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PENGEMBANGAN INTEGRATED FINANCIAL MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEM (IFMIS) DI INDONESIA

Sudarto
Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi
sudartodwi@kemenkeu.go.id
ABSTRACT
Integrated Financial Management Information System (IFMIS) has been developed since the last decade. Apart from the
dynamics of IT development aiming at simplifying the business process to be faster, more efficient and transparent, the
development of IFMIS in Indonesia has not yet been completed. This paper investigates how far IFMIS has been developed in
Indonesia compared to the best practice and identifies the gap between the best practice and existing implementation of IFMIS
in Indonesia. Using recent literature and observation on IFMIS policy making, this paper finds that there is still a wide gap
between technology advancement and the existing status of IFMIS development. The utilization of cutting-edge technology
such as Data Warehouse (DW) needs to be considered, apart from ensuring the existing IFMIS development has been put in
practice properly. This paper contributes to the current IFMIS development in Indonesia by giving a recommendation, among
others, to complete the implementation of SAKTI, implement sustainable development all components supporting IFMIS, and
adoption of cutting-edge technology. With its specific context of developing countries, this paper also contributes to the
development of IFMIS in other developing countries and similar jurisdictions.
KATA KUNCI:
IFMIS, Kemajuan Teknologi, Perkembangan IT
ABSTRAK
Integrated Financial Management Information System (IFMIS) telah dikembangkan di Indonesia sejak satu dekade terakhir.
Pengembangan IFMIS belum usai karena adanya dinamika pengembangan IT yang bertujuan untuk mensimplifikasi proses
bisnis sehingga semakin efisien, cepat, dan transparan. Tujuan artikel ini adalah melakukan investigasi mengenai sejauh
mana IFMIS telah dikembangkan di Indonesia dan gap yang terjadi antara praktik terbaik internasional dan implementasi
IFMIS saat ini dengan menggunakan literatur terbaru terkait IFMIS dan observasi atas perumusan kebijakan IFMIS yang
saat ini telah dilakukan. Berdasarkan analisis literatur, kajian ini menemukan masih adanya kesenjangan antara kemajuan
teknologi dan kondisi pengembangan IFMIS saat ini. Penggunaan teknologi termuktahir seperti Data Warehouse (DW)
patut dipertimbangkan, disamping memastikan bahwa pengembangan IFMIS yang ada saat ini telah terlaksana dengan
baik. Artikel ini berkontribusi bagi pengembangan IFMIS di Indonesia saat ini dengan memberikan rekomendasi terkait
implementasi SAKTI, pengembangan berkesinambungan semua komponen pendukung IFMIS, adopsi berbagai elemen
teknologi termuktahir. Dengan konteks spesifik yang dimiliki Indonesia, artikel ini juga berontribusi bagi pengembangan
IFMIS di negara berkembang dan jurisdiksi serupa lainnya.
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1. PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang

Melalui
cetak
biru
Transformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan (TKKemenkeu) yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) No. 36/PMK. 01/2014,
Kementerian
Keuangan
(Kemenkeu)
mempertajam visinya yaitu: “…menjadi penggerak
utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
inklusif di abad ke-21.” Visi tersebut diwujudkan
melalui tema transformasi yang telah ditetapkan
oleh Kemenkeu, antara lain, memperkuat
akuntabilitas berbasis outcome, merampingkan
proses bisnis, mempercepat digitalisasi dalam
skala besar1, membuat struktur organisasi lebih
‘fit-for-purpose’ dan efektif (Kemenkeu, 2014).
Sejalan dengan visi Kemenkeu, digitalisasi
dalam pengelolaan keuangan negara secara
berkesinambungan diimplementasikan dengan
mempertimbangkan kemajuan teknologi yang ada.
Best practice di dunia internasional menunjukkan
bahwa pengelolaan keuangan negara selalu
didukung oleh Information Technology (IT)
operational backbone yang kuat, yang biasa disebut
IFMIS
(Integrated
Financial
Management
Information System). Kemenkeu sudah mulai
mengembangkan IFMIS, dengan SPAN sebagai
core-nya, namun masih banyak hal yang perlu
terus dikembangkan. Hal tersebut disebabkan oleh
beberapa alasan yaitu Enterprise Architecture (EA)
Kemenkeu saat ini belum selesai disusun, fungsi
SPAN hanya mencakup fungsi pelaksanaan
anggaran (Treasury) tanpa Budgeting dan sistem
lain (Others), belum tersedianya Data Warehouse
(DW) untuk kebutuhan analisis, dan penggunaan
teknologi digital yang masih terbatas. Terlebih,
bila dibandingkan dengan tren IFMIS terkini,
dimana a powerful Data Warehouse (DW) dan
disruptive-digital
technology,
termasuk
SMACIT(Social Media, Mobile Apps, Data Analytics,
Cloud, Internet of Things), dan teknologi terkini
lainnya sudah biasa digunakan mendukung IFMIS
sesuai dengan perkembangan di Era Industri 4.0
(Dener, 2018; Gupta et al, 2017). Data Warehouse
(DW) merupakan database yang didesain untuk
mengumpulkan,
mengintegrasikan,
dan
menyimpan informasi dari beberapa sumber untuk
berbagai pemangku kepentingan untuk analisis
dan pengambilan keputusan (Uña et al, 2019).

melaporkan seluruh transaksi keuangan, analisis
anggaran yang terkonsolidasi dan dapat
diandalkan, serta alat monitoring dan publikasi
informasi. Penggabungan antara FMIS dengan
sistem lainnya inilah yang merujuk pada istilah
Integrated FMIS (IFMIS). Dengan kapasitas DW
yang kuat, IFMIS berperan dalam peramalan,
perencanaan, monitoring kinerja, dan pengambilan
keputusan.
McKinsey (2013) menambahkan di era
disruptive-digital, terjadi situasi perubahan cepat
dan fundamental yang dikarakterisasi dengan
perubahan teknologi secara cepat, dampak yang
sangat luas, perubahan nilai ekonomi signifikan,
dan besar-besaran. Beberapa bentuk disruptive
technology, seperti SMACIT, memberikan peluang
untuk menyajikan nilai baru dan menarik untuk
memacu perubahan cepat dan fundamental pada
seluruh sendi-sendi kehidupan.
1.2. Pertanyaan Penelitian
Adapun pertanyaan penelitian yang akan
dijawab dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana
current status IFMIS di Kemenkeu dan gap dengan
best practice/tren di dunia internasional?; (2)
bagaimana usulan solusi untuk memperkecil gap
tersebut?; (3) bagaimana IFMIS mendukung TKKemenkeu dan pengelolaan keuangan negara?; dan
(4) bagaimana pilihan skenario IFMIS, termasuk
sistem
terintegrasi
perencanaan
dan
penganggaran?
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah: (1) menilai tingkat
kemajuan pengembangan IFMIS di Kemenkeu2,
dibandingkan best practice dan tren di dunia
internasional, (2) memberikan alternatif usulan
pengembangan IFMIS di Kemenkeu; dan (3)
memberikan rekomendasi yang dapat digunakan
dalam perumusan kebijakan dan praktik
pengembangan IFMIS di Indonesia.
Gambar 1. Kerangka Konseptual

Analisis Gap

Hasil

Menurut Dener & Min (2013), DW berperan
sebagai alat yang menghubungkan FMIS dan
sistem informasi lainnya yang digunakan untuk
Gambar 3. Kerangka konseptual mencatat dan
Memahami TK-Kemenkeu, ‘digitalisasi dalam skala besar’ di
TK-Kemenkeu tersebut berarti pula transformasi. Banyak
organisasi menerapkan digitalisasi, dan yang terjadi hanyalah
digitalisasi. Transformasinya tidak terjadi karena digitalisasi
hanya mengotomasi proses bisnis yang ada (Barsoux &
N.Anand, 2017).
1

Kondisi
Implementasi
IFMIS di
Indonesia

Best Practices
IFMIS

Rekomendasi dan Usulan
Penyempurnaan

IFMIS Kemenkeu sama dengan IFMIS Indonesia, karena IFMIS
Kemenkeu digunakan secara bersama-sama (resources sharing)
oleh seluruh kementerian negara/lembaga (K/L) dan satker
Pemerintah Pusat.
2
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Kerangka konseptual (Gambar 1) yang menjadi
dasar kajian diawali dengan komparasi antara best
practice IFMIS dengan kondisi implementasi di
Indonesia.
Komparasi
tersebut
akan
mengidentifikasi
kesenjangan
(gap)
yang
selanjutnya dianalisis untuk memberikan hasil
penelitian
dan
akan
berujung
pada
rekomendasi/usulan penyempurnaan atas kondisi
di Indonesia.

2. LANDASAN TEORI
2.1.

IFMIS dan Prasyarat IFMIS

Dener et al (2017) mendefinisikan Financial
Management Information System (FMIS) sebagai
serangkaian otomasi solusi terintegrasi yang
memampukan pemerintah untuk merencanakan,
mengeksekusi, dan memonitor anggaran, dengan
membantu dalam prioritasi, eksekusi dan
pelaporan pengeluaran, serta mengawal dan
melaporkan pendapatan. IFMIS meliputi sejumlah
modul pendukung proses fungsional terkait
manajemen keuangan pemerintah (Hashim, 2014).
IFMIS di Indonesia mengelola seluruh transaksi
APBN, yang pada tahun 2019 meliputi target
pendapatan sebesar Rp2.165 triliun, target belanja
sebesar Rp2.461 triliun, dan target pembiayaan
sebesar Rp296 triliun (Kemenkeu, 2019).
Sebelum implementasi IFMIS, pemerintah
perlu membangun elemen dasar (prerequisites)
yang terdiri dari aspek fungsional, teknikal, dan
sumber daya manusia (Dener et al, 2011). Aspek
fungsional mencakup proses pengembangan
klasifikasi anggaran, penerapan anggaran terpadu,
penerapan Treasury Single Account (TSA),
pengendalian
dan
monitoring
komitmen
pembayaran, serta penerapan manajemen kas.
Adapun aspek teknikal mencakup jaringan
komunikasi, penyiapan sistem dan data center.
Aspek sumber daya manusia mencakup
penyediaan sumber daya manusia dengan keahlian
teknologi informasi dan komunikasi.
Prerequisites IFMIS biasa juga disebut
sebagai enabling environment (Dener, 2011;
Hashim, 2014). Prerequisites ini harus dipenuhi
sebelum pengembangan sistem IT dimulai. Hal ini
sejalan dengan IEG (2016) dan Hashim & Piatti
(2016) dalam Gupta et al (2017) yang
mengidentifikasi prerequisites dari implementasi
proyek IFMIS seperti: klasifikasi anggaran yang
diperbaiki, bagan akun standar terpadu yang

terintegrasi dengan klasifikasi anggaran, operasi
TSA yang lebih baik, kendali komitmen dan
mekanisme monitoring, pembentukan fungsi
manajemen kas, dan terkait prasyarat penting
digitalisasi lainnya seperti visi terpadu atas tujuan
pemerintah
dalam
arsitektur
manajemen
keuangan publik.
Secara umum, Hashim (2014) menyatakan
bahwa pemerintah yang menerapkan IFMIS
dilatarbelakangi oleh masalah di bidang
manajemen penganggaran yaitu defisit fiskal dan
kurangnya alat pengendalian fiskal, kurang
berfungsinya manajemen kas, dan pemrosesan
transaksi keuangan yang tidak menghasilkan
informasi secara real time. Lebih lanjut lagi,
pemerintah dalam penerapan IFMIS harus
mempertimbangkan empat hal yaitu: (1)
mengidentifikasi proses fungsional manajemen
keuangan pemerintah yang terotomasi; (2)
menghasilkan informasi berbagai pemangku
kepentingan; (3) integrasi modul-modul sistem;
dan (4) pengembangan masing-masing modulmodul sistem. IFMIS akan dapat berperan sebagai
alat manajemen penganggaran yang efektif jika tiga
hal terpenuhi yaitu proses pelaksanaan anggaran
terotomasi secara sistem untuk alat kendali fiskal
dan manajemen kas, pengaturan sisi perbankan
termasuk penerapan TSA atau zero balance
accounts, dan semua pengeluaran pemerintah
terotomasi secara komprehensif, bukan parsial
(Hashim & Piatti, 2016).
2.2.

Cakupan IFMIS

Cakupan IFMIS dapat dibedakan menjadi
dua yakni Core FMIS dan IFMIS (Dener & Min,
2013) (Dener et al, 2011, 2018 & Hashim,
2001,2014, 2016). Gambar 2 dan Tabel 1
menunjukkan Core FMIS, yang mencakup
information system dan technology pada proses
penganggaran (B=Budgeting) dan pelaksanaan
anggaran (T=Treasury), plus aplikasi pendukung
lainnya (O=Others). Core FMIS (B+T+O) berbasis
real time transaction with single database,
Centralised Data Center (CDC) atau Data Recovery
Center (DRC) dan jumlah user yang secara umum
terdiri dari ribuan user lintas kementerian/unit
sesuai dengan cakupannya. Pada praktiknya di
banyak negara, Core FMIS dikembangkan berbasis
ERP atau COTS seperti Systems, Applications, and
Products (SAP) dan Oracle E-Business Suite (EBS),
meskipun ada pula yang dikembangkan secara
mandiri (in house development) (Uña et al, 2019;
Dener et al, 2011).
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Gambar 2. Core FMIS
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Sumber: Diadopsi dari Dener & Min, 2013
Core FMIS berkembang menjadi IFMIS yaitu
apabila Core FMIS (sebagai OLTP) sudah didukung
dengan DW dengan multi-dimensional data analytic
tools (sebagai OLAP/Online Analytical Processing)
(Dener & Min, 2013). Dengan kata lain, apabila
FMIS dan sistem informasi manajemen keuangan
publik lainnya dihubungkan dengan DW, barulah
platform itu disebut dengan IFMIS. Adapun tujuan
mengaitkan FMIS dan DW adalah untuk mencatat,
melaporkan seluruh transaksi keuangan harian
dan menyediakan hasil untuk keperluan analisis
dan pengambilan keputusan secara lebih agile.
OLTP
(Online Transaction Processing)
merupakan sistem operasional yang memproses
transaksi dan menjaga integritas data, dengan
back-end minimal opsi pelaporan, sedangkan OLAP
merupakan sistem operasi yang mendukung
pemrosesan analisis data volume tinggi dan
kompleks serta disediakan opsi query interaktif
untuk menganalisis data multidimensi dari
perspektif yang berbeda (Dener & Min, 2013).
Data Warehouse itu sendiri merupakan database
yang
didesain
untuk
mengumpulkan,
mengintegrasikan dan menyimpan informasi dari
beberapa sumber yang digunakan oleh beberapa
klien dalam pekerjaan analitis dan pengambilan
keputusan (Uña, et al, 2019). Penggunaan dan alat
analitis terkait adalah aspek teknis yang menjadi
faktor penentu efektivitas FMIS sebagai alat
manajemen anggaran (Hashim & Piatti, 2016).
Tren di berbagai negara menunjukkan
bahwa IFMIS meliputi atau setidaknya berinterfaced pula dengan sistem informasi keuangan
daerah, banking, semi-government organisation,
ataupun social security/assistance. Dengan

Tabel 1
Components of Core FMIS
I. Budget System (Planning + Preparation) = B,
including:
 Budget planning/formulation
 Medium-term framework (e.g. MTEF, MTBE, MTFF)
 Public Investment Management
 Program/performance-informed budgeting
II. Treasury Systems (Budget Execution) = T, supporting:
 Management of budget authorization/releases
 Commitment of funds
 Payment/revenue management (based on TS))
 Cash forecasting and management
 Accounting and reporting
III. FMIS= B+T
IV. Other FMIS components (F=B+T+O)
 Revenue collection (tax and non tax)
 Debt management (domestic and external debt)
 Procurement/purchasing
 Asset and inventory management
 Human resources (HRMID)+payroll
Source: Dener et al (2011)
perkembangan digital transformation di banyak
negara, IFMIS juga sudah mengadopsi disruptivedigital technology (SMACIT) dan berbagai new
technology (a.l.blockchains) (Gupta et al, 2017).
2.3.

Fungsi IFMIS

IFMIS di banyak negara telah menjadi single
truth of data source, sebagai basis untuk transaksi
dan pelaporan real time baik finansial maupun non
finansial, sehingga menjadi faktor penentu utama
dalam peningkatan kualitas kebijakan dan
transparansi (Dener & Min, 2013). Berbasis
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electronic transactions (less paper), IFMIS sangat
membantu efisiensi pengelolaan keuangan negara
yang tentunya berdampak pada simplifikasi dan
perampingan organisasi serta proses bisnis
(NASACT, 2015).
Pengembangan IFMIS pada umumnya tidak
hanya technology adoption, tetapi merupakan
proses transformasi proses bisnis, organisasi, dan
regulasi pengelolaan keuangan negara, dan
umumnya memerlukan waktu lebih dari satu
tahun (multi years) (Dener et al, 2011). Dalam
konteks TK-Kemenkeu, pengembangan IFMIS
tersebut sangat relevan untuk dijadikan bagian
dari benchmarking dalam rangka mewujudkan
IFMIS di Kemenkeu yang efektif.
2.4.

FMIS dan Manajemen Perubahan

Kostenbaum et al (2015) berargumen
bahwa modernisasi FMIS untuk mendukung
reformasi
sistem
manajemen
keuangan
pemerintah
perlu
didukung
dengan
pengembangan program manajemen perubahan
untuk membantu para pemangku kepentingan
lebih adaptif sebagai bagian integral dari reformasi
manajemen keuangan publik. Hal ini disebabkan
reformasi IFMIS tidak boleh dilihat hanya sebagai
modernisasi infrastruktur teknologi informasi
komputer atau proyek transformasi digital,
melainkan bagaimana menemukan cara untuk
mengubah budaya suatu organisasi untuk
mengimplementasikan IFMIS secara efektif dan
lancar. Beberapa program manajemen perubahan
yang dilakukan diberbagai negara, antara lain
pengembangan visi secara jelas dan timeframe
yang disepakati, pengembangan kapasitas dan tata
kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas dan
transfer pengetahuan, dan adanya pengelolaan
risiko.
Argumen Kostenbaum & Dener (2015)
didukung oleh Barsoux & Anand (2017) yang
menegaskan dukungan manajemen perubahan
utamanya terkait peran dan kapasitas pemimpin.
Peran pemimpin menjadi sesuatu yang sangat
penting mengingat hal itu akan menentukan
langkah transformasi yang berkelanjutan yang
tetap fokus pada tujuan semula. Di samping itu,
agar terhindar dari jebakan transformasi atau
transformation trap, peran pemimpin diharapkan
mampu mengidentifikasi permasalahan, memiliki
cara terstruktur dalam mengevaluasi, menentukan
prioritas, dan mengomunikasikan kepada pihak
lain dengan lebih percaya diri.
Berdasarkan perspektif kerangka sistem
yang digunakan dalam penelitian ini, best practice
IFMIS setidaknya terdiri dari 14 komponen
sebagaimana Gambar 3, yang terbentuk dari empat
kelompok substansi yaitu (1) Core FMIS, yang
terdiri sistem budgeting (B), perbendaharaan
(Treasury), dan sistem terintegrasi lainnya (2)

Data Warehouse, yang menghasilkan kebutuhan
informasi
untuk
keperluan
analisis
(3)
Penggunaan teknologi digital seperti SMACIT dan
blockchain, dan (4) dukungan manajemen
perubahan seperti regulasi, proses bisnis,
timeframe, kelembagaaan, penyiapan training
SDM, dan manajemen risiko. Keempat kelompok
tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang
lain. Sebagai ilustrasi, implementasi IFMIS akan
menghadapi permasalahan jika tidak ada backup
dari institusi dalam bentuk regulasi kelembagaan
(pembagian tugas dan fungsi), dokumen proses
bisnis (standard operating procedure/SOP),
program pelatihan, dan penangangan risiko,
Gambar 3. Best Practice IFMIS
1.
2.
3.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Adanya Sistem Penganggaran (Bugdeting/B)
Adanya Sistem Perbendaharaan
(Treasury/T)
Adanya sistem pendukung (Other/O) yang
terintegrasi:
Sistem Perpajakan
Sistem Penerimaan Bukan Pajak
Sistem Pengelolaan Utang
Sistem Pengadaan
Sistem Aset Tetap dan Persediaan
Sistem SDM dan Gaji
Adanya Data Warehouse (DW)
Adanya interface sistem dengan sistem
keuangan daerah
Adanya interface sistem dengan sistem
perbankan
Adanya interface sistem dengan sistem
jaminan sosial
Teknologi SMACIT digunakan
Teknologi blockchain digunakan
Adanya regulasi transformasi proses bisnis
Adanya penentuan timeframe implementasi
Adanya regulasi kelembagaan
Adanya aktivitas strategi knowledge
transfer/training
Adanya manajemen risiko

3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian
yang bertujuan untuk mengekspolarasi dan
memahami makna individu atau kelompok dalam
suatu fenomena sosial (Creswell, 2011). Dalam
pendekatan kualitatif, sejalan dengan pertanyaan
penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini
mengenai pemahaman akan konteks yang sangat
penting untuk memahami maksud dari fenomena
dan mengambil kesimpulan atas hal yang sedang
dipelajari. Penelitian kualitatif sesuai untuk
memahami pengembangan FMIS yang sangat
dipengaruhi oleh lingkungan dan konteks di
Indonesia dimana FMIS yang dimaksud dipelajari.
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Tahapan penelitian dimulai dengan studi
literatur terkait best practice pengembangan dan
implementasi IFMIS di luar negeri tahun 2013
sampai dengan 2017. Dengan menggunakan
sintesis literatur terkini terkait IFMIS, tulisan ini
melakukan analisis gap dengan fokus pada analisis
makro dan melakukan high level analysis dengan
menggunakan kerangka pikir FMIS yang
dikembangkan oleh Dener & Min (2013).
Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder seperti laporan, kajian dan
data yang tertuang dalam aplikasi terkait FMIS di
Indonesia seperti data SPAN. Disamping itu, data
dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi
penulis yang selama ini terlibat langsung dalam
pengembangan komponen FMIS di Kemenkeu,
seperti SPAN, OM-SPAN, SAKTI, MON-SAKTI, MPN,
SIKP, centralised payroll, E-Rekon&LK ataupun
centralised DC/DRC beserta arah pengembangan.
Penyajian data sekunder dalam penelitian
ini menggunakan data literatur IFMIS dari berbagai
sumber, seperti literatur manajemen perubahan,
regulasi terkait implementasi SPAN dan SAKTI
serta
sistem
pendukung,
proses
bisnis,
kelembagaan, transfer knowledge/training, dan
manajemen risiko.
Teknik penelitian yang digunakan penulis
dalam penelitian ini adalah gap analysis. Gap
analisys digunakan untuk mengevaluasi dan
menganalis
kesenjangan
antara
kerangka
konseptual IFMIS dengan kondisi faktual IFMIS di
Indonesia. Berdasarkan kesenjangan dimaksud,
penelitian ini memberikan rekomendasi dan
usulan penyempurnaan.

4. HASIL PENELITIAN
Hasil
penelitian
diperoleh
dari
membandingkan antara framework IFMIS sesuai
best practice dengan implementasi yang ada.
Disamping itu penelitian ini menggunakan data
sekunder yang diperoleh dari (1) manual aplikasi
Aplikasi Krisna, (2) manual aplikasi SPAN, (3)
manual Aplikasi SAKTI, (4) Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai implementasi
SPAN dan SAKTI yaitu Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan
Sistem
Perbendaharaan
dan
Anggaran Negara dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan
Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi, (5) Dokumen training SAKTI tahun 2019,
(6) Dokumen Migrasi SAKTI Desktop to Web, (7)
Aplikasi pendukung, (8) Regulasi transformasi
proses bisnis, kelembagaan, dan manajemen risiko,
serta (9) Struktur Komisi Implementasi SPAN dan
SAKTI.

Pembandingan antara best practice IFMIS
dengan kondisi saat ini di Indonesia dilakukan
dengan cara berikut ini (1) merumuskan best
practice IFMIS berdasarkan kerangka Core FMIS
(Dener & Min, 2013) yang digunakan dalam kajian
ini, (2) menyusun kondisi implementasi IFMIS di
Indonesia, (3) membandingkan best practice IFMIS
dan kondisi implementasi di Indonesia dengan
metode analisis gap, (4) menguraikan hasil temuan
dari analisis gap, dan (5) mengusulkan
rekomendasi penyempurnaan.
Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan
pengembangan
IFMIS
sebagaimana
yang
tergambar dalam Matriks 1. Kesenjangan yang
ditemui antara lain sistem penganggaran (B) yang
belum terintegrasi, Core FMIS pendukung yang
belum terintegrasi (O), belum tersedianya DW,
belum terinterface-nya sistem dengan sistem
keuangan daerah dan sistem jaminan sosial serta
belum tersedianya dan terutilisasinya teknologi
terbaru seperti SMACIT dan blockchain.
Dari data kesenjangan yang dimaksud,
penelitian ini menemukan isu-isu penting yang
memengaruhi pengembangan IFMIS selanjutnya,
yakni: (1) belum selesainya pengembangan
Enterprise Architecture manajemen keuangan
pemerintah pada Kementerian Keuangan, (2)
belum terimplementasinya IFMIS secara penuh,;
(3) Core IFMIS di Indonesia masih memiliki
kelemahan, (4) belum adanya Data Warehouse, dan
(5) belum dioptimalisasinya utilisasi SMACIT,; (6)
pengembangan IFMIS telah meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan, (7) infrastruktur SAKTI
(core FMIS) belum sepenuhnya tersedia, (8)
dampak organisasi terhadap pengembangan
IFMIS. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini
mengusulkan
(1)
high-level
diagram
pengembangan IFMIS dan (2) skenario
penggabungan proses bisnis KRISNA (Budgeting)
ke dalam SAKTI (Treasury).
4.1.
Belum
selesainya
pengembangan
Enterprise Architecture manajemen keuangan
pemerintah oleh Kementerian Keuangan
Tahapan
reformasi
birokrasi
di
Kementerian Keuangan telah melalui berbagai
tahapan (Gambar 4). Transformasi digital adalah
lanjutan dari tahapan-tahapan sebelumnya, yakni
Tahap 1 (2002-2006) sebagai tonggak reformasi
manajemen
keuangan
negara
dengan
ditetapkannya paket UU Keuangan Negara. Tahap
2 (2007-2012) yakni 3 pilar reformasi birokrasi,
yakni organisasi, proses bisnis dan sumber daya
manusia. Tahap 3 (2013-2016) dengan
ditetapkannya dan diimplementasikannya cetak
biru (blue print). Tahap selanjutnya adalah tahun
2019 sampai dengan saat ini yakni transformasi
digital dalam rangka menciptakan Kementerian
Keuangan yang modern.
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Untuk mendukung proses reformasi
manajemen keuangan pemerintah, Kemenkeu
menggunakan EA sebagai tool untuk menuju
transformasi digital. Dengan menggunakan EA,
arsitektur dari organisasi Kemenkeu digambarkan
dalam empat elemen utama yaitu arsitektur bisnis,
arsitektur aplikasi, arsitektur data dan arsitektur
teknologi. Dengan dibangunnya EA Kemenkeu,

keseimbangan antara efisiensi dalam Teknologi
Informasi (TI) dan pengembangan proses bisnis di
Kemenkeu lebih dimungkinkan untuk dicapai.
Dengan kata lain, kebutuhan organisasi untuk
strategi TI yang terintegrasi akan dapat dipenuhi
sejalan dengan pengembangan bisnis dalam suatu
unit organisasi. IFMIS yang sedang dikembangkan
harus sejalan dengan EA.

Gambar 4. Periode Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

Sumber: Kemenkeu (2019b)
Sampai dengan saat ini, Kemenkeu telah
menetapkan KMK 452/KMK.01/2018 tentang
Enterprise Architecture Kementerian Keuangan,
dimana sedikitnya terdapat dua
substansi
mendasar, yaitu menetapkan pelaksanaan EA
Kementerian Keuangan/Team Finance, dan
penyusunan cetak biru yang diasistensi oleh
konsultan yang ditunjuk yaitu Ernst & Young serta
pembagian tahapan pendahuluan yaitu tahun 2017
s.d. 2018, dan tahap implementasi yaitu tahun
2018 s.d. 2020.
Meskipun belum sepenuhnya mencakup
fungsi perkiraan ekonomi makro dan pemeriksaan,
EA telah mencakup fungsi penyusunan anggaran,
akuntansi dan pelaporan, pengelolaan kas,
pengelolaan utang, pengelolaan penerimaan, dan
pengelolaan belanja pegawai pemerintah dan
penyiapan kematangan organisasi, merubah pola
pikir digital, otomasi operasional, kematangan
budaya digital pimpinan dan pegawai, dan
penyiapan SDM dalam menghadapi era digitalisasi
pengelolaan keuangan pemerintah.
Dikembangkannya EA sebagai langkah awal
transformasi digital Kemenkeu telah banyak
memberikan perubahan nilai publik dan
berdampak luas secara nasional. Hal tersebut
mengkonfirmasi penelitian Khagram & Moore
(2004) bahwa transformasi digital yang
dikembangkan Kemenkeu berfokus pada tujuan
menciptakan nilai publik. Pengembangan aplikasi

yang merupakan salah satu unsur dalam
pembangunan EA terus dikembangkan, antara lain
melalui
pengembangan
aplikasi
Modul
Penerimaan Negara (MPN), yang saat ini sedang
dalam proses migrasi ke MPN Generasi III. Pada
tahun 2016, aplikasi ini mendapat penghargaan
sebagai salah satu inovasi terbaik untuk pelayanan
publik. Pada tahun-tahun berikutnya Kemenkeu
mendapatkan nilai tertinggi atas sistem
pemerintahan
berbasis
elektronik
dari
Kementerian PAN-RB. Capaian lain seperti
keberhasilan dalam membangun SPAN, juga turut
menjadikan
Kemenkeu
meraih
dan
mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian
dari BPK dalam mengelola Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara (LK-BUN), maupun
Laporan Keuangan Bagian Anggaran 15 (LK BA15).
4.2.

Status
FMIS
Indonesia
belum
menyeluruh (masih Core FMIS) dan
IFMIS belum terimplementasi penuh

Penelitian ini menunjukkan bahwa status
FMIS saat ini belumlah menyeluruh dan masih
berupa Core FMIS. Berbagai aplikasi masih
tersebar dengan dukungan interface, sebagaimana
yang tertuang dalam Gambar 5.
Walaupun belum menyeluruh, Indonesia
sudah mengalami kemajuan yang baik dalam
penerapan Core FMIS. Temuan penelitian ini
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sejalan dengan (Hashim & Piatti, 2016).
Sebagaimana yang tertuang dalam Gambar 5, inti
dari Core FMIS Indonesia adalah SPAN, yaitu ERP
berbasis Oracle EBS (COTS). Sama seperti Gambar
5, SPAN ber-interfaced dengan berbagai submodul, seperti: MPN-G2 untuk penerimaan negara,
DMFAS (Debt Management Financial Analysis
System) untuk manajemen utang dan berbagai
aplikasi pengelolaan keuangan di K/L dan satker,

mulai dari aplikasi penganggaran (RKA K/L),
pembayaran (SAS), payroll (Gaji), Aset/Persediaan
(SIMAK-BMN), bendahara (Silabi), GL & Pelaporan
(SAIBA) dan SAKTI. Sistem lain yang ter-interfaced
dengan SPAN adalah administrasi sistem
perbankan seperti BIGeB (Bank Indonesia
Government Electronic Banking), bank operasional
dan bank pemerintah.

Gambar 5. Core FMIS Indonesia
Planning
KRISNA

Audit and
Evaluation

Public
Investment

om span
Publish/Monitor

O

T

Debt & Aid
Management

S
A
K
T
I

B
Mgmt of Budget
Authorization

Core Treasury System
(Budget Execution)

GL & Accounting

Fiscal Reports &
Budget review

O

Budget
Preparation

Policy Development
and Review

Aplikasi Satker

Commitment
of Funds

span
Treasury
Single
Account

Cash
Management

Daily
Operations

Payment
and Receipt

Penganggaran
Pembayaran
Gaji
Asset/Persediaan
Bendahara
Akuntansi

E-Rekon
LK+SIMAK

O
Pengadaan
MPN G2
Mgmt
GPP Gaji

Data Asset
SIMAN
Bea & Cukai
CEISA
Pajak
E-billing
PNBP
SIMPONI

Market Operations
/Securities

Sumber: www.span.depkeu.go.id
4.3.

Core FMIS masih memiliki berbagai
kelemahan

Kajian ini menemukan bahwa core IFMIS
belum dilengkapi DW dan data analytics yang
memadai. Bahkan walaupun SAKTI sebagai
aplikasi terintegrasi sedang dikembangkan, namun
SAKTI belum terimplementasi menyeluruh dan
merupakan kelemahan dari IFMIS Kemenkeu saat
ini. Jadi, kelemahan utama Core FMIS saat ini
adalah aplikasi-aplikasi di K/L dan satker belum
merupakan bagian SPAN ataupun SAKTI, dan
masih berupa stand alone applications. Namun,
pada saat ini sudah dikembangkan SAKTI (lihat
Gambar 5 dan Gambar 6)—aplikasi terintegrasi,
single database berbasis cloud—yang akan
menggantikan aplikasi-aplikasi tersebut. SAKTI
sedang diujicobakan (piloting) di sekitar 1.100
satker Kemenkeu3. Sebagaimana disebutkan di
atas, core FMIS juga belum dilengkapi DW dan data

3 Sesuai dengan UU No.1/2014, kecuali

KRISNA, seluruh aplikasi
keuangan di Pemerintah Pusat disediakan oleh Kemenkeu
sebagai BUN. Saat ini, jumlah user pengguna Aplikasi Keuangan

analytics yang memadai, ataupun reliable
ESB/APIs sebagai interface tools dengan berbagai
sistem internal ataupun eksternal.
Namun, sebelum SAKTI dan powerful DW
terimplementasi, telah dikembangkan berbagai
aplikasi bridging seperti E-Rekon&LK untuk LKPP
dan E-SPM untuk pengiriman SPM secara
elektronik, ataupun OM-SPAN semacam DW hasil
ETL database SPAN plus data dari sumber lainnya.
OM-SPAN saat ini berfungsi sebagai dasar
managerial reporting bagi seluruh satker, K/L
ataupun stakeholder lainnya, dengan user aktif
lebih dari 70 ribu. OM-SPAN juga sudah dapat
digunakan untuk pembayaran yang sifatnya
transactional seperti penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa di seluruh pemda/desa.

di K/L dan satker lebih dari 200 ribu user, tersebar di 87 K/L
dan sekitar 22.000 satker di seluruh Indonesia dari Sabang
hingga Merauke.
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Gambar 6. Topologi SAKTI
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FMIS di Indonesia belum memiliki Data
Warehouse

Pengembangan FMIS di Indonesia baru
sebatas pada pengembangan database FMIS dan
belum sampai pada pengembangan DW. Proses
OLTP di SPAN melibatkan operator KPPN (Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk
memproses SPM Satker menjadi SP2D, dan aplikasi
untuk memproses rekonsiliasi antara data satker
(satuan kerja) Kementerian/Lembaga dan KPPN.
Sementara OLAP akan melibatkan pihak-pihak
yang memiliki kepentingan dalam pengambilan
sebuah keputusan strategis seperti manajer dan

pimpinan. Proses OLAP saat ini belum dapat
dilaksanakan dengan baik (agile) dikarenakan
aplikasi untuk memproses OLAP tersebut masih
terus dikembangkan
Pada OLTP, data termuktahirkan (updated)
setiap kali sebuah transaksi terjadi, dengan kata
lain update pada OLTP hampir terjadi setiap
transaksi terjadi. Pada SPAN, semua transaksi
SP2D, penatausahaan data penerimaan, dan
rekonsiliasi dilakukan setiap saat. Pada OLAP,
update data dilakukan secara periodik atau pada
saat dibutuhkan.

Gambar 7. Aplikasi SAKTI

Sumber http://www.span.depkeu.go.id
Sebagaimana pada SPAN, pada OLTP,
aplikasi yang biasa digunakan adalah yang terkait
dengan ERP (Enterprise Resource Planning) seperti
SAP atau Oracle EBS, maupun yang terkait dengan
SCM (Supply Chain Management) dan CRM

(Customer Relationship Management). Sementara
pada OLAP, aplikasi yang biasa digunakan adalah
berbagai data collections and analytics untuk
menghasilkan
indikator-indikator
dalam
pengambilan keputusan seperti halnya pada
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Decision Support System. Selain itu, pada OLTP,
keterkaitan antara data yang satu dengan data
yang lain adalah berupa relasi antartabel yang
masih relatif sederhana. Contoh pada SPAN:
nomor SPM pada tabel SPM dihubungkan dengan
unit kantor pada tabel kantor (mengikuti CoA).
Sementara pada OLAP, keterkaitan antara data
yang satu dengan data yang lain lebih kompleks,
dengan berbagai data analytics dengan melakukan
relasi antar tabel yang snagat kompleks.
4.5.

Pengembangan IFMIS di Indonesia
belum menggunakan teknologi digital
secara optimal khususnya SMACIT

SPAN saat ini belum mengadopsi teknologi
SMACIT secara luas, namun terbatas pada lima
komponen berikut ini:
1.

2.
3.
4.
5.

COTS (Commercial-Off-The-Shelf), perangkat
keras dan lunak sistem utama yang
menyediakan fasilitas perencanaan dan
pelaksanaan anggaran.
Collaboration Environment, perangkat keras
dan lunak yang diperlukan untuk pengguna
menggunakan SPAN secara efektif.
Wide Area Network (WAN), jaringan
komunikasi eksternal yang menghubungkan
ke COTS.
Cabling, koneksi fisik di dalam setiap lokasi.
Data Center dan Disaster Recovery Center,
dimana Data Center adalah bangunan fisik
tempat COTS sementara Disaster Recovery
Center adalah tempat sistem backup COTS di
Surabaya.

4.6.

Pengembangan FMIS di Indonesia
meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan

Penelitian ini membuktikan bahwa
pengembangan Core FMIS di Indonesia telah
bermuara pada perbaikan kualitas pengelolaan
keuangan negara sehingga meraih opini WTP tiga
tahun berturut-turut dari BPK. Penerapan SPAN
juga dapat menjadi contoh nyata, bahwa
digitalisasi tidak hanya technological adoption
tetapi
collaborative
works
transformasi
kelembagaan. Dalam hal ini, semua stakeholders
secara bersama-sama melakukan simplifikasi dan
otomasi proses bisnis dan pengorganisasiannya,
sharing penggunaan IT system, yang mengarah
pada peningkatan akuntabilitas dan efisiensi
secara keseluruhan. Penelitian ini mengkonfirmasi
penelitian IFMIS seperti di negara-negara maju
yang menunjukkan bahwa teknologi digital adalah
pendorong strategis untuk menciptakan sektor
publik yang terbuka, partisipatif dan terpercaya
(OECD, 2016). Berdasarkan hal-hal tersebut di
atas, penelitian ini mengusulkan high level diagram
berupa langkah-langkah sebagai roadmap untuk
pengembangan IFMIS di masa yang akan datang,
dan langkah-langkah penyelesaian SAKTI atau
SAKTI Prerequisites.
Gambar 9. Aplikasi IFMIS Lainnya
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Gambar 8. Elemen SPAN
4.7.

Sumber: http://www.span.depkeu.go.id

Infrastruktur
SAKTI
belum
sepenuhnya tersedia secara merata

SAKTI ditujukan untuk menggantikan
seluruh aplikasi yang ada saat ini di level K/L
hingga satker. Gambar 9 menjelaskan padanan
antara aplikasi existing dan SAKTI secara lebih
detil. Selanjutnya, topologi jaringan infrastruktur
yang digunakan untuk menerapkan SAKTI
keseluruhan K/L dan satker adalah menggunakan
single database, yang secara real time akan diakses
oleh keseluruhan users di seluruh Indonesia yang
diperkirakan lebih dari 200 ribu users. Gambar 10
menjelaskan topologi jaringan infrastruktur
tersebut.
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Gambar 10. Topologi Infrastuktur SAKTI

Memperhatikan
topologi
jaringan
infrastruktur tersebut di atas, maka tentunya
diperlukan standarisasi network dan perangkat IT
infrastruktur lainnya. Disamping itu, stabilisasi
dan availability network, serta security menjadi isu
yang sangat penting. Selanjutnya sejalan dengan
tema less paper dalam penerapan SAKTI,
diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi,
akurasi dan transparansi yang sangat besar pada
pengelolaan keuangan negara. Namun demikian,
sebagaimana telah dijelaskan di atas, untuk
mencapai hal tersebut diperlukan persyaratan
(prerequisite) yang tidak mudah.
Salah satu yang terpenting adalah
ketersediaan dan kualitas network di seluruh K/L
dan satker. Tentunya hal ini berkejaran dengan
waktu, karena hingga saat ini belum semua satker
mempunyai akses internet yang memadai. Oleh
karena
itu,
beberapa
pilihan
kebijakan
implementasi yang dapat dilakukan diantaranya
adalah:
1.

2.

Untuk tahun 2019, dipilih K/L yang tidak
mempunyai kantor daerah atau K/L yang
mempunyai kantor daerah dengan jaringan
intranet yang memadai.
Mengubah client server-based ke internetbased. Perubahan ini dilakukan setidaknya
untuk modul penganggaran (apalagi kalau
nantinya KRISNA digabungkan dengan SAKTI).

Namun, apapun pilihannya, perbaikan
kualitas internet untuk seluruh satker sangat
diperlukan. Untuk itu, harus terus diupayakan agar
SAKTI menjadi program nasional, tidak hanya bagi
Kementerian Keuangan (apalagi hanya DJPb),
tetapi merupakan program seluruh K/L dan
prioritas nasional. Dengan demikian, bersamaan
dengan penerapan e-government di Indonesia,
maka perlu didorong untuk penyediaan jaringan
intranet/internet secara nasional. Terkait hal ini,
jika diperlukan pemerintah menugaskan salah
satu lembaga pemerintah (Kementerian Kominfo)
untuk bertanggung jawab atas penyediaan intranet
nasional bagi seluruhan K/L dan satker.

4.8.

Pengembangan IFMIS telah berdampak
pada Organisasi dan SDM

Pengembangan SPAN berdampak pada
organisasi
dan
SDM,
dengan
demikian
pengembangan aplikasi dimaksudkan juga untuk
diikuti dengan transformasi berbagai proses
bisnis, regulasi dan organisasi, serta change
management and communication yang masif.
Sebagai contoh, dengan SPAN, diterapkan pula
Performance-based
Budgeting/PBB,
accrual
accounting, Treasury Single Account, elektronic
transaction, ataupun centralised revenue system
(MPN G2) yang sebelumnya belum ada.
Streamlining dan otomasi proses bisnis dan
layanan telah berdampak pada organisasi dan
SDM. Sebagai contoh: untuk kasus DJPb, terjadi
penghapusan fungsi: 1 seksi di 178 KPPN, 2 bidang
di 30 Kanwil DJPb dan satu direktorat di Kantor
Pusat DJPb dengan lebih dari 2,000 pegawai.
Implikasinya, pada unit-unit tersebut diciptakan
pekerjaan baru, atau unit-unit tersebut difungsikan
untuk mengerjakan tugas dari Eselon I lain,
misalnya DAK Fisik dan Dana Desa yang
sebelumnya merupakan fungsi DJPK. Namun,
perampingan jumlah pegawai terus dilakukan dari
sekitar 12.000 pegawai pada tahun 2011 menjadi
sekitar 7.700 pegawai pada tahun 2018. Saat ini
pun, perlu dilakukan peninjauan fungsi dua seksi di
179 KPPN biasa yaitu Seksi Bank dan Seksi Vera,
karena sebagian besar fungsinya sudah
tergantikan oleh SPAN.
Penelitian ini selanjutnya memberikan dua
usulan yaitu (1) usulan high level diagram IFMIS
dan langkah-langkah mewujudkan IFMIS serta (2)
usulan penggabungan KRISNA dalam SAKTI.
(1) Usulan High Level Diagram IFMIS dan
Langkah-langkah untuk mewujudkan
IFMIS
Melihat kelemahan-kelemahan Core FMIS di
atas, sejalan dengan Dener (2018) dan Hashim
(2014), usulan high level diagram IFMIS Indonesia
di masa yang akan datang fokus pada usulan
perbaikan berupa (lihat Gambar 11):
1.

