) dari kinerja investasi yang menunjukkan adanya kenaikan sebesar

6,0% di  triwulan  III  2017 meningkat  dari  triwulan  sebelumnya  sebesar  5,4%.

Peningkatan  investasi  ini  selain  dari  berlangsungnya  kegiatan  pembangunan

infrastruktur  ditopang pula oleh peningkatan  kapasitas  utilisasi  yang dilakukan

oleh dunia usaha. 

Meningkatnya  kinerja  investasi  bangunan  didorong  oleh  masih

berlangsungnya proses kinerja pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah

dan  juga  swasta.  Investasi  bangunan  mengalami  peningkatan  dari  tahun
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sebelumnya yakni sebesar 6,2% dibandingkan sebelum triwulan III 2017 sebesar

5,7%. Peningkatan investasi bangunan terlihat dari masih berlangsungnya proses

pembangunan infrastruktur  yakni  antara lain :  proyek pembangunan pelabuhan

Marina  di  Banyuwangi,  Gili  Mas  Marina  Lombok,  pembangunan  jalan  tol

Surabaya-Kertasono,  pembangunan  tol  Solo-Ngawi.  Kemudian  meningkatnya

kinerja investasi non bangunan dari yang awalnya sebesar 5,2% meningkat pada

triwulan III 2017 sebesar 5,4 %. 

Selain  investasi  daerah  meningkat,  konsumsi  pemerintah  daerah  juga

mengalami  peningkatan.  Pada  triwulan  III  2017  tercatat  bahwa  peningkatan

konsumsi  pemerintah  sebesar  2,6%.  Peningkatan  ini  disebabkan  oleh

meningkatnya  kompenen  realisasi  belanja  operasi  yang  pada  realisasi  secara

kumulatif pada triwulan III 2017 mencapai Rp13,69 triliun atau 61,46% dari pagu

anggaran  2017  dan  mengalami  peningkatan  sebesar  32,42%.  Peningkatan  ini

didorong  oleh  peningkatan  realisasi  belanja  pegawai  yang  tumbuh  sebesar

110,38% mencapai Rp4,33 triliun.

Nilai APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp27,93 triliun naik

sebesar 16,74%. Sumber utama kenaikan ini didapatkan dari pendapatan transfer

yang mengalami peningkatan sebesar 40,58% dari yang awalnya Rp9,27 triliun

menjadi  Rp13,03  triliun,  meningkatnya  transfer  pemerintah  ini  disebabkan

meningkatnya  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  sebesar  3,02%  yakni  Rp19,24  triliun.

Peningkatan  pendapatan  tidak  berbanding  lurus  dengan  pengeluaran  belanja

dimana  total  anggaran  pengeluaran  pemerintah  di  Jawa  Timur  tahun  2017

mencapai Rp170,49 triliun untuk anggaran belanja.
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Anggaran Pendapatn Belanja Daerah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada

tahun 2017 sendiri sebesar Rp83 triliun sedangkan untuk anggaran belanja dan

transfer  melebihi  anggaran  pendapatan  sebesar  Rp88,2  triliun  dengan  defisit

anggaran kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp5,1 triliun lebih rendah dari

tahun  sebelumnya  2016  sebesar  Rp11,4  triliun.  Dengan  anggaran  pendapatan

kabupaten/kota tersebut  komponen terbesar bersumber dari  pendapatan transfer

78% dari total anggaran yaitu sebesar 64,7 triliun (BPKAD Jawa Timur, 2017).

                          Sumber : BPKAD Jawa Timur 2017

Gambar 1.1.Proporsi Kompenen Anggaran Pendapatan APBD

Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Gambar  1.1  di  atas  dapat  menunjukkan  masih  tingginya  ketergantungan

Provinsi  Jawa  Timur  terhadap  dana  dari  pemerintah  pusat  yaitu  transfer  dari

pemerintah  pusat  yang  mencapai  Rp6,4  Triliun  atau  78%,  jika  dibandingkan

dengan PAD sebesar Rp15,9Triliun atau 19%. Berdasarkan realisasi pendapatan

APBD kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami peningkatan mencapai 75,65%

dari  tahun  sebelumnya  68,03%  dari  pagu  anggaran.  Peningkatan  realisasi

pendapatan  ini  dikarenakan  pendapatan  transfer  mendominasi  perolehan
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pendapatan  sebesar  76,15%  dari  total  pendapatan  dan  naik  mencapai  3,27%.

Pendapatan  asli  daerah  yang  seharusnya  menjadi  sumber  utama  dan  menjadi

penopang  kinerja  ekonomi  di  Jawa  Timur  tidak  berjalan  dengan  baik,  karena

masih tingginya bantuan dari pemerintah pusat yang menjadi sumber utama untuk

mendukung kinerja ekonomi tersebut. 