2.

Menyelesaikan implementasi SAKTI dan
mengembangkan
modul
baru
sesuai
kebutuhan. Sebagaimana terlihat dalam
Gambar 9 dan Gambar 10, jika SAKTI sudah
selesai terimplementasi, seluruh pengelolaan
keuangan negara akan berbasis real timesingle database SPAN dan cloud-based system
SAKTI (OLTP untuk B+T+O). SAKTI akan
diakses setidaknya oleh 22.000 satker, 87 K/L
dengan user lebih dari 200 ribu sesuai dengan
jenjang kewenangannya dari seluruh wilayah
Indonesia
Melakukan enhancement aplikasi pendukung
IFMIS lainnya (O) sejalan dengan tren
teknologi terkini, seperti (i) kemungkinan
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penyatuan KRISNA ke dalam SAKTI (lihat
Gambar 3); (ii) payroll system berbasis web dan
single database; (iii) penambahan channel
pembayaran/penerimaan negara (MPN G3);
seperti
melibatkan fintecth, convenience
stores, telco, ataupun e-commerce; (iv)
pengembangan ESB/APIs untuk memudahkan
interface dengan berbagai external/internal

system seperti e-procurement, perbankan,
pemda dan lain-lain; (v) pengembangan single
database untuk penerima bantuan sosial
berbasis SIKP saat ini; serta (vi) aplikasi eOffice dan service desk terintegrasi untuk
digitalisasi proses bisnis nonkeuangan,
layanan call center/service desk kepada
seluruh stakesholders.

Gambar 11. IFMIS Indonesia
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Sumber: Dimodifikasi oleh penulis dari Dener (2018)

3.

Melanjutkan pengembangan DW dan data
analytics serta penyatuan berbagai monitoring
system dalam satu aplikasi terintegrasi (OLAP).
Sebagaimana terlihat dalam Gambar 11, DW
tersebut mendapatkan kontribusi data dari
banyak pihak. Data analytics, termasuk
penggunaan BI dapat dilakukan sebagai basis
untuk simulasi kebijakan, sistem monitoring
terintegrasi untuk semua K/L dan satker,
pertukaran data dengan stakeholders terkait,
pengembangan berbagai mobile applications
untuk
menyampaikan
hasil-hasil
pembangunan
ataupun
pengikutsertaan
masyarakat dalam monitoring pembangunan.

Dengan semakin baiknya IFMIS di atas, secara
bersamaan banyak proses bisnis, regulasi dan
organisasi dapat dirasionalisasi, misalnya:
1. Digitalisasi proses bisnis untuk pemrosesan,
pelaporan
dan
monitoring
keuangan/
manajerial lainnya dari berbagai K/L menjadi
less paper karena data sudah tersedia dalam
IFMIS atau dintegrasikan ke IFMIS yang jauh
lebih efisien. Oleh karena itu, berbagai sistem
dan fungsi yang duplikasi dapat dinonaktifkan
(disabled), dan seluruh K/L serta satker dapat
berbagi (sharing), menggunakan IFMIS sebagai
sistem bersama atau dikembangkan shared
service units (misalnya KPPN) untuk menghandle fungsi-fungsi yang sama tapi tersebar di
banyak K/L.

2. Rasionalisasi organisasi dapat terus dilakukan
karena semakin banyak pekerjaan klerikal yang
sudah diotomasi. Sebagai contoh, saat ini
dengan piloting SAKTI di Kemenkeu saja, dapat
dilakukan rasionalisasi 204 satker yakni dari
1.104 satker menjadi hanya sekitar 900 satker.
Hal tersebut pasti akan terjadi di seluruh K/L
saat implementasi SAKTI nantinya.
3. Sangat dimungkinkan untuk dilakukan
penambahan modul lainnya. Misalnya, aplikasi
KPJM dan KRISNA untuk perencanaan
pembangunan dapat disatukan dalam SAKTI
(lihat Gambar 2 & 3). Dampak penambahan
modul dimaksud akan sangat signifikan karena
sistem tersebut menjadi satu rangkaian utuh
pengelolaan keuangan negara, dalam single
database. Satker tidak perlu mengoperasikan
berbagai IT system yang tentunya akan sangat
mempercepat proses perencanaan dan
penganggaran.
Namun, terdapat beberapa hal kritis yang
memerlukan penanganan khusus. Sebagai contoh,
berdasarkan hasil piloting di Kemenkeu sekaligus
observasi mengenai tingkat kompleksitas SAKTI
dan besarnya jumlah user, kegiatan change
management and communication termasuk
berbagai training dan realokasi SDM yang
duplikasi, serta upgrade software/hardware/
network memerlukan waktu yang lebih lama. Tidak
kalah penting dalam hal ini adalah isu security.
Sebagai contoh, dengan semua proses pengelolaan
keuangan sudah beralih ke SAKTI, dan ratusan ribu
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user dengan tingkat IT literacy yang sangat
beragam, hal ini tentu menjadi tantangan
tersendiri untuk menghadapi masalah security
tersebut.
Selanjutnya,
kapasitas
dan
pengorganisasian infrastruktur utama seperti
DC/DRC, jaringan ataupun kemampuan service
desk untuk melayani ratusan ribu user perlu
ditingkatkan. Konsekuensinya, reorganisasi unit IT
dan SDM pendukung sangat perlu dilakukan di
masa yang akan datang, sejalan dengan
pengembangan IFMIS di Indonesia tersebut.
Secara keseluruhan, dengan inovasi-inovasi
tersebut di atas, pengembangan IFMIS tersebut
akan sangat sejalan dengan pencapaian TKKemenkeu. Namun, melihat perkembangan terkini,
tetaplah perlu penjadwalan yang baik atas inisiatifinisiatif tersebut sehingga implementasinya
manageable dan lebih efektif.

3.

4.

(2) Usulan
Skenario
Proses
Bisnis
Penggabungan Planning (KRISNA) dalam
SAKTI
Dalam rangka mengakselerasi pemenuhan
IFMIS, maka aplikasi terkait penganggaran (B)
perlu diintegrasikan dalam aplikasi terkait
perbendaharaan (T) yakni SAKTI. Dalam PP
No.17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran Program Pembangunan Nasional
disebutkan bahwa Menteri Keuangan dan Kepala
Bappenas harus menyelenggarakan sistem
informasi perencanaan dan penganggaran yang
terintegrasi. Disamping itu, hampir seluruh
kegiatan terkait dengan perencanaan dan
penganggaran termasuk penyusunan asumsi
makro, penerimaan negara, belanja BUN, dan
bahkan termasuk revisi DIPA dilaksanakan
bersamaan antara Kementerian Keuangan dan
Bappenas.
Hal tersebut tentunya memberikan
tantangan dan sekaligus keharusan untuk
melakukan simplifikasi dan integrasi antara proses
bisnis dan aplikasi yang digunakan untuk
melaksanakan perencanaan dan penganggaran.
Jika
skenario
yang
ditetapkan
adalah
menggunakan SAKTI, maka beberapa pilihan dan
konsekuensi proses bisnis adalah sebagai berikut:
1.

2.

Dari awal penyusunan perencanaan dan
penganggaran, satker sudah menggunakan
SAKTI sehingga data yang diinput sudah
selengkap RKA K/L. Satker memulainya pada
saat penyusunan Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah/KPJM (Medium Term
Expenditure Framework/MTEF), sehingga
MTEF sudah sangat detil (selengkap RKA K/L
untuk tiga tahun ke depan) dan dapat
digunakan untuk baseline pada tahun
berikutnya.
Oleh karena itu, setiap tahun satker tidak
memulainya dari zero, tetapi atas dasar KPJM

yang telah dikerjakan tahun sebelumnya.
Satker hanya melakukan perubahan yang tidak
banyak, seperti kalau terdapat new president
directions, new initiatives, new activities karena
fiscal space ataupun lainnya, tetapi tetap harus
menambahkan KPJM tahun ketiga (karena
tahun ketiga pada KPJM tahun lalu telah
menjadi tahun kedua saat ini).
Jika data perencanaan/penganggaran sudah
lengkap sebagaimana yang diutarakan di atas
maka secara langsung pagu indikatif sudah
dihasilkan dengan relatif lebih cepat.
Perubahan-perubahan, baik pada saat tripartit
maupun pada saat pembahasan dengan DPR,
langsung dilakukan di data satker terkait
sehingga setiap saat pagu anggaran dan data
RKA K/L langsung termutakhirkan (updated).
Dengan demikian, penyelesaian penyusunan
data perencanaan/penganggaran (atau bisa
disebutkan Renja K/L menjadi satu dengan
RKA K/L) sehingga DIPA secara langsung
sudah terselesaikan.

Skenario di atas tentunya dapat terlaksana
dengan asumsi sistem informasi perencanaan dan
penganggaran sudah terintegrasi dengan tidak
mempertimbangkan ketentuan perundangan yang
berlaku saat ini. Selanjutnya, dengan lebih
disederhanakannya proses perencanaan dan
penganggaran maka fokus menjadi ke arah
mereview content termasuk feasibility study dan
monitoring and evaluation yang semakin
berkualitas, sehingga value for money dari belanja
negara dapat terus ditingkatkan. Tentunya, perlu
digarisbawahi juga bahwa pilihan tersebut akan
berdampak pada kewenangan/eksistensi DJA
ataupun Kementerian Keuangan dalam proses
penganggaran termasuk revisi DIPA nantinya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Beberapa
konstribusi
utama
dan
kesimpulan dari artikel ini adalah sebagai berikut:
a.

b.

Sesuai dengan best practice, pengelolaan
keuangan
negara
didukung
IFMIS
(B+T+O+DW),
sebagai
IT
operational
backbone. Tren IFMIS saat ini juga sudah
melibatkan disruptive digital technology dan
technology
terkini
lainnya
sesuai
perkembangan Era Industry 4.0.
Indonesia sudah mulai mengembangkan Core
FMIS, dengan SPAN sebagai core-nya. Namun
masih perlu banyak pengembangan untuk
menjadi IFMIS yang andal dan sesuai tren
terkini,
meliputi:
(i)
penyelesaian
implementasi SAKTI ke seluruh K/L, termasuk
pengembangan modul baru sesuai kebutuhan;
(ii) pengembangan secara berkesinambungan
komponen
pendukung
IFMIS,
seperti
centralised payroll system dan database
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c.

d.

e.

bantuan sosial (berbasis SIKP), serta
pengembangan ESB/APIs dan adopsi mobile
apps dan disruptive-digital technology lainnya,
serta penambahan channel payment/revenue
collections selain banking sectors; (iii) DW plus
data analytics, yang dapat mengintegrasikan
berbagai pelaporan, data simulations, dan
basis untuk mendorong citizen engagements;
ataupun (iv) penambahan modul lainnya
seperti penyatuan KPJM dan KRISNA ke dalam
SAKTI.
Bersamaan hal di atas, perlu transformasi
proses bisnis, regulasi, organisasi dan SDM
karena dengan IT operasional backbone yang
tersedia, misalnya, proses bisnis sudah
berbasis electronik (less paper) sehingga
organisasi dapat semakin ramping dan efektif.
Dengan demikian, pengembangan IFMIS di
Kemenkeu adalah sangat sesuai dengan visi
TK-Kemenkeu, sebagai fondasi utama digital
transformasi di Era Industri 4.0 ini.
Disamping itu, terdapat dua hal yang
mendapat perhatian khusus pula dalam paper
ini: (i) perlunya ketersediaan jaringan yang
berkualitas dalam rangka implementasi
SAKTI; dan (ii) penggunaan sistem informasi
yang terintegrasi untuk perencanaan dan
penganggaran adalah suatu keharusan,
dimana hal tersebut akan berdampak terhadap
banyak hal, khususnya terhadap proses bisnis
perencaan dan penganggaran di Indonesia.

Saran
a.

b.

c.

d.

e.

Guna merealisasikan IFMIS, EA Kementerian
Keuangan perlu segera diselesaikan, yang
disusun berbasis Cetak Biru TK-Kemenkeu
beserta berbagai refinement-nya dengan turut
mempertimbangkan disrupsi teknologi digital
dan IFMIS, serta dampaknya terhadap jadwal
capaian targetnya.
Pengembangan IFMIS memerlukan waktu
lama (multi year), sehingga pendanaan IFMIS
perlu dimasukkan sebagai Program Prioritas
Nasional untuk menjamin kesinambungannya.
Pengembangan IFMIS selalu merupakan
collaborative works banyak pihak (termasuk
beberapa Eselon I Kemenkeu). Dalam hal ini,
peran CTO dan Staf Ahli Menteri Keuangan
Bidang OBTI sangat kritikal sebagai
koordinator dari collaborative works tersebut.
Perlunya kerja sama dan dukungan dari
Kominfo ataupan institusi lainnya untuk
menjamin
ketersediaan
jaringan
intranet/internet ke seluruh K/L dan satker
dalam rangka implmentasi SAKTI.
Perlu dilakukan koordinasi dengan Bappenas
untuk mengembangkan sistem informasi
perencanaan
dan
penganggaran
yang
terintegrasi. Agar SAKTI dapat menjadi sistem

f.

utama untuk integrasi tersebut, segera
dilakukan perubahan dari client server-based
ke internet based application khususnya untuk
modul penganggaran. Namun demikian, tidak
menutup
kemungkinan
untuk
tetap
mempertahankan masing-masing aplikasi
sepanjang interoperability antar aplikasi
terjaga meskipun kurang optimal.
Benchmarking dengan negara lain atau melalui
lembaga internasional seperti World Bank,
OECD, Prospera Australia, ataupun KSP-Korea
Selatan, sangat penting. IFMIS adalah sesuatu
yang jamak dibanyak negara, sehingga dengan
benchmarking, kita bisa cepat belajar mengejar
ketertinggalan ataupun tidak mengulangi
kesalahan yang sama.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
6.1. Implikasi
Implikasi praktis dari penelitian ini adalah
dapat memberikan manfaat bagi pengembangan
IFMIS
di
Indonesia
melalui
akselerasi
implementasi DW, integrasi aplikasi terkait
penganggaran, pemenuhan infrastruktur serta
penggunaan teknologi digital. Akselerasi terhadap
hal-hal tersebut dapat secara eksponensial
mempercepat pengembangan IFMIS yang optimal
di Indonesia.
Implikasi teoritis penelitian ini adalah
dapat memberikan pandangan atau perspektif
baru dalam pengembangan IFMIS di negara-negara
berkembang atau yang memiliki konteks serupa
dengan Indonesia. Hasil penelitian ini melengkapi
kesenjangan literatur pengembangan IFMIS terkini
di Indonesia secara khusus dan negara
berkembang secara umum.
6.2. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif
yang berpotensi bias tanpa adanya triangulasi data
yang memadai. Penelitian ini telah menerapkan
triangulasi data melalui pengumpulan data dari
sumber yang berbeda (data sekunder dan
observasi).
Penelitian
selanjutnya
perlu
mempertimbangkan proses triangulasi data yang
lebih luas termasuk pada triangulasi metode
analisis.
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Matriks 1. Kesenjangan (Gap) Best Practices IFMIS dengan Implementasi di Indonesia
Komponen Best Practices IFMIS
1.
2.
3.

Sistem
Penganggaran
(Budgeting/B)
Sistem
Perbendaharaan
(Treasury/T)
Sistem pendukung (Others/O):
(a). Sistem Perpajakan
(b). Sistem Penerimaan Bukan
Pajak
(c). Sistem Pengelolaan Utang

(d). Sistem Pengadaan
(e). Sistem Aset tetap dan
Persediaan
(f). Sistem SDM dan Gaji
4. Data Warehouse (DW)
5. Interface sistem dengan sistem
keuangan daerah
6. Interface sistem dengan sistem
perbankan
7. Interface sistem dengan sistem
jaminan sosial
8. Penggunaan teknologi SMACIT
9. Penggunaan
teknologi
Blockchain
10. Transformasi proses bisnis

11. Penentuan timeframe

12. Kelembagaan
13. Konwledge transfer/training
14. Manejemen risiko

Implementasi IFMIS di Indonesia
Aplikasi KRISNA belum terintegrasi

Gap
(Terpenuhi/Tidak)
Tidak terpenuhi

SPAN dan SAKTI

Terpenuhi

e-billing pajak belum terintegrasi
Modul Penerimaan Negara Generasi 2 belum
terintegrasi
PMON yang telah migrasi ke DMFAS interface,
aplikasi
DSS, MOFIDS (aplikasi di BEI), dan BI-SSSS
(aplikasi di BI) belum sepenuhnya
terintegrasi di SPAN
Aplikasi e-procurement belum terintegrasi
Aplilasi SIMAK BMN dan Persediaan belum
terintegrasi
Aplikasi Gaji dan SDM masih terpisah
Belum tersedia
Belum terintegrasi

Tidak terpenuhi
Tidak terpenuhi

SPAN dan Big-EB

Terpenuhi

Belum terintegrasi

Tidak terpenuhi

Belum tersedia
Belum tersedia

Tidak terpenuhi
Tidak terpenuhi

1.

Terpenuhi

Peraturan Menteri Keuangan No.
154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan No.
223/PMK.05 /2015 dan SOP SAKTI
1. Peraturan Menteri Keuangan No.
131/PMK.05/2016 tentang Pelaksanaan
Piloting SAKTI
2. Peraturan Menteri Keuangan No.
159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan
Piloting Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi
Peraturan
Menteri
Keuangan
No.
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan
Komite Implementasi SPAN dan SAKTI
Peraturan
Menteri
Keuangan
No.
12/PMK.09/2016
tentang
Penerapan
Manajemen
Risiko
di
Lingkungan
Kementerian Keuangan

Terpenuhi

Tidak terpenuhi
Tidak terpenuhi
Tidak terpenuhi
Tidak terpenuhi
Tidak terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
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ABSTRACT
Indonesia entered a new era from centralized to decentralized. The impact of decentralization is the existence of fiscal
decentralization to provide balanced funds to carry out their duties and responsibilities. However, the provision of the fiscal
decentralization has another impact, namely the involvement of the regional government to the fiscal decentralization. The
study used quantitative method analysis with a model data panel regression approach using data from district/city clusters
from clusters I to IV from 2013-2018. The study also used quadrant analysis to map districts/cities to fiscal decentralization
and local government financial independence. The results of panel regression analysis found that the effect of fiscal
decentralization had a positive and significant effect on local government financial independence only in cluster II, while other
clusters did not have a significant effect on local government financial independence. The results of the panel regression
analysis are in line with quadrant analysis that from the district/city data in both I-IV clusters, almost 91.3 percent of the
districts/cities are in quadrant IV. These results indicate that on average 91.3 percent of districts/cities have relatively low
fiscal decentralization with local government financial independence which are also relatively low for clusters I, III and IV.
Based on these results, the district/city government must allocate a budget to the potential that can be used as a source of
revenue for the local government, especially for investment and productive expenditure.
KATA KUNCI:
Dana Perimbangan, Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, Analisa Regresi Panel Data
ABSTRAK
Indonesia memasuki era baru dari sentralistik menjadi desentralistik. Dampak dari desentralisasi tersebut adalah adanya
pemberian dana perimbangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Namun pemberian dana perimbangan
tersebut, memberikan dampak lain yaitu ketergantungan pemerintah daerah kepada dana perimbangan. Penelitian ini
menggunakan analisis metode kuantitatif dengan pendekatan regresi panel data model dan menggunakan data dari kluster
kabupaten/kota dari kluster I sampai dengan IV pada tahun 2013-2018. Penelitian ini juga menggunakan analisis kuadran
untuk melakukan mapping terhadap kabupaten/kota terhadap dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah. Hasil
analisa regresi panel ditemukan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
kemandirian keuangan daerah hanya di kluster II, sedangkan kluster lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil analisa regresi panel ini sejalan dengan analisa kuadran bahwa dari data
kabupaten/kota yang ada baik di kluster I-IV, hampir 91,3 persen kabupaten/kota yang ada berada di kuadran IV. Hasil ini
menunjukkan bahwa secara rata-rata 91,3 persen kabupaten/kota memiliki dana perimbangan yang realtif rendah dengan
kemandirian keuangan yang juga relatif rendah untuk kluster I, III dan IV. Berdasarkan hasil tersebut maka pemerintah
daerah kabupaten/kota harus mengalokasikan anggaran kepada potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan
bagi daerah khususnya kepada belanja yang bersifat investasi dan produktif.
KLASIFIKASI JEL:
E62, R51, C23
CARA MENGUTIP:
Ginting, A. M., Hamzah, M. Z, & Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Sejarah desentralisasi yang dialami oleh
bangsa Indonesia mengalami fluktuasi. Sejarah
tersebut dimulai dari era Orde Lama, Orde Baru
hingga sekarang Orde Pasca Reformasi. Upaya
sentralistik yang dilakukan pada era pemerintahan
Orde Baru selama kurang lebih 33 tahun yang pada
awal dianggap sukses, namun pada akhirnya kurang
berhasil membawa kemakmuran dan kemajuan
bagi bangsa dan negara terutama bagi
pemerintahan daerah. Pemerintah daerah seakan
berjalan ditempat tanpa ada perubahan berarti bagi
kesejahteraan masyarakat di daerah (Wasistiono,
Sadu & Polyando, 2017).
Ketidakpuasan pemerintahan daerah akibat
kebijakan
pemerintahan
yang
sentralistik
mendorong
banyak
pemerintahan
daerah
mendorong kebijakan desentralisasi. Tuntutan
terhadap otonomi yang lebih luas mengemuka di
hampir seluruh Indonesia hingga pada akhirnya
pada periode setelah Reformasi berhasil
dikeluarkan kebijakan otonomi daerah yang
disertai dengan desentralisasi fiskal kepada
pemerintahan daerah (Kuncoro, 2014). Hal tersebut
terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
Undang-Undang inilah yang menjadi pendorong
dan cikal bakal otonomi, desentralisasi dengan
memberikan penyerahan akan kewajiban dan hak
bagi pemerintahan daerah.

Lebih lanjut dalam revisi Undang-Undang No.
22 Tahun 1999 yang menjadi Undang-Undang No.
23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah
menegaskan tentang landasan yang menjadi latar
belakang mengenai hubungan antara Pemerintah
Pusat dan pemerintahan daerah. Bagian penjelasan
dalam UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa
pemberian otonomi daerah kepada pemerintahan
daerah yang luas ditujukan untuk mendorong
terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan
kuantitas
dari
pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta mendorong
kemandirian dan meningkatan perekonomian
daerah.
Salah satu dampak dari desentralisasi fiskal
tersebut menurut Simanjuntak & Mukhlis (2016)
bahwa pemberian dana perimbangan adalah
meningkatkan kapasitas fiskal pemerintahan
daerah. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa
dengan menggunakan metode analisis Partial Least
Square (PLS) dan sampel data yang digunakan
menggunakan Provinsi Jawa Timur menunjukkan
hasil bahwa penerapan dana perimbangan memiliki
pengaruh yang positif dan signifikant terhadap
kapasitas fiskal. Peningkatan kapasitas fiskal
tersebut mendorong peningkatan kapasitas dan
kemandirian keuangan dari pemerintah daerah. Hal
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Fafurida & Pratiwi (2017) dan Suprantiningrum
(2015) yang juga menemukan bahwa dana
perimbangan memberikan pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap peningkatan tingkat
kemandirian keuangan dari pemerintah daerah.

Gambar 1. Perkembangan PAD dan Dana Perimbangan Periode tahun 2013-2018 secara Agregat seluruh
Kabupaten/Kota di Indonesia
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Namun dalam perkembangannya dana
perimbangan menimbulkan beberapa dampak
terhadap pemerintah daerah. Salah satu kendala
yang muncul adalah ketergantungan pemerintah
daerah akan dana perimbangan yang setiap tahun
dianggarkan kepada pemerintah daerah. Hal ini
berdampak bahwa pemberian dana perimbangan
kurang memberikan stimulus bagi pemerintah
daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan
melalui peningkatan penerimaan asli daerah (PAD)
(Ginting, 2018). Gambar 1 memberikan penjelasan
bahwa dari periode tahun 2013 sampai dengan
tahun 2018 perkembangan PAD secara agregat
seluruh kabupaten/kota di Indonesia selalu lebih
rendah
jika
dibandingkan
dengan
dana
perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat.
Data menunjukkan bahwa tren peningkatan PAD
per tahun rata-rata meningkat kurang lebih 14,93
persen per tahun, pada saat yang bersamaan terjadi
peningkatan dana perimbangan dari tahun 2013 ke
tahun 2018 meningkat 53,04 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin
lama
semakin
bergantung
kepada
dana
perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat
(Haryanto, 2015).

1.2. Tujuan dan Kerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis penaruh dana
perimbangan terhadap perekonomian daerah.
Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

Menganalisis pengaruh dana perimbangan
terhadap kemandirian keuangan daerah.
Memetakan variabel kemandirian keuangan
daerah dan dana perimbangan.
Memberikan masukan rekomendasi kebijakan
terhadap kebijakan desentralisasi di Indonesia.

Penelitian ini mencoba membatasi ruang
lingkupnya dengan membatasi periode penelitian
yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
Kemudian penelitian ini juga mengeluarkan data
kabupaten/kota dari Provinsi Daerah Khusus Ibu
Kota Jakarta dalam pengamatan atau objek
penelitian. Kerangka pemikiran studi ini
diorganisasikan sebagaimana ditunjukkan pada
Gambar 2.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap
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Analisa
Quadrant
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Berdasarkan pengorganisasian kerangka
pemikiran tersebut, studi ini mencoba menjawab
pertanyaan penelitian: bagaimana pengaruh dana
perimbangan terhadap kemandirian keuangan
daerah, bagaimana hasil analisis kuadran terhadap
variabel kemandirian keuangan dan dana
perimbangan serta memberikan rekomendasi
kebijakan terkait kebijakan desentralisasi dan
otonomi di Indonesia.

2. Kerangka Teori

2.1. Dana Perimbangan (fiscal decentralization)
Ghuman & Singh (2013) mendefinisikan
desentralisasi fiskal sebagai transfer kekuatan,
kekuasaan, dan tanggung jawab dari Pemerintah
Pusat kepada pemerintah yang lebih rendah. Teori
desentralisasi berawal dari konsep yang
dikembangkan oleh Tiebout Hypotesis pada tahun
1956. Tiebout menyebutkan bahwa pemerintah
yang lebih rendah menawarkan barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Indonesian Treasury Review Vol.4, No.2, (2019), Hal. 105-127

108
sebagai pengganti pajak. Dengan konsep tersebut
maka pemerintah daerah memberikan pelayanan
publik terhadap masyarakat yang ada di daerah
pemerintah daerah. Dengan cara ini, pemerintah
daerah yang heterogen berhasil menyelesaikan
berbagai masalah inefisiensi penyediaan layanan
publik lokal (Michael, 2008).
Oates
(1972)
mengemukakan
teori
desentralisasi bahwa pelayanan publik harus
disediakan oleh pemerintah daerah setempat yang
dekat dengan masyarkat. Hal ini dikarenakan
beberapa alasan utama mendasar yaitu:
a.
b.

c.
d.

Pemerintah daerah dianggap paling mengerti
akan masyarakat setempat;
Keputusan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah terkait dengan pelayanan publik
dianggap lebih efesien dan cepat jika dilakukan
desentralisasi;
Dapat menghilangkan sekat-sekat penghalang
keputusan dalam pengambilan keputusan
terkait pelayanan publik;
Dapat meningkatkan inovasi persaingan
pelayanan publik antar pemerintah daerah.

Desentralisasi kepada pemerintah yang lebih
rendah juga memberikan keunggulan lainnya,
antara lain adalah keunggulan informasi,
peningkatan efesiensi dalam penyediaan pelayanan
publik. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih
dekat kepada kepada masyarakat di daerah
sehingga lebih mampu menyediakan kebutuhan
masyarakat di daerah dan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil akhirnya
adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di
daerah (Jin & Zou, (2005), Zhang et al., (2014), DiazSerrano & Rodríguez-Pose, (2015), Khamdana,
(2016)).
Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah
menjadi Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjelaskan konsep otonomi
dan desentralisasi secara jelas. Otonomi daerah
dijelaskan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan
otonomi daerah konsep utama adalah pemberian
desentralisasi,
yaitu
penyerahan
urusan
pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dan
disertai dengan pemberian dana perimbangan
(fiscal decentralization) kepada pemerintah daerah
untuk melaksanakan tugas tersebut (UndangUndang No. 23 Tahun 2014).
Konsep desentralisasi fiskal merupakan
suatu konsep desentralisasi baik di dalam bentuk
politik, fiskal, administratif, dan ekonomi. Dari
keempat bentuk desentralisasi seperti yang
diuraikan sebelumnya, bentuk desentralisasi yang

sudah dijalankan dan diterapkan di Indonesia
adalah diantaranya desentralisasi dalam bentuk
politik, administrasi, dan fiskal. Otonomi daerah
yang telah berlangsung sejak tahun 2001 di
Indonesia mengalami perkembangan yang luar
biasa. Perubahan pola kewenangan dan kekuasaan
yang terpusat secara perlahan didelegasikan
kepada daerah terdapat perubahan pola
pendekatan dari sentralistik berubah menjadi
desentralistik. Desentralisasi sendiri menurut
Dwipayana (2003) memberikan pendapat bahwa
berlangsungnya perubahan mendasar yang menjadi
karateristik hubungan kekuasaan daerah dengan
pusat, sehingga pemerintah daerah dapat diberikan
kekuasaan untuk menghasilkan keputusan politik
tanpa adanya campur tangan Pemerintah Pusat.
Secara konsep, desentralisasi fiskal itu
sendiri
didefinisikan
sebagai
memberikan
wewenang kepada pemerintah daerah untuk
mengeksplorasi sumber pendapatan daerah, hak
untuk menerima dana desentralisasi yang berasal
dari pemerintah yang lebih tinggi dan menentukan
sendiri secara mandiri terhadap belanja dan
investasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah
daerah, serta pemerintah daerah diberikan
kesempatan untuk menentukan regulasi terhadap
anggaran. Definisi lain dari desentralisasi fiskal
adalah sebagai suatu proses penyerahan baik
tanggungjawab fiskal kepada pemerintah daerah
termasuk di dalamnya ada wewenang untuk
mengumpulkan pajak dan pengeluaran dengan
pengaturan untuk melakukan koreksi terhadap
ketidakseimbangan sumber daya dan kewajiban
yang ada (Malik, Shahnawaz; Mahmood-Ul-Hassan;
Husain, 2006).
Mardiasmo
(2002)
menyatakan
desentralisasi fiskal memberikan dua dampak
nyata. Pertama, desentralisasi fiskal meningkatkan
tingkat partisipasi, prakarsa, dan kreatifitas dari
masyarakat terkait dengan pembangunan, serta
meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara
merata di seluruh daerah dengan memanfaatkan
sumber daya dan protensi yang ada di masyarakat.
Kedua, memperbaiki pengalokasian sumber daya
yang produktif melalui pergeseran peran dan
pengambilan kebijakan publik ke tingkat
pemerintahan yang memiliki informasi yang lebih
lengkap dibandingkan pemerintah di atasnya.
2.2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah
Otonomi daerah yang disertai dengan
pemberian dana perimbangan merupakan dampak
yang harus diterima akibat dari pelaksanaan
otonomi daerah dan desentralisasi sebagai
kebijakan yang telah diputuskan oleh Pemerintah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) dalam Undang-Undang No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang No.
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus
mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut
mampu memberikan pelayanan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa
pemberian dana perimbangan kepada pemerintah
daerah sudah selayaknya dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah daerah untuk dapat
menggali dan meningkatkan sumber-sumber
penerimaan daerah untuk dapat membiayai
pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu
variabel yang digunakan untuk menganalisis
kemampuan dan kemandirian keuangan daerah
tersebut adalah dengan menggunakan suatu rasio.
Rasio tersebut adalah rasio kemandirian keuangan
daerah, yaitu rasio yang menghitung dengan cara
membandingkan antara pendapatan asli daerah
dibagi dengan total dana perimbangan daerah
(Halim, 2004). Desentralisasi fiskal diharapkan
dapat meningkatkan kemandirian keuangan
pemerintah daerah untuk menstimulus daerah
menggali sumber-sumber penerimaan daerah.
Namun pada kenyataannya pemberian dana
desentralisasi fiskal belum dapat memberikan
perbaikan signifikan terhadap kemandirian
keuangan daerah. Kondisi ini diperparah dengan
masih banyaknya pemerintah daerah yang masih
sangat bergantung kepada dana perimbangan fiskal
yang diberikan Pemerintah Pusat (Solihin & Lesatri,
2010).
Lebih lanjut mengenai rasio kemandirian
keuangan daerah, Paul Hersey dan Kenenth Blanard
dalam Halim (2004) melakukan klasifikasi tingkat
kemandirian keuangan daerah seperti yang terlihat
pada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan rasio
kemandirian keuangan daerah semakin tinggi
berarti
semakin
rendah
ketergantungan
pemerintah daerah terhadap pihak eksternal dan
sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah
juga
mendeskripsikan
tingkat
partisipasi
masyarakat di daerah dalam menyokong
pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio
tersebut maka semakin tinggi pula tingkat
partisipasi masyarkat di daerah untuk membayar
pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber
utama pendapatan asli daerah.
Tabel 1. Tingkat Kemandirian Keuangan
Daerah
Kemampuan
Keuangan Daerah
Rendah Sekali
Rendah
Sedang
Tinggi

Sumber: Halim (2014)

Kemandirian
Keuangan Daerah (%)
0,00-25%
25% - 50%
50% - 75%
75% - 100%
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Hankla dan Hankla
(2009) melakukan
penelitian tentang kapan desentralisasi fiskal baik
untuk pemerintah daerah. Dalam paper tersebut
dijelaskan bahwa desentralisasi fiskal berdampak
positif bagi pemerintah daerah jika salah satunya
dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah.
Peningkatan kapasitas tersebut dalam berbagai
aspek salah satunya adalah kemampuan
meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai
sumber pendanaan keuangan daerah.
Lebih
lanjut
Kalirajan
(2012)
mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal
memberikan dampak terhadap pengembangan
kapasitas pemerintah daerah terutama untuk
meningkatkan penerimaan daerah. Studi yang
dilakukan dengan mengambil kasus Negara India,
fokus pemberian desentralisasi fiskal terhadap
pemerintah daerah ternyata memberikan dampak
terhadap peningkatan kapasitas pemerintah daerah
melalui belanja yang berkualitas. Peningkatan
belanja yang berkualitas tersebut ternyata berujung
terhadap peningkatan perekonomian daerah yang
muara akhirnya yaitu peningkatan penerimaan asli
daerah.
Lebih lanjut pengaruh desentralisasi fiskal
terhadap kemandirian keuangan daerah pernah
dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya
seperti, Haryanto (2018) dengan menggunakan
data dari tahun 2008 hingga tahun 2014, ditemukan
bahwa ada peningkatan kemandirian keuangan
seiring dengan peningkatan desentralisasi fiskal
yang diterima oleh pemerintah daerah. Hasil
penelitian ini senada dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Fafurida & Pratiwi (2017);
(Simanjuntak & Mukhlis, 2016) yang menemukan
peningkatan kemandirian keuangan pemerintah
daerah sejalan dengan peningkatan desentralisasi
fiskal. Namun penelitian yang dilakukan oleh
Ginting
(2018)
menggunakan
data
di
Kabupaten/Kota
di
Provinsi
Sumatera
menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum
dapat mendorong kemandirian keuangan daerah.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Rancangan
Penelitian

Penelitian

dan

Populasi

Rancangan penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis
pengaruh
dana
perimbangan
terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelian
ini
menggunakan
populasi
data
dari
kabupaten/kota di Indonesia yang dibagi menjadi 4
kluster data penelitian. Tabel 2 menunjukkan 4
kluster data penelitian yang digunakan dalam
penelitian. Data lengkap mengenai kluster data
kabupaten/kota yang digunakan dapat dilihat pada
bagian lampiran.
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Tabel 2. Kluster Data Penelitian
No.

Kluster

Wilayah

1.

Daerah yang menerima tambahan dana selain dana
perimbangan, seperti dana otonomi khusus.

2.

Daerah yang memiliki proporsi pendapatan asli
daerah (PAD) dibandingkan dengan dana
perimbangan > 50%
Daerah yang memiliki proporsi pendapatan asli
daerah (PAD) dibandingkan dengan dana
perimbangan antara 25% sampai dengan 50%
Daerah yang memiliki proporsi pendapatan asli
daerah (PAD) dibandingkan dengan dana
perimbangan kurang dari 25%

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
Data lengkap kabupaten/kota di Kluster I dapat
dilihat pda bagian Lampiran I
Data lengkap kabupaten/kota di Kluster II dapat
dilihat di bagian Lampiran I.

3.
4.

Data lengkap kabupaten/kota yang ada di Kluster III
dapat dilihat pada Bagian Lampiran I.
Data lengkap kabupaten/kota yang ada di Kluster IV
dapat dilihat pada Bagian Lampiran I.

Sumber: Penulis (2019).
Penelitian ini menggunakan data sekunder
dengan data panel, yaitu gabungan data dari data
dalam bentuk time series dan cross section. Data time
series yang digunakan dari tahun 2013 hingga tahun
2018, sedangkan data cross section yang digunakan
merupakan data dari kabupaten/kota dari berbagai
provinsi yang ada di seluruh Indonesia berdasarkan
kluster yang telah ditentukan dalam Tabel 2.
Penggunaan data cross section yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan metode kluster
terhadap kabupaten dan kota yang ada di provinsi
di Indonesia. Pembagian kabupaten dan kota ke
dalam 4 kluster seperti yang dapat dilihat pada
Tabel 2 di atas.
3.4. Metode Analisis
Tahapan selanjutnya adalah data yang telah
dikumpulkan
melalui
serangkaian
teknik
pengumpulan data, maka tahapan berikutnya
adalah analisis data dengan menggunakan metode
kualitatif dan kuantitatif. Tahapan pertama adalah
melakukan analisis dengan metode kualitatif. Pada
tahapan ini terdapat tiga langkah yang dilakukan
dalam analisis data kualitatif ini, yaitu reduksi data,
penyajian data, serta terakhir penarikan simpulan.
Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar data
yang berasal dari sumber tersebut dapat dipahami.
Pada tahapan ini, peneliti melakukan editing dan
mengategorisasikan data sesuai dengan masalah
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian
ini. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data
dan menarik simpulan. Tahapan berikutnya adalah
analisa kuantitatif untuk melihat pengaruh dana
perimbangan terhadap perekonomian daerah.
Pendekatan kuantitaif yang digunakan adalah
menggunakan pendekatan data panel. Pada bagian
pembahasan dan analisis akan dibahas secara
lengkap dan jelas prosedur dan analisa kuantitatif
dengan menggunakan pendekatan regresi panel
dan melakukan intrepetasi terhadap hasil tersebut.

Penelitian ini menggunakan data panel
model untuk menjawab berbagai masalah yang
telah ditetapkan di bagian awal. Data panel
merupakan salah satu bentuk metode dalam
ekonometrika yang muncul karena adanya
keterbatasan metode time series dan cross section.
Data
panel
adalah
bentuk
data
yang
menggabungkan dua dimensi yaitu dimensi ruang
dan dimensi waktu. Penggabungan kedua jenis data
yaitu data cross section dan time series yang
digunakan untuk menjawab permasalahan yang
tidak dapat diberikan baik oleh model cross section
maupun time series. Gujarati (2004) mengatakan
bahwa model regresi panel data sebagai pooled data
atau dengan bahasa lain merupakan kumpulan dari
data time series dan cross section, micropanel data,
longitudinal data atau kombinasi studi atas dasar
waktu dari berbagai variabel atau kelompok subjek,
event history analyisis atau studi perubahan objek
dengan syarat tertentu, atau corhot analyisis.
Regresi panel data model terdapat tiga
pilihan model estimasi yang dapat dilakukan yaitu
common effect, fixed effect, dan random effect. Untuk
menentukan salah satu model yang diestimasi yang
dianggap paling tepat dari ketiga jenis model
tersebut maka dilakukan serangkaian pengujian
yaitu Uji Wald, Uji Hausman Test, dan Uji Langrage
Multiplier. Uji Wald Test digunakan untuk
mengetahui atau memilih ada tidaknya pengaruh
efek individu dalam model dengan membandingkan
nilai R2 dari nilai model common effect dengan
model fixed effect. Sedangkan uji Hausman Test
digunakan untuk menentukan pilihan model
estimasi antara fixed effect dengan random effect
(Ekananda, 2016).
Model yang dipakai dalam penelitian ini
adalah untuk menganalisis pengaruh dana
desentralisasi terhadap kemandirian keuangan
daerah. Model yang dipakai dalam penelitian ini
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menggunakan penelitian yang dilakukan oleh
Psycharis, Zoi, & Iliopoulou (2015), dimana
kemandirian keuangan dipengaruhi oleh Jumlah
penduduk, dana perimbangan, pertumbuhan
ekonomi dan jumlah pengangguran dan sumber
daya manusia. Model tersebut adalah:
𝐾𝐾𝐷 = 𝑎 + 𝑏 𝑃𝑜𝑝 + 𝑐 𝐹𝐷 + 𝑑 𝐸𝐺 +
𝑒 𝑈𝑁 + 𝑓 𝑆𝐷𝑀 + 𝜀𝑡 ................................................ (1)
KKD
Pop
FD
EG
UN
SDM
i
t

: kemandirian keuangan daerah
: jumlah penduduk
: dana perimbangan
: pertumbuhan ekonomi
: tingkat pengangguran
: sumber daya manusia
: cross section untuk kluster data
kabupaten/kota
: periode waktu

Setelah dilakukan analisis kuantitatif dengan
menggunakan regresi panel data, maka langkah
selanjutnya adalah melakukan analisis kuadran
terhadap keempat kluster, baik kluster 1 sampai
dengan kluster 4 untuk menyandingkan dan
memetakan variabel kemandirian keuangan daerah
dengan dana perimbangan ke dalam empat
kuadran. Metode kuadran tersebut dengan rincian
berikut:
a.

b.

c.

d.

Kuadran I: yaitu kabupaten/kota yang
memiliki
karateristik
memiliki
dana
perimbangan yang besar akan tetapi memiliki
kemandirian keuangan daerah yang cukup
tinggi.
Kuadran II: yaitu kabupaten/kota yang
memiliki
karateristik
memiliki
dana
perimbangan yang besar akan tetapi memiliki
kemandirian keuangan daerah yang rendah.
Kuadran III: yaitu kabupaten/kota yang
memiliki
karakteristik
memiliki
dana
perimbangan rendah akan tetapi memiliki
kemandirian keuangan daerah yang tinggi.
Kuadran IV: yaitu kabupaten/kota yang
memiliki
karakteristik
meliki
dana
perimbangan yang rendah dan kemandirian
keuangan daerah yang juga rendah.
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Model (REM) terhadap kluster data dari 1 sampai
dengan 4. Ringkasan hasil pengujian Uji Wald dan
Uji Hausman dapat dilihat pada tabel 3 di bawah.
Tabel 3. Hasil Pengujian CEM vs FEM dan FEM vs
REM pada Model Pengaruh Dana Perimbangan
terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Model
Uji
CEM vs
FEM
FEM vs
REM
Hasil
Akhir

Kluster I

Kluster
II

Kluster
II

Kluster
IV

FEM

FEM

FEM

FEM

REM

REM

REM

FEM

REM

REM

REM

FEM

Sumber: Data Diolah (2019).
Berdasarkan hasil Uji Wald dan Uji Hausman
terhadap model pengaruh dana perimbangan
terhadap pertumbuhan ekonomi di keempat kluster
pada Tabel 3, menunjukkan bahwa untuk keempat
kluster yang ada kluster I, II dan III menggunakan
REM sedangkan untuk kluster IV menggunakan
model regresi panel FEM. Berdasarkan hasil
tersebut maka langkah selanjutnya adalah
dilakukan regresi panel data berdasarkan hasil
tabel 3 di atas. Hasil analisa regresi panel data
terhadap model pengaruh dana perimbangan
terhadap kemandirian keuangan daerah dapat
dilihat pada Tabel 4 di bawah.
Tabel 4. Hasil Estimasi Model Pengaruh Dana
Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan
Daerah pada Masing-Maing Kluster
Variabel
Konstanta
Dana
Perimbangan
Jumlah
Penduduk
Pertumbuhan
Ekonomi
Tingkat
Pengangguran
SDM
R-Square
Adj. R2
Prob F-Stat

Kluster
I
(REM)
7.503
0.837

Kluster
II
(REM)
4.811
0.224**

Kluster
III
(REM)
34.738
0.184

Kluster
IV
(FEM)
25.729
0.860

0.726**

0.153

0.154

0.006

0.335*

0.325***

0.179**

0.182**

0.027

0.153

0.035

0.218

0.436
0.4944
0.4731
0.000

0.200*
0.557
0.513
0.000

0.212
0.739
0.724
0.000

0.007
0.787
0.742
0.000

4.1.
Pengujian
Model
Pengaruh
Dana
Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan

*signifikan pada α 10%;
**signifikan pada α 5% ;
***signifikan pada α 1%
Sumber : Data Diolah (2019).

Pada bagian berikut akan dilakukan
pengujian terhadap model regresi panel data untuk
menentukan Common Effect Model (CEM) atau Fixed
Effect Model (FEM) dalam regresi panel data
terhadap kluster 1 sampai dengan 4 dengan
menggunakan Uji Wald. Langkah selanjutnya adalah
melakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah
model Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan hasil
pengelolahan regresi panel data didapatkan bahwa
variabel dana perimbangan memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap kemandirian
keuangan daerah hanya pada kluster II. Hal ini
berarti bahwa setiap kenaikan dana perimbangan
untuk pemerintah daerah di Kluster II dapat
mendorong kemandirian keuangan daerah,

4. HASIL PENELITIAN
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sedangkan untuk kluster lainnya memiliki
pengaruh yang positif akan tetapi tidak signifikan
terhadap kemandirian keuangan daerah.
Lebih lanjut berdasarkan hasil analisis
regresi panel data yang terdapat pada Tabel 4 di
atas, variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap kemandirian
keuangan hanya untuk kluster I, sementara kluster
lainnya tidak signifikan mempengaruh kemandirian
keuangan daerah. Variabel pertumbuhan ekonomi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kemandirian keuangan daerah pada kluster I, II, III
dan IV. Sedangkan variabel SDM tidak signifikan
mempengaruhi kemandirian keuangan pemerintah
daerah.

perimbangan yang tinggi atau besar akan
tetapi memiliki kemandirian keuangan daerah
yang tinggi di Kluster I.
2.

Berdasarkan mapping analisa kuadran
didapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang
terdapat di kuadran II yaitu kabupaten/kota
terdapat Kabupaten Sleman, Kabupaten
Bantul, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten
Gunung Kidul, Kabupaten Merauke, dan
Kabupaten
Mimika.
Kuadran
II
ini
menunjukkan kabupaten/kota yang memiliki
dana perimbangan yang besar akan tetapi
kemandirian keuangan yang rendah.

3.

Berdasarkan mapping analisa kuadran
didapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang
berada di kuadran III adalah Kabupaten
Puncak Jaya dan Kota Yogyakarta. Hasil ini
menunjukan bahwa Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Yogyakarta merupakan daerah
dengan dana perimbangan rendah namun
memiliki kemandirian keuangan yang relatif
tinggi.

4.

Menurut analisa kuadran didapatkan hasil
bahwa kabupaten/kota yang terdapat di
kuadran IV yaitu kabupaten/kota lainnya yang
tidak terdapat di kuadran I, II dan III, seperti
contohnya Kota Banda Aceh, Kota Sorong, dan
kabupaten serta kota lainnya. Dapat
disimpulkan bahwa hampir 88,6 persen lebih
kabupaten/kota yang ada di Kluster I masuk ke
dalam kuardran IV, artinya dalam bahasa lain
hampir 88,6 persen lebih kabupaten/kota
mendapatkan dana perimbangan dengan
kemandirian keuangan daerah yang relatif
rendah

4.2. Analisa Metode Kuadran Pengaruh Dana
Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan
Daerah
Dari hasil regresi panel data terhadap
model pengaruh dana perimbangan terhadap
kemandirian keuangan daerah, maka langkah
selanjutnya adalah menyandingkan dan memetakan
ke dalam analisis metode kuadran yang akan
membagi menjadi empat kuadran. Metode kuadran
tersebut akan memetakan masing-masing kluster
ke dalam 4 kuadran. Kuadran tersebut dengan
rincian berikut:
4.2.1. Analisis Metode Kuadran Kluster I
Hasil analisis kuadran untuk Kluster I tersebut
dapat dilihat pada Gambar 3 berikut di bawah:
1.

Menurut analisa kuadran didapatkan hasil
bahwa tidak terdapat kabupaten/kota yang
terdapat di kuadran I. Artinya tidak ada
kabupaten/kota
yang
diberikan
dana

Gambar 3. Analisa Kuadran Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Kluster I

Sumber : Data Diolah (2019).
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Analisis Metode Kuadran Kluster II
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3.

Hasil analisis kuadran untuk Kluster II tersebut
dapat dilihat pada Gambar 4 berikut di bawah:
1.

2.

Berdasarkan mapping analisa kuadran
didapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang
berada di kuadran I ini adalah Kota Surabaya,
Kota Bekasi, Kabupaten Tanggerang, dan Kota
Bandung. Hasil ini menunjukkan bahwa
daerah tersebut memiliki dana perimbangan
yang relatif besar dengan tingkat kemandirian
yang juga besar.
Menurut analisa kuadran didapatkan hasil
bahwa kabupaten/kota yang terdapat di
kuadran II yaitu Kota Tanggerang, Kota
Semarang, Kota Medan, Kota Makasar, Kota
Bandar Lampung, Kabupaten Karawang, dan
Kota Palembang. Hasil ini menunjukkan bahwa
daerah ini merupakan daerah dengan dana
perimbangan yang relatif tinggi namun tingkat
kemandirian keuangan yang relatif rendah.

4.

Hasil analisa kuadran didapatkan hasil bahwa
kabupaten/kota yang berada di kuadran III
adalah Kota Batu, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota
Tabalong, Kota Batam dan Kota Tanggerang.
Hasil pada kuadran III menunjukkan bahwa
kabupaten/kota memiliki dana perimbangan
yang relatif kecil namun memiliki kemandirian
keuangan yang tinggi.
Berdasarkan mapping analisa kuadran
didapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang
terdapat di kuadran IV yaitu kabupaten/kota
lainnya yang tidak terdapat di kuadran I, II dan
III, seperti contohnya Kota Depok, Kabupaten
Bandung, Kota Denpasar dan kabupaten serta
kota lainnya. Dapat disimpulkan bahwa
hampir 28 persen lebih kabupaten/kota yang
ada di Kluster II masuk ke dalam kuardran IV,
artinya dalam bahasa lain hampir 28 persen
lebih kabupaten/kota mendapatkan dana
perimbangan dengan kemandirian keuangan
yang relatif rendah

Gambar 4. Analisa Kuadran Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah di Kluster II

Sumber : Data Diola (2019).
4.2.3.

Analisis Metode Kuadran Kluster III

Hasil analisis kuadran untuk Kluster III tersebut
dapat dilihat pada Gambar 5. Berikut di bawah:
1.
2.

Menurut analisa kuadran didapatkan hasil
bahwa tidak ada kabupaten/kota yang berada
di kuadran I.
Berdasarkan analisa kuadran didapatkan hasil
bahwa kabupaten/kota yang terdapat di
kuadran II yaitu Kabupaten Bandung,
Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Cianjur,
Kabupaten Simalungun. Hasil ini menunjukkan
bahwa daerah tersebut memiliki dana
perimbangan yang tinggi namun tingkat
kemandirian keuangan daerah yang relatif
rendah

3.
4.

Menurut analisa kuadran didapatkan hasil
bahwa tidak ada kabupaten/kota yang berada
di kuadran III.
Berdasarkan mapping analisa kuadran
didapatkan hasil bahwa kabupaten/kota yang
terdapat di kuadran IV yaitu Kota Pekan Baru,
Kota Pontianak, dan kabupaten serta kota
lainnya. Dapat disimpulkan bahwa hampir 88
persen lebih kabupaten/kota yang ada di
Kluster II masuk ke dalam kuardran IV, artinya
dalam bahasa lain hampir 88 persen lebih
kabupaten/kota
mendapatkan
dana
perimbangan dengan kemandirian keuangan
yang relatif rendah.
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Gambar 5 Analisa Kuadran Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah di Kluster III

Sumber: Data Diolah (2019).
4.2.4.

Analisa Metode Kuadran Kluster IV

Hasil analisis kuadran untuk Kluster IV tersebut
dapat dilihat pada Gambar 6. berikut di bawah :
1.
2.
3.

Menurut analisa kuadran didapatkan hasil
bahwa tidak ada kabupaten/kota yang berada
di kuadran I.
Hasil analisa kuadran didapatkan hasil bahwa
tidak ada kabupaten/kota yang berada di
kuadran II.
Berdasarkan mapping analisa kuadran
didapatkan hasil bahwa yang berada di
kuadran III yaitu Kabupaten Takalar,
Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten
Karimun. Hasil ini menunjukkan bahwa daerah
tersebut memiliki dana perimbangan yang

4.

rendah
namun
memiliki
kemandirian
keuangan yang relatif tinggi.
Hasil kuadran didapatkan hasil bahwa
kabupaten/kota yang terdapat di kuadran IV
adalah sisanya kabupaten/kota yang tidak
berada di kuadran I, II dan III yaitu, Kabupaten
Maluku, Kabupaten Pasuruan, Kota Pangkal
Pinang dan kabupaten serta kota lainnya.
Dapat disimpulkan bahwa hampir 98,8 persen
lebih kabupaten/kota yang ada di Kluster II
masuk ke dalam kuardran IV, artinya dalam
bahasa lain hampir 98,8 persen lebih
kabupaten/kota
mendapatkan
dana
perimbangan dengan kemandirian keuangan
yang relatif rendah.

Gambar 6. Analisa Kuadran Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah di Kluster IV

Sumber : Data Diolah (2019).

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Indonesian Treasury Review Vol.4, No.2, (2019), Hal.105-127

115
Hasil analisa regresi panel yang telah
diuraikan pada bagian sebelumnya didapatkan
hasil bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap kemandirian
keuangan daerah hanya untuk kabupaten/kota
yang berada di kluster II, sedangkan untuk
kabupaten/kota yang berada di kluster I, III dan IV
tidak memiliki pengaruh yang signifkan terhadap
kemandirian keuangan daerah. Hasil regresi panel
ini terhadap data yang ada sejalan dengan hasil
analisa kuadran yang juga telah dilakukan pada
bagian sebelumnya, kurang lebih 91,3 persen
kabupaten kota yang berada di kluster I, III dan IV
berada pada kuadran IV, yaitu kabupaten/kota
memiliki dana perimbangan yang rendah dengan
kemandirian keuangan yang juga relatif rendah.
Hasil analisa kuadran untuk kabupaten/kota di
kluster II, menunjukkan bahwa menunjukkan
sebaran yang merata dengan konsentralisasi di
kuadran III.
Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dana
perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap
kemandirian keuangan untuk kabupaten/kota di
kluster 1, 3 dan 4 sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Stone (2015), yang melakukan
penelitian mengenai pengaruh dana perimbangan
terhadap kondisi keuangan atau kemandirian
keuangan dari pemerintah. Hasil penelitian
tersebut menemukan bahwa tidak terdapat
pengaruh antara fiscal decentralization terhadap
kondisi keuangan pemerintah. Sedangkan hasil
penelitian untuk kabupaten/kota di kluster 2 yang
memiliki
pengaruh
signifikan
terhadap
kemandirian keuangan sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Sulistyo (2017).
Terkait dengan kondisi keuangan dan
kemandirian keuangan pemerintah daerah, Clark
(2015) menjelaskan bahwa pemerintah daerah
seharusnya wajib untuk melakukan evaluasi
terhadap kondisi keuangan kesehatan pemerintah
daerah secara periodik. Hal senada dikemukakan
oleh Rivenbark dan Allison (2010) yang
menekankan bahwa pemerintah daerah harus
mengetahui secara akurat kondisi keuangan di
masing-masing daerah. Hal ini menjadi penting
bagi daerah untuk dapat melakukan evaluasi
kondisi keuangan di pemerintah daerah untuk
dapat meningkatkan kemampuan daerah untuk
membuat
keputusan
kebijakan
tentang
penganggaran di daerah.
Evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi
daerah dan desentralisasi di Indonesia yang telah
berlaku selama 22 tahun, ditemukan bahwa tidak
semua daerah dapat menjalankan pemerintahan
secara mandiri. Masih banyak daerah-daerah yang
sangat
menggantungkan
diri
dari
dana
perimbangan yang ditransfer dari Pemerintah
Pusat kepada pemerintah daerah sebagai sandaran
utamanya. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan

setiap pemberian kewenangan harus dibarengi
dengan kewajiban. Fenomena yang terjadi saat ini,
dimana sebagian daerah masih menggantungkan
diri kepada transfer dari Pemerintah Pusat harus
ada perubahan secara mendasar. Hal ini
dikarenakan dengan komposisi seperti saat ini,
dimana banyak daerah menggantungkan diri
terhadap dana perimbangan dan masih banyak
yang belum mendiri seharusnya ada komitmen
dari pemerintah daerah yang lebih kuat untuk
menggunakan anggaran yang ada demi
kemandirian keuangan daerah (Hidayat, 2018).
Masing bergantungnya daerah kepada dana
perimbangan ditunjukkan dengan rendahnya rasio
kemandirian keuangan daerah. Menurut Savitry,
Saleh, dan Arifin (2011) rendahnya rasio
kemandirian keuangan daerah dikarenakan
beberapa hal, diantaranya adalah sumber
penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya
tampaknya pendapatan asli daerah masih belum
bisa diandalkan bagi daerah untuk otonomi
daerah, rendahnya basis pajak atau retribusi yang
ada di daerah dan kurang dapatnya pemerintah
daerah menggali sumber-sumber pendapatan asli
daerah. Hal ini diperparah dengan sumber-sumber
potensial untuk menambah pendapatan asli
daerah masih banyak dikuasai oleh Pemerintah
Pusat, sedangkan untuk basis pajak masih dikelola
oleh Pemerintah Pusat.
Lebih lanjut ada beberapa sumber penyebab
redahnya
kemandirian
daerah
menurut
Muhammad (2016) yaitu (1) rendahnya potensi
pendapatan asli daerah yang bersangkutan; dan
(2) beban belanja APBD yang relatif besar di era
desentralisasi fiskal. Itulah mengapa pengelolaan
belanja APBD dalam pemerintahan daerah menjadi
harus lebih rasional dan bersifat investasi
produktif yang seharusnya menjadi aspek utama
dalam mendorong kemandirian keuangan bagi
pemerintah daerah (Dwi, 2013). Perubahan pola
pengelolaan APBD yang lebih rasional dan bersifat
investasi produktif dalam mendorong kemandirian
keuangan daerah merupakan hal yang mutlak
harus dilakukan pemerintah daerah khususnya
kepada pemerintahan daerah yang memiliki
tingkat kemandirian keuangan rendah dan
pertumbuhan ekonomi yang juga masih rendah
(Haryanto, 2017).
Namun pada sisi lain, rendahnya
kemandirian keuangan pemerintah daerah juga
disebabkan oleh kapasitas sumber daya manusia
yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Banyak
pemerintah daerah memiliki kapasitas SDM yang
rendah, dampaknya adalah minimnya terobosan
dan kreativitas aparat pelaksana dalam mencari
sumber-sumber
pembiayaan
baru
bagi
peningkatan pendapatan asli daerah. Di sisi lain
kontribusi laba yang disetorkan oleh Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) di banyak pemerintah
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daerah juga belum dapat diharapkan sebagai
sumber peningkatan pendapatan asli daerah. Hal
ini dikarenakan laba yang dihasilkan oleh BUMD
per tahun masih relatif rendah (Risyanto, 2015).
Keterbatasan dan keluasan pemerintah
daerah kabupaten/kota untuk menarik pajak dan
retribusi juga menjadi masalah bagi peningkatan
PAD daerah (Hamzah, 2008). Batasan-batasan
yang ditelah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dalam bentuk regulasi harusnya ditinjau kembali
demi peningkatan PAD kabupaten/kota.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian ini menemukan bahwa
variabel dana perimbangan tidak memiiki
pengaruh yang signifikan pada kabupaten/kota di
Kluster I, III dan IV terhadap kemandirian
keuangan daerah.
Sementara itu
untuk
kabupaten/kota di Kluster II variabel dana
perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kemandirian keuangan daerah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan mapping
yang telah dilakukan, ditemukan bahwa
berdasarkan data yang ada, kabupaten/kota di
kluster I, III dan IV ternyata kurang lebih 91,3
persen kabupaten/kota berada di kuadran IV yang
berarti
kabupaten/kota
memiliki
dana
perimbangan yang relatif rendah dan kemandirian
keuangan yang juga rendah. Sedangkan untuk
mapping kabupaten/kota di kluster II banyak
tersebar di kuadran II sampai dengan IV.
Hasil penelitian ini menemukan masih banyak
kabupaten/kota yang belum dapat menjalankan
pemerintahan secara mandiri dalam konteks
kemandirian keuangan derah. Hal ini berarti masih
banyak kabupaten/kota yang bergantung sangat
terhadap dana perimbangan. Ketergantungan akan
dana perimbangan ini harus dapat dicarikan solusi
dengan cara kabupaten/kota harus dapat
mengalokasikan anggaran dalam APBD kepada
potensi-potensi yang dapat dijadikan sebagai
sumber penerimaan bagi daerah khususnya
alokasi belanja APBD kepada investasi yang
bersifat rasional dan produktif.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Penelitian ini diharapkan memberikan
manfaat dan masukan baik sebagai referensi
akademis maupun dalam tataran praktis para
pengambil
kebijakan
terkait
pelaksanaan
desentralisasi fiskal dan otonomi di Indonesia.
Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal
yang berjalan selama kurang lebih hampir 22
tahun di Indonesia memiliki beberapa tujuan
utama,
diantaranya
adalah
mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan
kemampuan dan kemandirian daerah. Hasil akhir
yang diharapkan adalah terciptanya kemandirian
keuangan daerah yang berdaulat dan mandiri
secara finansial, sehingga hasil akhirnya adalah
terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera.
Penelitian ini juga masih jauh dari kata
sempurna dan masih memiliki kekurangan. Oleh
karena itu, penelitian selanjutnya terkait pengaruh
dana perimbangan terhadap kemandirian
keuangan daerah dapat dikembangkan dengan
lebih baik dari sisi akademis maupun praktis bagi
para pengambil kebijakan terkait desentralisasi
dan otonomi di Indonesia. Sehingga penelitian
pengaruh
dana
perimbangan
terhadap
kemandirian keuangan daerah dapat lebih
komprehensif dan lebih bermanfaat lebih luas baik
bagi akademisi maupun praktisi.

PENGHARGAAN (ACKNOWLEDGEMENT)
Selama penyusunan penelitian ini, Penulis
menerima banyak bantuan baik berupa
sumbangan pemikiran maupun tenaga dari
berbagai pihak. Untuk itu penulis tidak lupa
mengucapkan terimakasih kepada:
1.

2.

3.

Dr. Indra Pahlevi, selaku Kepala Pusat
Penelitian, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI
yang telah memberikan dukungan dan izin
kepada
penulis
untuk
melanjutkan
pendidikan
Doktoral
dan
melakukan
penelitian ini.
Dr. Rahaju Setya Wardani, selaku Kepala
Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Setjen dan
Badan Keahlian DPR RI yang telah
memberikan dukungan dan izin kepada
penulis untuk melanjutkan pendidikan
Doktoral dan melakukan penelitian ini.
Para promotor, Prof. Muhammad Zilal dan Co
Promotor, Dr. Eleonora Solfida yang tiada
lelah memberikan masukan dan arahan
terhadap penyelesaian penelitian ini.

Selanjutnya atas segala hal yang tertuang dalam
hasil penelitian ini termasuk atas kesalahan yang
terjadi didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung
jawab Penulis.

REFERENSI
Clark, B. Y. (2015). Evaluating the validity and
reliability of the financial condition index at
the local level. Public Budgeting & Finance,
Summer, 66–88.
Diaz-Serrano, L., & Rodríguez-Pose, A. (2015).
Decentralization and the welfare state: what
do citizens perceive? social indicators
research, 120(2), 411–435. https://doi.org/

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Indonesian Treasury Review Vol.4, No.2, (2019), Hal.105-127

117
10.1007/s11205-014-0599-5
Dwi, S. (2013). Pengaruh penganggaran terhadap
kinerja aparat pemda melalui sistem
informasi keuangan daerah (studi kasus :
Pemda Kabupaten Kudus). Jurnal Ekonomi
Dan Bisnis, 12(01).
Dwipayana, A. S. E. (2003). Membangun good
governance di desa. Yogyakarta: Insitute of
Research and Emporwerment.
Ekananda, M. (2016). Analisis ekonometrika data
panel teori dan pembahasan menyeluruh bagi
penelitian ekonomi, bisnis dan sosial. Jakarta:
Mitra Wacana Media.
Fafurida, F., & Pratiwi, E. N. (2017). Financial
independence of regencies and cities in
Central Java. Economic Journal of Emerging
Markets,
9(2),
199–209.
https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art
9
Gao, Song; Meng, Xiangyi; Zhang, L. (2014). Fiscal
decentralization and life satisfaction:
evidence from urban China. Social Indicators
Research, 119(3), 1177–1194.
Ghuman, B. S., & Singh, R. (2013). Decentralization
and delivery of public services in Asia. Policy
and
Society,
32(1),
7–21.
https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2013.02.0
01
Ginting, A. M. (2018). Desentralisasi fiskal dan
kemandirian keuangan daerah: studi kasus di
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. In
Desentralisasi Fiskal dan Persaingan Usaha
(pp. 126–194). Jakarta: Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI dan Inteligensia
Intrans Pusblisihing.
Halim, A. (2004). Akuntansi keuangan daerah.
Jakarta: Salemba Empat.
Hamzah, Z. (2008). Kajian teoritis desentralisasi
fiskal (first). Jakarta: Institute of Publishing,
Indonesia Business School.
Hankla, C. R., & Hankla, C. R. (2009). When is fiscal
decentralization good for governance ? when
is fiscal decentralization good for
governance ? Publius, 39(4), 632–650.
https://doi.org/10.1093/publius/pjn034
Haryanto, J. T. (2015). Desentralisasi fiskal
seutuhnya. Diakses 12 Januari 2019 dari
http://kemenkeu.go.id/Artikel/desentralisa
si-fiskal-seutuhnya
Haryanto, J. T. (2017). Penghasil SDA dan non-SDA
di era desentralisasi fiskal (Comparative
analysis of regional financial mapping from
the producer of natural resources and nonnatural
resources
in
the
fiscal

decentralization era). Jurnal Ekonomi dan
Kebijakan Publik, 8(2), 103–116.
Haryanto, J. T. (2018). Regional financial
performance evaluation in the Indonesian
fiscal decentralization era. Jurnal Perspektif
Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 5(3),
115–128.
Hidayat, A. R.
kemandirian
Kompas, p. 2.

(2018).
daerah

Otonomi Daerah
belum terwujud.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Indonesia: Republik
Indonesia.
Jin, J., & Zou, H. F. (2005). Fiscal decentralization,
revenue and expenditure assignments, and
growth in China. Journal of Asian Economics,
16(6), 1047–1064. https://doi.org/10.1016/
j.asieco.2005.10.006
Kalirajan, K. (2012). Fiscal decentralization and
development outcomes in India : An
Exploratory Analysis. World Development,
40(8), 1511–1521. https://doi.org/10.1016/
j.worlddev.2012.04.005
Khamdana, A. (2016). Pengaruh desentralisasi
fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah di Indonesia, 2008-2012. Indonesia
Treasury Review, 1(1), 23–38.
Kuncoro. (2014).
Erlangga.

Otonomi

daerah.

Jakarta:

Malik, S, Mahmood-Ul-Hassan & Husain, S. (2006).
Fiscal decentalization and economic growth
in Pakistan. The Pakistan Development
Review, 45(4), 845–854.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan manajemen
keuangan daerah. Yogyakarta: Andi
Michael, H. M. (2008). The tiebout hypothesis 50
years later: lessons and lingering challenges
for metropolitan governance in the 21st
century. Public Administration Review, 68(1),
97–109. Diakses dari http://dx.doi.org/
10.1111/j.1540-6210.2007.00840.x
Muhammad, H. (2016). Analisis kemampuan
keuangan kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Barat. Jurnal Sungkai, 4(2).
Oates, W. (1972). Fiscal federalims. New York:
Harcourt Brace.
Psycharis, Y., Zoi, M., & Iliopoulou, S. (2015).
Decentralization and local government fiscal
autonomy: evidence from the Greek
municipalities. Environment and Planning C:
Government and Policy, 34(2), 262–280.
https://doi.org/10.1177/0263774X156141
53

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Indonesian Treasury Review Vol.4, No.2, (2019), Hal.105-127

118
Risyanto, H. (2015). Analisis kemampuan
keuangan daerah dan kemandirian keuangan
daerah
serta
pengaruhnya
terhadap
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut.
Coopetition, 6(1), 21–33.
Rivenbark, W. C., Roenigk, D. J., & Allison, G. S.
(2010). Conceptualizing financial condition
in local government. Journal of Public
Budgeting,
Accounting
and
Financial
Management, 22(2), 149–177.
Savitry, E., Saleh, H. A., & Arifin, I. (2011). Analisis
kemampuan keuangan daerah dalam
pelaksanaan otonomi daerah di Kota
Surakarta. Skripsi. Government: Jurnal Ilmu
Pemerintahan, 4, 23–34.
Simanjuntak, T. H & Mukhlis, I. (2016). The relation
of fiscal decentralization, regional finance
and social justice for the local development of
Indonesia. Applied Economics and Finance,
4(1).
https://doi.org/10.11114/aef.v4i1.1911
Solihin, A., & Lesatri, N. A. (2010). Analisis
ketimpangan fiskal di Indonesia sebelum dan

sesudah otonomi daerah dan. Majalah
Ekonomi, (1), 20–35.
Stone, S. B. (2015). The effect of fiscal
decentralization on the financial condition of
municipal government. International Journal
of Public Administration, 38(6), 453–460.
https://doi.org/10.1080/01900692.2014.94
9740
Sulistyo, A. T. (2017). Analisis kinerja keuangan
pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Indonesia Treasury Review, 3(1), 43–59.
Suprantiningrum, S. R. (2015). Analisis kinerja
pengelolaan keuangan daerah dan tingkat
kemandirian daerah di era otonomi daerah
(Studi Kasus Kota Semarang Tahun 20092013). Media Ekonomi Dan Manajemen,
30(1),
30–40.
https://doi.org/10.24856/mem.v30i1.232
Wasistiono, Sadu & Polyando, P. (2017). Politik
desentralisasi di Indonesia. Sumedang:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Press Jatinangor.

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Indonesian Treasury Review Vol.4, No.2, (2019), Hal.105-127

119
Lampiran I :
No.
Kluster
1.
Daerah yang menerima tambahan dana
selain dana perimbangan. Seperti dana
otonomi khusus.

Wilayah
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Terdiri dari :
1. Kabupaten Aceh Barat
2. Kabupaten Aceh Besar
3. Kabupaten Aceh Selatan
4. Kabupaten Aceh Singkil
5. Kabupaten Aceh Tengah
6. Kabupaten Aceh Tenggara
7. Kabupaten Aceh Bireun
8. Kabupaten Simulue
9. Kota Sabang
10. Kota Lhoksemawe
11. Kabupaten Gayo Lues
12. Kabupaten Aceh Barat Daya
13. Kabupaten Aeh Jaya
14. Kabupaten Aceh Tamiang
15. Kabupaten Benar Meriah
16. Kabupaten Pidie Jaya
17. Kota Banda Aceh
18. Kabupaten Subussalam
Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah
Yogyakarta
1. Kabupaten Gunung Kidul
2. Kabupaten Kulon Progo
3. Kabupaten Sleman
4. Kota Yogyakarta
5. Kabupaten Bantul
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
1. Kota Sorong
2. Kabupaten Fakfak
3. Kabupaten Manokwari
4. Kabupaten Manokwari Selatan
5. Kabupaten Maybrat
6. Kabupaten Pegunungan Arfak
7. Kabupaten Raja Ampat
8. Kabupaten Sorong
9. KAbupaten Sorong Selatan
10. Kabupaten Teluk Bintuni
11. Kabupaten Tambraw
12. Kabupaten Teluk Wondama
13. Kabupaten Kaimana
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
1. Kabupaten Asmat
2. Kabupaten Biak Numfor
3. Kabupaten Boven Digoel
4. Kabupaten Dogiyai
5. Kabupaten Intan Jaya
6. Kabupaten Jayapura
7. Kabupaten Jayawijaya
8. Kabupaten Keerom
9. Kabupaten Kepulauan Yapen
10. Kabupaten Deiyai
11. Kabupaten Lanny Jaya
12. Kabupaten Mamberano Raya
13. Kabupaten Memberamo Tengah
14. Kabupaten Mappi

Istimewa
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No.

Kluster

2.

Daerah
yang
memiliki
proporsi
pendapatan
asli
daerah
(PAD)
dibandingkan
dengan
dana
perimbangan > 50%

3.

Daerah
yang
memiliki
proporsi
pendapatan
asli
daerah
(PAD)
dibandingkan
dengan
dana
perimbangan antara 25% sampai
dengan 50%

Wilayah
15. Kabupaten Merauke
16. Kabupaten Mimika
17. Kabupaten Nabire
18. Kabupaten Nduga
19. Kabupaten Paniai
20. Kabupaten Pengunungan Bintang
21. Kabupaten Puncak
22. Kabupaten Puncak Jaya
23. Kabupaten Sarmi
24. Kabupaten Supiori
25. Kabupaten Tolikara
26. Kabupaten Waropen
27. Kabupaten Yahukimo
28. Kabupaten Yalimo
29. Kota Jayapura
1. Kota Medan
2. Kota Palembang
3. Kota Bandar Lampung
4. Kabupaten Karawang
5. Kota Bandung
6. Kota Bekasi
7. Kota Bogor
8. Kota Cirebon
9. Kota Depok
10. Kota Semarang
11. Kabupaten Sidoarjo
12. Kota Surabaya
13. Kota Balikpapan
14. Kabupaten Morowali
15. Kota Makasar
16. Kota Kendari
17. Kabupaten Badung
18. Kabupaten Gianyar
19. Kota Denpasar
20. Kabupaten Tangerang
21. Kota Tangerang
22. Kota Tangerang Selatan
23. Kota Batam
1. Kabupaten Deli Serdang
2. Kabupaten Simalungun
3. Kota Padang Panjang
4. Kota Padang
5. Kota Dumai
6. Kota Pekan Baru
7. Kota Jambi
8. Kabupaten Bandung
9. Kabupaten Cianjur
10. Kabupaten Cirebon
11. Kabupaten Majalengka
12. Kabupaten Sumedang
13. Kota Sukabumi
14. Kota Tasikmalaya
15. Kota Cimahi
16. Kota Banjar
17. Kabupaten Banyumas
18. Kabupaten Kendal
19. Kabupaten Kudus
20. Kabupaten Pekalongan
21. Kabupaten Purworejo
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No.

Kluster

4.

Daerah
yang
memiliki
proporsi
pendapatan
asli
daerah
(PAD)
dibandingkan
dengan
dana
perimbangan kurang dari 25%

Wilayah
22. Kabupaten Rembang
23. Kabupaten Semarang
24. Kabupaten Tegal
25. Kota Magelang
26. Kota Pekalongan
27. Kota Salatiga
28. Kota Surakarta
29. Kabupaten Banyuwangi
30. Kabupaten Jombang
31. Kabupaten Kediri
32. Kabupaten Lamongan
33. Kabupaten Mojokerto
34. Kota Kediri
35. Kota Malang
36. Kota Madiun
37. Kota Mojokerto
38. Kota Probolinggo
39. Kabupten Jombang
40. Kabupaten Tuban
41. Kota Surabaya
42. Kota Pontianak
43. Kota Banjarbaru
44. Kota Samarinda
45. Kota Palu
46. Kota Luwu Timur
47. Kabupaten Buleleng
48. Kabupaten Tabanan
49. Kabupaten Lombok Barat
50. Kota Mataram
51. Kabupaten Lombok Utara
52. Kabupaten Halmahera Utara
53. Kabupaten Serang
54. Kabupaten Karimun
55. Kabuapten Bintan
1. Kabupaten Asahan
2. Kabupaten Dairi
3. Kabupaten Karo
4. Kabupaten Labuhan Batu
5. Kabupaten Langkat
6. Kabupaten Mandailing Natal
7. Kabupaten Nias
8. Kabupaten Tapanuli Selatan
9. Kabupaten Tapanuli Tengah
10. Kabupaten Tapanuli Utara
11. Kabupaten Toba Samosir
12. Kota Binjai
13. Kota Pematang Siantar
14. Kota Sibolga
15. Kota Tanjung Balai
16. Kota Tebing tinggi
17. Kota Padangsidimpuan
18. Kabupaten Pakpak Barat
19. Kabupaten Nias Selatan
20. Kabupaten Humbang Hasudutan
21. Kabupaten Sedang Berdagai
22. Kabupaten Samosir
23. Kabupaten Batubara
24. Kabupaten Padang Lawas
25. Kabupaten Padang Lawas Utara
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26. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
27. Kabupaten Labuhanbatu Utara
28. Kabupaten Nias Utara
29. Kabupaten Nias Barat
30. Kota Gunung Sitoli
31. Kabupaten Lima Puluh Kota
32. Kabupaten Agam
33. Kabupaten Kepulauan Mentawai
34. Kabupaten Padang Pariaman
35. Kabupaten Pasaman
36. Kabupaten Pesisir Selatan
37. Kabupaten Siunjung
38. Kabupaten Solok
39. Kabupaten Tanah Datar
40. Kota Bukit Tinggi
41. Kota Payakumbuh
42. Kota Sawahlunto
43. Kota Solok
44. Kota Pariman
45. Kabupaten Pasaman Barat
46. Kabupaten Dharmasraya
47. Kota Solok Selatan
48. Kabupaten Bengkalis
49. Kabupaten Indragiri Hilir
50. Kabupaten Indragiri Hulu
51. Kabupaten Kampar
52. Kabupaten Kuantan Singigi
53. Kabupaten Pelawan
54. Kabupaten Rokan Hilir
55. Kabupaten Rokan Hulu
56. Kabupaten Siak
57. Kabupaten Kepulauan Meranti
58. Kabupaten Batanghari
59. Kabupaten Bungo
60. Kabupaten Kerinci
61. Kabupaten Merangin
62. Kabupaten Muaro Jambi
63. Kabupaten Sarolangun
64. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
65. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
66. Kabapaten Tebo
67. Kabupaten Lahat
68. Kabupaten Musi Banyuasin
69. Kabupaten Musi Rawas
70. Kabupaten Muara Enim
71. Kabupaten Ogan Komering Ilir
72. Kabupaten Ogan Komering Ulu
73. Kota Prabumulih
74. Kota Pagar Alam
75. Kabupaten Lubuk Linggau
76. Kabupaten Banyuasin
77. Kabupaten Ogan Ilir
78. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
79. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
80. Kabupaten Empat Lawang
81. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
82. Kabupaten Musi Rawas Utara
83. Kabupaten Bengkulu Selatan
84. Kabupaten Bengkulu Utara
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85. Kabupaten Rejang Lebong
86. Kota Bengkulu
87. Kabupaten Kaur
88. Kabupaten Seluma
89. Kabupaten Mukomuko
90. Kabupaten Lebong
91. Kabupaten Kepahiang
92. Kabupaten Bengkulu Tengah
93. Kabupaten Lampung Barat
94. Kabupaten Lampung Selatan
95. Kabupaten Lampung Tengah
96. Kabupaten Lampung Utara
97. Kabupaten Lampung Timur
98. Kabupaten Tanggamus
99. Kabupaten Tulang Bawang
100.
Kota Metro
101.
Kabupaten Pesawaran
102.
Kabupaten Pringsewu
103.
Kabupaten Mesuji
104.
Kabupaten Tulang Bawang Barat
105.
Kabupaten Pesisir Barat
106.
Kabupaten Garut
107.
Kabupaten Indramayu
108.
Kabupaten Kuningan
109.
Kabupaten Tasikmalaya
110.
Kabupaten Bandung Barat
111.
Kabupaten Pengandaran
112.
Kabupaten Banjarnegara
113.
Kabupaten Batang
114.
Kabupaten Blora
115.
Kabupaten Boyolali
116.
Kabupaten Brebes
117.
Kabupaten Cilacap
118.
Kabupaten Demak
119.
Kabupaten Grobogan
120.
Kabupaten Jepara
121.
Kabupaten Karanganyar
122.
Kabupaten Kebumen
123.
Kabupaten Klaten
124.
Kabupaten Magelang
125.
Kabupaten Pati
126.
Kabupaten Pemalang
127.
Kabupaten Purbalingga
128.
Kabupaten Sragen
129.
Kabupaten Sukoharjo
130.
Kabupaten Temanggung
131.
Kabupaten Wonogiri
132.
Kabupaten Wonosobo
133.
Kabupaten Bangkalan
134.
Kabupaten Blitar
135.
Kabupaten Bojonegoro
136.
Kabupaten Bondowoso
137.
Kabupaten Jember
138.
Kabupaten Lumajang
139.
Kabupaten Madiun
140.
Kabupaten Magetan
141.
Kabupaten Malang
142.
Kabupaten Ngajuk
143.
Kabupaten Pacitan
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144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.

Kabupaten Pemekasan
Kabupaten Ponorogo
Kabupaten Probolinggo
Kabupaten Sampang
Kabupaten Situbondo
Kabupaten Sumenep
Kabupaten Trengalek
Kabupaten Tulungagung
Kabupaten Pasuruan
Kota Batu
Kabupaten Bengkayang
Kabupaten Landak
Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Ketapang
Kabupaten Sambas
Kabupaten Sanggau
Kabupaten Sintang
Kota Singkawang
Kabupaten Sekadau
Kabupaten Melawi
Kabupaten Kayong Utara
Kabupaten Kubu Raya
Kabupaten Barito Selatan
Kabupaten Barito Utara
Kabupaten Kapuas
Kabupaten Kotawaringin Barat
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kota Palangkaraya
Kabupaten Katingan
Kabupaten Seruyan
Kabupaten Sukamara
Kabupaten Lamandau
Kabupaten Gunung Mas
Kabupaten Pulang Pisau
Kabupaten Murung Raya
Kabupaten Barito Timur
Kabupaten Banjar
Kabupaten Barito Kuala
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Kabupaten Kotabaru
Kabupaten Tabalong
Kabupaten Tanah Laut
Kabupaten Tapin
Kabupaten Balangan
KabupatenTanah Bumbu
Kabupaten Berau
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Barat
Kabupaten Kutai Timur
Kabupaten Paser
Kota Bontang
Kabupaten Penajam Paser Utara
Kabupaten Mahakam Ulu
Kabupaten Bolaang Mongodow
Kabupaten Minahasa
Kabupaten Kepulauan Sangihe
Kabupaten Bitung
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203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.

Kabupaten Kepulauan Talaud
Kabupaten Mihasa Selatan
Kabupaten
Kepulauan
Siau
Tagulndang Biaro
Kota Kotamobagu
KabupatenBolaang
Mongondow
Utara
Kabupaten Mihasa Tenggara
Kabupaten Bolaang Mongodow
Timur
Kabupaten Bolaang Mongodow
Selatan
Kabupaten Banggai
Kabupaten Banggai Kepulauan
Kabupaten Buol
Kabupaten Tolitoli
Kabupaten Donggala
Kabupaten Poso
Kabupaten Parigi Moutong
Kabupaten Tojo Una Una
Kabupaten Sigi
Kabupaten Banggai Laut
Kabupaten Morowali Utara
Kabupaten Bantaeng
Kabupaten Barru
Kabupaten Bonne
Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Gowa
Kabupaten Jeneponto
Kabupaten Luwu
Kabupaten Luwu Utara
Kabupaten Maros
Kabupaten
Pangkajene
dan
Kepulauan
Kota Palopo
Kabupaten Pinrang
Kabupaten Sinjai
Kabupaten Kepulauan Selayar
Kabupaten Sidenreng Rappang
Kabupaten Soppeng
Kabupaten Takalar
Kabupaten Tana Toraja
Kabupaten Wajo
Kota Parepare
Kabupaten Toraja Utara
Kabupaten Buton
Kabupaten Konawe
Kabupaten Kolaka
Kabupaten Muna
Kota Baubau
Kabupaten Konawe Selatan
Kabupaten Wakatobi
Kabupaten Kolaka Utara
Kabupaten Konawe Utara
Kabupaten Buton Utara
Kabupaten Konawe Kepulauan
Kabupaten Kolaka Timur
Kabupaten Muna Barat
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257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.

Kabupaten Buton Tengah
Kabupaten Buton Selatan
Kabupaten Bangli
Kabupaten Jembarana
Kabupaten Klungkung
Kabupaten Bima
Kabupaten Dompu
Kabupaten Lombok Tengah
Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Alor
Kabupaten Belu
Kabupaten Ende
Kabupaten Flores Timur
Kabupaten Kupang
Kabupaten Lembata
Kabupaten Manggarai
Kabupaten Ngada
Kabupaten Sikka
Kabupaten Sumba Barat
Kabupaten Sumba Timur
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kabupaten Timor Tengah Utara
Kota Kupang
Kabupaten Rote Ndao
Kabupaten Manggarai Barat
Kabupaten Nagekeo
Kabupaten Sumba Barat Daya
Kabupaten Sumba Tengah
Kabupaten Manggarai Timur
Kabupaten Sabu Rijua
Kabupaten Malaka
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Kabupaten Maluku Tengah
Kabupaten Maluku Tenggara
Kabupaten Buru
Kota Ambon
Kabupaten Seram Bagian Barat
Kabupaten Seram Bagian Timur
Kabupaten Kepulauan Aru
Kota Tual
Kabupaten Maluku Barat Daya
Kabupaten Buru Selatan
Kabupaten Biak Numfor
Kabupaten Halmahera Tengah
Kota Ternate
Kabupaten Halmahera Barat
Kabupaten Halmahera Timur
Kabupaten Hamahera Selatan
Kabupaten Kepulauan Sula
Kota Tidore Kepulauan
Kabupaten Pulau Morotai
Kabupaten Pulau Taliabu
Kabupaten Lebak
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Bangka
Kabupaten Belitung
Kota Pangkal Pinang
Kabupaten Bangka Selatan
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316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.