Berdasarkan  data  Dana  Alokasi  Umum yang dipublikasi  oleh  Direktorat

Jendral Perimbangan Keuangan tahun 2017 Provinsi Jawa timur  memiliki Jumlah

Dana  Alokasi  Umum  terbesar  setelah  Provinsi  Jawa  Tengah  yakni  sebesar

Rp3.687.183.876.000,00 dan setiap tahunnya dari tahun 2013-2017 Provinsi Jawa

Timur  termasuk  ke  dalam  provinsi  yang  mendapatkan  DAU  terbesar  dari

pemerintah  pusat  dengan  rata-rata  DAU  pada  tahun  2013  –  2017  sebesar

Rp2.089.304.085.400,00  berdasarkan  data  Tabel  1.1  yang  terlampir.  DAU

merupakan dana transfer yang diberasal  oleh pemerintah pusat yang kemudian

diberikan   kepada  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  Tabel  1.2  dapat  diketahui

secara umum dimana  dari data tersebut  menunjukkan dana transfer yang berasal

dari  pemerintah pusat yang kemudian diberikan kepada daerah setiap tahunnya

pada  tabel  tersebut  mengalami  kenaikan,  dan  pada  tahun  2017  mengalami

kenaikan  tertinggi  yaitu  sebesar  43%  yang  dapat  menunjukkan  bahwasanya

Provinsi Jawa Timur mengalami ketergantungan.
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Tabel 1.2. Daftar Alokasi Transfer APBN ke Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2013-2017 (dalam juta rupiah)

No Jenis Transfer
Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

A
Dana Perimbangan

      2.773.89
4 

       3.485.
336 

       3.115.
619 

    9.039.0
03 

   13.025.4
90 

1
Dana Bagi Hasil

      1.055.60
2 

       1.516.
912 

       1.462.
318 

    1.849.8
84 

     2.039.6
27 

2
Dana Alokasi Umum

      1.632.64
8 

       1.866.
548 

       1.587.
261 

    1.672.8
78 

     3.687.1
83 

3
Dana Alokasi Khusus           85.644 

          101.
875 

           66.0
39 

    5.516.2
40 

     7.298.6
79 

B

Dana Otsus dan 
Penyesuaian

      2.660.81
5 

       2.799.
451 

       3.669.
684 

         62.3
65 

           7.50
0 

 
Jumlah

      5.434.70
9 

       6.284.
787 

       6.785.
303 

    9.101.3
68 

   13.032.9
90 

Sumber: Data diolah, DJPK Jawa Timur (2013-2017)

Transfer  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  dapat

dilihat  dari  tabel  di  atas.  Berdasarkan Tabel  1.2 diketahui  bahwasannya setiap

tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2017 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa

Timur  mendapatkan  transfer.  Dari  tabel  alokasi  transfer  di  atas  setiap  tahunya

mengalami kenaikan dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan alokasi

transfer sebesar Rp13.032.990. Bintoro, (2011) Flypaper Effect merupakan suatu

kondisi ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak yang

berasal dari transfer pemerintah pusat atau disebut  grants atau spesifiknya pada

transfer  tidak  bersyarat   unconditional  grants  dari  pada  pendapatan  asli  dari

daerahnya. Jika pemerintah daerah merespon dana DAU lebih banyak digunakan

dari pada PAD maka daerah tersebut mengalami Fenomena Flypapper Effect.
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Gambar 1.2. Grafik Kemampuan Daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran (2017) dalam triliun rupiah

 Pada Gambar 1.2 di atas  menggambarkan kemampuan keuangan daerah

kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  timur  yang  menunjukkan  masih  tingginya

ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  dimana  dari  38

kabupaten dan kota terdapat  29 kabupaten dan 8 kota yang memiliki jumlah DAU

lebih besar dibandingkan dengan PAD atau dalam hal  ini  dikatakan terjadinya

Fenomena Flypapper Effect  yang dapat menjelaskan kemandirian kabupaten/kota

di Provinsi Jawa Timur masih rendah. 

Dengan  permasalahan  pemerintah  daerah  yang  masih  menggantungkan

sumber  pendanaanya  pada  transfer  pemerintah  pusat  sebagai  belanja  dan

pembangunan apakah dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pegawai, dana bagi
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hasil,  dan  investasi  daerah  yang sudah dijelaskan  di  atas,  dengan  hal  tersebut

dapat menjadi kebijakan perimbangan keuangan untuk tata kelola pemerintah.

A. Rumusan Masalah 

Bagaimana  pengaruh Belanja pegawai,  Investasi Daerah, dan Dana Bagi

Hasil terhadap Fenomena Flypaper Effect di Provinsi Jawa Timur.

B. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh  Belanja Gegawai, Investasi

Daerah,  dan  Dana Bagi  Hasil  terhadap  Fenomena  Flypaper  Effect  di  Provinsi

Jawa Timur.

C. Batasan Masalah  

Agar  penelitian ini  tidak menyimpang dan tidak melebar  dari  tema yang

akan diteliti,  maka perlu adanya batasan masalah  dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini hanya dibatsi pada masalah mengenai Belanja Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dari  penelitian  yang dilakukan  diharapkan dapat  memberikan  wawasan

untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dapat memberikan gambaran dan juga

informasi  yang  dapat  berguna  untuk  pemerintah  pusat  dan  daerah  pada  saat

menyusun kebijakan strategi yang berkenaan dengan Belanja Pegawai, Investasi

Daerah, dan Dana Bagi Hasil, dan Fenomena Flypapper Effect.
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2. Bagi Peneliti Lain

Dari penelitian ini diharapkan  menjadi bahan referensi dan juga informasi

untuk peneliti  lainnya dalam melakukan penelitian  yang lebih lanjut  mengenai

Belanja Pegawai, Investasi Daerah, Dana Bagi Hasil,  dan Fenomena Flypapper

Effect.