Kabupaten Bangka Tengah
Kabupaten Bangka Barat
Kabupaten Belitung Timur
Kabupaten Boalemo
Kabupaten Gorontalo
Kabupaten Puhuwato
Kabupaten Bone Bolango
Kabupaten Gorontalo Utara
Kabupaten Natuna
Kabupaten Kepulauan Anambas
Kabupaten Karimun
Kabupaten Tanjung Pinang
Kabupaten Lingga
Kabupaten Majene
Kabupaten Mamuju
Kabupaten Polewali Mandar
Kabupaten Mamasa
Kabupaten Mamuju Utara
Kabupaten Mamuju Tengah
Kabupaten Bulungan
Kabupaten Malinau
Kabupaten Nunukan
Kota Tarakan
Kabupaten Tana Tidung
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REFORMULASI DANA ALOKASI UMUM,
MENGHITUNG KEBUTUHAN FISKAL DAERAH
BERBASIS UNIT COST
Kurnia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kurnia77@kemenkeu.go.id
ABSTRACT
Currently, Government of Indonesia is initiating the amendment of the Fiscal Balance Law. One of the revised contents is
related to the formulation of DAU allocation. The fundamental change is including the modification of the fiscal needs
approach which previously uses variables such as population, gross regional domestic product per capita, area size, and human
development index to measure fiscal needs for providing public services in the sub-national governments. In the proposed draft,
those variables would be converted into variables of basic service needs such as infrastructure, health, education, public
services, government administration using unit cost calculations and per capita service targets as determinants of the amount
of fiscal needs. This study explores things that need to be prepared, as well as the advantages and disadvantages in
implementing unit cost-based fiscal needs allocation through a desk study based on Boex and Martinez-Vazquez’s thought.
The study found that the unit cost-based allocation approach requires very detailed information on the basic provided services,
identifying all activities and costs that meet standard service performance indicators. However, the limited availability of
resource envelopes seems to be an obstacle in fulfilling the basic service achievement indicators.
KATA KUNCI:
unit cost; SPM; driver; cost driver; data
ABSTRAK
Saat ini, Pemerintah menginisiasi revisi UU Perimbangan Keuangan. Salah satu materi revisi tersebut adalah perubahan
fundamental pada formulasi perhitungan DAU. Perubahan tersebut meliputi modifikasi rumusan kebutuhan fiskal yang
sebelumnya menggunakan variabel seperti jumlah penduduk, produk domestik regional bruto per kapita, luas wilayah,
dan indeks pembangunan manusia untuk mengukur kebutuhan fiskal dalam penyediaan pelayanan publik di daerah. Pada
draft yang diajukan, variabel-variabel tersebut diubah menjadi variabel kebutuhan layanan dasar seperti infrastruktur,
kesehatan, pendidikan, layanan umum, administrasi pemerintahan dengan menggunakan perhitungan unit cost dan target
layanan per kapita sebagai penentu jumlah kebutuhan fiskalnya. Kajian ini akan mengeksplorasi hal yang perlu
dipersiapkan, serta kelebihan dan kekurangan dalam penerapan perhitungan kebutuhan fiskal berbasis unit cost melalui
kajian desk study berdasarkan pemikiran Boex dan Martinez-Vazquez. Kajian menemukan bahwa pendekatan perhitungan
berbasis unit cost memerlukan informasi yang sangat detil atas layanan dasar yang akan disediakan, identifikasi seluruh
aktivitas dan biaya yang dapat memenuhi indikator capaian layanan standar. Namun demikian, keterbatasan resource
envelope yang tersedia dapat menjadi kendala dalam pemenuhan indikator capaian layanan dasar tersebut.
KLASIFIKASI JEL:
E62
CARA MENGUTIP:
Kurnia. (2019). Reformulasi dana alokasi umum, menghitung kebutuhan fiskal daerah berbasis unit cost. Indonesian
Treasury Review, 4(2), 129-143.
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1. PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya
disebut UU Perimbangan Keuangan) telah berlaku
satu setengah dekade, sejak disahkan pada tanggal
15 Oktober 2004 oleh Presiden Megawati
Soekarnoputri.
Dalam
implementasi
UU
Perimbangan Keuangan tersebut, telah banyak
dinamika yang terjadi, dan telah banyak pula aturan
pelaksanaan yang dikeluarkan. Saat ini Pemerintah
melalui Kementerian Keuangan telah melakukan
inisiasi untuk melakukan revisi terhadap UU
Perimbangan Keuangan. Terdapat beberapa hal
yang mendorong dilakukannya revisi tersebut.
Pertama, dalam kurun waktu lebih dari 14 tahun
tersebut telah banyak masukan dan umpan balik
yang disampaikan oleh berbagai pemangku
kepentingan mengenai pelaksanaan, pengaturan
dan dampak dari UU tersebut. Kedua, setelah
penetapan UU Perimbangan Keuangan ini, terdapat
beberapa UU lain yang dikeluarkan dan memiliki
nilai strategis yang sangat berkaitan dengan UU

Perimbangan Keuangan tersebut, antara lain UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Upaya yang telah dilakukan saat ini oleh Pemerintah
adalah penyusunan naskah akademis dan
rancangan undang-undang.
Salah satu muatan materi revisi UU
Perimbangan Keuangan tersebut adalah mengenai
Dana Alokasi Umum (DAU). Besaran DAU setiap
tahunnya mendominasi lebih dari 50 persen dari
total besaran Transfer ke Daerah dan Desa. Pada
tahun 2004, saat UU Nomor 33 Tahun 2004
ditetapkan, jumlah DAU adalah sebesar Rp83,01
triliun dan pada tahun dialokasikan 2019 mencapai
Rp417,87 triliun. Dengan demikian, DAU telah
mengalami peningkatan sekitar 5 kali lipat dalam
kurun waktu 10 tahun. Grafik 1 berikut
menggambarkan perkembangan dana Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan dominasi DAU
dibandingkan jenis TKDD yang lainnya.
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Grafik 1. Perkembangan DAU dari tahun 2004 s.d. 2019

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DAU

TKD(D) NON DAU

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah
Dominasi proporsi alokasi DAU dibandingkan
jenis transfer TKDD lainnya mengindikasikan
ketergantungan pemerintah daerah pada alokasi
DAU yang diilustrasikan pada Grafik 2. Pada grafik
tersebut, kriteria daerah dibagi berdasarkan indeks
kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 107/PMK.07/2018 tentang Peta Kapasitas
Fiskal Daerah. Berdasarkan peta kapasitas fiskal
tersebut, hampir seluruh daerah memiliki
persentase ketergantungan terhadap nilai DAU

lebih dari 30 persen kecuali daerah yang memiliki
kapasitas fiskal Sangat Tinggi yakni hanya 17,13
persen. Tingkat ketergantungan yang paling tinggi
adalah daerah yang memiliki kriteria indeks
kapasitas fiskalnya Sangat Rendah, yakni lebih dari
50 persen pendapatan daerahnya bersumber dari
alokasi DAU. Salah satu contohnya adalah Kota
Pariaman yang mengandalkan alokasi DAU sebesar
70,80 persen dalam pendapatan daerahnya. Bagi
Kota Pariaman yang masuk dalam kriteria kapasitas
fiskal Sangat Rendah, besaran alokasi DAU tersebut
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mencapai 81,34 persen dari total kebutuhan belanja
pegawai tidak langsungnya.

diterapkan dalam reformulasi DAU pada RUU
HPKPD.

GRAFIK-2: Tingkat ketergatungan pendapatan
daerah berdasarkan kapasitas fiskal
terhadap DAU

2. LANDASAN TEORI

Sangat
Rendah;
52,93%

Rendah;
48,23%

Sangat
Tinggi;
17,13%
Tinggi;
38,53%

Sedang;
40,77%

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah
Perhitungan alokasi DAU menjadi penting
dalam revisi UU Perimbangan Keuangan, khususnya
daerah yang menggantungkan pendapatannya dari
alokasi DAU dimaksud. Pada saat ini, Kementerian
Keuangan sedang mengkaji dan melakukan simulasi
perubahan fundamental formulasi perhitungan
DAU dengan formulasi pada UU yang berlaku saat
ini. Saat ini, kebutuhan fiskal daerah yang menjadi
dasar perhitungan terdiri dari variabel: (i) jumlah
penduduk; (ii) produk domestik regional bruto per
kapita; (iii) luas wilayah; dan (iv) indeks
pembangunan manusia. Berdasarkan bahan public
hearing Kementerian Keuangan, proxy perhitungan
pada rancangan UU didasarkan pada variabel
kebutuhan layanan dasar yang meliputi: (i)
infrastruktur; (ii) kesehatan; (iii) pendidikan; (iv)
layanan umum; (v) administrasi pemerintahan.
Variabel tersebut dihitung menggunakan unit cost
dan target layanan per kapita. Perubahan yang
diusulkan tersebut mempertimbangkan formula
yang lama belum mencerminkan kebutuhan fiskal
daerah riil dalam menyediakan layanan publik.
1.1. RUMUSAN MASALAH
Kajian ini bertujuan memberikan masukan
kepada penyusun materi revisi UU Perimbangan
atau Rancangan UU Hubungan Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HPKPD) dengan
mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:
pertama, perlunya eksplorasi pertimbangan apa
yang perlu diambil dalam hal menghitung
kebutuhan fiskal berbasis satuan biaya (unit cost)
mengingat basis ini merupakan hal yang baru untuk
perhitungan formulasi DAU. Kedua, identifikasi
kelebihan
dan
kekurangan
implementasi
perhitungan kebutuhan fiskal daerah berbasis unit
cost
sebagai
pertimbangan
dalam
mengimplementasikan praktik yang baik untuk

Intergovernmental
transfer
merupakan
instrumen pendanaan publik kepada tingkat
pemerintah yang lebih rendah atau pemerintah
daerah, termasuk hibah (grant), subsidi, dan bagi
hasil antara pusat dan daerah (Boex & MartinezVasquez, 2006). Wegener (2011) mengungkapkan
bahwa tidak ada praktik terbaik dari berbagai
sistem intergovernmental fiscal transfer dalam
praktik internasional, yang ada adalah pendekatan
desain dan prinsip yang diakui secara umum.
Meskipun demikian, dunia internasional khususnya
negara berkembang terus mengembangkan dan
memperbaiki sistem intergovernmental transfer
karena sistem tersebut menjadi elemen penting dari
reformasi keuangan pemerintah daerah di seluruh
dunia saat ini (Martinez-Vasquez & Boex, 2006).
Sebagai bagian dari sistem intergovernmental
transfer, equalization grant dibutuhkan dalam
rangka menstimulasi belanja bagi pemerintah
derah. Equalization grant merupakan jenis transfer
yang bertujuan untuk melakukan pemerataan fiskal
antardaerah dan pada umumnya bersifat
unconditional
grant.
Terdapat
beberapa
rasionalisasi
umum
dibutuhkannya
sistem
equalization grant. Pertama, pemerintah daerah
tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk
memenuhi tanggung jawab mereka dalam
memberikan
tingkat
kebutuhan
minimum
(minimum desirable level) yang distandarisasi
secara nasional. Kedua, sistem ini mengurangi
ketimpangan fiskal horiozontal (horizontal fiscal
imbalance), dengan memberikan kompensasi yang
lebih untuk pemerintah daerah yang memiliki
kebutuhan fiskal lebih besar dengan kapasitas
fiskalnya yang rendah. Ketiga, sistem ini merupakan
instrumen kebijakan fiskal yang penting bagi
pemerintah pusat untuk memenuhi tujuan tertentu
(Martinez-Vasquez & Boex, 2006).
Equalization grant, sebagai bagian dari sistem
intergovernmental transfer, memiliki tujuan melalui
beberapa cara dalam memeratakan kemampuan
fiskal daerah atau memberikan pelayanan publik
oleh daerah. Boex dan Martinez-Vazquez (2004)
menyatakan bahwa berbagai sistem equalization
grant yang ada sebetulnya memiliki tujuan spesifik
dan faktor penghitung sebagaimana dirangkum
sebagaimana tabel 1 berikut ini.

Indonesian Treasury Review Vol.4, No.2, (2019), Hal 129-143

REFORMULASI DANA ALOKASI UMUM, MENGHITUNG
KEBUTUHAN FISKAL DAERAH BERBASIS UNIT COST

132
TABEL-1: Tujuan Ekualisasi, Faktor Alokasi, dan
Praktik Internasional
Contoh
Negara

Tujuan

Faktor

Mewujudkan
tingkat
kemampuan
pelayanan yang
setara

Indikator
Kebutuhan Fiskal
(expenditure
needs)

India,
Italia,
Nigeria,
Afrika
Selatan,
Uganda

Mewujudkan
tingkat
ketersediaan
sumber fiskal
yang setara

Indikator
Kapasitas
Fiskal/representat
ive revenue system

Canada

Mewujudkan
tingkat
pelayanan yang
setara pada
tingkat
perpajakan yang
sama

Celah Fiskal
(Kebutuhan Fiskal
– Kapasitas Fiskal)

Australia,
China,
Jerma,
Indonesia,
Korea,
Latvia,
Belanda,
Rusia,
Uganda,
Inggris

Sumber: Jameson Boex dan Jorge Martinez-Vazquez,
2004
Dalam mewujudkan kemampuan pelayanan
yang setara, prasyarat yang diperlukan adalah
tersedianya rumusan standar pelayanan yang jelas.
Dalam perumusannya, hal yang perlu diperhatikan
adalah perbedaan faktor demografi, geografi, atau
kondisi iklim, yang menyebabkan perbedaan
tingkat biaya atau harga atas suatu standar
pelayanan. Semakin sulit tingkat geografi dan
kondisi iklim, semakin tinggi harga barang atau
pelayanan sebagaimana pula penghasilan dari
pekerja pemerintah (Martinez-Vasquez & Boex,
2006).
Pada tulisannya yang lain, Boex dan MartinezVazquez (2004) merangkum enam norma
pendekatan
perhitungan
kebutuhan
fiskal
berdasarkan dari pengamalan empiris/praktis dan
pemikiran konseptual, dari yang sederhana hingga
yang memiliki kompleksitas tinggi. Dari enam
norma pendekatan tersebut, the representative
expenditure system approach merupakan norma
yang paling kompleks karena terkait dengan
penggunaan unit cost. Pendekatan ini melibatkan
beberapa langkah. Pertama, identifikasi faktor
penentu utama (driver) dari tugas dan fungsi yang
didelegasikan kepada pemerintah daerah. Kedua,
identifikasi biaya penentu utama (cost driver) untuk
setiap pelayan yang diberikan (misalnya untuk

layanan administrasi umum menggunakan
populasi, layanan pendidikan dasar menggunakan
jumlah siswa, untuk layanan infrastruktur
menggunakan jumlah kilometer jalan). Jika ada
beberapa determinan, rata-rata determinan
dihitung sebagai biaya komposit. Ketiga, jumlah
layanan yang dibutuhkan (driver) dikalikan dengan
cost driver (dapat menggunakan standar biaya
nasional). Langkah keempat, kebutuhan belanja
setiap layanan per kapita disesuaikan dengan biaya
relatif (seperti indeks kemahalan) untuk jenis
layanan tersebut. Kelima dan terakhir, diperoleh
tingkat kebutuhan belanja masing-masing daerah
yang menjadi dasar pengali untuk mendapatkan
total kebutuhan fiskal dan menjadi indeks pembagi
di tingkat nasional.
Terkait standar pelayanan minimum, Boex dan
Martinez-Vazquez (2004) mengingatkan bahwa
standar minimum pelayanan publik pada umumnya
ditetapkan
oleh
pusat
dalam
hal
ini
kementerian/lembaga,
sehingga
terdapat
kecenderungan kualitas standar terus didorong
naik (padahal terdapat masalah isu keterbatasan
anggaran). Kelemahan lainnya dari pendekatan ini
adalah ketiadaan jaminan perhitungan kebutuhan
daerah dapat dipenuhi dari resource envelope yang
ada. Gap antara kebutuhan dan pemenuhan
mendorong penyesuaian anggaran daerah dan
kualitas standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut
dapat menyebabkan daerah frustasi karena tidak
dapat memenuhi standar pelayanan minimumnya
dan memungkinkan peningkatan persepsi negatif
masyarakat kepada pemerintah.
Menurut Boex dan Martinez-Vazquez (2004),
seringkali penetapan variabel-variabel dalam
memperkirakan (proxy) kebutuhan fiskal daerah,
berkorelasi antara satu dengan yang lainya,
sehingga semakin banyak variabel yang dilibatkan,
maka tidak serta merta efektif dalam menangkap
variasi kebutuhan belanja daerah (dan berpotensi
overlap dalam menghitung suatu kebutuhan fiskal).
Bahkan, banyaknya variabel tersebut berpotensi
untuk semakin sulitnya memelihara kualitas data
dan berkurangnya tingkat transparansi karena
banyaknya jumlah data yang harus diawasi.
Berdasarkan hal tersebut, pendekatan perhitungan
berbasis unit cost tersebut di atas perlu
memperhatikan kualitas jenis layanan dan
perhitungan cost driver yang efisien, mudah diakses
dan dipelihara, serta transparan.
Harsetyanto (2014) berpendapat bahwa
penentuan besaran unit cost pada institusi sektor
publik berbeda-beda berdasarkan jenis layanan
yang diberikan. Secara umum, unit cost diperoleh
dari jumlah biaya yang diberikan untuk
memberikan layanan dibagi jumlah unit layanan
yang diberikan. Namun komponen biaya yang dapat
dibebankan untuk menghasilkan layanan, dapat
berbeda-beda untuk masing-masing jenis layanan.
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Komponen biaya tersebut diatur lebih lanjut oleh
peraturan-peraturan yang terkait.
Penerapan unit cost pada instansi publik akan
memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat
sebagai pengguna layanan pemerintah. Secara
umum, selain dapat mengetahui secara rinci biaya
pelayanan publik, yang diberikan oleh pemerintah,
sebagai bagian dari transparansi, masyarakat juga
dapat melakukan pengawasan dan evaluasi sebagai
pengguna layanan publik tersebut. Bagi masyarakat,
unit cost dapat menjadi ukuran bagaimana sasaran
dan kualitas dari layanan publik tersebut diterima
oleh masyarakat. Bagi pemerintah, dengan adanya
perhitungan unit cost, maka peran pemerintah
sebagai regulator dapat dijalankan dengan efektif
karena dapat mengukur output dan biaya yang
dikeluarkan secara efektif. Selain hal tersebut,
dengan adanya perhitungan unit cost akan
memudahkan pemerintah dalam memutuskan
suatu kebijakan anggaran.
Analisis unit cost juga menjadi hal yang
penting. Pada perhitungan unit cost berbasis
metode Activity Based Costing, sebagaimana
dicontohkan oleh Handayani dan Sukirno (2016),
hal
yang
pertama
dilakukan
adalah
mengidentifikasi produk (layanan/driver) yang
menjadi objek biaya. Produk yang dihasilkan dari
aktivitas-aktivitas tersebut memicu adanya biaya
(cost driver). Kompleksnya perhitungan ini adalah
karena aktivitas-aktivitas tersebut membutuhkan
informasi yang sangat detil. Selanjutnya, identifikasi
aktivitas-aktivitas
disertakan
dengan
pengelompokkan aktivitas dalam hierarki biaya.
Hierarki biaya tersebut dapat dikelompokan
berdasarkan atas pengaruh pada perubahan skala
produksi (Muhammad Yoenus, 2012): (i) biaya
tetap (fixed cost), biaya yang jumlahnya relatif tidak
dipengaruhi oleh jumlah produksi (output) yang
dihasilkan, misalnya gaji pegawai, biaya gedung; (ii)
biaya tidak tetap (variable cost), biaya yang
jumlahnya tergantung pada jumlah produksi atau
output yang dihasilkan, semakin besar produksi
semakin besar pula biaya tidak tetapnya; dan biaya
total (total cost), merupakan hasil penjumlahan dari
biaya tetap dan total biaya tidak tetap.
Selain itu, biaya dapat dikelompokan pula
berdasarkan lama penggunaannya: (i) biaya
investasi (investment cost), yaitu biaya yang
kegunannya dapat berlangsung dalam waktu yang
relatif lama, biayanya lebih besar dari satu tahun,
misalnya biaya pembangunan gedung. Untuk
perhitungan unit cost, yang dipakai adalah biaya
penyusutan yang bersumber dari investasi; (ii)
biaya operasional atau biaya pemeliharaan
(maintenance cost), yaitu biaya yang diperlukan
untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu proses
produksi dan memiliki sifat habis pakai dalam
kurun waktu kurang dalam satu tahun produksi
serta dikeluarkan secara berulang-ulang, misalnya

biaya pemeliharaan; (iii) biaya penyusutan
(depreciation cost) yaitu biaya yang timbul akibat
terjadinya pengurangan nilai aset sebagai akibat
penggunaan dalam proses pelayanan; (iv) biaya
langsung (direct cost), yaitu biaya yang dikeluarkan
pada unit yang langsung memberikan pelayanan,
misalnya biaya obat-obatan di puskesmas; (v) biaya
tidak langsung (indirect cost), yaitu biaya yang
secara tidak langsung digunakan untuk melayani
atau biaya yang dikeluarkan pada unit penunjang,
contoh bagian administrasi; dan (vi) biaya satuan
(unit cost), biaya yang dihitung untuk satuan produk
(Muhammad Yoenus, 2012).
Pada UU 33 Tahun 2004, kebutuhan belanja
pegawai sebagai fixed cost dihitung dalam formula
DAU. Namun demikian, Juanda dkk (2012)
menyatakan bahwa formula DAU terdistorsi dengan
adanya variabel Alokasi Dasar (AD) yang dihitung
berdasarkan kebutuhan belanja Pegawai Negeri
Sipil Daerah (PNSD). Adanya AD ini akan
memberikan insentif bagi daerah untuk menambah
pegawainya yang belum tentu merupakan tindakan
yang efisien. Untuk itu, Juanda dkk (2012)
merekomendasikan agar AD dihapus dalam
perhitungan DAU. Shah (2012) berpendapat bahwa
distorsi tersebut dapat dihindari dengan kontrol
dari pusat terhadap proses penerimaan pegawai
daerah. Secara umum, para ahli tersebut
berpendapat bahwa AD tidak sesuai untuk dijadikan
insentif penyediaan lapangan kerja bagi pemerintah
daerah karena peran utama pemerintah daerah
adalah memberikan layanan kepada masyarakat.
Pada sisi lain, penggunaan unit cost untuk
perhitungan kebutuhan fiskal daerah mendapat
kritik dari para ahli. Menurut Wegener (2011),
sebagian besar negara di dunia ini menggunakan
indikator statistik yang secara umum dapat
diterima
dalam
mendesain
skema
intergovernmental transfer. Hanya terdapat
sejumlah kecil negara yang menggunakan sistem
intergovernmental transfers berbasis unit cost.
Wegener (2011) memberikan argumen
beberapa alasan atas minimnya penggunaan unit
cost. Pertama, standar pelayanan publik tidak
mencerminkan sesungguhnya permintaan dan
kebutuhan daerah, namun merupakan statistik
kebutuhan daerah yang “dinasionalkan”. Kedua,
pendekatan unit cost tersebut adalah keyakinan
pemerintah pusat sebagai standar biaya (bukan riil
perhitungan biaya daerah). Ketiga, dengan alokasi
transfer berbasis unit cost yang distandarisasi
secara nasional, memberikan disinsentif bagi
pemerintah daerah (atas kebutuhan lokalnya yang
tidak terbiayai). Keempat, standar pelayanan
minimum nasional tidak dapat mengatasi
keragaman etnis, sosial, ekonomi dan agama.
Alokasi transfer berbasis unit cost hanyalah
merupakan upaya pemerintah pusat untuk
meningkatkan pengendalian terhadap pemerintah

REFORMULASI DANA ALOKASI UMUM, MENGHITUNG
KEBUTUHAN FISKAL DAERAH BERBASIS UNIT COST

Indonesian Treasury Review Vol.4, No.2, (2019), Hal 129-143

134
daerah atau diasumsikan hanya sebagai
kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam
memberikan layanan publik.
TABEL 2: Komparasi Perhitungan Kebutuhan Fiskal Pendekatan Berbasis Biaya dan Formula
Pendekatan berbasis biaya
Perhitungan Alokasi
Akurasi pendekatan
Biaya pengembangan
(desain awal)
Biaya berkala
(pemutakhiran tahunan)
Tingkat kerumitan
Masalah

Pendekatan berbasis formula

Alokasi dana dinilai berbasis
pelimpahan fungsi
Rendah
Tinggi

Alokasi dana dialokasikan
berbasis indikator statistik
Rendah
Rendah

Tinggi

Rendah

Tinggi
Menghadapi kesulitan atas keragaman
daerah
Sumber: Alexander Wegener (2011)
Menurut Wegener (2011), perhitungan
kebutuhan fiskal berbasis unit cost memiliki biaya
pengembangan (development cost) dan biaya
berkala (maintenanance cost) yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perhitungan berbasis
formula. Pendekatan berbasis unit cost pun
memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi
dibandingkan pendekatan berbasis formula. Tabel
2 tersebut adalah rangkuman komparasi dalam
menghitung kebutuhan fiskal berbasis unit cost dan
formula.
Perhitungan alokasi berbasis unit cost
mewajibkan pemerintah menetapkan Standar
Pelayanan Minimum (SPM) terlebih dahulu.
Penetapan SPM di Indonesia, diatur dalam Pasal 11
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang berbunyi:

Rendah
Menghadapi kesulitan atas
keragaman daerah

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat

wajib yang berpedoman pada SPM dilaksanakan secara
bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah”.

Aturan turunan dari Pasal 11 UU tersebut
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang SPM. Namun demikian, PP tentang
SPM dimaksud tidak merinci dengan tegas jenis
SPM yang harus disediakan oleh pemerintah
daerah. Mengacu pada Pasal 4 ayat 1 PP dimaksud,
jenis SPM merujuk pada jenis Urusan Wajib yang
terdapat UU Pemerintahan Daerah (16 urusan
wajib). Perubahan UU Pemerintahan Daerah
melalui UU Nomor 23 Tahun 2014, beserta aturan
turunnya mengenai SPM yakni Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM,
mempertegas rincian jenis SPM. Tabel 3 berikut
menunjukan
perbandingan
Urusan
Wajib
berdasarkan UU 32 Tahun 2004 dan Jenis SPM
berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018

TABEL-3: Komparasi Urusan Wajib dan Jenis SPM Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 2 Tahun
2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Urusan Wajib
UU 32 Tahun 2004
Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
Penyediaan sarana dan prasarana umum;
Penanganan bidang kesehatan;
Penyelenggaraan pendidikan;
Penanggulangan masalah sosial;
Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
Pengendalian lingkungan hidup;
Pelayanan pertanahan;
Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
Pelayanan administrasi penanaman modal;
Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jenis SPM
PP 2 Tahun 2018
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan umum
Perumahan rakyat
Ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan
masyarakat
Sosial
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SPM
disusun
dan
diterapkan
oleh
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota. Lampiran 1 merupakan
rekapitulasi jenis SPM di Pemerintahan Daerah.
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 4 sampai
dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

3. METODE ANALISIS
Dalam melakukan analis ini, penulis
mempelajari konsep umum perhitungan kebutuhan
fiskal daerah referensi yang ada (desk study),
terutama dari praktik internasional. Dengan
mengetahui konsep umum mengenai perhitungan
kebutuhan fiskal daerah, penulis dapat mengetahui
hal apa yang dipersyaratkan dalam menghitung
kebutuhan daerah khususnya melalui pendekatan
berbasis biaya (unit cost). Kajian ini akan melihat
lebih jauh manfaat dan kekurangan dari
penggunaan perhitungan kebutuhan fiskal berbasis
biaya.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa dalam
menghitung kebutuhan fiskal daerah berbasis unit
cost, syarat yang harus dipenuhi adalah tersedianya
rumusan SPM yang jelas. Dalam analisis biaya, SPM
merupakan output produk atau layanan/driver yang
dihasilkan. Saat ini Indonesia telah memiliki jenis
SPM yang jelas sebagaimana diatur dalam PP
Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM, yakni enam jenis
SPM meliputi (i) pendidikan, (ii) kesehatan, (iii)
pekerjaan umum, (iv) perumahan rakyat, (v)
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat, serta (vi) sosial. Peraturan Pemerintah
tersebut mengamanatkan peraturan menteri yang
mengatur urusan terkait untuk menyusun standar
teknis yang mengatur terkait mutu pelayanan dasar,
antara lain mengenai (i) standar jumlah dan kualitas
barang dan/atau jasa; (ii) standar jumlah dan
kualitas personel/sumber daya manusia; dan (iii)
petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
tersebut.
Sejak ditetapkannya PP Nomor 2 Tahun 2018,
hanya terdapat satu layanan dasar yang memiliki
standar teknis yakni SPM bidang sosial. SPM bidang
sosial tersebut telah menguraikan indikator capaian
layanan yang dibutuhkan untuk mengukur
keberhasilan kinerja dan menjelaskan lebih lanjut
aktivitas yang perlu dilakukan dalam mencapai
keberhasilan kinerja tersebut. Indikator tersebut
sangat diperlukan dalam mengidentifikasi aktivitasaktivitas yang dilakukan dalam menghasilkan suatu
produk atau layanan (driver). Sebagai contoh,
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang

Disabilitas Terlantar dalam Panti, memiliki
indikator capaian layanan: persentase penyandang
disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di dalam panti. Sub kegiatannya adalah
penyediaan permakanan dengan cost driver
meliputi jumlah penyandang disabilitas telantar
penerima permakanan di dalam panti per tahun,
jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam
satu tahun, dan indeks permakanan per orang per
hari.
Salah satu hal yang menjadi kelebihan dalam
PP Nomor 2 Tahun 2018 adalah telah diaturnya
dengan jelas siapa penerima pelayanan dasar yang
menjadi cost driver dalam menghitung kebutuhan
fiskal. Misalnya, penerima pelayanan dasar untuk
jenis pelayanan dasar pendidikan adalah warga
negara dengan ketentuan: usia 16 - 18 tahun untuk
jenis pelayanan dasar pendidikan menengah; usia 4
- 18 tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan
khusus; usia 5 -6 tahun untuk jenis pelayanan dasar
pendidikan anak usia dini. Penerima layanan dasar
kesehatan adalah ibu hamil untuk jenis pelayanan
dasar kesehatan ibu hamil; ibu bersalin untuk jenis
pelayanan dasar ibu bersalin; bayi baru lahir untuk
jenis pelayanan dasar bayi baru lahir; dan balita
untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan
balita. Demikian pula dengan jenis pelayanan dasar
lainnya yang dengan jelas telah ditentukan siapa
penerima layanan dasarnya. Meski informasi yang
cukup detil ini menjadi keunggulan dalam
menghitung unit cost, namun, hal ini dapat
menyebabkan pemeliharaan data menjadi mahal
karena banyaknya cost driver yang digunakan.
Namun demikian, jika keenam SPM ini
memiliki rincian yang kompleks mengenai kegiatan,
sub kegiatan, indikator, dan komponen biaya yang
harus dipenuhi, termasuk banyaknya golongan
masyarakat yang berhak menerima layanan dasar,
hal ini akan berdampak pada besarnya pagu alokasi
(resource envelope) yang dibutuhkan untuk
memenuhi SPM tersebut. Akibatnya, mungkin perlu
kembali dilakukan pemilihan prioritas kegiatan dan
SPM yang akan diambil. Hal yang menjadi
pertanyaan berikutnya terkait apakah kementerian
teknis lainnya akan menetapkan banyak indikator
dalam rangka pemenuhan setiap SPM-nya.
Kementerian teknis secara umum memiliki
ekspektasi tingginya kuantitas dan kualitas dari
suatu SPM.
Pada penelitian ini, dilakukan pengamatan
terhadap PermenPU RI Nomor: 01/PRT/M/2014
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk
mengukur seberapa jauh informasi yang dapat
diberikan mengenai indikator capaian layanan dan
informasi lainnya.
Peraturan tersebut telah
mengatur secara lengkap ruang lingkup SPM
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
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TABEL-4: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
No.

Sub Bidang

Provinsi
1.
Sumber Daya Air

Jumlah
Layanan

Jumlah
Indikator

1

1

2.

Jalan

2

2

3.
4.

Cipta Karya
Jasa Konstruksi

0
1

0
1

5.

Penataan Ruang

1

1

5

5

1

2

Total
Kabupaten/Kota
1.
Sumber Daya Air
2.

Jalan

2

2

3.
4.

Cipta Karya
Jasa Konstruksi

4
2

8
2

5.

Penataan Ruang

2

2

Contoh Indikator
persentase tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem irigasi yang
sudah ada sesuai dengan kewenangannya
persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan
dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah
provinsi
persentase tersedianya 3 layanan informasi
jasa konstruksi tingkat provinsi pada sistem
informasi pembina jasa konstruksi
persentase tersedianya informasi mengenai
rencana tata ruang wilayah provinsi berserta
rencana rincinya melalui peta analog dan peta
digital

persentase tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal seharihari
persentase tingkat kondisi jalan
kabupaten/kota baik dan sedang
persentase pengoperasian TPA
persentase tersedianya layanan izin usaha jasa
konstruksi dengan waktu penerbitan paling
lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap
persentase tersedianya luasan RTH publik
sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan
perkotaan

Total
11
16
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diolah
Jumlah layanan dan jumlah indikator SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
relatif banyak, terutama di daerah kabupaten/kota.
Banyaknya layanan dan indikator membutuhkan
data yang semakin banyak untuk mengidentifikasi
aktivitas dan menghitung unit cost. Hal tersebut
berpotensi semakin tinggi pula biaya untuk
membangun desain formula dan memelihara secara
bekala data tersebut. Pemilihan beberapa layanan
dasar yang “prioritas” bisa saja dilakukan, namun
daerah akan kesulitan dan frustasi dalam
memenuhi pencapaian SPM, mengingat SPM
tersebut sudah dituangkan dalam peraturan yang
harus ditaati dan disediakan untuk masyarakat,
sementara alokasi anggaran yang dibutuhkan tidak
tersedia. Pada era keterbukaan ini masyarakat
dapat mengakses informasi mengenai jenis SPM
yang harus disediakan oleh pemerintah daerah.
Dalam hal tidak terpenuhi, maka persepsi
masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan
menurun yang dapat berdampak pada tingkat
elektibilitas kepala daerah.

Ketika memilih layanan dan jumlah indikator
layanan, perlu dipertimbangkan aktivitas pada
layanan dasar yang sudah diakomodasi oleh jenis
transfer lainnya agar tidak tumpang tindih
(overlap), misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK).
Fungsi DAK adalah membantu daerah dalam
mewujudkan tugas kepemerintahan di bidang
tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar
masyarakat yang selaras dengan prioritas nasional.
Potensi tumpang tindih ini dapat terjadi contohnya
pada DAK bidang jalan dan layanan infrastruktur
jalan pada perhitungan kebutuhan fiskal DAU.
Menghindari tumpang tindih aktivitas dalam
pencapaian layanan dasar ini sangat penting, agar
sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara
efektif dan efisien untuk memenuhi target
pemenuhan layanan dasar lainnya.
RUU HKPD telah mendesain perhitungan
kebutuhan fiskal daerah berdasarkan unit cost.
Mengutip dari bahan public hearing DJPK (2017),
RUU HPKPD mendefinisikan kebutuhan fiskal
sebagai:
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“Kebutuhan fiskal daerah, merupakan kebutuhan
pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan
urusan wajib layanan dasar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Kebutuhan fiskal
daerah untuk masing-masing urusan dihitung
berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan
jumlah unit yang dilayani untuk masing-masing urusan
dan dikalikan dengan faktor penyesuaian”.

oleh peraturan perundang-undangan yang ada,
haruslah dipenuhi dan menjadi referensi bagi
Kementerian Keuangan dalam menghitung total
biaya kebutuhan fiskal. Contoh paling ekstrem
adalah ketiadaan layanan dasar sosial yang
dijadikan dasar perhitungan kebutuhan fiskal
dalam dalam bahan RUU HPKPD.

Saat ini, perhitungan kebutuhan fiskal daerah
dalam alokasi DAU menggunakan proxy dengan
rumus sebagaimana berikut:

Tabel 6. Perbandingan Jenis SPM/Layanan Dasar
Dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Bahan RUU
HPKPD
PP 2/2018
Bahan RUU
1. Pendidikan
1. Layanan
2. Kesehatan
Pendidikan
3. Pekerjaan umum
2. Layanan
4. Perumahan rakyat
Kesehatan
5. Ketenteraman,
3. Layanan
ketertiban umum, dan
Infrastruktur
pelindungan masyarakat 4. Layanan
6. Sosial
umum
Sumber: PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal
Hal lainnya yang menjadi tantangan adalah
perlu jelasnya target penerima layanan. Target
penerima layanan dasar pada dasarnya adalah
masyarakat yang harus menerima layanan SPM
dimaksud. Sebagai contoh, pada PP Nomor 2 Tahun
2018, target penerima layanan dasar kesehatan
relatif detil dan banyak. Penerima target tersebut
antara lain ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir,
balita, penderita hipertensi, penderita diabetes
melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang
terduga tuberkulosis, dan orang dengan risiko
terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh
manusia (HIV). Namun demikian, target penerima
layanan dasar berdasarkan Bahan RUU belumnya
jelas terperinci karena hanya disebut target layanan
kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, serupa
dengan pemilihan jenis SPM, penentuan target
penerima layanan dasar harus berhati-hati untuk
menghindari protes dari masyarakat yang
menuntut haknya untuk dipenuhi layanan
dasarnya.

KbF = TBR (1IP+ 2IW+ 3IKK+ 4IPM+
5IPDRB per kapita)

KbF
TBR
IP
IW
IKK

: Kebutuhan Fiskal
: Total Belanja Rata-Rata
: Indeks Jumlah Penduduk
: Indeks Luas Wilayah
: Indeks Kemahalan
Konstruksi
IPM
: Indeks Pembangunan
Manusia
IPDRB
: Indeks Produk Domestik
Regional Bruto per Kapita
1, 2, 3, 4, dan 5 : Bobot masing-masing
variabel
Selanjutnya, perhitungan kebutuhan fiskal
dalam DAU tersebut akan diubah menjadi berbasis
unit cost dalam RUU HPKPD adalah sebagai berikut:
KbF = unit cost per layanan x target layanan
Tabel 5. Jenis dan Target Layanan
Jenis layanan
(driver)
Pendidikan
Kesehatan
Infrastruktur

Layanan Umum
Administrasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan

Target Layanan
(cost driver)
Jumlah siswa Sekolah
Jumlah Penduduk Spillover
Kondisi Jalan, Rumah tangga
dengan air minum dan sanitasi
tidak layak
Jumlah penduduk spill over kota
Rasio pegawai melayanani
penduduk x Jumlah penduduk

*Unit cost akan dikalikan faktor penyesuaian,
meliputi luas wilayah daratan dan lautan dan/atau
tingkat kemahalan
Namun demikian, terdapat perbedaan antara
jenis SPM yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun
2018 dan layanan dasar dalam bahan RUU HPKPD.
Tabel 5 berikut ini adalah perbandingan jenis
layanan dasar yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun
2018 dan yang terdapat dalam simulasi
perhitungan DAU dalam RUU. Jenis layanan dalam
simulasi RUU lebih sedikit dibandingkan jenis
layanan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018. Pemilihan
jenis layanan dasar dalam simulasi perlu
dipertimbangkan kembali secara mendalam. Hal ini
mengingat urusan wajib layanan dasar yang diatur

Dalam bahan RUU, variabel AD yang memuat
variabel belanja pegawai tidak ditemukan kembali.
Pada prinsipnya, belanja pegawai masih relevan
untuk diperhitungkan dalam formula kebutuhan
fiskal berbasis unit cost mengingat belanja pegawai
termasuk komponen biaya tetap (fixed cost). Namun
demikian,
perlu
kehati-hatian
dalam
memperhitungkan komponen belanja pegawai
tersebut agar tidak terjadi pehitungan ganda
(double counting) dengan perhitungan pada
komponen biaya variabel dan juga tidak menjadi
insentif bagi daerah untuk menambah terus jumlah
pegawainya. Komponen belanja pegawai yang
diperhitungnya, seharusnya berbasis atas proporsi
jumlah pegawai yang ideal dalam melayani jumlah
penduduk, sehingga tidak menjadi insentif bagi
daerah berperan sebagai lembaga penyedia
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lapangan kerja atau berupaya terus menambah
jumlah pegawainya.
Rumusan unit cost dalam RUU HPKPD telah
mengantisipasi keragaman geografis perbedaan
faktor demografi, geografi, atau kondisi iklim
sebagaimana disebutkan Jorge Martinez-Vasquez
dan Jameson Boex. Penjelasan RUU HPKPD
menyebutkan bahwa faktor penyesuaian adalah
indikator yang menggambarkan tingkat kesulitan
penyediaan pelayanan, antara lain, luas wilayah
daratan dan lautan serta tingkat kemahalan.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Sebagai jawaban atas permasalahan, kajian ini
menemukan beberapa hal yang perlu menjadi
pertimbangan terkait hal perhitungan kebutuhan
fiskal berbasis biaya (unit cost). Pertama, layanan
dasar yang akan dipenuhi sebaiknya mengacu pada
peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini
enam jenis layanan dasar yang terdapat dalam PP
Nomor 2 Tahun 2018. Enam jenis layanan dasar
tersebut merupakan komponen variabel cost.
Belanja
pegawai
masih
relevan
untuk
diperhitungkan dalam formula kebutuhan fiskal
berbasis unit cost sebagai komponen biaya tetap
(fixed cost) dengan catatan jumlah pegawai yang
dihitung adalah rasio ideal jumlah pegawai dan
penduduk yang dilayaninya. Namun demikian,
komponen belanja pegawai yang sudah dihitung
dalam fixed cost agar tidak diperhitungkan kembali
dalam variable cost, sehingga terhindari double
counting. Hal yang perlu diperhatikan adalah agar
jenis layanan dasar tersebut tidak tumpang tindih
(overlap) dengan layanan dasar yang sudah
diperhitungkan dari jenis transfer yang lain,
misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kedua, informasi mengenai SPM yang
diterbitkan oleh kementerian teknis haruslah jelas.
Saat ini, standar teknis yang memberikan informasi
detil mengenai layanan dasar tersebut belum
diterbitkan oleh kementerian teknis. Ketiga,
aktivitas yang digunakan dalam menghitung
layanan atau driver layanan dasar dalam SPM
jangan terlalu banyak karena dapat mempengaruhi
tingkat kompleksitas dalam membangun formula,
memperoleh serta memelihara data dalam rangka
perhitungan formulasi. Keempat, target layanan
SPM yang akan dipenuhi tidak terlalu banyak
karena dapat menyebabkan total cost kebutuhan
fiskal daerah membengkak dan tidak dapat
dipenuhi oleh resource envelope.
Pada permasalah kedua, kajian ini menemukan
kelebihan
dan
kekurangan
implementasi
perhitungan kebutuhan fiskal daerah berbasis unit
cost
sebagai
pertimbangan
dalam
mengimplementasikan praktik yang baik untuk
diterapkan dalam RUU HPKPD. Pertama, kelebihan
perhitungan kebutuhan fiskal daerah berbasis unit

cost adalah dapat meningkatkan tingkat
transparansi dalam pengalokasian sistem transfer
di Indonesia. Bagi masyarakat, unit cost dapat
menjadi ukuran bagaimana sasaran dan kualitas
dari layanan publik tersebut diterima oleh
masyarakat. Bagi pemerintah, unit cost mendorong
jelasnya aktivitas dan target layanan yang harus
dipenuhi untuk mencapai SPM, sehingga menjadi
instrumen yang efektif bagi evaluasi kebijakan
perencanaan kegiatan dan penganggaran.
Kedua, penggunaan basis unit cost dalam
perhitungan kebutuhan fiskal juga memiliki
kelemahan.
Kementerian
negara/lembaga
cenderung ingin meningkatkan kualitas SPM yang
berdampak pada banyaknya jumlah SPM, jumlah
indikator yang harus dipenuhi. Kondisi demikian
berdampak pada kompleksitas dalam membangun
formula, memperoleh, dan memelihara data.
Kementerian teknis perlu memahami bahwa
pencapaian indikator pelayanan umum yang ideal
memerlukan waktu secara bertahap dengan
mempertimbangkan ketersediaan anggaran negara
(resource envelope). Unit cost berpotensi untuk
berubah-ubah jika aktivitas dan target layanan yang
diukur dalam unit cost tersebut berubah. Hal lain
yang perlu diantispasi, dengan jelasnya layanan
dasar target layanan yang harus dipenuhi,
masyarakat akan menuntut pemerintah untuk
menuntut pemenuhan layanan dasar dan target
layanan tersebut.
Berdasarkan rumusan permasalahan di atas,
penulis
memberikan
rekomendasi
kepada
pemerintah. Pemerintah sebaiknya membatasi
jumlah layanan (driver), dan target layanan (cost
driver) sesuai resource envelope yang tersedia,
cukup mengacu pada jumlah enam layanan dasar
yang sudah diatur dalam PP saat ini dan masih
relevan untuk memperhitungkan variabel belanja
pegawai sebagai biaya tetap (fixed cost).
Perhitungan unit cost sebaiknya tidak terlalu rumit
sehingga biaya dalam membangun formula
kebutuhan daerah tidak tinggi, begitu pula dengan
perolehan dan pemilihan data. Formulasi yang
sederhana akan meningkatkan pemahaman dan
transparansi kepada masyarakat. Bagi masyarakat,
unit cost dapat menjadi ukuran bagaimana sasaran
dan kualitas dari layanan publik tersebut diterima
oleh masyarakat. Untuk itu, dalam rangka
melakukan pengawasan tersebut, driver dan cost
driver haruslah dipublikasikan kepada masyarakat.
Pada dasarnya perumusan proxy perhitungan
kebutuhan fiskal daerah didasarkan pada suatu
aksioma bahwa tidak terdapat formula yang
sempurna dalam memproyeksi kebutuhan fiskal
daerah. Apabila pembangunan formula kebutuhan
fiskal daerah adalah kompleks dan mahal,
reformulasi DAU dapat dioptimalkan melalui
perbaikan formula saat ini dengan meninjau
kembali penggunaan variabel AD dan variabel
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lainnya yang digunakan untuk memproyeksikan
(proxy) dan mencerminkan kebutuhan fiskal
daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Standar Pelayanan Minimum.
Jakarta: Republik Indonesia.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimum.
Jakarta: Republik Indonesia.

Kajian ini belum mencoba lebih jauh untuk
mensimulasi perhitungan unit cost melalui
identifikasi aktivitas-aktivitas untuk menghitung
driver, dan menentukan target penerima layanan.
Kajian simulasi perlu dilakukan untuk mengetahui
seberapa tinggi kompleksitas analisis biaya dan
perhitungan unit cost dalam menghitung kebutuhan
fiskal daerah, serta dampaknya terhadap besaran
resource envelope yang dibutuhkan.
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Lampiran 1

No.

Rekapitulasi Jenis SPM
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM
SPM

Daerah

1.

Pendidikan

Provinsi
1. Pendidikan menengah
2. Pendidikan khusus

2.

Kesehatan
(khusus provinsi:
hanya yang
bersifat
peningkatan/pro
motif dan
pencegahan/
Preventif)

1. Pelayanan kesehatan bagi
penduduk terdampak krisis
kesehatan akibat bencana
dan/atau berpotensi bencana
provinsi
2. Pelayanan kesehatan bagi
penduduk pada kondisi
kejadian luar biasa provinsi

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3.

4.

Pekerjaan umum

Perumahan rakyat

1. Pemenuhan kebutuhan air
minum curah lintas
kabupaten/kota
2. Penyediaan pelayanan
pengolahan air limbah
domestik regional lintas
kabupaten/kota
3. Penyediaan dan rehabilitasi
rumah yang layak huni bagi
korban bencana provinsi
4. Fasilitasi penyediaan rumah
yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena
relokasi program pemerintah
daerah provinsi
1. Penyediaan dan rehabilitasi
rumah yang layak huni bagi
korban bencana provinsi
2. Fasilitasi penyediaan rumah
yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena
relokasi program pemerintah
daerah provinsi

1.
2.
3.
4.

Kab/Kota
Pendidikan khusus
Pendidikan anak usia dini
Pendidikan dasar
Pendidikan kesetaraan
Pelayanan kesehatan ibu hamil
Pelayanan kesehatan ibu bersalin
Pelayanan kesehatan bayi baru
lahir
Pelayanan kesehatan balita
Pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar
Pelayanan kesehatan pada usia
produktif
Pelayanan kesehatan pada usia
lanjut
Pelayanan kesehatan penderita
hipertensi
Pelayanan kesehatan penderita
diabetes melitus
Pelayanan kesehatan orang
dengan gangguan jiwa berat
Pelayanan kesehatan orang
terduga tuberkulosis
Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi virus
yang melemahkan daya tahan
tubuh manusia (human
immunodeficiency virus)
Pemenuhan kebutuhan pokok air
minum sehari-hari
Penyediaan pelayanan
pengolahan air limbah domestik
Penyediaan dan rehabilitasi
rumah yang layak huni bagi
korban bencana kabupaten/kota
Fasilitasi penyediaan rumah yang
layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program
pemerintah daerah
kabupaten/kota

1. Penyediaan dan rehabilitasi
rumah yang layak huni bagi
korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang
layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program
pemerintah daerah
kabupaten/kota
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No.

SPM

Daerah

Kab/Kota
1. Pelayanan ketenteraman dan
ketertiban umum
2. Pelayanan informasi rawan
bencana
3. Pelayanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran
6.
Sosial
1. Rehabilitasi sosial dasar
1. Rehabilitasi sosial dasar
penyandang disabilitas telantar
penyandang disabilitas telantar
di dalam panti
di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak
2. Rehabilitasi sosial dasar anak
telantar di dalam panti
telantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut
usia telantar di dalam panti
usia telantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna
4. Rehabilitasi sosial dasar
sosial khususnya gelandangan
tunasosial khususnya
dan pengemis di dalam panti
gelandangan dan pengemis di
5. Perlindungan dan jaminan
luar panti
sosial pada saat dan setelah
5. Perlindungan dan jaminan sosial
tanggap darurat bencana bagi
pada saat dan setelah tanggap
korban bencana provinsi
darurat bencana bagi korban
bencana kabupaten/kota
Sumber: PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5.

Ketenteraman,
ketertiban umum,
dan pelindungan
masyarakat

Provinsi
Pelayanan ketenteraman dan
ketertiban umum provinsi.
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Lampiran 2
Perbandingan Jenis SPM dan Target Layanan
Dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Bahan RUU HPKPD
Jenis SPM
Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan umum

Perumahan rakyat

Ketenteraman,
ketertiban umum,
dan pelindungan
masyarakat

PP 2/2018
Target Layanan
 usia 16-18 pendidikan menengah
 usia 4-18 pendidikan khusus
 usia 5-6 (enam) pendidikan anak
usia dini
 usia 7-15 pendidikan dasar
 usia 7-18 pendidikan kesetaraan
 penduduk terdampak krisis
kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana provinsi
 penduduk pada kondisi kejadian
luar biasa provinsi
 ibu hamil
 ibu bersalin
 bayi baru lahir
 balita
 usia pendidikan dasar untuk
pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar
 usia produktif untuk Jenis pelayanan
kesehatan pada usia produktif
 usia lanjut untuk pelayanan
kesehatan pada usia lanjut
 penderita hipertensi
 penderita diabetes melitus
 orang dengan gangguan jiwa berat
 orang terduga tuberkulosis
 orang dengan risiko terinfeksi virus
yang melemahkan daya tahan tubuh
manusia (HIV)
setiap warga negara

 korban bencana provinsi yang
memiliki rumah terkena dampak
bencana
 masyarakat yang terkena relokasi
akibat program pemerintah provinsi
 korban bencana kabupaten/kota
yang memiliki rumah terkena
dampak bencana
 masyarakat yang terkena relokasi
akibat program pemerintah
kabupaten/kota
Masyarakat:
 yang terkena dampak gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum
akibat penegakan hukum terhadap
pelanggaran peraturan provinsi dan
peraturan kepala daerah provinsi

Jenis SPM
Pendidikan

Bahan RUU
Target Layanan
Jumlah siswa
Sekolah

Kesehatan

Jumlah Penduduk
Spillover

Infrastruktur

 Kondisi Jalan
 Rumah tangga
dengan air minum
dan sanitasi tidak
layak
Jumlah penduduk
spill over kota

Layanan Umum
Administrasi
pemerintahan

Penyelenggara
an
Pemerintahan

Rasio pegawai
melayanani
penduduk x Jumlah
penduduk
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Jenis SPM




Sosial







PP 2/2018
Target Layanan
yang terkena dampak gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum
akibat penegakan hukum terhadap
pelanggaran peraturan
kabupaten/kota
yang berada di kawasan rawan
bencana dan yang menjadi korban
bencana
yang menjadi korban kebakaran
atau terdampak kebakaran
penyandang disabilitas telantar di
dalam dan di luar panti;
anak telantar di dalam dan di luar
panti;
lanjut usia telantar di dalam dan di
luar panti;
gelandangan dan pengemis di dalam
dan di luar panti;
korban bencana
provinsi/kabupaten/kota pada saat
dan setelah tanggap darurat
bencana

Jenis SPM

Bahan RUU
Target Layanan
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ABSTRACT
This study aims to determine the effects of the human resource quality, the SAS (Unit Application System) performance, the
infrastructure completeness, rewards and punishments, as well as dispensations on the accuracy level of Daily Cash Withdrawal
Planning (RPD) compiled by work units of ministries and national institutions. Using the binary logistic regression method, the
study was conducted by distributing questionnaires to all work units that had submitted the 2017 Daily RPD to KPPN Jakarta
II. The results reveal that all variables simultaneously have significant influence on the accuracy level of Daily RPD. In addition,
as partial variables, both the human resource quality and the SAS application performance positively and significantly affect
the accuracy level of Daily RPD.
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ABSTRAK
Penelitian ini membahas pengaruh variabel Kualitas SDM, Kinerja Aplikasi SAS, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Sistem
Reward and Punishment dan Dispensasi terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian yang disusun oleh satker kementerian
negara/lembaga (K/L). Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner terhadap seluruh satker K/L yang
menyampaikan RPD Harian pada Tahun Anggaran 2017 dalam lingkup KPPN Jakarta II. Metode penelitian menggunakan
Regresi Logistik Binary. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan
terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian. Secara parsial, Kualitas SDM dan Kinerja Aplikasi SAS berpengaruh secara positif
dan signifikan terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian.
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CARA MENGUTIP:
Sigit. T. A. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat akurasi rencana penarikan dana (RPD) harian satuan
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan Kas Pemerintah Pusat adalah
penyusunan proyeksi penerimaan negara,
proyeksi belanja negara dan proyeksi saldo kas
dalam periode tertentu dalam rangka
pelaksanaan APBN. Perencanaan kas mulai
disadari urgensinya sejak diterbitkannya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara. Dengan kondisi sumber
daya yang dimiliki masih sangat terbatas untuk
membiayai pembangunan, pemerintah perlu
mengelola likuiditasnya dengan mengalokasikan
sumber daya secara akurat. Dengan melakukan
perencanaan kas, pemerintah juga dapat
memprediksi ketersediaan kas pada masa yang
akan datang, baik ketika terjadi kekurangan kas
maupun kelebihan kas.
Laporan Perencanaan Kas Pemerintah
Pusat disusun dengan memadukan perencanaan
kas yang berasal dari internal Kementerian
Keuangan yaitu Komite Assets Liabilities
Management (ALM), Tim Cash Planning
Information Network (CPIN) dan data historis
serta perencanaan kas yang berasal dari K/L.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan terus
melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas
Laporan Perencanaan Kas Pemerintah Pusat agar
menjadi lebih baik, terutama terkait dengan
perencanaan kas yang dilaksanakan oleh satker
K/L.
Diterbitkannya
Peraturan
Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 277/PMK.05/2014
tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana
Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas pada
tanggal 31 Desember 2014 merupakan langkah
nyata Menteri Keuangan untuk memperbaiki
implementasi penyusunan proyeksi pengeluaran
satker K/L yang masih banyak mengalami
hambatan pada saat implementasi peraturan
sebelumnya
yaitu
PMK
Nomor
192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas.
Berdasarkan
PMK
Nomor
277/PMK.05/2014, laporan Perencanaan Kas
Pemerintah Pusat disusun secara bertingkat
mulai dari satker K/L sampai dengan Direktorat
Pengelolaan Kas Negara (PKN) Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Satker K/L diwajibkan
membuat kalender kegiatan untuk satu tahun
anggaran dan menyusun Rencana Penarikan
Dana (RPD) Harian untuk proyeksi pengeluaran
yang masuk dalam kriteria transaksi besar.
Transaksi besar adalah kriteria nilai pengeluaran
yang diatur dalam PMK 277/PMK.05/2014
dimana jika nilai tersebut direalisasikan maka
akan memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap posisi kas pemerintah. Jika satker K/L
mengajukan SPM yang masuk dalam kriteria

transaksi besar tanpa mengajukan RPD Harian
maka satker K/L harus mengajukan dispensasi
kepada
Kepala
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN). Seluruh data
RPD Harian yang diajukan oleh satker K/L
selanjutnya dikonsolidasikan menjadi RPD
Harian Tingkat KPPN dan dikirimkan kepada
Direktorat PKN setiap hari paling lambat pukul
22.00 WIB.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
penyampaian RPD Harian yang dilakukan secara
rutin oleh Direktorat PKN pada KPPN di seluruh
Indonesia, masih ditemukan berbagai indikasi
bahwa implementasi kebijakan penyusunan dan
penyampaian RPD Harian oleh satker K/L masih
mengalami berbagai permasalahan terutama
terkait dengan tingkat akurasi RPD Harian
dimana masih terjadi deviasi RPD Harian yang
cukup tinggi. Deviasi merupakan perbedaan
antara proyeksi pengeluaran pada RPD Harian
dengan realisasinya dalam bentuk Surat Perintah
Membayar (SPM) dan diukur dalam satuan
persen. Tingginya tingkat deviasi RPD Harian
satker K/L menyebabkan RPD Harian Tingkat
KPPN menjadi tidak akurat sehingga dapat
berpengaruh terhadap tingkat akurasi laporan
Perencanaan Kas Pemerintah Pusat secara
keseluruhan.
Gambar 1. Tingkat Deviasi RPD Harian
Tahun 2016

(Sumber: data diolah)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa
tingkat deviasi RPD Harian secara nasional masih
sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa
penyusunan RPD Harian oleh satker K/L masih
belum memiliki tingkat akurasi yang baik.
Tingginya tingkat deviasi tersebut menyebabkan
laporan Perencanaan Kas Pemerintah Pusat yang
dihasilkan menjadi tidak akurat sehingga dapat
memberikan informasi yang tidak tepat dalam
pengambilan keputusan terkait pengelolaan
likuiditas Pemerintah. Ketidakakuratan dalam
pengambilan keputusan terkait pengelolaan
likuiditas pada akhirnya dapat menyebabkan
timbulnya berbagai biaya yang tidak perlu dalam
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memenuhi berbagai
pemerintah.

kewajiban

likuiditas

Penyusunan RPD Harian oleh satker K/L
yang masih belum berjalan dengan baik juga
ditandai dengan tingginya pengajuan dispensasi
oleh satker K/L kepada Kepala KPPN. Dengan
adanya dispensasi dari Kepala KPPN tersebut,
satker K/L dapat mengajukan SPM yang masuk
kriteria transaksi besar tanpa didahului dengan
pengajuan RPD Harian. Untuk tahun 2016 jumlah
dispensasi yang diajukan oleh satker K/L
mencapai 9.935 buah dengan nilai total mencapai
Rp109,176 triliun. Tingginya jumlah dispensasi
tersebut mengindikasikan masih terjadi berbagai
permasalahan pada satker K/L sehingga tidak
dapat memenuhi kewajiban menyampaikan RPD
Harian kepada KPPN dengan baik.
1.3. Penelitian Sebelumnya
Penelitian ini dibangun dengan kerangka
pemikiran yang berasal dari hasil penelitian dan
literatur terdahulu yang terkait dengan
perencanaan kas pemerintah. Muthohar (2012)
melakukan penelitian terhadap efektivitas
penyusunan proyeksi belanja yang disusun
satker K/L berdasarkan implementasi PMK
Nomor 192/PMK.05/2009. Muthohar (2012)
menyebutkan bahwa secara teoritis data
perencanaan kas yang disusun oleh satker K/L
seharusnya merupakan data yang paling dapat
dipertanggungjawabkan keakuratannya karena
berasal dari lingkup satker K/L sendiri. Dalam
penelitiannya, Muthohar (2012) menyimpulkan
bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM),
kualitas aplikasi dan sistem reward and
punishment berpengaruh positif terhadap
efektivitas proyeksi belanja satker K/L. Mu
(2006) menyebutkan bahwa perencanaan kas
pemerintah yang efektif harus didukung adanya
SDM yang berkualitas dan sistem teknologi
informasi yang tangguh.
Lienert (2009)
menambahkan pentingnya faktor dukungan
aplikasi yang berteknologi tinggi dan adanya
sistem reward and punishment agar perencanaan
kas pemerintah dapat berjalan dengan efektif.
Berdasarkan penelitian dan literatur
terdahulu
tersebut,
penulis
menyusun
konstruksi penelitian dengan mengidentifikasi
bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang
memengaruhi tingkat akurasi RPD Harian satker
K/L yaitu kualitas SDM, kinerja aplikasi Sistem
Aplikasi Satker (SAS), kelengkapan sarana dan
prasarana, sistem reward and punishment dan
dispensasi. Kebijakan dispensasi baru mulai
diterapkan setelah diimplementasikanya PMK
Nomor 277/PMK.05/2014. Dalam penelitian ini
penulis menganalisis kelima faktor tersebut dan

bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat
akurasi RPD Harian yang disusun oleh satker K/L
setelah mulai diimplementasikannya PMK
Nomor 277/PMK.05/2014.

2. KERANGKA TEORI DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Dalam bagian ini dijelaskan berbagai teori
dan hipotesis yang dibangun untuk menjelaskan
landasan penulis dalam melakukan penelitian.
2.1. Manajemen Kas Pemerintah
Dalam Undang-Undang
APBN
yang
ditetapkan setiap tahun, struktur APBN terdiri
dari tiga unsur utama yaitu : (1) Pendapatan
Negara, terdiri dari Penerimaan Perpajakan,
Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah, (2)
Belanja Negara, terdiri dari Belanja Pemerintah
Pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa,
serta (3) Pembiayaan. Adanya pembiayaan pada
APBN
disebabkan
pemerintah
masih
menerapkan kebijakan anggaran defisit dimana
seluruh pendapatan negara masih belum
mencukupi untuk mendanai seluruh belanja
negara.
Menurut Rahardja dan Manurung (2004),
defisit anggaran terjadi karena pengeluaran
pemerintah direncanakan lebih besar dari
penerimaan pemerintah dengan tujuan untuk
menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Sukirno
(1994) menyebutkan ada dua penyebab yang
mengharuskan suatu negara harus mencapai
pertumbuhan
ekonominya
yaitu
untuk
menciptakan
lapangan
pekerja
bagi
penduduknya yang setiap saat bertambah dan
untuk
menaikkan
tingkat
kemakmuran
masyarakat. Muthohar (2012) menjelaskan
bahwa adanya defisit dan pembiayaan
menunjukkan pemerintah selaku bagian dari
perekonomian dan menjadi pelaku ekonomi juga
mengalami masalah kelangkaan (scarcity).
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara memberikan batasan
besar defisit pemerintah sebesar 3 persen dari
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Berbagai hal tersebut mendorong pemerintah
untuk melakukan pembiayaan berupa pinjaman
baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar
negeri. Menimbang bahwa sumber pendanaan
pemerintah yang berasal dari pendapatan negara
masih sangat terbatas dan kekurangannya masih
ditutup dari pembiayaan maka setiap
pengeluaran pemerintah harus dilakukan secara
efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan adanya
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suatu manajemen kas
profesional dan akuntabel.

pemerintah

yang

Menurut Mu (2006), manajemen kas
pemerintah adalah strategi dan seluruh proses
terkait pengaturan arus kas pemerintah dalam
jangka pendek di antara berbagai lembaga
pemerintah dan antara pemerintah dengan
sektor swasta. Storkey (2003) mendefinisikan
manajemen kas pemerintah adalah memiliki
sejumlah uang pada waktu dan tempat yang tepat
untuk memenuhi kewajiban pemerintah dengan
biaya yang paling menguntungkan.
Manajemen kas yang efektif menurut Mu
(2006) dapat mencapai tujuan ideal yaitu: (1)
menyediakan dana tepat waktu untuk
membiayai pengeluaran pemerintah dan
pembayaran utang, (2) menghindari munculnya
biaya atas saldo kas menganggur dalam sistem
perbankan, (3) meningkatkan penerimaan dari
investasi kas yang menganggur (idle cash), dan
(4) mengurangi dan mengendalikan berbagai
risiko seperti refinancing, credit, roll over, dan
market risks. Lienert (2009) menyebutkan
bahwa tujuan dilakukannya manajemen kas
pemerintah adalah untuk : (1) memastikan
ketersediaan
dana
untuk
membiayai
pengeluaran
yang
jatuh
tempo,
(2) mengumpulkan semua penerimaan pada satu
rekening, (3) melakukan pinjaman jika
diperlukan dengan
meminimalkan jumlah
biaya
bunga
dari
pinjaman,
(4) optimalisasi idle cash, dan (5) mengelola
risiko dengan investasi surplus hanya pada
instrumen yang memiliki agunan yang memadai.
Dari berbagai pandangan tersebut dapat
disimpulkan bahwa tujuan dari manajemen kas
pemerintah meliputi berbagai aspek mulai dari
penyediaan dana untuk membiayai belanja
pemerintah, investasi atas adanya saldo idle cash,
meminimalkan
biaya
pengelolaan
kas
pemerintah dan mengelola berbagai macam
risiko fiskal dalam pengelolaan kas pemerintah.
Pelaksanaan manajemen kas pemerintah
selama ini disimpulkan masih belum berjalan
dengan maksimal. Williams (2004) menyebutkan
bahwa manajemen kas di sektor pemerintahan
masih belum mendapatkan perhatian baik oleh
pemerintah sendiri, akademisi serta pihak
terkait lainnya jika dibandingkan dengan
manajemen hutang (debt management). Hal
tersebut dikarenakan dampak yang ditimbulkan
oleh manajemen kas lebih bersifat jangka pendek
dan dapat lebih cepat diperbaiki dampaknya jika
dibandingkan dengan manajemen hutang yang
dapat memberikan dampak besar terhadap
perekonomian dalam jangka panjang.

2.2. Perencanaan Kas Pemerintah
Mu
(2006)
menekankan
bahwa
perencanaan kas (cash flow forecasting)
merupakan salah satu sub sistem penting dari
tiga sub sistem pendukung dalam Effective
Government Cash Management System selain
manajemen penerimaan dan pengeluaran
(management of government receipts and
payments) dan manajemen saldo kas Pemerintah
(management of government cash balance).
Pentingnya perencanaan kas juga disampaikan
oleh Williams (2009) dimana pengelolaan dana
yang efisien membutuhkan kemampuan
perkiraan arus kas harian pada penerapan
Treasury Single Account (TSA) idealnya minimal
untuk tiga bulan ke depan termasuk kemampuan
untuk memantau perubahan aktual perkiraan
arus kas secara real time. Williams (2009)
menambahkan bahwa sistem perencanaan kas
yang paling ideal adalah dengan memanfaatkan
arus dua arah informasi baik informasi yang
bersifat top down (terkait variasi total
penerimaan dan belanja Pemerintah sepanjang
waktu) ataupun bottom up (terkait detail rincian
informasi pada unit vertikal di bawah
Kementerian Keuangan). Namun jenis informasi
ini membutuhkan jaringan informasi yang
memadai baik yang sifatnya personal maupun
berbasis sistem teknologi informasi. Pentingnya
teknologi
informasi
dalam
mendukung
pelaksanaan perencanaan kas juga disampaikan
oleh Mu (2006). Agar perencanaan kas berjalan
efektif menurut Mu (2006) Pemerintah harus
memiliki dua unsur pendukung yaitu: (1) adanya
suatu model forecasting, dan (2) didukung
adanya sistem teknologi informasi.
Dengan fungsi yang sedemikian penting,
perencanaan kas Pemerintah ketika tidak
dilaksanakan dengan baik tentu membawa
dampak yang buruk. Mu (2006) menyebutkan
bahwa jika Pemerintah tidak mampu membuat
proyeksi cash inflow dan cash outflow secara
akurat maka mengakibatkan saldo kas tidak
terkontrol
dengan
baik.
Hal
tersebut
menyebabkan timbulnya biaya yang besar dalam
operasional dan Pemerintah tidak mendapatkan
pendapatan yang memadai karena tidak dapat
melakukan investasi secara akurat.
2.3. Kebijakan
Perencanaan
Indonesia

dan
Kas

Implementasi
Pemerintah
di

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah Pasal 32 disebutkan bahwa
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara (BUN) pusat bertanggung jawab untuk
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membuat perencanaan kas dan menetapkan
saldo kas minimal. Berdasarkan perencanaan
arus kas dan saldo kas minimal tersebut, Menteri
Keuangan selaku BUN menentukan strategi
manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas
dan menggunakan kelebihan kas. Dalam rangka
penyusunan perencanaan kas pemerintah,
kementerian negara/lembaga (K/L) dan pihakpihak lain yang terkait dengan penerimaan dan
pengeluaran APBN wajib menyampaikan
proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara
periodik kepada Menteri Keuangan selaku BUN.

Pencairan anggaran dilakukan satker K/L
dengan mengajukan Surat Perintah Membayar
(SPM) kepada KPPN. Untuk SPM yang masuk
kriteria transaksi besar, satker K/L membuat
perencanaan pencairan anggaran yang disebut
dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian.
RPD Harian dibuat oleh satker K/L melalui
aplikasi yang disebut Sistem Aplikasi Satker
(SAS). RPD Harian memuat informasi
nomenklatur Satker, rencana tanggal penarikan
dana, jenis belanja dan jumlah nominal
penarikan dana.

Dalam hal terjadi kekurangan kas, dalam PP
Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 34 disebutkan
bahwa BUN dapat melakukan pinjaman baik dari
dalam maupun luar negeri dan/atau menjual
atau menerbitkan Surat Utang Negara (SUN),
dan/atau menjual surat berharga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sebaliknya, dalam hal terjadi
kelebihan kas, BUN setelah berkoordinasi
dengan Gubernur Bank Sentral dapat
menempatkan uang negara pada rekening di
Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan
bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang
berlaku. Penempatan uang negara pada Bank
Umum dilakukan dengan memastikan bahwa
BUN dapat menarik uang tersebut sebagian atau
seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara
(RKUN) pada saat diperlukan

Penyampaian RPD Harian kepada KPPN
diatur
dengan
adanya
norma
waktu
penyampaian tergantung pada nilai SPM yang
akan dicairkan oleh satker K/L. Semakin besar
nilai SPM yang diajukan, RPD Harian harus
semakin cepat disampaikan kepada KPPN.
Berdasarkan laporan dari KPPN nanti Direktorat
PKN mempunyai waktu yang cukup untuk
mempersiapkan ketersediaan dananya. Dalam
periode
tunggu
setelah
satker
K/L
menyampaikan RPD Harian namun belum
dilakukan pengajuan SPM ke KPPN, satker K/L
dapat melakukan updating RPD Harian.

Implementasi Kebijakan perencanaan kas
untuk Tahun Anggaran 2017 diatur dalam PMK
Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana
Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan
Perencanaan
Kas.
PMK
Nomor
277/PMK.05/2014 diberlakukan secara efektif
mulai bulan Mei 2015 menggantikan peraturan
sebelumnya
yaitu
PMK
Nomor
192/PMK.05/2009.
Dalam
PMK
Nomor
277/PMK.05/2014 disebutkan bahwa proses
perencanaan kas dimulai dari level satker K/L.
Langkah pertama yang dilakukan satker K/L
adalah menyusun kalender kegiatan selama satu
tahun yang dirinci dalam kegiatan bulanan.
Adanya kalender kegiatan selama satu tahun ini
juga
diharapkan
menjadi
solusi
atas
permasalahan tidak meratanya penyerapan
anggaran sepanjang tahun dimana sering terjadi
penyerapan anggaran hanya menumpuk pada
triwulan akhir. Setelah melakukan penyusunan
kalender kegiatan secara bulanan, Satker K/L
kemudian melakukan rincian kalender kegiatan
tersebut dalam kalender kegiatan harian agar
perkiraan penarikan dana semakin lebih akurat.
Dengan menyusun kalender kegiatan, Satker K/L
dapat mengetahui secara detail kapan
melakukan pencairan anggaran.

Terdapat 9 (Sembilan) tipe Transaksi yang
diatur dalam PMK Nomor 277/PMK.05/2014
mulai dari Transaksi A sampai dengan Transaksi
I. Jenis transaksi yang dapat dilakukan update
data RPD Harian hanya tipe Transaksi A (lebih
besar dari Rp1 Triliun) dan Transaksi B (antara
Rp500 Miliar sd Rp1 Triliun). Dengan demikian
satker K/L dalam menyusun RPD Harian untuk
jenis Transaksi C sampai dengan Transaksi I
harus disusun seakurat mungkin karena pilihan
untuk melakukan update data tidak tersedia.
Setiap nilai dari kriteria transaksi besar
dibedakan atas jenis transaksinya dan
tergantung pada lokasi dan tipe KPPN yang
menjadi kantor bayar satker tersebut. Transaksi
A, Transaksi B dan Transaksi C hanya terdapat di
KPPN tipe A1 yang berlokasi di ibukota propinsi.
Transaksi D, Transaksi E dan Transaksi F hanya
terdapat di KPPN tipe A1 yang tidak berlokasi di
ibukota propinsi. Transaksi G, Transaksi H dan
Transaksi I terdapat di KPPN tipe A2.
2.4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Menurut Werther dan Davis (1996) dalam
Izzati (2011) pengertian SDM adalah orangorang yang siap, mempunyai keinginan dan
mampu untuk berkontribusi dalam tujuan
organisasi. Ruky (2003) mendefinisikan Kualitas
SDM sebagai tingkat pengetahuan, kemampuan
dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh
sumber daya manusia.
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Dalam hal perencanaan kas Pemerintah, Mu
(2006) menyebutkan bahwa kemampuan SDM
perencanaan kas di negara berkembang masih
rendah dikarenakan kurangnya pelatihan dan
rendahnya
insentif.
Octobery
(2015)
menyebutkan bahwa indikator kualitas SDM
antara lain pendidikan, pengalaman, keahlian
dan penguasaan teknis, serta motivasi. Quynh et
al (2017) menyebutkan bahwa kualitas SDM
dipengaruhi oleh empat faktor yaitu dukungan
dari atasan, pelatihan dan pengembangan,
kapabilitas dalam bekerja dan lingkungan
pekerjaan.
2.5. Kinerja Aplikasi
Timpe (1992) menyebutkan bahwa kinerja
adalah tingkat prestasi yang berhubungan
dengan produktivitas. Sedangkan aplikasi sangat
erat kaitannya dengan sistem informasi. Sistem
informasi menurut Williams dan Sawyer (2007)
adalah teknologi dalam bentuk apapun yang
membantu manusia dalam membuat, mengubah,
menyimpan, mengkomunikasikan dan atau
menyebarkan
informasi.
Kosasi
(2014)
mengungkapkan bahwa tujuan pengukuran
kinerja aplikasi adalah untuk mengetahui sejauh
mana aplikasi sudah dapat memberikan manfaat
atau masih membutuhkan penyempurnaan.
Mu (2006) menyebutkan bahwa fungsi
sistem informasi adalah mengumpulkan dan
memelihara semua data historis terkait
pembayaran dan penerimaan dan semua
komitmen penerimaan dan pembayaran
pemerintah di masa depan serta melakukan
pemantauan dan peramalan (forecasting).
Lienert (2009) menambahkan bahwa semakin
kompleks suatu informasi yang dihasilkan maka
semakin besar kebutuhan sistem aplikasi
berkualitas tinggi.
Sistem aplikasi berkinerja tinggi menurut
Lienert (2009) dibutuhkan untuk memudahkan
persiapan dan pemutakhiran proyeksi kas jangka
pendek dan pemeliharaan database dan tren arus
kas serta mudah dipergunakan (user friendly). Di
negara-negara
dengan
desentralisasi
pengelolaan keuangan yang tinggi pada setiap
kementerian, adanya proyeksi jangka pendek
yang diperbarui secara berkala oleh kementerian
dalam sistem teknologi informasi mereka sendiri
yang dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.
2.6. Sarana dan Prasarana
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), Sarana adalah segala sesuatu yang dapat
dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud
atau tujuan sedangkan prasarana adalah segala

sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya
suatu
proses
(usaha,
pembangunan, proyek). Muthohar (2012)
menyebutkan bahwa satker K/L memerlukan
dukungan sarana dan prasarana yang memadai
untuk melaksanakan kegiatan perencanaan kas.
2.7. Sistem Reward and Punishment
Menurut Nawawi (2005) reward adalah
usaha untuk menumbuhkan perasaan diterima di
lingkungan kerja yang meliputi aspek
kompensasi dan aspek hubungan antara para
pekerja yang satu dengan yang lainnya. Nugroho
(2006) menyebutkan reward adalah ganjaran,
hadiah, penghargaan atau imbalan yang
bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat
dalam usahanya untuk memperbaiki atau
meningkatkan kinerja yang telah dicapai.
Terkait punishment, Ivancevich dkk (2006)
mendefinisikan sebagai tindakan menyajikan
konsekuensi yang tidak menyenangkan atau
tidak diinginkan sebagai hasil dari dilakukanya
perilaku tertentu. Rivai (2005) membagi
punishment dalam tiga bentuk yaitu hukuman
ringan, hukuman sedang dan hukuman berat.
Dengan demikian punishment merupakan
konsekuensi dari perilaku yang negatif yang
dilakukan oleh seseorang dan membawa dampak
buruk bagi pihak lain.
2.8. Dispensasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), dispensasi adalah pengecualian dari
aturan karena adanya pertimbangan yang
khusus atau adanya pembebasan dari suatu
kewajiban atau larangan. Sedangkan Prinz dalam
Utrech (1960) mendefinisikan dispensasi
sebagai
tindakan
pemerintahan
yang
menyebabkan sesuatu peraturan undangundang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal
yang istimewa.
2.9. Kerangka Penelitian
Penulis mengembangkan penelitian dengan
menetapkan variabel yang berpengaruh
terhadap tingkat akurasi RPD Harian yang
disusun oleh satker K/L yang terdiri dari Kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM), Kinerja Aplikasi
SAS, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Sistem
Reward and Punishment dan Dispensasi. Secara
skematis kerangka penelitian dapat dilihat pada
gambar berikut ini:
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Gambar 2. : Kerangka Penelitian

Kinerja
Aplikasi SAS
(X2)

Kualitas SDM
(X1)

Kelengkapan
Sarana dan
Prasarana
(X3)

Sistem
Reward and
Punishment
(X4)

Tingkat
Akurasi
RPD Harian
Satker K/L
(Y)

Dispensasi
(X5)

(Sumber: data diolah)

2.10.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori, penulis
mengembangkan penelitian ini berdasarkan
hipotesis sebagai berikut :
H1: Kualitas SDM Satker K/L, Kinerja Aplikasi
SAS, Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Satker K/L, Sistem Reward and Punishment
dan Dispensasi secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap Tingkat
Akurasi RPD Harian Satker K/L.
H2: Kualitas SDM Satker K/L mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap
tingkat akurasi RPD Harian Satker K/L.

sekunder yang digunakan penulis dalam
penelitian ini antara lain data proyeksi belanja,
data realisasi belanja dan data tingkat akurasi
perencanaan kas. Data primer dan skunder
tersebut kemudian ditabulasi dan dilakukan uji
regresi logistik.
3.2. Populasi Penelitian
Penulis menggunakan seluruh populasi
sebagai data dalam penelitian ini yaitu seluruh
Satker K/L dalam lingkup wilayah pembayaran
KPPN Jakarta II yang mengajukan RPD Harian
pada Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan data
dari aplikasi Online Monitoring SPAN, total
Satker K/L yang mengajukan RPD Harian pada
Tahun Anggaran 2017 berjumlah 112 Satker.
3.3. Obyek Penelitian
Obyek dari penelitian ini adalah seluruh
Satker K/L yang mengajukan RPD Harian dalam
lingkup wilayah pembayaran KPPN Jakarta II
pada tahun anggaran 2017. Alasan pemilihan
KPPN Jakarta II sebagai obyek penelitian adalah
sebagai berikut :
1.

H3: Kinerja Aplikasi SAS mempunyai pengaruh
positif dan signifikan terhadap tingkat
akurasi RPD Harian Satker K/L.
H4: Kelengkapan Sarana dan Prasarana Satker
K/L mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap tingkat akurasi RPD
Harian Satker K/L.

2.
3.

H5: Sistem Reward and Punishment mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap
tingkat akurasi RPD Harian Satker K/L.
H6: Dispensasi atas RPD Harian mempunyai
pengaruh negatif dan signifikan terhadap
tingkat akurasi RPD Harian Satker K/L.

4.

5.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Jenis Data
Data yang digunakan penulis dalam
penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer berasal
dari hasil kuisioner terhadap Satker K/L dalam
lingkup wilayah pembayaran KPPN Jakarta II
yang mengajukan RPD Harian pada Tahun
Anggaran 2017. Kuisioner terdiri dari 2 bentuk
yaitu paper yang disebarkan secara langsung di
KPPN Jakarta II dan secara elektronik melalui
tautan yang dikirimkan melalui surel. Data

KPPN Jakarta II merupakan KPPN dengan
jumlah penyaluran pagu anggaran terbesar
di Indonesia yaitu sebesar Rp973 triliun
dari total Rp2.070,5 triliun (47% dari total
pagu APBN) dengan sifat dan karakteristik
Satker K/L yang heterogen.
Tingkat deviasi RPD Harian pada KPPN
Jakarta II pada Tahun Anggaran 2016 masih
cukup tinggi yaitu sebesar 25,06%.
KPPN Jakarta II merupakan salah satu KPPN
yang mengelola RPD Harian terbesar di
Indonesia dengan total RPD Harian yang
diproses sebesar 2.590 buah untuk Tahun
Anggaran 2016.
Jumlah dispensasi RPD Harian yang
dikeluarkan KPPN Jakarta II pada tahun
anggaran 2016 masih cukup besar yaitu
sebesar 242 buah.
KPPN Jakarta II mengelola Satker-satker di
bawah BA 999 (BA BUN) yang memiliki
pagu sangat besar dan rentan dengan
pengajuan dispensasi sehingga dapat
menyebabkan tingginya tingkat deviasi RPD
Harian tingkat KPPN.

3.4. Operasionalisasi Variabel
1.

Kualitas SDM

Muthohar (2012) mendefinisikan Kualitas
SDM sebagai kompetensi pegawai dalam
menyusun proyeksi belanja pada Satker K/L.
Indikator yang digunakan dalam penelitian
ini untuk menjelaskan variabel Kualitas SDM
berjumlah 8 (delapan) indikator yaitu Tingkat
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Pendidikan Pegawai (KS1), Tingkat Pelatihan
Pegawai (KS2), Kemampuan dalam menyusun
kalender kegiatan (KS3), Kemampuan Pegawai
memahami PMK Nomor 277/PMK.05/2014
(KS4), Kemampuan Pegawai menguasai aplikasi
SAS (KS5), Penilaian Pegawai mengenai manfaat
melakukan penyusunan RPD Harian (KS6),
Pengalaman kerja Pegawai yang menyusun RPD
Harian (KS7) serta Adanya insentif bagi Pegawai
yang menyusun RPD Harian (KS8).
2.

Kinerja Aplikasi

Aplikasi yang digunakan Satker K/L dalam
menyusun RPD Harian adalah aplikasi Sistem
Aplikasi Satker (SAS).
Indikator yang digunakan dalam penelitian
ini untuk menjelaskan variabel Kinerja Aplikasi
SAS berjumlah 4 (empat) indikator yaitu
Kemampuan aplikasi SAS dalam memproses dan
menghasilkan data RPD Harian (KA1),
Kemampuan aplikasi SAS untuk berinteraksi
dengan aplikasi lain (KA2), Kemudahan aplikasi
SAS untuk Dioperasikan (KA3) serta Format
Tampilan dan Output aplikasi SAS mudah
dipahami (KA4).
3.

Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Dalam melakukan penyusunan RPD Harian,
Satker K/L membutuhkan dukungan sarana dan
prasarana. Sarana utama yang digunakan dalam
menyusun RPD Harian adalah komputer/laptop
sedangkan
prasarana
pendukung
yang
diperlukan antara lain jaringan internet.
Indikator yang digunakan dalam penelitian
ini untuk menjelaskan variabel Kelengkapan
Sarana dan Prasarana Satker K/L berjumlah 4
(empat) indikator yaitu Satker K/L memiliki
Sarana yang lengkap berupa komputer/laptop
dan software aplikasi (KSP1), Kelengkapan
Sarana yang dimiliki oleh Satker K/L mendukung
pencapaian RPD Harian yang akurat (KSP2),
Satker K/L memiliki Prasarana yang lengkap
berupa jaringan internet, e-mail, dan smartphone
(KSP3) serta Kelengkapan Prasarana yang
dimiliki oleh Satker K/L mendukung pencapaian
RPD Harian yang akurat (KSP4).
4.

Sistem Reward and Punishment

Williams (2004) menyebutkan bahwa
pemberian
insentif
diperlukan
untuk
pengelolaan dana yang efisien pada semua
tingkat pemerintahan untuk meminimalkan
tingkat saldo kas dan menciptakan kepastian
yang lebih besar terkait waktu pembayaran dan
atau penerimaan. Insentif semacam itu dapat
dalam bentuk hukuman atas kepemilikan saldo
kas
yang
berlebihan.
Lienert
(2009)
menyebutkan bahwa penalti/hukuman perlu
diberikan agar satuan kerja (agencies)

menyampaikan proyeksi yang akurat dan
insentif perlu diberikan kepada budget
institution yang mampu memberikan proyeksi
kas yang realistis.
Indikator yang digunakan dalam penelitian
ini untuk menjelaskan variabel Sistem Reward
and Punishment berjumlah 4 (empat) indikator
yaitu Urgensi adanya reward atas pelaksanaan
kebijakan RPD Harian (RP1), Ketepatan atas jenis
reward yang diberikan (RP2), Urgensi adanya
punishment atas pelaksanaan kebijakan RPD
Harian Satker K/L (RP3) serta Ketepatan atas
jenis punishment yang diberikan (RP4).
5.

Dispensasi

Dispensasi merupakan kebijakan baru yang
mulai diterapkan dalam implementasi PMK
Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana
Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan
Perencanaan Kas mulai tahun 2015. Dispensasi
merupakan permohonan yang diajukan Satker
K/L kepada Kepala KPPN agar Satker K/L tidak
perlu mengajukan RPD Harian untuk pencairan
SPM yang masuk kriteria transaksi besar. Setiap
dispensasi yang dikeluarkan kepada Satker K/L
dikenai deviasi sebesar 100% dikarenakan
Satker K/L dianggap tidak menyampaikan RPD
Harian.
Indikator yang digunakan dalam penelitian
ini untuk menjelaskan variabel Dispensasi
berjumlah 3 (tiga) indikator yaitu Akibat adanya
kebijakan dispensasi dalam pengajuan RPD
Harian ke KPPN terhadap tingkat akurasi
perencanaan kas Pemerintah Pusat (D1),
Ketepatan jenis SPM yang dapat diberikan
fasilitas dispensasi (D2) serta Perlu tidaknya
penggunaan Dispensasi oleh Satker K/L dalam
pengajuan RPD Harian ke KPPN (D3).
6.

Tingkat Akurasi RPD Harian Satker K/L

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah
Tingkat Akurasi RPD Harian Satker K/L. Dalam
penelitian ini indikator yang digunakan untuk
menjelaskan variabel Tingkat Akurasi RPD
Harian Satker K/L adalah apakah Satker
dapat/tidak dapat menyusun RPD Harian dengan
akurat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
memberikan batas deviasi RPD Harian sebesar
15% untuk RPD Harian yang masuk kriteria
akurat dan dokumen SPM yang diajukan oleh
Satker K/L dapat diproses oleh KPPN.
3.5. Uji Reliabilitas
Kuisioner

dan

Uji

Validitas

Ghozali (2016) menyebutkan bahwa setelah
kuisioner selesai disusun, sebelum disebarkan
kepada responden kuisioner harus dilakukan uji
reliabilitas dan uji validitas terlebih dahulu. Pada
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penelitian di bidang ilmu sosial pada umumnya
variabel-variabel penelitiannya dirumuskan
sebagai variabel latent atau unobserved melalui
indikator-indikator yang diamati. Kuisioner
biasanya menggunakan skala likerts yaitu skala
yang berisi lima preferensi yaitu 1 (Sangat Tidak
Setuju) sampai dengan 5 (Sangat Setuju).

model persamaan yang dikembangkan dalam
penelitian adalah sebagai berikut:

Uji validitas untuk mengukur sah atau valid
tidaknya suatu kuesioner yang dilakukan. Suatu
kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada
kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang
diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu indikator
pada kuesioner dinyatakan valid apabila nilai
Total Pearson Correlation masing-masing
indicator mempunyai koefisien korelasi lebih
besar dari nilai r tabel.

Ln

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk
mengukur suatu kuisioner yang merupakan
indikator dari suatu variabel. Suatu kuisioner
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban
responden
terhadap
pernyataan
adalah
konsisten dari waktu ke waktu. Hair et al (2010)
dan Basri (2012) menyebutkan bahwa suatu
variabel dikatakan memiliki reliabilitas yang
moderat/cukup jika memberikan nilai Croncbach
Alpha > nilai 0,5 - 0,7.
3.6. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan jenis Analisis
Multivariat berupa Regresi Logistik. Ghozali
(2016) menyebutkan bahwa Regresi Logistik
digunakan
dikarenakan
adanya
asumsi
multivariate normal distribution tidak dapat
dipenuhi karena variabel bebas merupakan
campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan
kategorial (non-metrik). Santoso (2016)
menyebutkan bahwa pada Regresi Logistik,
variabel terikat (dependen) adalah data
nominal/kategorial khususnya data binary.
Model Logit merupakan model regresi non linear
yang menghasilkan sebuah persamaan dimana
variabel dependen bersifat kategorial. Kategori
paling dasar dari model tersebut menghasilkan
binary value misalnya angka 0 dan 1. Angka yang
dihasilkan mewakili suatu kategori tertentu yang
dihasilkan dari perhitungan probabilitas
terjadinya kategori tersebut.
3.7. Model Penelitian dan Evaluasi Model
Berdasarkan berbagai literatur tersebut,
penulis menggunakan Regresi Logistik dalam
melakukan analisis penelitian ini. Penulis
menggunakan Binary Logistic Regression dengan

𝑷

𝑳𝒐𝒈𝒊𝒕 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍 = 𝑳𝒏 𝟏 𝑷 = 𝜶 + 𝜷𝟏 𝑲𝑺ᵢ +
𝜷𝟐 𝑲𝑨ᵢ + 𝜷𝟑 𝑲𝑺𝑷ᵢ + 𝜷𝟒 𝑹𝑷ᵢ + 𝜷𝟓 𝑫ᵢ
dimana :

:

Mengacu pada probabilitas untuk

KS
KA
KSP

:
:
:

RP
D

:
:

RPD
Harian yang dihasilkan
akurat dibandingkan dengan RPD
Harian yang dihasilkan tidak akurat
Kualitas SDM Satker K/L
Kinerja Aplikasi SAS
Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Satker K/L,
Reward and Punishment, dan
Dispensasi

Model tersebut mengacu pada penelitian
Munir (2016) yang meneliti tentang faktor-faktor
yang memengaruhi kepuasan pelanggan
terhadap pelayanan e-banking di Bangladesh
menggunakan metode kuisioner dengan teknik
random sampling dari tujuh kota berbeda di
Bangladesh. Jumlah sampel yang diambil sebesar
350 dengan kuisioner menggunakan skala likerts
1 sampai dengan 5. Munir (2016) pada tahap
awal juga melakukan uji validitas dan uji
reliabilitas kuisioner. Model persamaan yang
digunakan Munir (2016) adalah:
Logit (Y) = α + β1X1 + β2X2 + β3X3, dimana:
Y
: Kepuasan Pelanggan (CSAT)
X1
: Kualitas Informasi (IQ)
X2
: Kualitas Pelayanan (SERQ)
X3
: Kualitas Sistem Informasi (SYSQ)
Hasil dari Regresi menunjukkan ada hubungan
positif antara variabel Kepuasan Pelanggan
dengan variabel Kualitas Pelayanan.
Santoso (2016) menyebutkan bahwa
evaluasi model yang dilakukan dalam regresi
logistik antara lain:
1.

Omnibus Tests of Model Coefficients

Nilai signifikansi Omnibus Tests dengan
jumlah variabel independen sebanyak x harus
berada di bawah 0,05 (jika menggunakan taraf
signifikansi 5%). Hal tersebut menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari x
variabel
independen
secara
simultan
memengaruhi variabel dependen. Hipotesis yang
dikembangkan adalah:
H0: Penambahan variabel independen tidak
dapat memberikan pengaruh nyata
terhadap model.
H1: Penambahan variabel independen dapat
memberikan pengaruh nyata terhadap
model.
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Nilai Omnibus Test pada uji ini adalah Jika
probabilitas > 0,05 maka H0 gagal untuk ditolak
sedangkan Jika probabilitas ≤ 0,05 maka H0
ditolak.
2.

Nagelkerke’s R Square

Nagelkerke’s
R
Square
merupakan
modifikasi dari koefisien Cox & Snell’s R Square
untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi
dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara
membagi nilai Cox & Snell R Square dengan nilai
maksimumnya. Nagelkerke’s R Square juga
dikenal dengan Koefisien Determinasi (R2) yang
digunakan untuk mengetahui seberapa besar
variabilitas variabel dependen.
3.

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test
menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok
atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan
antara model dengan data sehingga model dapat
dikatakan fit). Hipotesis yang dikembangkan
adalah:
H0: Tidak ada perbedaan nyata antara
klasifikasi yang diprediksi dan klasifikasi
yang diamati atau model fit dengan data.
H1 : Ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi
yang diprediksi dan klasifikasi yang diamati
atau model tidak fit dengan data.
Nilai goodness of fit test yang diukur dengan nilai
chi-square pada uji ini adalah Jika probabilitas >
0,05 maka H0 gagal untuk ditolak sedangkan jika
probabilitas ≤ 0,05 maka H0 ditolak.
4.

Uji Simultan dan Uji Parsial

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat secara bersama-sama
di dalam model dapat menggunakan uji G atau
Likelihood Ratio Test. Pada Uji G ini statistik uji
yang digunakan adalah:
G2 = -2 ln

₀
₁

Statistik G mengikuti distribusi chi-square
dengan derajat bebas p sehingga hipotesis
ditolak jika nilai probabilitas ≥ chi-square atau pvalue ≤ α yang berarti variabel bebas X secara
bersama-sama memengaruhi variabel terikat Y.
Hipotesisnya dapat dituliskan sebagai berikut:
H0 : β1 = β2 = …. = βp = 0
(tidak ada pengaruh variabel bebas secara
simultan terhadap variabel terikat)
H1: Minimal ada satu βi ≠ 0 ; i = 1, 2, …, p (ada
pengaruh variabel bebas secara simultan
terhadap variabel terikat)

Uji parsial digunakan untuk mencari model
yang cocok dan keterkaitan kuat antara model
dengan datanya atau untuk mengetahui
pengaruh koefisien β dibandingkan dengan
standar error-nya. Uji parsial menggunakan uji
wald. Statistik uji yang digunakan adalah :
W=

( )

Hipotesis yang digunakan adalah :
H0 : βi = 0 (tidak ada pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat)
H1 : βi ≠ 0 (ada pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat)
Hipotesis nol ditolak jika p-value ≤ α yang berarti
secara parsial variabel bebas X memengaruhi
variabel terikat Y.
5.

Odds Ratio

Odds ratio (rasio peluang) merupakan
ukuran risiko atau kecenderungan untuk
mengalami kejadian sukses antara satu kategori
dengan kategori lainnya. Regresi logistik binary
menghasilkan odds ratio terkait dengan nilai
setiap prediktor. Rasio peluang bagi prediktor
diartikan sebagai jumlah relatif dimana peluang
hasil meningkat (dimana rasio peluang > 1) atau
turun (dimana rasio peluang < 1) ketika variabel
bebas mengalami peningkatan sebesar 1 unit.

4. HASIL PENELITIAN
4.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Penyebaran kuisioner untuk melakukan uji
validitas dan uji reliabilitas kuisioner
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Desember
2017 di KPPN Jakarta II. Uji validitas dan
reliabilitas kuisioner ini dilakukan secara
langsung terhadap 30 responden Satker K/L.
Setelah dilakukan tabulasi data dan dilakukan uji
validitas dan uji reabilitas data dengan
menggunakan alat pengolah data, seluruh
indikator variabel pada kuisioner dinyatakan
valid dan reliabel.
4.2. Responden Penelitian
Setelah seluruh kuisioner dinyatakan valid
dan reliabel, penulis melakukan penyebaran
kuisioner kepada seluruh responden yang
menjadi populasi penelitian yang berjumlah total
112 Satker K/L dimana setiap Satker K/L mengisi
satu kuisioner. Dari 112 responden tersebut, 77
responden mengisi kuisioner secara langsung di
KPPN Jakarta II dan 35 responden mengisi
kuisioner melalui tautan yang dikirim penulis
melalui surel.
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Rincian responden dalam penelitian ini
adalah Kementerian Energi Sumber Daya
Mineral
(ESDM)
sebanyak
10
Satker,
Kementerian Keuangan sebanyak 37 Satker,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebanyak 6 Satker,
Kementerian BUMN sebanyak 1 Satker, Badan
Pusat Statistik sebanyak 9 Satker, Kementerian
Pertahanan sebanyak 11 Satker, Lembaga
Administrasi Negara sebanyak 2 Satker,
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/BAPPENAS sebanyak 1 Satker,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
sebanyak 2 Satker, Perpustakaan Nasional
sebanyak 1 Satker dan Bendahara Umum Negara
sebanyak 32 Satker.

5.

Untuk menguji signifikansi pada regresi
logistik menggunakan pengujian Maximum
likelihood. Uji simultan ditunjukkan dengan nilai
G2 dimana nilainya = -2 ln (L0) – [-2ln(L1)] =
71.936 – 37.811 = 34.125. Untuk melihat
signifikansinya, hasil dari nilai G2 dibandingkan
dengan nilai Chi Square (X2) dengan derajat
bebas sebesar banyaknya variabel independen
(df=5) yaitu sebesar 11.070. Karena nilai G2 yaitu
sebesar 34.125 > nilai chi square yaitu sebesar
11.070 maka H0 ditolak. Hasil tersebut berarti
bahwa variabel Kualitas SDM Satker K/L, Kinerja
Aplikasi SAS, Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Satker K/L, Sistem Reward and Punishment dan
Dispensasi secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap variabel Tingkat Akurasi
RPD Harian.

4.3. Analisis Hasil Regresi Logistik
1.

6.

Omnibus Test of Model Coefficients

3.

Hosmer and Lemeshow Test

Nilai Chi Square tabel untuk DF 8 pada taraf
signifikansi 0.05 adalah sebesar 15.507. Karena
nilai Chi Square Hosmer and Lemeshow hitung
sebesar 10.284, maka nilai Chi Square Hosmer
and Lemeshow hitung < nilai Chi Square tabel.
Jika mengacu pada nilai signifikansinya maka
menghasilkan 0.212 > 0.05 sehingga H0 gagal
untuk ditolak. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa model dapat diterima dan pengujian
hipotesis dapat dilakukan dikarenakan tidak ada
perbedaan signifikan antara model dengan nilai
observasinya.
4.

Tabel 4.1 Tabel Hasil Uji Wald
Variables in the Equation

Nagelkerke R Square

Nilai Nagelkerke R Square yang dihasilkan
adalah sebesar 0,554. Hal tersebut menunjukkan
bahwa kemampuan variabel bebas dalam
menjelaskan variabel terikat adalah sebesar
55,4% dan terdapat 44,6% faktor-faktor lainnya
di luar model yang menjelaskan variabel terikat.

Tabel Klasifikasi

Nilai overall percentage penelitian ini
sebesar 0.955 yang berarti ketepatan model yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar
95.5%.

Hasil Uji Parsial

Uji Parsial dilakukan dengan menggunakan
hasil uji wald. Hasil dari uji wald ditunjukkan
dalam tabel berikut ini:

Hasil dari nilai X2 sebesar 34.125 > nilai X2
tabel pada DF 5 yaitu 11.071. Jika mengacu pada
nilai signifikansinya, maka nilai 0.000 < 0.05
sehingga H0 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa penambahan variabel independen dapat
memberikan pengaruh nyata terhadap model
atau dengan kata lain model dinyatakan Fit.
2.

Hasil Uji Simultan

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

95% C.I.for
EXP(B)
Lower

Upper

KS

.298

.148

4.040

1

.044

1.347

1.007

1.802

KA

.652

.299

4.765

1

.029

1.920

1.069

3.447

KSP

.015

.300

.003

1

.960

1.015

.564

1.826

RP

.182

.225

.657

1

.418

1.200

.772

1.865

D

.246

.367

.450

1

.502

1.279

.623

2.625

-21.708

6.891

9.925

1

.002

.000

Const

Sumber: data diolah

Berdasarkan nilai-nilai pada koefisien B
pada tabel di atas, maka model persamaan yang
dapat dibentuk adalah sebagai berikut:
𝑷

𝑳𝒏
= −𝟐𝟏. 𝟕𝟎𝟖 + 𝟎. 𝟐𝟗𝟖 𝑲𝑺∗∗ +
𝟏 𝑷
𝟎. 𝟔𝟓𝟐 𝑲𝑨∗∗ + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓 𝑲𝑺𝑷 + 𝟎. 𝟏𝟖𝟐 𝑹𝑷 +
𝟎. 𝟐𝟒𝟔 𝑫
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa
terdapat dua variabel independen memiliki nilai
P value uji wald (Sig) < α, yang berarti kedua
variabel independen tersebut masing-masing
mempunyai pengaruh parsial yang positif dan
signifikan terhadap variabel dependen di dalam
model. Kedua variabel independen tersebut
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adalah Kualitas SDM Satker K/L (KS) dan Kinerja
Aplikasi SAS(KA). Besarnya pengaruh dari
variabel independen ditunjukkan dengan nilai
EXP (B) atau disebut juga dengan Odds Ratio (OR)
dengan rincian sebagai berikut:
a)

Pengaruh Kualitas SDM Satker K/L
terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian

Kualitas SDM mempunyai nilai Sig Wald
0,044 < 0,05 (α=5%) sehingga H0 ditolak atau
berarti Kualitas SDM memberikan pengaruh
signifikan terhadap kondisi RPD Harian yang
akurat. Variabel Kualitas SDM dengan nilai Odds
Ratio sebesar 1,347 berarti jika Kualitas SDM
lebih tinggi maka memiliki kecenderungan RPD
Harian yang akurat sebesar 1,347 kali lipat
dibandingkan Kualitas SDM rendah. Nilai B
merupakan Logaritma Natural dari Exp (B)
sebesar 1,347 adalah 0,298. Oleh karena nilai B
bernilai positif maka variabel Kualitas SDM
mempunyai hubungan positif dengan kondisi
RPD Harian yang akurat.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian
sebelumnya antara lain Mu (2006) dan Lienert
(2009) yang menekankan bahwa Kualitas SDM
pengelola kas Pemerintah memegang peranan
yang sangat penting dalam melaksanakan
kebijakan manajemen kas Pemerintah. Hasil
penelitian ini juga sesuai dengan penelitian
Sembiring (2013) yang menyimpulkan bahwa
Kualitas SDM berpengaruh signifikan positif
terhadap keandalan dan ketepatan waktu
pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota
Padang.
b)

Pengaruh Kinerja Aplikasi SAS terhadap
Tingkat Akurasi RPD Harian

Kinerja Aplikasi SAS mempunyai nilai Sig
Wald 0,029 < 0,05 (α=5%) sehingga H0 ditolak
atau berarti Kinerja Aplikasi SAS memberikan
pengaruh signifikan terhadap kondisi RPD
Harian yang akurat. Variabel Kinerja Aplikasi SAS
dengan nilai Odds Ratio sebesar 1.920 berarti jika
Kinerja Aplikasi SAS tinggi maka akan memiliki
kecenderungan RPD Harian yang akurat
sebesar 1.920 kali lipat dibandingkan Kinerja
Aplikasi SAS rendah. Nilai B merupakan
Logaritma Natural dari Exp (B) sebesar
1.920 adalah 0,652. Oleh karena nilai B bernilai
positif, maka variabel Kinerja Aplikasi SAS
mempunyai hubungan positif dengan kondisi
RPD Harian yang akurat.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian
sebelumnya antara lain Lienert (2009) yang
menyimpulkan bahwa semakin kompleks suatu
informasi yang dihasilkan dalam kegiatan
manajemen kas modern maka semakin besar

kebutuhan sistem informasi dan aplikasi
berkualitas tinggi. Penelitian Indriasari dan
Nahartyo (2008) juga menemukan bahwa
pemanfaatan
teknologi
informasi
dan
pengendalian intern akuntansi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keandalan
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil
penelitian ini juga sesuai dengan penelitian
Muthohar (2012) yang menyimpulkan bahwa
kualitas Aplikasi Forecasting Satker (AFS)
meningkatkan efektivitas proyeksi belanja
Satker K/L.
c)

Pengaruh
Kelengkapan
Sarana
dan
Prasarana Satker K/L terhadap Tingkat
Akurasi RPD Harian

Kelengkapan Sarana dan Prasarana
mempunyai nilai Sig Wald 0,960 > 0,05 (α=5%)
sehingga H0 gagal untuk ditolak atau berarti tidak
ada pengaruh secara statistik variabel
Kelengkapan Sarana dan Prasarana terhadap
kondisi RPD Harian yang akurat. Namun, ketika
dilakukan uji wald per indikator dari variabel
Kelengkapan Sarana dan Prasarana terdapat satu
indikator yang terdapat satu indikator yang
berpengaruh signifikan terhadap kondisi RPD
Harian yang akurat yaitu indikator pengaruh
Kelengkapan Prasarana yang dimiliki oleh Satker
K/L atas pencapaian RPD Harian yang akurat
(KSP4). Hal ini menunjukkan secara individual
Prasarana yang dimiliki Satker K/L seperti
jaringan internet memiliki peran yang penting
dalam mendukung pencapaian RPD Harian yang
akurat.
Hasil penelitian yang menunjukkan tidak
berpengaruhnya secara statistik variabel
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Satker K/L
terhadap kondisi RPD Harian yang akurat ini
mendukung hasil penelitian sebelumnya antara
lain penelitian Muthohar (2012) yang
menyimpulkan bahwa kelengkapan sarana dan
prasana yang dimiliki satker tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap efektivitas
proyeksi belanja satker.
Tidak berpengaruhnya secara statistik
variabel Kelengkapan Sarana dan Prasarana
antara lain dikarenakan obyek penelitian yaitu
Satker K/L lingkup wilayah pembayaran KPPN
Jakarta II merupakan Satker K/L yang berlokasi
di ibu kota Jakarta. Dengan demikian hampir
dapat dipastikan seluruh Satker Kementerian/
Lembaga memiliki sarana dan prasarana yang
lengkap sehingga dimungkinkan variasi data
yang dihasilkan kecil. Selain hal tersebut, DKI
Jakarta tentu saja juga memiliki fasilitas
transportasi yang memadai sehingga misalnya
terjadi gangguan dalam pengiriman data RPD
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Harian melalui jaringan internet maka Saker K/L
dengan mudah mengirimkan secara langsung ke
KPPN Jakarta II. Hal tersebut tentu berbeda
kondisinya untuk Satker K/L yang berdomisili di
luar jawa yang memiliki fasilitas serta sarana dan
prasarana yang terbatas dimana variabel
Kelengkapan
Sarana
dan
Prasarana
dimungkinkan memiliki pengaruh signifikan.
Namun tentu saja hal tersebut memerlukan
penelitian tersendiri lebih lanjut.
d)

Pengaruh Sistem Reward and Punishment
terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian

Sistem Reward and Punishment mempunyai
nilai Sig Wald 0,418 > 0,05 (α=5%) sehingga H0
gagal untuk ditolak atau berarti tidak ada
pengaruh secara statistik variabel Sistem Reward
and Punishment terhadap kondisi RPD Harian
yang akurat. Namun, ketika dilakukan uji wald
per indikator dari variabel Sistem Reward and
Punishment, terdapat satu indikator yang
berpengaruh signifikan terhadap kondisi RPD
Harian yang akurat yaitu indikator Ketepatan
atas jenis reward yang diberikan (RP2). Hal ini
menunjukkan bahwa secara individual ketepatan
jenis reward yang diberikan Direktorat PKN
dapat memacu Satker K/L untuk menghasilkan
penyusunan RPD Harian yang akurat. Dengan
demikian diharapkan Direktorat PKN mampu
merumuskan jenis reward yang tepat agar Satker
K/L semakin termotivasi dalam menyusun RPD
Harian yang akurat.
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak
berpengaruhnya secara statistik Sistem Reward
and Punishment terhadap kondisi RPD Harian
yang akurat ini berbeda dengan hasil penelitian
Muthohar (2012) yang menyimpulkan bahwa
Reward and Punishment memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap efektivitas
proyeksi belanja satker. Hasil penelitian ini juga
berbeda dengan kesimpulan Lienert (2009) yang
menyebutkan bahwa pinalti/hukuman perlu
diberikan agar satuan kerja (agencies)
menyampaikan proyeksi yang akurat dan
insentif perlu diberikan pada budget institution
yang mampu memberikan proyeksi kas yang
realistis.
Tidak berpengaruhnya secara statistik
variabel Sistem Reward and Punishment antara
lain disebabkan belum berjalannya mekanisme
Reward and Punishment sesuai dengan yang
diatur dalam PMK Nomor 277/PMK.05/2014.
Terkait dengan Reward, dalam PMK Nomor
277/PMK.05/2014 disebutkan bahwa KPPN
memberikan layanan prioritas tanpa antrian
selama satu bulan kepada Satker K/L sebagai
penghargaan atas penyampaian RPD Harian yang
tepat waktu dan akurat dimana Satker tersebut

telah menyampaikan RPD Harian dengan tingkat
deviasi maksimal 5% (lima persen) selama satu
bulan.
Namun dalam pelaksanaannya, bentuk
Reward ini masih belum diterapkan secara
penuh. KPPN Jakarta II sebenarnya memberikan
reward berupa layanan prioritas bebas antrian
kepada tiga Satker K/L terbaik, namun kriteria
yang digunakan bukan hanya capaian tingkat
akurasi RPD Harian tetapi juga tingkat
penyerapan dan rekonsiliasi LPJ Bendahara.
Pemberian reward ini juga tidak dilakukan secara
konsisten sepanjang tahun, namun dilakukan
pada triwulan keempat yaitu pada bulan
September atau Oktober. Hal ini menunjukkan
kegiatan evaluasi bulanan atas capaian akurasi
RPD Harian Satker K/L belum berjalan dengan
konsisten sepanjang tahun dan belum ada
penerapan reward yang diberikan secara khusus
terkait capaian tingkat akurasi RPD Harian
Satker K/L.
Hasil kuisioner menunjukan bahwa
mayoritas Satker K/L memiliki harapan agar
reward sebagaimana yang diatur dalam PMK
Nomor 277/PMK.05/2014 yaitu pemberian
layanan prioritas bebas antrian bagi Satker
Kementerian Lembaga yang memiliki tingkat
deviasi maksimal 5% setiap bulan agar
diterapkan secara konsisten sepanjang tahun
oleh KPPN. Penerapan kebijakan tersebut
diharapkan dapat memberi motivasi kepada
Satker K/L dalam meningkatkan akurasi RPD
Harian Satker K/L.
Terkait dengan Punishment, dalam PMK
Nomor 277/PMK.05/2014 disebutkan bahwa
KPPN juga dapat melakukan penolakan SPM yang
diajukan oleh Satker yang tidak menyampaikan
RPD Harian atau terlambat menyampaikan RPD
Harian. Namun kebijakan ini belum sepenuhnya
berjalan dikarenakan Satker yang tidak
menyampaikan RPD Harian tidak serta merta
mendapatkan penolakan SPM dari KPPN. Pihak
KPPN harus mempertimbangkan berbagai aspek
lainnya dalam mengambil keputusan antara lain
terkait tingkat urgensi pencairan SPM dan risiko
yang bersifat eksternal dalam memutuskan
menerima atau menolak pencairan SPM tanpa
RPD Harian. Dengan demikian Satker K/L masih
dapat mencairkan SPM tanpa RPD Harian melalui
mekanisme pemberian dispensasi oleh Kepala
KPPN sesuai yang diatur dalam PMK Nomor
277/PMK.05/2014.
e)

Pengaruh Dispensasi terhadap Tingkat
Akurasi RPD Harian

Dispensasi mempunyai nilai Sig Wald 0,502
> 0,05 (α=5%) sehingga H0 gagal untuk ditolak
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atau berarti tidak ada pengaruh secara statistik
variabel Dispensasi terhadap kondisi RPD Harian
yang akurat. Begitu juga ketika dilakukan uji wald
per indikator dari variabel Dispensasi, juga tidak
terdapat indikator yang berpengaruh signifikan
terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian.
Hasil penelitian ini berbeda dengan
penelitian sebelumnya yang menyebutkan
bahwa
Dispensasi
dalam
penyusunan
perencanaan kas dapat menimbulkan efek
negatif dalam manajemen kas Pemerintah antara
lain Mu (2006) menyebutkan bahwa bahwa jika
Pemerintah tidak mampu membuat proyeksi
cash inflow dan cash outflow secara akurat maka
mengakibatkan saldo kas tidak terkontrol
dengan baik.
Berdasarkan
PMK
Nomor
277/PMK.05/2014,
Kepala
KPPN
dapat
memberikan dispensasi pencairan SPM tanpa
RPD Harian yang masuk dalam kriteria transaksi
mendesak lainnya yang disetujui Kepala KPPN
dan dalam implementasinya setelah mendapat
berbagai masukan dari KPPN, SPM dengan
dispensasi tersebut dihitung sebagai SPM yang
akurat sehingga mempunyai deviasi 0%.
Sebagai langkah antisipasi, Direktur PKN
dalam surat Nomor S-4166/PB.3/2016 tanggal
19 Mei 2016 tentang Pemberian Dispensasi
Penyampaian RPD Harian, telah memberikan
panduan dalam pemberian dispensasi yaitu
bahwa Kepala KPPN dalam memberikan
dispensasi harus bersifat selektif dan edukatif.
Secara selektif berarti bahwa Kepala KPPN agar
meneliti secara seksama bahwa kegiatan yang
dibiayai oleh SPM dimaksud benar-benar bersifat
penting dan mendesak. Secara edukatif berarti
bahwa KPPN agar tetap memberikan pembinaan
kepada Satker K/L agar pengajuan SPM
selanjutnya dapat didahului oleh penyampaian
RPD Harian. Selain itu Direktur PKN juga
mewajibkan kepada KPPN untuk melakukan
pengisian alasan pemberian dispensasi secara
jelas dan spesifik pada aplikasi konversi agar
dapat dilakukan evaluasi oleh Direktorat PKN.
Dengan
demikian
diharapkan
seiring
berjalannya waktu semua Satker K/L dapat
menjalankan kebijakan penyusunan RPD Harian
dengan lebih baik.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan
Direktorat PKN agar masih tingginya angka
dispensasi RPD Harian tidak memengaruhi
pengelolaan likuiditas kas Pemerintah adalah
dengan memberikan jangka waktu pencairan
atas SPM tanpa RPD Harian baik dalam hitungan
hari atau minggu sesuai dengan besar kecilnya
jumlah SPM yang diajukan Satker K/L. Dengan

demikian setiap pengajuan SPM tanpa RPD
Harian tidak serta merta pada hari itu juga dapat
dicairkan. Hal tersebut diharapkan dapat
mendorong Satker K/L untuk menyusun RPD
Harian atas SPM yang masuk kriteria transaksi
besar dan mengurangi pengajuan dispensasi
kepada Kepala KPPN.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
1.

Kualitas SDM, Kinerja Aplikasi SAS,
Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Sistem
Reward and Punishment dan Dispensasi
secara
bersama-sama
berpengaruh
signifikan terhadap Tingkat Akurasi RPD
Harian.

2.

Secara parsial, hubungan antar variabel
adalah sebagai berikut :
a) Kualitas SDM Satker K/L dan Kinerja
Aplikasi SAS memberikan pengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
terjadinya kondisi RPD Harian yang
akurat.
b) Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Satker K/L, Sistem Reward and
Punishment dan Dispensasi tidak
memberikan pengaruh secara statistik
terhadap terjadinya kondisi RPD Harian
yang akurat. Namun, secara individual
terdapat indikator yang berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
terjadinya kondisi RPD Harian yang
akurat yaitu Prasarana yang dimiliki
Satker K/L (indikator dari Kelengkapan
Sarana dan Prasarana) dan ketepatan
jenis reward (indikator dari Sistem
Reward and Punishment).

3.

Sistem reward and punishment masih belum
dapat
diterapkan
secara
konsisten
dikarenakan berbagai kendala yang muncul
dalam implementasinya.

4.

Pemberian
dispensasi
pada
Tahun
Anggaran 2017 masih cukup tinggi
membutuhkan langkah penyesuaian agar
kebijakan penyusunan RPD Harian dapat
dilaksanakan secara lebih baik.

5.2. Saran
1.

Satker K/L perlu terus meningkatkan
Kualitas SDM pengelola keuangannya
khususnya terkait pegawai yang mengelola
RPD Harian. Berdasarkan hasil kuisioner,
upaya yang masih dapat ditingkatkan oleh
Satker K/L adalah dengan melakukan
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2.

3.

4.

pemberian insentif yang memadai kepada
pegawai yang mengelola RPD Harian antara
lain berupa kesempatan pendidikan dan
pelatihan
dan
pemberian
insentif
finansial/keuangan.

Dari aspek teoritis dan keilmuan
diharapkan dapat menjadi pelengkap literatur
terkait topik perencanaan kas Pemerintah dan
dapat digunakan sebagai pijakan bagi penelitian
berikutnya dalam topik sejenis.

KPPN perlu menerapkan Sistem Reward and
Punishment secara lebih konsisten sesuai
dengan PMK Nomor 277/PMK.05/2014
sehingga dapat memacu Satker K/L untuk
menyusun RPD Harian dengan lebih akurat.
Bentuk reward yang paling diinginkan oleh
mayoritas Satker K/L adalah pemberian
layanan prioritas bebas antrian di KPPN
secara kontinyu sedangkan bentuk
punishment yang paling diinginkan oleh
mayoritas Satker K/L adalah berupa
penolakan SPM oleh KPPN dimana kedua
hal tersebut sudah sesuai dengan bentuk
reward and punishment yang diatur dalam
PMK Nomor 277/PMK.05/2014.

6.2. Keterbatasan Penelitian

KPPN perlu terus secara selektif dalam
memberikan dispensasi kepada Satker K/L
sehingga dapat memacu Satker K/L untuk
menyusun RPD Harian secara akurat.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN
juga perlu terus melakukan proses edukasi
kepada Satker K/L tentang urgensi
penyusunan RPD Harian bagi pengelolaan
likuiditas kas pemerintah sehingga pada
akhirnya semua Satker K/L
memiliki
persepsi yang sama terkait urgensi
perencanaan kas Pemerintah dapat
menjalankan kebijakan penyusunan RPD
Harian dengan lebih baik.
Tingginya pengajuan dispensasi dapat
diatasi dengan pengaturan waktu pencairan
SPM tanpa RPD Harian secara lebih
terkontrol dalam bentuk adanya rentang
waktu pencairan sebagaimana SPM dengan
RPD Harian. Dengan demikian tingginya
volume dispensasi tidak mengganggu
pengaturan
likuiditas
harian
oleh
Direktorat PKN.

Penelitian ini hanya terbatas pada
implementasi kebijakan perencanaan kas yang
dilaksanakan oleh Satker K/L dalam bentuk
penyusunan dan penyampaian RPD Harian
Satker K/L dan tidak termasuk implementasi
yang dilaksanakan oleh KPPN, Direktorat PKN
dan Tim CPIN. Penyusunan Rencana Penarikan
Dana pada Satker K/L yang diteliti oleh penulis
juga hanya difokuskan pada penyusunan RPD
Harian dan tidak termasuk RPD Bulanan serta
Rencana Penerimaan dan Pembiayaan Satker
K/L. Selain itu, penelitian ini juga hanya
dilakukan pada seluruh Satker K/L yang
mengajukan RPD Harian pada Tahun Anggaran
2017 dalam lingkup pembayaran KPPN Jakarta II.
Dengan
sudah
diimplementasikannya
penyempurnaan
atas
PMK
Nomor
277/PMK.05/2014
yaitu
PMK
Nomor
197/PMK.05/2017 mulai Tahun Anggaran 2018,
penulis menyarankan untuk penelitian dengan
topik sejenis berikutnya agar berpedoman pada
PMK terbaru tersebut dengan pemilihan obyek
penelitian yang lebih luas dan periode penelitian
yang lebih panjang sehingga dihasilkan
karakteristik hasil penelitian yang lebih
beragam.
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6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
6.1. Implikasi Penelitian
Implikasi penelitian ini dari aspek praktis
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
Direktorat PKN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan,
KPPN dan Satker K/L dalam ranah implementasi
kebijakan perencanaan kas Pemerintah Pusat
terutama terkait upaya peningkatan akurasi RPD
Harian yang disusun oleh Satker K/L.
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ABSTRACT
Recently, development paradigm is shifting from being initially centered on economic growth to human-centered development.
Human development has become an indicator for the progress of a country. HDI is an indicator used to measure the quality of
human life, and can be used to determine the ranking or level of development of a region. Indonesian government consider
human-centered development as greater importance than other matters. The Government prioritizes the education budget of
at least 20% from APBN and APBD total budget, and as for the health budget is at least 5% of APBN total budget and 10% of
APBD total budget.
This study aims to analyze how the government expenditure in education and health sector affect the HDI in Indonesia. This
study uses panel data regression consist of 32 provinces over a seven years period of 2000-2016. The results of this study
indicate that the expenditure central government expenditure in education doesn’t have significant effect on HDI. Expenditure
of the central government in health sector and expenditure of the local government in education gives positive and significant
effect on HDI, while the expenditure of the local government in health sector has a negative and significant effect.
KATA KUNCI:
IPM, Belanja Pemerintah Pusat, Belanja Pemerintah Daerah, Belanja Pendidikan, Belanja Pemerintah Daerah.
ABSTRAK
Paradigma pembangunan telah bergeser dari awalnya berpusat pada pertumbuhan ekonomi ke pembangunan yang
berpusat pada manusia. Pembangunan manusia telah menjadi indikator bagi kemajuan suatu negara. IPM adalah indikator
yang digunakan untuk mengukur kualitas kehidupan manusia, dan dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau
tingkat pengembangan suatu wilayah. Pemerintah Indonesia menganggap pembangunan yang berpusat pada manusia lebih
penting daripada hal-hal lain. Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari APBN dan APBD
total anggaran, dan untuk anggaran kesehatan setidaknya 5% dari total anggaran APBN dan 10% dari total anggaran APBD.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengeluaran pemerintah dalam pendidikan dan sektor kesehatan
mempengaruhi IPM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi data panel yang terdiri dari 32 provinsi selama
periode tujuh tahun 2000-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran belanja pemerintah pusat dalam
pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah pusat dalam sektor kesehatan dan
pengeluaran pemerintah daerah dalam pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara
pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan memiliki efek negatif dan signifikan.
KLASIFIKASI JEL:
H53
CARA MENGUTIP:
Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks
pembangunan manusia di Indonesia. Indonesian Treasury Review, 4(2), 163-176.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan ekonomi pada hakekatnya
merupakan suatu rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk
mewujudkan keadaan yang lebih baik secara
bersama-sama
dan
berkesinambungan.
Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses
multidimensi yang melibatkan reorganisasi dan
reorientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi
yang ada (Todaro & Smith, 2011). Pembangunan
ekonomi pada awalnya memandang keberhasilan
pembangunan suatu wilayah dengan ukuran
tingginya pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat
aspek-aspek
lainnya,
seperti
ketimpangan
pendapatan, tingkat kemiskinan dan lain
sebagainya. Sumber daya manusia hanya dipandang
sebagai input dalam proses produksi, seperti halnya
faktor produksi lainnya yaitu tanah, modal, dan
teknologi.
Nanga (2000) mencermati bahwa setidaknya
terdapat tiga kali pergeseran dalam paradigma
pembangunan ekonomi. Pertama, paradigma
pembangunan
yang
berorientasi
pada
pertumbuhan. Paradigma ini menganggap bahwa
Produk Nasional Bruto atau Produk Domestik Bruto
merupakan indikator tunggal terbaik keberhasilan
pembangunan. Sementara persoalan lain seperti
kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan
pendapatan dianggap sebagai persoalan yang
bersifat sekunder. Paradigma ini berkembang pada
tahun 1950an dan 1960an. Kedua, pardigma
pembangunan yang berorientasi pada pemerataan.
Dalam paradigma ini, pemerataan pendapatan dan
pengurangan kemiskinan dijadikan sasaran utama
dan sekaligus menjadi bagian yang tak terpisahkan
dari strategi atau kebijakan pembangunan yang
dijalankan. Paradigma ini kemudian mendapat
kritik tajam karena cenderung memandang
manusia sekedar sebagai objek assistentialism
strategy dan charity strategy. Ketiga, paradigma
pembangunan yang berpusat pada manusia. Dalam
paradigma ini, tujuan dari pembangunan diarahkan
pada perkembangan manusia dalam arti aktualisasi
nilai-nilai atau potensi-potensi kemanusiaan seperti
harga diri (self-esteem), kemandirian (self-reliance),
martabat (dignity), pemberdayaan (empowerment),
dan sebagainya.
Pada tahun 1990 gagasan pengukuran
pembangunan manusia dikembangkan oleh UNDP
dalam bentuk Human Development Index
(HDI)/Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan
dipublikasikan secara berkala dalam laporan
tahunan Human Development Report (HDR). IPM
memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi
tentang pembangunan manusia yang meliputi
kesehatan (diukur dari angka harapan hidup sejak
waktu lahir/life expectancy at birth), pendidikan

(diukur dari angka melek huruf penduduk
dewasa/adult literacy rate dan rata-rata lama
sekolah penduduk dewasa/mean years schooling)
serta standar hidup layak (diukur dari kemampuan
daya beli/purchasing power parity).
Indeks pembangunan manusia kemudian
menjadi salah satu indikator yang penting dalam
melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat
pentingnya IPM antara lain adalah IPM merupakan
indikator penting dalam mengukur keberhasilan
dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
(masyarakat/penduduk)
serta
IPM
dapat
menentukan peringkat atau tingkat pembangunan
suatu wilayah/negara (BPS, 2015).
Pembangunan sumber daya manusia sudah
dipandang penting oleh pemerintah Indonesia.
Melalui tujuan negara yang teradapat pada alinea ke
empat UUD 1945, pemerintah mengemban tugas
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial. Menurut Ritonga (2014), untuk
mencapai tujuan negara, pemerintah daerah
melaksanakan program dan kegiatan untuk
melayani masyarakat di semua bidang pelayanan
publik, seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan
dan lain sebagainya. Komitmen pemerintah dalam
membangun
kualitas
atau
kesejahteraan
masyarakat dapat terlihat melalui alokasi
pengeluaran pemerintah dari tiga jenis belanja yaitu
belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja
infrastruktur. Berdasarkan indikator-indikator
yang menjadi landasan pengukuran IPM, maka
bidang pendidikan dan bidang kesehatan memiliki
peran penting untuk menciptakan sumber daya dan
pembangunan
manusia.
Dengan
demikian
sekurangnya ada dua bidang yang perlu
diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan
upaya memperluas kesempatan penduduknya
untuk mencapai hidup layak yaitu bidang
pendidikan dan bidang kesehatan. Dalam hal ini,
pemerintah dapat mewujudkan peningkatan
tingkat kesejahteraan masyarakatnya melalui peran
alokasi belanja pemerintah di bidang pendidikan
dan bidang kesehatan.
Menurut
Mangkoesoebroto
(2016),
pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan
pemerintah. Pemerintah yang menetapkan suatu
kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya
yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari
anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran
bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk
suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah
terhadap permasalahan pada bidang tersebut.
Sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah, setiap
tahun pemerintah pusat menetapkan UndangUndang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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(UU-APBN) sebagai hak dan komitmen pemerintah
dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara
pemerintah daerah setiap tahun menetapkan
Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebijakan
pembangunan masing-masing daerah. Hal ini sesuai
dengan semangat otonomi daerah yang mulai
berlaku sejak diterbitkannya UU nomor 22 tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah. APBN dan
APBD menjadi alat utama pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen keseriusan pemerintah terhadap
pembangunan manusia terutama di bidang
pendidikan dan bidang kesehatan kemudian
dituangkan dalam bentuk suatu peraturan
perundang-undangan. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945
yang
diamandemen
pada
tahun
2009,
mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua
puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pengalokasian dana pendidikan tersebut kemudian
dijabarkan lebih lanjut dalam UU nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49.
Sementara untuk bidang kesehatan, UU No. 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 171 mengatur
alokasi belanja di bidang kesehatan sebagai sesuatu
yang mutlak dipenuhi (mandatory spending). Pasal
tersebut
menyebutkan
bahwa
pemerintah
mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar
sekurang-kurangnya lima persen dari APBN,
sementara
pemerintah
provinsi
dan
kabupaten/kota
mengalokasikan
anggaran
kesehatan sekurang-kurangnya sepuluh persen dari
APBD. Alokasi dana bidang pendidikan dan bidang
kesehatan sebagaimana yang diatur dalam
peraturan tersebut seharusnya tidak termasuk
alokasi pembayaran gaji aparatur sipil negara yang
bekerja di bidang pendidikan dan bidang kesehatan.
Dalam banyak penelitian sebelumnya, dana
pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pembentukan IPM di berbagai
lokasi dan waktu penelitian. Walaupun demikian,
terdapat juga penelitian dengan hasil temuan
dimana anggaran pendidikan ternyata berpengaruh
negatif terhadap pembentukan IPM. Winarti (2014)
menenggarai bahwa pengaruh negatif anggaran
pendidikan terhadap IPM disebabkan oleh alokasi
anggaran pendidikan yang tidak dialokasikan
semuanya
untuk
meningkatkan
kualitas
pendidikan, namun juga dialokasikan untuk lainnya
seperti gaji pegawai dan biaya pendidikan lainnya.
Dengan adanya belanja pendidikan yang tidak
efektif, tekanan pada APBN maupun APBD semakin
berat. Anggaran belanja publik baik anggaran
negara maupun anggaran daerah sudah banyak
memiliki belanja yang memiliki karakteristik
belanja mengikat. Belanja mengikat ini adalah
belanja yang bersifat mandatory spending, yang

wajib dialokasikan pemerintah seperti belanja
pegawai, belanja operasional, pembayaran utang
dan bunga serta dana transfer ke daerah.
Hajibabaei dan Ahmadi (2104) menyatakan
bahwa pada saat bagian belanja pemerintah dari
PDB masih berjumlah lebih kecil dari aturan yang
berlaku, maka IPM akan terus meningkat seiring
dengan peningkatan belanja pemerintah. namun
apabila bagian belanja pemerintah dari PDB sudah
lebih besar daripada aturan, maka IPM akan
mengalami penurunan. Scully (2001) dalam
penelitiannya menyatakan bahwa ada kondisi
dimana belanja pemerintah sudah melampaui batas
maksimal yang diperlukan untuk meningkatkan
kualitas kehidupan (kesejahteraan masyarakat)
maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk
mengurangi jumlah belanja pemerintah. Dalam
kondisi tertentu, pengurangan jumlah alokasi
anggaran belanja tidak akan menurunkan
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah seharusnya
memperhatikan tingkat efektifitas belanja yang
dilakukan
untuk
meningkatkan
kualitas
kesejahteraan masyarakat, bukan pada pada
seberapa besar jumlah uang yang dibelanjakan.
Berdasarkan latar belakang dan rumusan
masalah tersebut, penelitian ini mengemukakan
pertanyaan yaitu pertama, bagaimana pengaruh
belanja pemerintah pusat bidang pendidikan,
belanja pemerintah pusat bidang kesehatan, belanja
pemerintah daerah bidang pendidikan dan belanja
pemerintah daerah bidang kesehatan terhadap
pembentukan IPM di Indonesia? Kedua, berapakah
jumlah maksimum (atau minimum) belanja
pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan yang
diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan
manusia di Indonesia?
Tujuan
penelitian
ini
adalah
untuk
menganalisis
bagaimana
pengaruh
belanja
pemerintah pusat bidang pendidikan, belanja
pemerintah pusat bidang kesehatan, belanja
pemerintah daerah bidang pendidikan dan belanja
pemerintah daerah bidang kesehatan terhadap
pembentukan IPM di Indonesia dan untuk
menghitung dan mengetahui berapakah batas
maksimum (atau minimum) belanja pemerintah
bidang pendidikan dan kesehatan yang diperlukan
untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia di
Indonesia.
Bukti empiris hasil penelitian ini diharapkan
menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi
pemerintah baik pusat dan daerah dalam
merumuskan kebijakan pengalokasian anggaran
belanja bidang pendidikan dan bidang kesehatan
yang memberikan dampak positif dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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2. KERANGKA TEORI DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1. Pengeluaran pemerintah
Pengeluaran pemerintah sering juga disebut
pengeluaran
publik,
karena
merupakan
pengeluaran
untuk
membiayai
program
pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik.
Peraturan Pemerintah RI nomor 96 tahun 2012
tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, memberikan definisi pelayanan
publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Dalam peraturan pemerintah tersebut juga
menyatakan
bahwa
Pemerintah
Indonesia
memberikan tiga jenis pelayanan publik kepada
masyarakat yaitu pelayanan barang publik,
pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif.
Dalam menjalankan aktivitas pembangunan
nasional dan pelayanan publik, pemerintah
membutuhkan dana yang sangat besar. Pengeluaran
pemerintah merupakan kombinasi produk yang
dihasilkan untuk melakukan pelayanan kepada
masyarakat, baik berupa pengadaan dan
pemeliharaan barang publik, biaya pelaksanaan jasa
publik, dan pelayanan administratif. Setiap aktivitas
pemerintah yang tercermin dari pengeluaran
pemerintah sebaiknya memiliki dampak positif
dalam pembangunan daerah dan negara,
pembangunan perekonomian, dan pembangunan
manusia.
Alokasi dari pertumbuhan ekonomi untuk
pembangunan manusia merupakan fungsi dari tiga
hal, yaitu total pengeluaran sektor publik, berapa
banyak yang dialihkan untuk sektor-sektor yang
berhubungan dengan peningkatan pembangunan
manusia dan bagaimana dana tersebut dialokasikan
ke dalam sektor tersebut (Ramirez, 1998).
Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan
manusia melalui penyediaan pelayanan dasar akan
sangat memengaruhi kualitas human capital di
masa yang akan datang. Pemerintah memiliki
kewajiban untuk menjamin dan melindungi
warganya dengan menyediakan pelayanan dasar
guna memenuhi hak-hak penduduknya. Pelayanan
dasar yang mencakup di dalamnya pelayanan
publik seperti layanan di bidang pendidikan dan
bidang kesehatan akan mempunyai pengaruh pada
pembangunan manusia.
Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan
merupakan pengeluaran pemerintah yang sangat
mendasar
dalam
pembangunan
manusia.
Pendidikan merupakan bagian penting dalam
pencapaian kapabilitas manusia, yang juga bersifat
esensial bagi kehidupan masyarakat. Pendidikan
mempunyai peranan penting dalam rangka

meningkatkan kemampuan suatu negara dalam
menyerap teknologi modern, khususnya negara
berkembang seperti Indonesia. Selain itu,
pendidikan juga memainkan peranan penting dalam
mengembangkan
kapasitas
dalam
rangka
mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan yang
berkesinambungan (sustainable growth).
Pendidikan merupakan investasi yang akan
selalu berdampak pada waktu yang akan datang.
Pendidikan
menjadi
modal dasar dalam
pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan
bangsa. Pemerintah harus menyediakan alokasi
belanja pada sektor pendidikan yang akan
digunakan untuk membangun saran dan prasarana
pendidikan serta melakukan investasi dalam
membentuk modal manusia (human capital). Modal
manusia merupakan investasi produktif terhadap
orang-orang;
mencakup
pengetahuan,
keterampilan, kemampuan, dan gagasan (Todaro &
Smith, 2011). Hal ini merupakan komponen penting
dalam rangka mendukung program pembangunan,
terutama pembangunan ekonomi dengan skema
benefit spillover. Besarnya pengeluaran pemerintah
di sektor pendidikan akan menentukan seberapa
besar pencapaian hasil pembangunannya.
Dalam konteks pembangunan ekonomi,
kesehatan dan pendidikan mempunyai kaitan yang
erat. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana modal
kesehatan yang semakin besar dapat meningkatkan
pengembalian atas investasi di sektor pendidikan
(Todaro & Smith, 2011). Beberapa penelitian
menujukkan bahwa orang-orang yang lebih sehat
akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Pengaruh
kesehatan terhadap peningkatan penghasilan telah
terbukti secara dalam beberapa penelitian yang
dilakukan dengan menerapkan teknik statistik.
Tingginya produktivitas para pekerja yang lebih
sehat memungkinkan mereka untuk mendapatkan
pekerjaan dengan upah yang lebih baik (Todaro &
Smith, 2011).
Investasi pemerintah di bidang kesehatan
dapat berupa alokasi anggaran untuk membiayai
pengadaan dan pemeliharaan sarana fisik dan
nonfisik untuk di bidang kesehatan. Pemerintah
membangun sarana dan prasarana publik sehingga
masyarakat mendapatkan kemudahan akses
terhadap pelayanan di sektor kesehatan. Dengan
kemudahan masyarakat mendapat akses terhadap
layanan kesehatan, maka kebutuhan dasar
masyarakat akan kesehatan dapat dipenuhi
sehingga kualitas kehidupan masyarakat menjadi
meningkat. Dengan mengoptimalkan pengeluaran
pemerintah, dalam hal ini khususnya pengeluaran
untuk kepentingan kesehatan, maka kualitas
kesehatan yang lebih baik dapat dihasilkan
sehingga produktivitas yang tinggi akan lebih
mudah dicapai.
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2.2. Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia adalah salah satu
indikator kemajuan suatu negara. Suatu negara
dapat dikatakan maju bukan hanya dihitung dari
Produk Domestik Bruto (PDB) saja, tetapi
mencakup beberapa aspek yaitu aspek kesehatan
dan pendidikan warga negaranya. Paradigma
pembangunan terus mengalami perubahan evolusi,
hingga saat ini paradigma pembangunan
menjadikan manusia sebagai tujuan pembangunan.
Kesadaran bahwa sumber daya manusia
merupakan modal dasar dari kekayaan bangsa,
sementara modal fisik dan sumber daya alam
hanyalah faktor produksi yang bersifat pasif. Pada
hakekatnya, manusialah yang akan berperan aktif
dalam aktivitas kegiatan mengumpulkan modal,
mengeksploitasi
sumber
daya
alam
dan
melaksanakan pembangunan nasional.
Pada tahun 1990 United Nations Development
Programme (UNDP) dalam laporannya “Global
Human Development Report” memperkenalkan
konsep pembangunan manusia sebagai paradigma
baru dalam model pembangunan. Menurut UNDP
(1990) pembangunan manusia dirumuskan sebagai
perluasan pilihan bagi penduduk, yang dapat dilihat
sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan
sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya
tersebut. Pada saat yang sama, pembangunan
manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan
kemampuan manusia melalui perbaikan taraf
kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan
sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan atau
keterampilan yang dimiliki. Konsep pembangunan
tersebut lebih luas pengertiannya apabila
dibandingkan dengan konsep pembangunan
ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan,
kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau
pengembangan sumber daya manusia.
Definisi pembangunan manusia menurut
UNDP tersebut pada dasarnya mencakup dimensi
pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep
pembangunan manusia, pembangunan seharusnya
dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya,
bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Dari
definisi UNDP tersebut mencerminkan bahwa
manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki
dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan
dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna
memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat
memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai
dengan pilihan yang diambilnya. Dalam hal ini
pemerintah merupakan fasilitator bagi masyarakat
untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih luas.
Gambaran yang dapat diambil guna melihat
seberapa jauh peran pemerintah untuk menjadi
fasilitator dari pembangunan manusia adalah
melalui kebijakasanaan pengeluaran pemerintah.
Salah satu hal yang paling menentukan dalam
suksesnya
pembangunan
manusia
adalah

pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan
sektor kesehatan, sehingga dua sektor tersebut
menjadi prioritas bagi pemerintah untuk
mewujudkan pembangunan manusia yang pada
akhirnya
menjadi
input
dalam
proses
pembangunan di berbagai sektor.
Menurut Todaro dan Smith (2015), sumber
daya manusia merupakan faktor yang paling
menentukan karakter dan kecepatan dalam proses
pembangunan suatu negara, sumber daya manusia
merupakan modal dasar dari kekayaan suatu
bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah
faktor produksi yang bersifat pasif, manusialah
yang merupakan agen aktif yang akan
mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber
daya alam dan melaksanakan pembangunan
nasional.
UNDP
(United
Nation
Development
Programme)
mendefinisikan
pembangunan
manusia sebagai suatu proses untuk memperluas
pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep
tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan
akhir (the ultimate end), sedangkan upaya
pembangunan dipandang sebagai sarana (principal
means) untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk
menjamin tercapainya tujuan pembangunan
manusia terdapat empat hal yang harus
diperhatikan yaitu produktivitas, pemerataan,
kesinambungan dan pemberdayaan (UNDP, 1990)
Pengukuran pembangunan manusia pertama
kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990.
UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru
dalam pengukuran pembangunan manusia yang
disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara
berkala
dalam
laporan
tahunan
Human
Development Report (HDR). IPM menjelaskan
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil
pembangunan dalam memperoleh pendapatan,
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut
UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
mengukur capaian pembangunan manusia berbasis
sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai
ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui
pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut
mencakup: umur panjang dan hidup sehat (a long
and healthy life); pengetahuan (knowledge); dan
standar hidup layak (decent standard of living).
Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat
luas karena terkait banyak faktor. IPM harus dilihat
sebagi penyederhanaan dari realitas yang kompleks
dari luasnya dimensi pembangunan manusia,
karena hanya mencakup tiga dimensi dasar kualitas
hidup manusia.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi
salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi
lain dari pembangunan. IPM memiliki manfaat
penting antara lain menjadi indikator penting untuk
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun
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kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
dan 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 faktor yang menjadi
penentu besarnya alokasi Dana Alokasi Umum
(DAU) (BPS, 2015).
Menurut UNDP dalam BPS (2015), indeks
pembangunan
manusia
mengukur
capaian
pembangunan
manusia
berbasis
sejumlah
komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran
kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan
tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup
umur 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 daya beli (purchasing power parity).
Kemampuan daya beli masyarakat terhadap
sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari ratarata besarnya pengeluaran per kapita sebagai
pendekatan pendapatan yang mewakili capaian
pembangunan untuk hidup layak.
Capaian pembangunan manusia di suatu
wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokan
ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini
bertujuan untuk mengorganisasikan wilayahwilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama
dalam hal pembangunan manusia. Kategori
pengelompokan capaian pembangunan manusia
yaitu IPM yang bernilai kurang dari 60 masuk
kedalam kategori IPM rendah, daerah yang memiliki
nilai IPM berada di antara 60 dan 70 masuk ke
dalam kategori IPM sedang, untuk daerah yang
memiliki nilai IPM di antara 70 dan 80 masuk ke
dalam kategori IPM tinggi, dan untuk daerah yang
memiliki nilai IPM lebih dari 80 berada di kategori
IPM sangat tinggi.
2.3. Penelitian Terdahulu
Berbagai penelitian terdahulu yang telah
dilakukan, menunjukkan bahwa belanja pemerintah
bidang pendidikan dan bidang kesehatan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan
IPM. Hal ini bias ditemukan pada penelitian yang
dilakukan oleh Gupta, Clements dan Tiongson
(1998), Tomas (2011), Fattah dan Muji (2012),
Razmi (2012), Setyowati dan Suparwati (2012),
Astri, Nikensari dan Kuncara (2013), Iheoma
(2014), Arifin, Suswandi dan Adenan (2015), dan
pada peneitian Heka, Lapian dan Lajuck (2017).
Walau demikian, terdapat beberapa penelitian
dimana belanja pemerintah bidang pendidikan
dan/atau kesehatan tidak memberikan pengaruh

signifikan terhadap pembentukan IPM. Hal ini dapat
dilihat pada penelitian Badrudin dan Khasanah
(2011), Vegirawati (2012), Kahang, Saleh dan
Suharto (2016), serta Zulham dan Seftarita (2017).
Selain itu, terdapat hal yang menarik dari
beberapa penelitian antara lain penelitian dari
Scully (2001) dimana pengeluaran konsumsi
pemerintah berada pada kondisi lebih besar dari
jumlah yang diperlukan untuk memaksimumkan
kualitas kehidupan, penelitian Prasetyo dan Zuhdi
(2013) mengemukakan bahwa pemerintah perlu
melakukan efisiensi dalam melaksanakan belanja
pemerintah untuk mencapai pembentukan IPM
yang lebih baik, dan pada penelitian Hajibabaei dan
Ahmadi (2014) dimana bagian pengeluaran
pemerintah dalam PDB memiliki nilai maksimum
untuk dapat meningkatkan IPM, jika nilai
maksimum itu terlampaui, maka justru akan
mengurangi IPM.

3. METODOLOGI PENELITIAN
Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang
diambil dalam penelitian ini, maka penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini
mengambil populasi seluruh daerah yang ada di
Indonesia. Dalam penelitian ini, jumlah provinsi
yang dijadikan objek penelitian yakni sebesar 32
provinsi. Terdapat dua provinsi yang tidak
dimasukan dalam objek penelitian, yaitu provinsi
DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi
DKI Jakarta tidak dimasukan dalam objek penelitian
karena belanja pemerintah pusat yang berlokasi di
Provinsi DKI Jakarta, merupakan gabungan antara
belanja yang dilakukan dari tingkat kementerian
dan tingkat provinsi. Hal ini menyebabkan data
Provinsi DKI Jakarta bersifat outlier jika
dibandingkan dengan data dari provinsi lainnya.
Provinsi Kalimantan Utara tidak dimasukan dalam
objek penelitian karena merupakan provinsi baru
sehingga data yang tersedia masih terbatas. Jangka
waktu penelitian dan data yang digunakan mulai
tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.
Variabel dependen yang digunakan dalam
penelitian ini yakni IPM, dan variabel independen
antara lain persentase belanja pemerintah pusat
bidang pendidikan dari PDRB, persentase belanja
pemerintah pusat bidang kesehatan dari PDRB,
persentase belanja pemerintah daerah bidang
pendidikan dari PDRB, dan persentase belanja
pemerintah daerah bidang kesehatan dari PDRB,
serta menggunakan persentase belanja pemerintah
pusat bidang infrastruktur dari PDRB persentase
belanja pemerintah daerah bidang infrastruktur
dari PDRB sebagai variabel kontrol.
Penelitian ini memisahkan belanja pemerintah
ke dalam tiga kategori yaitu belanja pemerintah
bidang pendidikan, belanja pemerintah bidang
kesehatan dan belanja pemerintah bidang
infrastruktur. Hal ini disebabkan karena tiga
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kategori belanja pemerintah ini yang secara
langsung bertujuan untuk meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat. IPM sebagai indeks
komposit yang mengukur kualitas kehidupan
masyarakat dibentuk dari tiga indikator yaitu
indikator pendidikan, kesehatan dan pengeluaran.
Dalam penelitian ini, definisi operasional
variabel adalah sebagai berikut.
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah
angka
indeks
pembangunan
manusia
berdasarkan hasil penghitungan dari Badan
Pusat Statistik Indonesia. Penggunaan Indeks
pembangunan manusia diasumsikan sebagai
indeks komposit tunggal yang diukur dalam
satuan angka.
2. Persentase belanja pemerintah pusat bidang
pendidikan dari PDRB adalah jumlah total
belanja bidang pendidikan yang berasal dari
APBN dibagi dengan angka PDRB riil tahun
dasar 2010 pada masing-masing provinsi.
Variabel ini diukur dalam satuan persen.
3. Persentase belanja pemerintah pusat bidang
kesehatan dari PDRB adalah jumlah total
belanja bidang kesehatan yang berasal dari
APBN dibagi dengan angka PDRB riil tahun
dasar 2010 pada masing-masing provinsi.
Variabel ini diukur dalam satuan persen.
4. Persentase belanja pemerintah daerah bidang
pendidikan dari PDRB, adalah jumlah total
belanja bidang pendidikan yang berasal dari
APBD dibagi dengan angka PDRB riil tahun
dasar 2010 pada masing-masing provinsi.
Variabel ini diukur dalam satuan persen.
5. Persentase belanja pemerintah daerah bidang
kesehatan dari PDRB adalah jumlah total
belanja bidang kesehatan yang berasal dari
APBD dibagi dengan angka PDRB riil tahun
dasar 2010 pada masing-masing provinsi.
Variabel ini diukur dalam satuan persen.
6. Persentase belanja pemerintah pusat bidang
infrastruktur dari PDRB adalah jumlah total
belanja bidang perumahan dan fasilitas umum
yang berasal dari APBN dibagi dengan angka
PDRB riil tahun dasar 2010 pada masingmasing provinsi. Variabel ini diukur dalam
satuan persen.
7. Persentase belanja pemerintah daerah bidang
infrastruktur dari PDRB adalah jumlah total
belanja bidang perumahan dan fasilitas umum
yang berasal dari APBD dibagi dengan angka
PDRB riil tahun dasar 2010 pada masingmasing provinsi. Variabel ini diukur dalam
satuan persen.
Model penelitian ini akan menggunakan
metode analisis data panel dengan pendekatan
regresi kuadratik. Penggunaan metode analisis
regresi kuadratik bertujuan untuk memperoleh titik

optimal variabel independen untuk memperoleh
nilai variabel dependen yang maksimal. Persamaan
regresi untuk melihat pengaruh belanja pemerintah
bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPM
dalam penelitian ini adalah:
𝐼𝑃𝑀 = 𝛼 + 𝛽 𝐷𝐼𝐾_𝑃 + 𝛽 𝐷𝐼𝐾_𝐷 +
𝛽 𝑆𝐻𝑇_𝑃 + 𝛽 𝑆𝐻𝑇_𝐷 + 𝛽 𝐷𝐼𝐾_𝑃 +
𝛽 𝐷𝐼𝐾_𝑃 + 𝛽 𝐷𝐼𝐾_𝑃 + 𝛽 𝐷𝐼𝐾_𝑃 +
𝛽 𝐼𝑁𝐹_𝑃_𝑖𝑡 + 𝛽 𝐼𝑁𝐹_𝐷_𝑖𝑡 + 𝜇 (3.2)
di mana:
IPM
= Indeks Pembangunan Manusia
α0
= Konstanta
β1 – β8
= Koefisien Variabel hasil regresi
terhadap IPM
β9 dan β10 = Koefisien Variabel Kontrol
DIK_P
= Persentase belanja pemerintah
pusat bidang pendidikan dari PDRB
DIK_D
= Persentase belanja pemerintah
daerah bidang pendidikan dari
PDRB
SHT_P
= Persentase belanja pemerintah
pusat bidang kesehatan dari PDRB
SHT_D
= Persentase belanja pemerintah
daerah bidang kesehatan dari PDRB
DIK_P2
= Persentase belanja pemerintah
pusat bidang pendidikan dari PDRB
Kuadrat
2
DIK_D
= Persentase belanja pemerintah
daerah bidang pendidikan dari
PDRB Kuadrat
SHT_P2
= Persentase belanja pemerintah
pusat bidang kesehatan dari PDRB
Kuadrat
2
SHT_D
= Persentase belanja pemerintah
daerah bidang kesehatan dari PDRB
Kuadrat
INF_P
= Persentase belanja pemerintah
pusat bidang fasilitas umum dari
PDRB
INF_D
= Persentase belanja pemerintah
daerah bidang fasilitas umum dari
PDRB
μ
= Error Term
i
= Provinsi
t
= Tahun

4. HASIL PENELITIAN
Setelah dilakukan uji terhadap model, maka
penelitian ini lebih tepat menggunakan metode
Random Effect Model dari analisis regresi data panel.
Berdasarkan hasil estimasi dengan Random Effect
Model (REM) yang telah dilakukan, persamaan
regresi data panel adalah:
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𝐼𝑃𝑀 = 66,68 − 0,57 𝐷𝐼𝐾_𝑃 + 0,63 𝐷𝐼𝐾_𝐷
+ 4,34 𝑆𝐻𝑇_𝑃 − 1,43 𝑆𝐻𝑇_𝐷
+ 0,007 𝐷𝐼𝐾_𝑃2
− 0,25 𝐷𝐼𝐾_𝐷2 − 2,67 𝑆𝐻𝑇_𝑃2
− 0,05 𝑆𝐻𝑇_𝐷2 + 1,45 𝐼𝑁𝐹_𝑃
+ 0,12 𝐼𝑁𝐹_𝐷
Uji t untuk melihat signifikansi secara individual
pengaruh
independent
variable
terhadap
dependent variable sebagai berikut.
1. Persentase belanja pemerintah pusat bidang
pendidikan dari PDRB (DIK_P) tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap IPM
baik α=1%, α=5% maupun α=10%.
2. Persentase belanja pemerintah pusat bidang
kesehatan dari PDRB (SHT_P) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap IPM pada
α=1%.
3. Persentase belanja pemerintah daerah bidang
pendidikan dari PDRB (DIK_D) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap IPM pada
α=5%.
4. Persentase belanja pemerintah daerah bidang
kesehatan dari PDRB (SHT_D) berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap IPM pada
α=1%.
5. Persentase belanja pemerintah pusat bidang
infrastruktur dari PDRB (INF_P) bepengaruh
secara positif dan signifikan terhadap IPM
pada α=1%.
6. Persentase belanja pemerintah pusat bidang
infrastruktur dari PDRB (INF_D) tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap IPM
pada α=1%, α=5% maupun α=10%
7. Persentase belanja pemerintah pusat bidang
pendidikan dari PDRB kuadrat (DIK_P2) tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap IPM
baik α=1%, α=5% maupun α=10%.
8. Persentase belanja pemerintah pusat bidang
kesehatan dari PDRB kuadrat (SHT_P2) tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap IPM
baik α=1%, α=5% maupun α=10%.
9. Persentase belanja pemerintah daerah bidang
pendidikan dari PDRB kuadrat (DIK_D2) tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap IPM
baik α=1%, α=5% maupun α=10%.
10. Persentase belanja pemerintah daerah bidang
kesehatan dari PDRB kuadrat (SHT_D2) tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap IPM
baik α=1%, α=5% maupun α=10%.
Selanjutnya dilakukan uji F atau uji serentak
untuk mengetahui apakah semua independent
variable secara bersama-sama berpengaruh
signifikan
terhadap
dependent
variable.
Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat nilai probability F
sebesar 0,0000. Artinya, variabel persentase belanja
pemerintah pusat bidang pendidikan dari PDRB,
persentase belanja pemerintah pusat bidang

kesehatan dari PDRB, persentase belanja
pemerintah daerah bidang pendidikan dari PDRB,
dan persentase belanja pemerintah daerah bidang
kesehatan dari PDRB, serta persentase belanja
pemerintah pusat bidang infrastruktur dari PDRB
dan persentase belanja pemerintah pusat bidang
infrastruktur dari PDRB secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap pembentukan IPM
pada α=1%.
Kemudian selanjutnya adalah uji koefisien
determinasi (R2), yaitu untuk mengetahui seberapa
besar proporsi variasi dari dependent variable yang
dijelaskan oleh semua independent variable.
Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat nilai koefisien
determinasi sebesar 0,2283. Artinya, variasi
pembentukan IPM dapat dijelaskan oleh model
sebesar 22,83% dan sisanya sebesar 77,17%
dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
Interpretasi dari persamaan regresi data panel
dengan metode random effect model pada penelitian
ini adalah sebagai berikut.
1. Nilai konstanta sebesar 66,51 diinterpretasikan
sebagai taksiran besaran nilai IPM yang tidak
dipengaruhi oleh persentase belanja pemerintah
pusat bidang pendidikan dari PDRB, persentase
belanja pemerintah pusat bidang kesehatan dari
PDRB, persentase belanja pemerintah daerah
bidang pendidikan dari PDRB, dan persentase
belanja pemerintah daerah bidang kesehatan
dari PDRB, serta persentase belanja pemerintah
pusat bidang infrastruktur dari PDRB dan
persentase belanja pemerintah pusat bidang
infrastruktur dari PDRB.
2. Koefisien DIK_P tidak berpengaruh signifikan
terhadap IPM
3. Nilai koefisien DIK_D sebesar 0,63 menunjukkan
setiap kenaikan persentase belanja pemerintah
daerah bidang pendidikan dari PDRB sebesar
1%, maka akan meningkatkan nilai IPM sebesar
0,63 poin indeks, ceteris paribus. Alokasi
anggaran pengeluaran pemerintah terhadap
pendidikan merupakan wujud nyata dari
investasi untuk meningkatkan produktivitas
masyarakat. Investasi pendidikan merupakan
sarana untuk meningkatkan pembangunan
manusia sehingga tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan dapat tercapai.
4. Nilai koefisien SHT_P sebesar 4,34 menunjukkan
setiap kenaikan persentase belanja pemerintah
pusat bidang kesehatan dari PDRB sebesar 1%,
akan meningkatkan nilai IPM sebesar 4,34 poin
indeks, ceteris paribus. Investasi yang tepat di
bidang kesehatan akan memberikan dampak
positif terhadap pembangunan manusia.
Penggunaan alokasi untuk pembangunan
gedung kesehatan seperti rumah sakit dan
puskesmas, serta pengadaan obat dan alat-alat
kesehatan dapat meningkatkan kualitas
kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat.
Peningkatan kepedulian masyarakat tentang
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cara hidup sehat juga memberikan dampak
positif terhadap peningkatan taraf kesehatan
masyarakat.
5. Nilai
koefisien
SHT_D
sebesar
1,43
menunjukkan setiap kenaikan persentase
belanja pemerintah daerah bidang kesehatan
dari PDRB sebesar 1%, maka akan menurunkan
nilai IPM sebesar 1,43 poin indeks, ceteris
paribus. Sanggelorang, Rumate dan Siwu (2015)
mengemukakan bahwa belanja pemerintah
bidang kesehatan berpengaruh negatif karena
alokasi anggaran yang ada masih lebih besar
digunakan untuk pengadaan sarana dan
prasarana kesehatan seperti pembangunan
rumah sakit dan puskesmas. Zulham dan
Seftarita (2015) juga mengemukakan bahwa
alokasi belanja kesehatan belum tepat sasaran
untuk dapat berpengaruh positif terhadap IPM.
Hal ini disebabkan karena sebagian besar
anggaran masih bertumpu pada belanja kuratif
(penyembuhan)
dari
pada
preventif
(pencegahan). Terdapat 3 program prioritas
pemerintah daerah di Indonesia yang
dijalankan, yaitu: peningkatan jumlah dan
kualitas sarana dan prasarana layanan
kesehatan,
pembebasan
biaya
layanan
kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan
anak. Anggaran kesehatan dari APBD
pemerintah daerah antara lain digunakan untuk
bantuan iuran kesehatan masyarakat tidak
mampu, pembangunan baru, peningkatan dan
pemeliharaan sarana prasarana kesehatan
(seperti rumah sakit, puskesmas), jaminan
kesehatan daerah. Di samping itu, dialokasikan
juga anggaran kesehatan pada DAK Fisik Bidang
Kesehatan dengan output antara lain pengadaan
kendaraan farmasi, kendaraan ambulans,
pembangunan gedung kantor, pengadaan
sarpras kesehatan, pembangunan puskesmas
kelililing, pengolahan air limbah, pengadaan
alat-alat kesehatan, pengadaan obat-obatan,
sepeda motor, pembangunan Balai Penyuluh KB
dan sebagainya (Kanwil DJPb, 2018).

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil estimasi dan analisis
mengenai pengaruh persentase belanja pemerintah
pusat bidang pendidikan dari PDRB, persentase
belanja pemerintah pusat bidang kesehatan dari
PDRB, persentase belanja pemerintah daerah
bidang pendidikan dari PDRB, dan persentase
belanja pemerintah daerah bidang kesehatan dari
PDRB terhadap pembentukan IPM di Indonesia
selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun
2016, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
Persentase belanja pemerintah pusat bidang
pendidikan dari PDRB tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap IPM terhadap pertumbuhan
IPM di Indonesia. Hal ini menunjukkan investasi di

bidang pendidikan masih harus mendapat
perhatian untuk mendapatkan pendanaan dari
pemerintah khususnya dari alokasi belanja
pemerintah pusat. Persentase belanja pemerintah
pusat bidang kesehatan dari PDRB berpengaruh
positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia. Hal
ini menunjukkan investasi di bidang kesehatan
khususnya dari alokasi belanja pemerintah pusat
sudah tepat sasaran dan dalam pelaksanaan perlu
terus menjaga dan meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
Persentase belanja pemerintah daerah bidang
pendidikan dari PDRB berpengaruh positif dan
signifikan terhadap IPM di Indonesia. Hal ini
menunjukkan belanja pemerintah daerah di bidang
pendidikan pemerintah dapat membangun suatu
sarana dan sistem pendidikan yang baik. Persentase
belanja pemerintah daerah bidang kesehatan dari
PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
IPM di Indonesia. Hal ini menunjukkan investasi di
bidang kesehatan masih harus mendapat perhatian
khususnya dari alokasi belanja pemerintah daerah.
Alokasi belanja sebaiknya bertumpu pada belanja
yang bersifat preventif (pencegahan) dari pada
belanja kuratif (penyembuhan).
Untuk penghitungan jumlah maksimum (atau
minimum) belanja pemerintah bidang pendidikan
dan
kesehatan
yang
diperlukan
untuk
meningkatkan kualitas kehidupan manusia di
Indonesia pada penelitian ini tidak dapat
ditentukan karena hasil regresi variabel-variabel
kuadrat tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan
yang telah dipaparkan, maka implikasi yang dapat
diberikan adalah agar pemerintah pusat dan daerah
mampu mengoptimalkan dana untuk pendidikan
dan kesehatan guna meningkatkan kualitas sumber
daya manusia. Aturan mengenai alokasi minimum
belanja pendidikan dan belanja kesehatan untuk
APBN dan APBD merupakan suatu acuan yang baik,
akan tetapi alokasinya harus tepat sasaran.
Seberapa besar dana yang dialokasikan dalam
penganggaran sebaiknya bukan didasarkan
seberapa besar anggaran persentase anggaran
tersebut dari total alokasi anggaran, namun
sebaiknya
mempertimbangkan
bagaimana
penggunaan dana tersebut dapat dilakukan dengan
bijak dan tepat sasaran agar dapat memperbaiki
kualitas sumber daya manusia.
Penelitian ini memiliki keterbatasan antara
lain sebagai berikut.
1. Periode penelitian ini terbatas hanya 7 tahun
sehingga memerlukan data dengan runtut
waktu lebih lama lagi untuk memberikan
gambaran pengaruh belanja pemerintah
terhadap IPM yang lebih komprehensif
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2.

3.

Masih terdapat dua provinsi yang belum
dimasukan dalam penelitian yaitu Provinsi DKI
Jakarta dan Provinsi Kalimantan Utara
disebabkan masalah ketersediaan data. Data
cross-section yang lebih lengkap dapat
memberikan gambaran pengaruh belanja
pemerintah terhadap IPM yang lebih
komprehensif.
Metode analisis yang digunakan dalam model
ini kurang bisa menangkap gejala dampak
pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan
dan kesehatan di masing-masing provinsi.
Untuk melihat gejala di tiap provinsi, perlu
dilakukan pengolahan data lebih detail dengan
metode seperti Data Envelope Analysis,
Stochastic Frontier Analysis, Input-Output
Analysis, dan sebagainya.
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Tabel 1 Statistik Deskrpitif Variabel Indeks Pembangunan Manusia
Statistik Deskriptif

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mean

65,25

65,85

66,46

67,12

67,64

68,25

68,83

Median

65,68

66,26

66,84

67,55

68,11

68,82

69,44

4,01

3,97

3,94

3,88

3,85

3,86

3,84

Range

20,92

20,92

20,60

20,19

20,06

20,34

20,33

Minimum

54,45

55,01

55,55

56,25

56,75

57,25

58,05

Maximum

75,37

75,93

76,15

76,44

76,81

77,59

78,38

Standard Deviation

Sumber: BPS (diolah), 2018
Tabel 2 Persentase belanja pemerintah pusat bidang pendidikan dari PDRB
Statistik Deskriptif

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mean

1,17%

1,81%

1,82%

1,59%

1,66%

1,74%

1,58%

Median

0,99%

1,40%

1,41%

1,27%

1,35%

1,57%

1,32%

Standard Deviation

0,67%

1,21%

1,23%

1,09%

1,05%

1,02%

0,96%

Range

2,83%

5,13%

5,12%

5,23%

4,60%

4,27%

3,55%

Minimum

0,18%

0,21%

0,33%

0,25%

0,24%

0,37%

0,22%

5,33%

5,44%

5,47%

4,84%

4,64%

3,77%

Maximum
3,01%
Sumber: DJPb-Kemenkeu (diolah)

Tabel 3 Belanja pemerintah pusat bidang kesehatan riil per kapita
Statistik Deskriptif

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mean

0,17%

0,14%

0,14%

0,18%

0,22%

0,36%

0,38%

Median

0,13%

0,12%

0,12%

0,15%

0,17%

0,29%

0,26%

Standard Deviation

0,13%

0,11%

0,09%

0,14%

0,20%

0,25%

0,34%

Range

0,47%

0,43%

0,36%

0,65%

0,84%

0,97%

1,34%

Minimum

0,01%

0,01%

0,02%

0,02%

0,03%

0,03%

0,04%

0,45%

0,38%

0,67%

0,86%

1,01%

1,38%

Maximum
0,48%
Sumber: DJPb-Kemenkeu (diolah)

Tabel 4 Belanja pemerintah daerah bidang pendidikan riil per kapita
Statistik Deskriptif

2010

Mean

2,90%

Median

2,74%

Standard Deviation

1,29%

Range
Minimum

2012

2013

3,67%

3,84%

4,10%

3,81%

3,75%

3,09%

3,42%

3,48%

3,80%

3,51%

3,25%

2,98%

1,77%

1,83%

1,95%

1,61%

2,05%

1,53%

5,18%

7,46%

7,28%

8,13%

5,67%

8,75%

6,25%

0,99%

1,18%

1,31%

1,55%

1,53%

0,94%

0,73%

8,64%

8,60%

9,68%

7,20%

9,68%

6,99%

Maximum
6,17%
Sumber: DJPK-Kemenkeu (diolah)

2011

2014

2015

2016
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Tabel 5 Belanja bidang kesehatan pemerintah daerah riil per kapita
Statistik Deskriptif

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mean

1,08%

1,23%

1,32%

1,51%

1,51%

1,59%

1,82%

Median

1,02%

1,12%

1,25%

1,43%

1,42%

1,23%

1,72%

Standard Deviation

0,55%

0,64%

0,63%

0,74%

0,70%

0,92%

1,06%

Range

1,90%

2,45%

2,18%

2,63%

2,63%

3,47%

3,91%

Minimum

0,29%

0,29%

0,41%

0,48%

0,55%

0,29%

0,33%

2,75%

2,59%

3,11%

3,18%

3,75%

4,24%

Maximum
2,19%
Sumber: DJPK-Kemenkeu (diolah)

Tabel 6 Hasil Regresi Data Panel Menggunakan Random Effect Model
Variabel

Koefisien

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
DIK_P
DIK_D
DIK_P2
DIK_D2
SHT_P
SHT_D
SHT_P2
SHT_D2
INF_P
INF_D

66.68163
-0.578533
0.634715
0.007560
-0.253338
4.349590
-1.437283
-2.678447
-0.053627
1.456069
0.128149

0.781029
0.427419
0.321488
0.079908
0.184305
1.616165
0.295926
1.814358
0.034652
0.542402
0.130822

85.37668
-1.353551
1.974303
0.094613
-1.374561
2.691304
-4.856902
-1.476250
-1.547567
2.684481
0.979568

0.0000
0.1773
0.0496
0.9247
0.1707
0.0077
0.0000
0.1414
0.1232
0.0078
0.3284

R-squared
Adjusted R-squared

Weighted Statistic
0.228283
F-statistic
0.192052
Prob(F-statistic)

6.300777
0.000000
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ABSTRACT
Medium-term Expenditure Framework (MTEF) has been implemented more than two decades in a number of countries since
its gained prominence in public management reforms in 1990s. Assessment and research on policy and implementation of
MTEF has been conducted. Utilizing a wide range of literature such as books and research papers concerning MTEF since 2000
to 2018, this paper aims at reviewing current state of literature on conceptual and practical aspects of MTEF, investigating
gaps in the literature and analyzing future research agenda. The literature on MTEF paid attention to policy implementation
and policy evaluation, but there has been no significant progress of MTEF policy design. While MTEF has been a widespread
trend across the globe, literature on Southeastern Asia especially Indonesia remains limited. In addition, research on MTEF is
dominated by qualitative methodology with a meager of quantitative research. This finding calls for future agenda of research
to focus on developing countries especially in Southeastern Asia and Indonesia, to support the utilization of quantitative and
mixed research methods, and to employs an in-depth research on the design focusing on costing.
KATA KUNCI:
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Perencanaan, Anggaran
ABSTRAK
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) telah dilaksanakan lebih dari dua dekade di berbagai negara sejak tren
dimaksud mengemuka dalam reformasi manajemen publik 1990-an. Penilaian dan penelitian terkait kebijakan dan
implementasi KPJM juga telah banyak dilakukan. Dengan menggunakan literatur atau kepustakaan seperti buku dan jurnal
ilmiah terkait KPJM periode 2000 s.d. 2018, tulisan ini bertujuan untuk melakukan reviu atas status terkini literatur
mengenai KPJM, menginvestigasi kesenjangan dalam literatur dan menganalisis agenda riset di masa yang akan datang.
Penelitian ini berargumen bahwa berbagai kajian KPJM memberikan perhatian terhadap implementasi dan evaluasi
kebijakan KPJM, namun isu bagaimana KPJM didesain khususnya terkait analisis biaya belum memiliki progress yang
signifikan Walaupun KPJM telah diimplementasikan di berbagai negara, literatur KPJM di Asia Tenggara khususnya
Indonesia masih terbatas. Di samping itu, literatur atas penilaian KPJM di berbagai negara didominasi oleh metodologi
penelitian kualitatif, dengan penelitian kuantitatif dan pendekatan gabungan yang terbatas. Selanjutnya, penulis
berargumen dan menawarkan suatu agenda riset di masa yang akan datang antara lain perluasan cakupan penelitian pada
negara-negara Asia Tenggara dan Indonesia, penggunaan metodologi penelitian kuantitatif atau penelitian gabungan
dalam kajian KPJM dan melakukan kajian yang mendalam mengenai desain dan analisis biaya KPJM.
KLASIFIKASI JEL:
H61, H68
CARA MENGUTIP:
Siallagan, W. A. (2019). Tinjau ulang konsep dan praktik KPJM: Pendekatan bibliografi. Indonesian Treasury Review, 4(2),
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1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
(KPJM) semakin mengemuka dalam diskursus
penganggaran dan keuangan publik di berbagai
negara. KPJM mulai dikenal sejak tahun 1980-an
sejak Australia menerapkan ‘forward estimates’
dalam penganggarannya. Namun demikian, KPJM
mulai mendapat perhatian di tahun 1990-an
(World Bank, 2013).
World Bank (2013) melaporkan sampai
dengan tahun 2008, dua pertiga dari seluruh
negara atau setidaknya 132 negara telah
mengimplementasikan KPJM. Adapun OECD
(2012) melaporkan bahwa 90 persen negara maju
(advanced economy) telah menerapkan KPJM. Data
tersebut di atas merefleksikan luasnya penerapan
KPJM di berbagai negara seluruh dunia.
Di Indonesia, KPJM adalah salah satu pilar
penganggaran disamping penganggaran terpadu
dan penganggaran berbasis kinerja. Namun
demikian, implementasi KPJM belum selesai dan
sukses,
terbukti
dari
berbagai
tahapan
implementasi yang ditetapkan Pemerintah.
Walaupun KPJM diperkenalkan pertama kali dalam
Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, KPJM secara rinci baru mulai
diimplementasikan sejak tahun 2011 (World Bank,
2016) dan mengalami berbagai penyesuaian dalam
implementasinya (DJA, 2016).
Diskusi mengenai KPJM cenderung terbatas
dibandingkan dengan isu penganggaran lainnya
seperti model penganggaran berbasis hasil atau
kinerja, antara lain seperti yang dilaporkan oleh
World Bank (2016) mengenai progres reformasi
penganggaran berbasis kinerja. Di samping itu,
analisis komparatif atas implementasi KPJM di
negara-negara berkembang masih terbatas (Yimer,
2015) dan belum terdapat analisis komprehensif
atas dampak KPJM (Filc & Scarcastini, 2010).
Berbagai literatur menyajikan pengalaman
empiris KPJM di negara maju dan berkembang dan
menyoroti fakta bahwa KPJM paling aktif
diterapkan di Afrika, Eropa dan Asia Tengah
(World Bank, 2013). Adapun ulasan komprehensif
tentang KPJM Indonesia pada jurnal ilmiah relatif
terbatas, dengan pengecualian jurnal OECD
tentang penganggaran secara umum dengan KPJM
secara ringkas di Indonesia yang ditulis oleh
Blöndal (2009).
Mencermati hal tersebut, perlu kiranya
dilakukan
suatu
kajian
yang
dapat
menggambarkan perkembangan konsep dan
empiris KPJM, dan dengan demikian dapat
memberikan rekomendasi lebih lanjut.
Gambaran
perkembangan

sistematis mengenai
KPJM
diharapkan

status
dapat

memberikan implikasi baik secara konseptual
maupun praktik. Implikasi konsepsi dari penelitian
ini adalah memberikan fondasi (groundwork) bagi
pengembangan konsep KPJM termasuk paradigma
baru dan bukan sekedar mengulang ulasan
mengenai kesuksesan atau kegagalan dari
implementasi KPJM. Dengan demikian, kajian ini
diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi
agenda riset KPJM khususnya di negara
berkembang seperti di Indonesia. Adapun
implikasi praktis melalui ringkasan hasil evaluasi
atas penerapan KPJM dalam kajian ini diharapkan
dapat memberikan masukan bagi pengembangan
dan implementasi KPJM yang tengah berlangsung
di Indonesia saat ini.
1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bermaksud untuk memberikan
nilai tambah bagi pengetahuan dan implementasi
KPJM melalui analisis dalam rangka meninjau
ulang perkembangan konsep dan praktik KPJM di
berbagai negara. Di samping itu penelitian ini
diharapkan dapat membantu peneliti lain untuk
melakukan riset KPJM pertama kali atau
memperluas penelitian KPJM yang sudah ada.
Penelitian
ini
akan
mengidentifikasi
perkembangan literatur dari sisi konsep maupun
pengalaman empiris terkait KPJM. Berdasarkan hal
dimaksud, diharapkan dapat dipetakan suatu
struktur mengenai status konsepsi dan praktik
terkini KPJM.
Tujuan utama penelitian ini adalah:
(1) melakukan reviu atas status perkembangan
terkini konsepsi dan praktik KPJM;
(2) mengidentifikasi kesenjangan (gap) dalam
literatur KPJM; dan
(3) memberikan rekomendasi atas riset di masa
yang akan datang.

2. LANDASAN TEORI
2.1. Definisi KPJM
World Bank (1998) sebagai pengusung ide
KPJM dan peneliti yang memiliki laboratorium
implementasi KPJM dalam bukunya yang banyak
dikutip Public Expenditure Management Handbook
menyatakan bahwa KPJM adalah elemen sentral
dari reformasi manajemen pengeluaran publik
untuk mengatasi tidak adanya kaitan antara
kebijakan, perencanaan dan implementasi yang
menjadi penyebab utama hasil atau dampak
anggaran yang lemah (World Bank, 1998).
Definisi World Bank sejalan dengan OECD
(2012) yang menyebutkan KPJM sebagai kerangka
untuk mengintegrasikan kebijakan fiskal dan
anggaran jangka menengah yang dilakukan dengan
mengaitkan peramalan fiskal agregat ke proses
untuk mempertahankan estimasi anggaran jangka
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menengah yang terinci. Pengertian sederhana
KPJM adalah instrumen kebijakan institusional
yang memungkinkan perpanjangan horizon
pengambilan keputusan fiskal melebihi satu tahun
anggaran
(European
Commission,
2007).
Pendekatan jangka pendek untuk dapat melihat ke
depan tidak memadai untuk manajemen kebijakan
fiskal.
Pestana (2014) mendefinisikan KPJM
sebagai suatu metodologi yang dapat membantu
pemerintah untuk mengembangkan perencanaan
jangka menengah dan jangka panjang yang
berfungsi
sebagai
pedoman
instrumen
pengambilan
keputusan
manajerial
yang
berdampak pada kesehatan finansial negara.
Selanjutnya Pestana (2014) menyebutkan bahwa
KPJM menyediakan alasan yang lebih kuat bagi
negara untuk mengambil kebijakan, tindakan dan
memaksimalkan sumber daya terbaik untuk
pembangunan dan KPJM dapat dipandang sebagai
kebijakan strategis suatu negara dalam kerangka
pengeluaran dan pengambilan keputusan secara
terpadu.
Pemahaman konsep KPJM di atas serupa
dengan penelitian lainnya yang menyatakan KPJM
sebagai salah satu upaya mengaitkan antara
kebijakan, perencanaan dan penganggaran
(Holmes & Evans, 2003; World Bank, 2013;
Houerou & Taliercio, 2002).
KPJM bukan hanya terbatas pada
penyusunan anggaran multi-tahun, namun KPJM
secara lebih luas merupakan instrumen untuk
memperkuat kualitas anggaran tahunan, dimana
anggaran berisi informasi mengenai estimasi
perkembangan dalam dua tahun setelah tahun
anggaran berjalan (Schiavo-Campo, 2007;
Ljungman, 2007). Pendapat Ljungman (2017)
mengenai KPJM sebagai upaya mengatasi
kelemahan anggaran tahunan didukung oleh Filcs
& Scarcastini (2010) yang memberikan contoh
beberapa fakta dimana anggaran tahunan tidak
sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan
kebijakan publik, sehingga KPJM menjadi alat
penting untuk mengatasi kelemahan anggaran
tahunan tersebut. Kasus-kasus dimaksud dalam
program publik terlihat antara lain dari proses
administrasi pelelangan yang melebihi akhir tahun,
proyek
infrastruktur
yang
membutuhkan
beberapa tahun untuk penyelesaiannya, investasi
modal yang mengakibatkan biaya operasi di masa
yang akan datang.
Dalam mencapai tujuan strategis di setiap
negara,
hampir
semua
program
publik
mensyaratkan pendanaan dan memperoleh
manfaat dalam beberapa tahun ke depan, sehingga
perencanaan anggaran melebihi satu tahun
anggaran diperlukan (World Bank, 2013).
Istilah KPJM dalam berbagai literatur KPJM
atau MTEF kerap dibedakan dengan MTFF
(Medium-Term Fiscal Framework), atau MTBF

(Medium-Term Budget Framework). Sedetil apa
perkiraan atau estimasi (berdasarkan program,
fungi dan seterusnya) menjadi dasar penentuan
apakah itu MTFF, MTBF atau MTEF (European
Commission, 2007). MTFF kurang terinci
dibandingkan dengan MTBF; MTBF kurang terinci
dibandingkan dengan MTEF. Oxford Policy
Management (2000) berargumen bahwa MTFF
adalah tahapan pertama yang diperlukan utuk
menuju MTEF, MTBF dikembangkan dari MTFF,
dan MTEF disusun dengan menambahkan elemen
aktivitas dan output berdasarkan kinerja pada
kerangka MTBF.
2.2. Tujuan dan Manfaat KPJM
Tujuan
KPJM
yang
komprehensif
dikemukakan oleh World Bank (2013) yaitu
menerjemahkan tujuan makrofiskal dan kendalakendala ke dalam suatu penganggaran dan rencana
pengeluaran, mencapai tujuan manajemen
pengeluaran publik (disiplin fiskal agregat,
efisiensi
alokatif,
dan
efisiensi
teknis),
menghubungkan tujuan kebijakan fiskal dengan
penganggaran,
fokus
pada
tantangan
mikroekonomi, menciptakan celah fiskal dan
meningkatkan kualitas penganggaran dan
kredibilitas anggaran.
Selain itu, tujuan KPJM adalah memperbaiki
proses anggaran tahunan. Sebagaimana yang
dijelaskan oleh World Bank:
Anggaran tahunan biasanya dimulai
dengan anggaran tahun lalu dan dimodifikasi
secara incremental, sehingga menyulitkan
untuk melakukan prioritasi ulang kebijakan
dan belanja. Akibatnya, anggaran menjadi
kaku, bahkan apabila perubahan dibutuhkan.
KPJM mengambil pendekatan strategis yang
mengarah ke depan untuk menetapkan
prioritas dan mengalokasikan sumber daya,
yang memungkinkan tingkatan dan komposisi
belanja publik ditentukan berdasarkan
kebutuhan yang muncul (World Bank, 2013: 7).
Berbagai manfaat yang ditawarkan KPJM
telah terdokumentasi dalam berbagai literatur.
Sejalan dengan World Bank (2013), Holmes &
Evans (2003) berargumen bahwa KPJM akan
mendisipinkan pengambilan keputusan dalam
rangka mendukung tujuan ekonomi seperti
stabilisasi
makroekonomi,
memperbaiki
pengambilan keputusan dan perencanaan serta
peningkatan efisiensi dan efektifvitas pelayanan
publik. Pengelolaan anggaran yang efektif
merupakan
hasil
dari
penerapan
KPJM
dikarenakan
KPJM
memperluas
horizon
pengambilan keputusan terkait fiskal melebihi satu
tahun sehingga mendukung perencanaan dan
penganggaran strategis (Sherwood, 2005).
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Lebih spesifik lagi, dalam reviu implementasi
KPJM terhadap program pengentasan kemiskinan
di Afrika, Holmes & Evans (2003) menyatakan
bahwa tujuan KPJM bukan hanya terkait
menghubungkan kebijakan makroekonomi jangka
menengah dan jangka panjang dan mendorong
efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah,
melainkan
pengentasan
kemiskinan
dan
pencapaian Millenium Development Goals dan
mempermudah penarikan dana dari negaranegara donor atas kesinambungan program
pendanaan pengentasan kemiskinan. World Bank
(2013) menggarisbawahi manfaat KPJM dengan
menyebutkan bahwa KPJM
mensyaratkan
pengambil kebijakan (policy makers) turut
mempertimbangkan
anggaran
antarsektor,
antarprogram dan antarproyek untuk melihat
bagaimana belanja dapat direstrukturisasi dengan
cara terbaik untuk mencapai tujuannya. Dengan
demikian, kesempatan untuk menguntungkan
satuan kerja dan penerima manfaat (opportunistic
interest) yang menjadi karakteristik utama
anggaran tahunan dapat dimitigasi.
Dalam konteks implementasi KPJM di negaranegara Eropa, European Commission (2007)
mengindentifikasi manfaat utama KPJM yang dapat
diperoleh suatu negara dalam pengelolaan fiskal:
(1) meningkatkan transparansi tujuan jangka
menengah dan menyediakan informasi tentang
tren di keuangan publik; (2) meningkatkan
konsistensi kebijakan fiskal; (3) mengatasi
permasalahan distribusi sumber daya publik,
misalnya terdapat kelompok yang mengambil
manfaat dari jenis belanja tertentu; dan (4) sebagai
alat perencanaan yang lebih baik untuk
meningkatkan kualitas dan stabilitas pengambilan
keputusan.
Benang merah yang disarikan dari berbagai
penelitian terdahulu terkait tujuan dan manfaat
KPJM menggarisbawahi bahwa KPJM pada
akhirnya bermuara pada perbaikan kondisi fiskal
dengan penekanan pada perbaikan anggaran
tahunan, peningkatan tata kelola anggaran dan
kesinambungan fiskal.
2.3. Karakteristik dan Tahapan KPJM
Karakteristik
utama
KPJM
adalah
perencanaan anggaran melebihi satu tahun
anggaran.
World
Bank
(2013,
1998)
menggarisbawahi tiga tahapan dalam proses
perencanaan KPJM yakni: (1) top-down dengan
menentukan resource envelope jangka menengah,
(2) bottom-up, dengan menentukan sumber daya
jangka menengah yang dibutuhkan oleh pengguna
anggaran (spending agencies), dan (3) menyepakati
alokasi pengeluaran dan finalisasi penyusunan
anggaran tahunan.
Tahapan top-down disebut dengan top-down
resource envelope yang merupakan model

makroekonomi yang dapat mengindikasikan target
fiskal dan estimasi pendapatan dan belanja,
termasuk kewajiban keuangan. Adapun tahapan
bottom-up adalah mengevaluasi kebijakan dan
aktivitas sektoral dengan fokus pada optimalisasi
alokasi intra-sektoral.
Tahapan yang lebih rinci dan komprehensif
disajikan oleh World Bank (1998) yakni: (1)
pengembangan kerangka makroekonomi/fiskal
yakni penyusunan model makroekonomi yang
memproyeksi penerimaan dan pengeluaran dalam
jangka menengah, (2) pengembangan program
sektoral yakni kesepakatan atas tujuan, output
kegiatan sektor dan melakukan reviu atas program
dan subprogram termasuk mengestimasi biaya
program,
(3)
pengembangan
kerangka
pengeluaran sektoral, yakni melakukan analisis
trade-off antara inter-sektoral dan intra-sektoral
dan menyepakati alokasi sumber daya strategis,
(4) pendefinisian alokasi sumber sektor, yakni
menentukan batasan anggaran sektor jangka
menengah dengan persetujuan kabinet, (5)
penyiapan anggaran sektoral, yaitu program
sektoral jangka menengah berdasarkan pagu
anggaran, dan (6) persetujuan politik berupa
penyajian estimasi anggaran kepada kabinet dan
parlemen untuk persetujuan.
Perspektif yang berbeda dikemukakan oleh
Sherwood (2015) yang menyatakan bahwa
terdapat dua pendekatan dalam implementasi
KPJM.
Pertama,
pendekatan
yang
lebih
komprehensif yang disebut dengan pendekatan
prosedural.
Pendekatan
prosedural
mempertimbangkan KPJM sebagai serangkaian
struktur dan prosedur yang dilakukan sebelum
ditetapkannya angka-angka dalam anggaran
tahunan. Kedua, pendekatan kuantitatif yang
menginterpretasikan KPJM sebagai serangkaian
angka-angka itu sendiri, yang berupa ‘anggaran
multi-tahun’ atau rencana anggaran. Sherwood
(2015) selanjutnya menyatakan pendapat bahwa
secara prosedural, implementasi KPJM terdiri dari
tahapan-tahapan, yaitu: (1) penetapan tujuan
penganggaran jangka menengah, (2) proyeksi
belanja dan penerimaan, (3) penjelasan atas
kebijakan jangka menengah yang berdampak pada
keuangan negara, dan (4) penilaian anggaran
jangka panjang atas penganggaran kepada
keuangan pemerintah.
Di Eropa, menurut Tita et al (2014),
pendekatan implementasi KPJM yang paling efektif
terdapat di Inggris yang mengusung kebijakan
penyusunan golden rules untuk mendorong
kebijakan investasi yang berkelanjutan. Golden
rules adalah suatu kebijakan Inggris di bidang
ekonomi dimana pemerintah akan melakukan
pinjaman hanya untuk kebutuhan investasi dan
bukan untuk mebiayai kekurangan pengeluaran
saat ini. Golden rules dan kebijakan investasi
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adalah pilar perencanaan belanja publik dengan
horizon waktu selama tiga tahun.
Kesuksesan
suatu
negara
dalam
mengimplementasikan KPJM, seperti Inggris
menurut Holmes & Evans (2003), diperoleh
dengan melakukan beberapa rekomendasi
tahapan berdasarkan pengalaman beberapa
negara Afrika, yaitu: (1) disiplin penganggaran
dibangun; (2) KPJM diimplementasikan secara
komprehensif dalam tahapan penganggaran; (3)
badan terpusat dibentuk untuk mengendalikan
semua pengeluaran; (4) melakukan estimasi
penerimaan dan pengeluaran secara realistis; (5)
plafon anggaran ditetapkan secara top down (6)
dokumen kebijakan strategis disusun sebagai
bagian dari dokumen penganggaran; (7)
membentuk tim sektoral yang menangani berbagai
program program strategis pemerintah (8)
penganggaran berbasis kinerja diterapkan; (9)
konsep efisiensi dan efektivitas diterapkan dalam
menyusun penganggaran; dan (10) pembagian
tugas yang jelas antar insitusi pemerintah dan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Berbeda dengan Holmes & Evans (2003),
Houerou dan Taliercio (2002) berargumen bahwa
keberhasilan KPJM dalam mengintegrasikan
kebijakan, penganggaran, dan perencanaan,
diperoleh melalui enam tahapan yang dilalui yaitu:
(1) pengembangan kerangka makroekonomi yang
ditetapkan
melalui
berbagai
target-target
indikator yang disepakati; (2) pengembangan
program sektoral dengan memperhatikan prioritas
kegiatan pemerintah jangka menengah dan jangka
panjang; (3) pengembangan kerangka pengeluaran
sektoral sesuai dengan prioritas kegiatan
pemerintah; (4) penetapan alokasi sumber daya
sektoral dengan memperhatikan prioritasisasi; (5)
persiapan penyusunan anggaran sektoral secara
keseluruhan
baik
penerimaan
maupun
pengeluaran; dan (6) persetujuan politik dengan
diperolehnya dukungan dari legislatif atas
kerangka makroekonomi, kerangka kegiatan
prioritas, dan anggaran penerimaan dan
pengeluaran yang telah disusun per sektoral.

(2) Pelaksanaan penelurusan (searching) dengan
menggunakan search engine Google Scholars
dan Google, dan dengan menggunakan kata
kunci KPJM dan kombinasinya (lihat tabel 2);
(3) Melakukan penyimpanan dan pengelolaan
informasi yang diperoleh;
(4) Pemilihan atau seleksi atas informasi yang
diperoleh. Berdasarkan hasil pemilihan
informasi yang relevan, penulis memperoleh
30 jurnal ilmiah dan kajian akademik terkait
KPJM dalam Bahasa Inggris periode 20002018. Pemilihan informasi yang dilakukan
dalam penelitian ini sejalan dengan Van Wee
and Banister (2016) yang menyebutkan
bahwa makalah reviu literatur tidak memiliki
patokan jumlah literatur, namun hampir
semua makalah reviu literatur memiliki
minimum 30 makalah yang dikutip, dan
cenderung tidak lebih dari 100 makalah.
Berdasarkan literatur yang dikumpulkan,
penelitian ini fokus pada 30 literatur ilmiah
periode 2010-2018;
(5) Perluasan penelusuran, antara lain terkait
penerapan KPJM berdasarkan wilayah
geografis;
(6) Analisis dan sintesis atas informasi: dengan
menggunakan annotated bibliography sebagai
kertas kerja, kajian ini menghasilkan uraian
sistematis atas hasil dan melakukan asesmen
atas kontribusi penelitian terdahulu; dan
(7) Pelaporan yakni tahapan dimana penulis
melaporkan hasil kajian yang dilakukan serta
merekomendasikan agenda riset KPJM yang
perlu dilakukan di masa yang akan datang.
3.1. Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder berupa literatur atau
kepustakaan. Data dikumpulkan berupa buku,
jurnal ilmiah dan dokumen akademik lainnya.
Literatur yang menjadi objek penelitian ini adalah
literatur penganggaran dan KPJM yang diperoleh
melalui penelusuran melalui search engine Google
Scholar dan Google.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.2. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan
bibliografi yang mengutilisasi data sekunder
berupa makalah atau publikasi ilmiah KPJM.
Dengan reviu sistematik literatur sebagai metode,
kajian ini mengacu pada model-tujuh tahapan
(seven-step model) yang dibangun oleh Paré &
Kitsiou (2016). Adapun model-tujuh tahapan
dimaksud adalah sebagai berikut:

Unit analisis dalam kajian ini adalah hasil
penelusuran dan seleksi informasi berupa 30
makalah
atau
publikasi
ilmiah
terkait
penganggaran dan KPJM yang dilakukan oleh
individu maupun organisasi seperti World Bank,
IMF dan Uni Eropa pada periode 2000-2018 (lihat
tabel 1).

(1) Eskplorasi topik yakni topik penelitian terkait
konsep dan praktik KPJM di berbagai negara;

Proses analisis dilakukan berulang (iterasi)
dengan dengan melakukan ekstraksi makalah
mengenai konsep dan implementasi KPJM di
berbagai negara, melakukan sintesis berdasarkan
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tema utama konsep dan praktik KPJM. Selanjutnya
tema utama dimaksud disajikan untuk dianalisis
lebih lanjut dalam rangka mengidentifikasi
kesenjangan yang ada pada literatur serta
memberikan rekomendasi atas arah riset KPJM di
masa yang akan datang.
Tabel 1. Unit Analisis
Pengarang
Makalah
Individu
30

Organisasi

22

8

4. HASIL PENELITIAN
Berdasarkan studi dan kajian atas dinamika
konsep dan implementasi KPJM di berbagai negara,
penelitian ini memetakan status terkini konsep
dan empiris KPJM yang dikelompokkan dalam lima
tema yakni: (1) Cakupan studi mengenai
pelaksanaan KPJM di berbagai negara; (2)
Konsepsi KPJM; (3) Metodologi dalam asesmen dan
kajian KPJM; (4) Pemicu penerapan KPJM; (5)
Variasi Implementasi KPJM; dan (6) Faktor
Penentu Kesuksesan KPJM.
4.1. Cakupan Studi Mengenai KPJM
Kajian mengenai KPJM didominasi oleh studi
empiris berupa pengalaman negara-negara dalam
melaksanakan KPJM. Dari asesmen yang dilakukan,
kajian ini memberikan bukti bahwa hampir
seluruh negara telah menerapkan KPJM. Sebagai
contoh studi empiris KPJM di berbagai negara
anggota Uni Eropa (Sherwood, 2015), di negaranegara Afrika (Holmes & Evans, 2003; Houerou &
Taliercio, 2002), di negara-negara Amerika Latin
seperti Argentina, Kolombia dan Peru (Filc &
Scartascini, 2010), dan juga implementasi KPJM di
suatu negara tertentu seperti di Rumania (Tita,
2014), di Swedia (Ljungman, 2009), di Nigeria
(Federal Republic of Nigeria, 2015), di Etiopia
(Yimer, 2015), di India (Jena, 2018; 2017) dan di
Brasil (Pestana, 2014).
Studi implementasi KPJM yang lebih
komprehensif didokumentasikan oleh World Bank
(2013) dalam laporan bertajuk ‘Beyond the Annual
Budget: Global Experience with Medium Term
Expenditure
Framework’,
yang
mengulas
implementasi KPJM dari tahun 1980 sampai
dengan 2008 di berbagai negara di Afrika, Amerika
Latin dan Karibia, Eropa dan Asia Tengah, Asia
Timur dan Australia, Timur Tengah dan Afrika
Utara dan Asia Selatan. Dari wilayah global, studi
mengenai KPJM banyak dilakukan di negara Afrika
sebagai ‘laboratorium’ World Bank atas KPJM
(Yimer, 2015).

Dari berbagai studi, penelitian ini
menunjukkan studi KPJM di negara-negara Asia
masih terbatas, khususnya Asia Tenggara seperti
Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Singapura. Di
negara-negara tersebut, fokus pembahasan
literatur adalah Penganggaran Berbasis Kinerja
(PBB) yang secara sekilas dikaitkan dengan KPJM
yang menekankan perspektif melewati batasan
satu tahun anggaran yang ketat (lihat: World Bank,
2018; Blöndal, 2009, 2006; 2003). World Bank
(2013) menegaskan hal tersebut dengan
pernyataan bahwa KPJM banyak diterapkan di
negara Anglo-Saxon lebih banyak dari pada
Franco-phone, sedangkan di wilayah lain seperti di
Asia, studi KPJM masih terbatas pada Asia Tengah
dan Timur kecuali adanya perkembangan MTFF di
Kamboja, Thailand dan Vanuatu. Kajian di negaranegara Asia Tenggara khususnya, pembahasan
KPJM tidak menjadi fokus dan diintegrasikan
dalam pembahasan penganggaran secara umum di
masing-masing negara.
Di Indonesia, belum banyak literatur
khususnya jurnal akademik yang membahas
implementasi KPJM. Blöndal (2009) mengulas
KPJM Indonesia dengan sangat ringkas. Blöndal
hanya memberikan informasi mengenai fakta
bahwa
Indonesia
sedang
dalam
proses
mengadopsi KPJM, yang memperpanjang kerangka
waktu penganggaran dan melakukan peramalan
atas biaya program saat ini di masa yang akan
datang.
Studi dimaksud tidak menjelaskan
bagaimana proses implementasi KPJM di
Indonesia, tantangan dan masalah yang dihadapi
termasuk
alternatif
solusi.
Dikarenakan
implementasi KPJM di Indonesia belum usai,
diperlukan kajian implementasi KPJM yang lebih
mendalam (in-depth) untuk dapat membantu
pengambil keputusan dalam mendesain dan
mengimplementasikan KPJM.
Temuan lain yang mendukung hasil
penelitian ini dan cukup menarik adalah hit yang
dihasilkan dari search engine Google Scholar dan
Google. Penulis menemukan bahwa penelitian
KPJM didominasi oleh kajian di wilayah Eropa
diikuti Afrika dan Asia (lihat tabel 2). Dengan
demikian, hasil penelitian ini merupakan dasar
bagi perluasan kajian KPJM di wilayah-wilayah
utamanya Asia Tenggara dan khususnya Indonesia
yang dapat mendorong perumusan kebijakan dan
kesuksesan implementasi KPJM. Di samping itu,
kajian di negara berkembang di wilayah tersebut
perlu menjadi perhatian khusus bagi penelitian
KPJM di masa yang akan datang, seperti yang
disoroti Yimer (2015) bahwa di negara-negara
yang sedang berkembang dan membangun,
kompleksitas
pengelolaan
belanja
publik
meningkat sehingga meningkatkan signifikansi
KPJM.
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Tabel 2. Ringkasan Kata Kunci dan
Hits KPJM pada Search Engine
Kata Kunci
Medium Term
Expenditure
Framework .pdf
Kata Kunci dengan
Kombinasi
academic journal
.pdf
Asia .pdf
Europe .pdf
Africa .pdf
Indonesia .pdf
Kata Kunci
Kerangka
Pengeluaran Jangka
Menengah.pdf
Kata Kunci dengan
Kombinasi
jurnal .pdf
Asia .pdf
Eropa .pdf
Afrika .pdf
Indonesia .pdf

Jumlah Hit
Hasil Google Hasil Google
Scholar
276,000
143,000

125,000

417,000

78,900
133,000
83,300
37,000

176,000
197,000
163,000
76,000

2,780

14,400

2,290
1,250
643
533
2,710

12,100
8,790
6,340
3,570
13,400

Selain temuan terkait cakupan wilayah studi,
penelitian ini juga menemukan keterbatasan
dalam cakupan substansi penelitian KPJM.
Literatur mengenai KPJM pada umumnya
mengulas manfaat, tujuan, mekanisme dan
prosedur dan hasil dari KPJM (World Bank, 2013;
Sherwood, 2015; Holmes & Evans, 2003; Filc &
Scartascini, 2010). Literatur yang membahas KPJM
secara tematik belum memadai, dengan
pengecualian studi KPJM yang dilakukan oleh
Francesco & Barosso (2015) dengan fokus pada
metode costing.
Temuan penelitian merefleksikan bahwa
dari berbagai studi KPJM yang ada, cakupan
substansi yang dibahas pada umumnya antara lain
konsep, desain dan mekanisme, tata kelola
implementasi
dan
faktor-faktor
penentu
kesuksesan KPJM, namun kajian yang fokus pada
mekanisme costing sebagai elemen penting KPJM
masih belum memadai. Analisis atas biaya (costing)
dalam KPJM adalah keahlian yang diperlukan
dalam proses top-down oleh kementerian
keuangan dan dalam pelaksanaan pendekatan
bottom-up oleh kementerian teknis.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Franscesco &
Barosso, 2015) mengenai kesenjangan literatur
bagaimana costing and informasi atas biaya
diimplementasikan dalam KPJM. Franscesco &
Barosso (2015) mencoba mengisi kesenjangan ini
namun menyimpulkan bahwa costing dalam
konteks KPJM bahkan di negara-negara yang cukup
maju dalam penerapan KPJM (Australia, Austria,

Kanada dan Belanda) tidak sejalan dengan costing
dalam konsep KPJM itu sendiri. Salah satu
ketidaksinkronan antara praktik dan konsep
costing adalah di negara-negara tersebut costing
dilakukan tidak untuk keseluruhan jenis belanja
sebagaimana tujuan KPJM, namun hanya untuk
belanja yang sifatnya program atau inisiatif baru.
Untuk itu, hasil penelitian ini mendorong
penelitian selanjutnya untuk memperluas fokus
kajian KPJM pada aspek costing dalam rangka
menjawab lebih lanjut bagaimana praktik costing
bisa sejalan dengan niatan atau maksud KPJM.
Berdasarkan hasil penelitian ini yang
merefleksikan adanya kesenjangan penelitian di
wilayah-wilayah tertentu, agenda kajian KPJM di
masa yang akan datang perlu diarahkan pada
kajian implementasi KPJM di wilayah Asia dan
Timur Tengah, khususnya Asia Tenggara termasuk
di dalamnya Indonesia. Perluasan kajian di
Indonesia khususnya menjadi penting mencermati
keterbatasan sumber daya di negara berkembang
dan upaya implementasi KPJM yang belum terbukti
sukses.
4.2. Konsepsi KPJM
Hasil kajian ini menunjukkan tidak terdapat
kontroversi dalam pendefinisian mengenai KPJM.
Dari berbagai literatur dapat dilihat benang merah
atas studi KPJM yakni sebagai upaya mengaitkan
perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini
membuktikan bahwa terdapat konsensus atas
definisi KPJM (lihat tabel 3 untuk ringkasan
definisi).
Definisi World Bank (1998) secara khusus
paling banyak diacu, dimana hampir seluruh
penelitian yang membahas KPJM mengutip definisi
dan konsepsi yang diusung dalam buku World
Bank Public Expenditure Management Handbook
(lihat: Yimer, 2015; Okpala; Holmes & Evans, 2003;
Houerou & Taliercio, 2002; Francesco & Baross,
2015). Hasil penelitian ini menunjukkan literatur
didominasi dengan pembahasan yang mengacu
pada konsepsi KPJM yang pertama kali
diperkenalkan World Bank (1998) sebagai upaya
mengaitkan
kebijakan
perencanaan,
dan
penganggaran di seluruh level pemerintahan dan
sektoral.
Walaupun sejak pertama kali diperkenalkan
tentang ‘forward estimates’ di Australia pada tahun
1980-an dan berkembang pesat di tahun 1990-an
dengan tren reformasi manajemen pengeluaran
publik, penelitian KPJM terus berkembang dan
analisis diperluas dari analisis spesifik atas suatu
negara ke analisis cross-country studies dari
negara-negara Afrika, Amerika Latin, Eropa, Asia
Timur, Asia Tengah. Bukti penelitian ini
mengonfirmasi penelitan lain terkait fakta bahwa
KPJM telah menjadi pola normal di hampir seluruh
negara dalam proses penganggaran.
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Walaupun KPJM telah diperkenalkan dan
diimplementasikan di berbagai negara, penelitian
ini membuktikan bahwa pengertian konsepsi KPJM
masih belum mengalami perkembangan atau
pergeseran paradigma setelah lebih dari dua
dekade mengemuka dalam praktik reformasi
penganggaran di berbagai negara. Hampir seluruh
literatur yang menjadi objek penelitian ini
menunjukkan bahwa konsep KPJM dipahami
serupa oleh berbagai peneliti, dimana KPJM pada
hakikatnya adalah subsistem dari teori
pengganggaran yang bertujuan untuk meperbaiki
kondisi fiskal. Hasil penelitian ini sejalan dengan
argumen Oxford Policy Management (2000) yang
menyatakan walaupun terdapat popularitas KPJM,
kerangka KPJM yang mapan masih sangat terbatas.
Penelitian ini juga memberikan bukti
walaupun terdapat benang merah dalam tataran
konsepsi, pada praktiknya terdapat berbagai
variasi di berbagai negara yang menerapkan KPJM.
Seperti yang dikemukakan Evans & Holmes (2003)
bahwa walaupun terdapat kesepakatan dan
konsensus terkait konsepsi KPJM, dalam
praktiknya di level operasional terdapat
perbedaan desain reformasi di masing-masing
negara. Oxford Policy Management (2000)
menyebutkan fenomena dimaksud dengan tidak
terdapat ‘one-size-fits-all’ model dari KPJM.
Berbagai literatur menunjukkan bahwa
kerap pembahasan KPJM tidak dapat dipisahkan
dengan penganggaran berbasis kinerja (PBB).
Holmes & Evans (2003) berargumen bahwa
negara-negara yang terbukti matang dalam
penerapan KPJM mengaplikasikan KPJM tanpa
mengabaikan proses kunci siklus anggaran
lainnya, termasuk PBB. Bahkan Franscesco &
Barosso (2015) menginformasikan bahwa jika
KPJM dikombinasikan dengan program informasi
terkait kinerja program akan membuat anggaran
tahunan menjadi strategis. Kajian KPJM menjadi
lebih komprehensif jika dikaitkan dengan PBB di
suatu negara.

Tabel 3. Ringkasan Definisi KPJM
Literatur/P
engarang
World Bank
(1998)

Holmes
&
Evans (2003)
Sherwood
(2015)

Definisi KPJM
Elemen sentral dari reformasi
manajemen pengeluaran publik untuk
mengatasi tidak adanya kaitan antara
kebijakan,
perencanaan
dan
penganggaran
yang
menjadi
penyebab utama hasil atau dampak
anggaran yang lemah.
Integrasi kebijakan, perencanaan dan
penganggaran
dalam
perspektif
jangka menengah.
Alat institusional yang ditujukan
untuk memperluas periode waktu
dari suatu kebijakan publik di luar
penganggaran
tahunan,
yang
pendekatannya terdiri dari dua yaitu:

Allen et al
(2017)

World Bank
(2013)

Blöndal
(2003)

Pestana
(2014)

(1) pendekatan prosedural dan (2)
pendekatan pendekatan kuantitatif.
Suatu alat perencanaan pemerintah
yang ditujukan untuk melakukan
prioritisasi,
penyediaan,
dan
pengelolaan
penerimaan
dan
pengeluaran dalam suatu periode
tertentu yaitu tiga sampai lima tahun.
Kerangka kerja pemerintah dalam
pengelolaan keuangan yang terdiri
dari tiga kerangka kerja (1) MediumTerm Fiscal Framework (MTFF) yang
meliputi penetapan plafon anggaran
secara top-down dan alokasi sumber
daya untuk kementerian (2) MTBF
yang meliputi usulan kebutuhan
sumber daya untuk kementerian dan
rekonsiliasi
kebutuhan
dengan
penetapan plafon anggaran (3)
Medium-Term
Performance
Framework
(MTPF)
yang
menekankan
pengukuran
dan
evaluasi terhadap output dan outcome
pada seluruh program pemerintah.
OECD mendefinisikan KPJM/MTEF
sebagai
MTBF
(Medium-Term
Budgeting Framework) yaitu suatu
alat yang digunakan pemerintah
menciptakan
dasar
pencapaian
konsolidasi fiskal, melalui kejelasan
tujuan fiskal pemerintah dalam
jangka menengah dalam level agregat
atas
penerimaan,
pengeluaran,
deficit/surplus, dan pembiayaan,
sehingga akan tercipta stabilitas dan
kredibilitas tujuan fiskal secara
keseluruhan.
Suatu metodologi yang dapat
membantu
pemerintah
untuk
mengembangkan perencanaan jangka
menengah dan jangka panjang yang
berfungsi
sebagai
pedoman
instrumen pengambilan keputusan
manajerial yang berdampak pada
kesehatan
finansial
negara,
menyediakan alasan yang lebih kuat
bagi negara untuk mengambil
tindakan
dan
memaksimalkan
sumber
daya
terbaik
untuk
pembangunan.
KPJM/MTEF
merupakan kebijakan strategis suatu
negara dalam kerangka pengeluaran
dan kebijakan yang terpadu.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa
konsep KPJM yang serupa, dalam implementasinya
ternyata bervariasi. Disamping itu, penelitian KPJM
didominasi utamanya oleh World Bank, disamping
OECD, dan IMF. Penelitian World Bank khususnya
banyak memengaruhi peneliti lain dalam
melakukan evaluasi dan asesmen serta kajian
KPJM. Diharapkan di masa yang akan datang.
penguatan lembaga-lembaga pemerintah maupun
NGO termasuk universitas perlu didorong untuk
melakukan penelitian-penelitian serupa dan

Indonesian Treasury Review Vol.4, No.2, (2019), Hal. 177-194

TINJAU ULANG KONSEP DAN PRAKTIK KJPM:
PENDEKATAN BIBLIOGRAFI

185
dengan demikian meningkatkan validitas hasil
kajian KPJM.
4.3. Metodologi yang Digunakan
Asesmen dan Kajian KPJM

dalam

Pembahasan mengenai KPJM banyak
menggunakan metodologi kualitatif dengan fokus
pada studi kasus (Tita et al, 2014; Holmes & Evans,
2003; Fransesco & Barosso, 2015). Sedangkan
pendekatan kuantitiatif cukup terbatas antara lain
penelitian yang dilakukan oleh World Bank (2013)
yang mengaplikasikan ekonometrika untuk
mengidentifikasi keterkaitan KPJM dengan kinerja
fiskal, disamping multiple analytical techniques
seperti event studies dan penelitian KPJM di Nigeria
oleh Okpala (2014) yang menemukan bukti adanya
hubungan
antara
KPJM
dan
efektivitas
penganggaran (lihat tabel 4).
Penelitian kualitatif banyak menggunakan
metode studi kasus yang menggali konteks secara
kaya untuk memberikan solusi atas fenomena yang
ada dan bermanfaat untuk menjawab tantangan
implementasi
dalam
kasus-kasus
spesifik
(Creswell, 2014; de Graaf, 2008). Walaupun studi
kasus kaya akan informasi mengenai konteks yang
bermanfaat untuk memberikan solusi atas
fenomena yang ada, studi kasus terbatas dalam hal
generalisasi. Menurut Bryman (2008), isu
generalisasi adalah salah satu kritik terhadap riset
kualitatif, disamping isu subjektivitas dan
kesulitan mereplikasi. Penelitian kuantitatif
memiliki keunggulan atas keandalan analisis,
namun tidak dapat memotret konteks tertentu atas
suatu kondisi spesifik dari fenomena yang ada
(Choi, 2014).
Hal tersebut merefleksikan terbatasnya
insight penelitian KPJM yang dapat diterapkan dan
mengindikasikan perlunya agenda riset untuk
memberikan rekomendasi yang lebih efektif dalam
kebijakan penganggaran dan keuangan publik
melalui penguatan kajian dengan metodologi
kuantitatif, maupun pendekatan campuran (mixedmethod) yang dapat saling melengkapi kelemahan
kualitatif dan kuantitatif.

Tabel 4. Selektif Objek dan
Metodologi Studi KPJM
Literatur/
Pengarang
Holmes
&
Evans (2003)
Sherwood
(2015)
Allen et al
(2017)

Objek Studi
KPJM
Studi empiris di
8 negara Afrika
Studi empiris di
negara-negara
anggota
Uni
Eropa
Studi empiris di
6 negara Sub–
Sahara Afrika,
Kenya, Namibia,
Afrika Selatan,

Metodologi
Kualitatif
(studi
komparasi)
Kualitatif
(studi
kasus)
Kualitatif
kasus)

(studi

World Bank
(2013)

Franscesco &
Barosso
(2015)
Yimer
(2015)
Pestana
(2014)
Tita et al
(2014)
Okpala
(2014)
Ljungman
(2007)

Tanzania,
Uganda,
dan
Zambia.
Studi empiris di
10 negara
Afrika, Amerika
Latin & Karibia,
Eropa & Asia
Tengah, Asia
Timur &
Australia,
Timur Tengah
& Afrika Utara
dan Asia
Selatan.
Australia,
Austrai, Kanada
dan Belanda
Etiopia

Kualitatif dan
Kuantitatif (mixedmethod)

Kualitatif
kasus)

(studi

Kualitatif

Brasil

Kualitatif

Rumania

Kualitatif

Nigeria

Kuantitatif (Crosssectional
survey
design)
Kualitatif

Swedia

Meskipun studi empiris dan studi kasus atas
implementasi KPJM telah dilakukan, namun karena
didominasi oleh metode kualitatif, maka agenda ke
depan perlu pengembangan metodologi dengan
mengutilisasi
metodologi
kuantitatif
atau
metodologi gabungan (mixed-research). Dengan
demikian, studi KPJM dapat menambah nilai
tambah baik untuk pengembangan konsep dan
implementasinya.
4.4. Pemicu Penerapan KPJM
Literatur
memberikan
bukti
bahwa
walaupun KPJM pada hakikatnya bertujuan untuk
memperbaiki proses anggaran tahunan yang
mengabaikan biaya dan manfaat di masa yang akan
datang (World Bank, 2013), pemicu (trigger) atau
motif serta alasan penerapan KPJM tidak selalu
sama
di
berbagai
negara.
Literatur
menggarisbawahi
perbedaan
pemicu
diimplementasikannya KPJM di negara maju dan
negara berkembang. Di negara-negara maju yang
berpendapatan tinggi, alasan utama penerapan
KPJM adalah dalam rangka mendukung penerapan
target penganggaran, memperbaiki prioritas
belanja dan memperbaiki kinerja pemerintahan;
sedangkan
di
negara-negara
berkembang
khususnya negara-negara Afrika, penerapan KPJM
banyak terkait dengan lembaga pemberi donor
seperti World Bank dan International Monetary
Fund (IMF) yang mensyaratkan penerapan KPJM
sehubungan dengan poverty reduction strategy
papers (PRSP) yang mulai muncul pada tahun
1990-an dengan pengecualian Afrika Selatan
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(World Bank, 2013; Houerou & Taliercio, 2002;
Holmes & Evans, 2003). World Bank (1998)
menyebutkan bahwa alasan untuk mengadopsi
KPJM di Afrika Selatan adalah untuk membantu
pengambilan keputusan politik, mengembangkan
tata kelola yang baik, meningkatkan efisiensi dan
menciptakan lingkungan yang dapat diprediksi
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Setidaknya terdapat lebih dari enam belas
negara Afrika telah menerapkan KPJM (Okpala,
2014). Adapun hubungan antara berbagai program
ambisius untuk mengentaskan kemiskinan dan
prioritas anggaran tahunan pemerintah terdapat
pada hasil atas identifikasi apa yang diinginkan
(what desirable) dengan apa yang dapat dibiayai
(what is affordable) (Holmes & Evans, 2003).
Dengan mengaitkan kedua hal tersebut di atas,
KPJM meningkatkan kepastian sumber daya yang
diperlukan dalam melaksanakan program dan
kegiatan khususnya di negara-negara yang
mengalami keterbatasan anggaran.

KPJM terkait erat dengan Stability & Growth Pact
yang merupakan prasyarat yang harus dipenuhi
untuk menjadi anggota Uni Eropa dan sebagai
kerangka untuk mencapai keuangan publik yang
berkualitas, yang direfleksikan dalam tata kelola
fiskal yakni: (1) regulasi kebijakan fiskal, (2)
implementasi KPJM dan (3) dibentuknya Dewan
Fiskal yang independen.

Disamping dalam konteks dukungan
pengentasan kemiskinan, alasan menerapkan
KPJM di Afrika banyak dikaitkan dengan upaya
untuk menyediakan kerangka makro dan
keuangan yang kredibel untuk keperluan
penganggaran berbasis tahunan (Holmes & Evans,
2003). Sebagai ilustrasi, Pemerintah Federal
Nigera pada dokumen KPJM 2016-2018
menyebutkan bahwa penyusunan KPJM di
negaranya merupakan respon atas kondisi
makroekonomi seperti penurunan harga minyak,
pergerakan nilai tukar mata uang yang signifikan,
penurunan produk domestik akibat investasi yang
menurun, dan kondisi ekonomi dan politik di
belahan negara lain yang mempengaruhi seperti
utang Yunani, melemahnya ekonomi Brasil, dan
perjanjian nuklir Iran.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa
terdapat perbedaan di berbagai negara dalam
mendesain dan menerapkan KPJM, yang dapat
dilihat dari lima perspektif utama, yakni: (1)
periode mulai diterapkannya KPJM, (2) model
KPJM, (3) horizon waktu perencanaan, (4) cakupan
penerapan, dan (5) hasil akhir berupa pengalaman
kesuksesan dan kegagalan berbagai negara dalam
menerapkan KPJM.

Tita et al (2014) mengulas bagaimana
kondisi Rumania dalam berbagai kelemahan
manajemen yang terlibat dalam pengelolaan fiskal,
seperti tidak berfungsinya organisasi, tidak adanya
dukungan administratif dan politik. Hal ini serupa
dengan pengalaman Nigeria (2015), dimana
implementasi KPJM dilatarbelakangi oleh berbagai
respon terhadap perkembangan makroeonomi di
dunia.
Dalam konteks Uni Eropa, Stability and
Growth Pact 2005 telah mensyaratkan kepatuhan
bagi seluruh negara anggota Uni Eropa untuk
menjamin
keuangan
publik
yang
berkesinambungan,
antara
lain
keuangan
pemerintah harus mendekati seimbang atau
surplus, rasio utang terhadap PDB tidak melebihi
60%, rasio defisit tidak melebihi 3% PDB dan
menyajikan penilaian keuangan publik termasuk
tujuan jangka menengah (Ljungman, 2007;
Sherwood, 2015). Hal ini sejalan dengan Titaa et al
(2014) yang menyatakan bahwa di Eropa konteks

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan
berbagai pemicu dan motivasi serta penerapan
pada umumnya terkait dengan upaya memperbaiki
perekonomian, keuangan dan penganggaran. Di
samping itu, diimplementasikannya
KPJM
dipengaruhi dari latar belakang dan konteks
spesifik suatu negara. Untuk dapat memberikan
nilai tambah bagi pengetahuan dan praktik, agenda
studi KPJM ke depan perlu menggali secara spesifik
konteks yang kondusif yang dibutuhkan dalam
memengaruhi kesuksesan implementasi KPJM.
4.5. Variasi Implementasi KPJM

a.

Periode KPJM mulai diterapkan

Terdapat negara-negara terdepan dan
progresif dan menerapkan KPJM (the vanguards)
dan ada negara-negara yang lambat (the laggards)
dalam menginisiasi penerapan KPJM. Australia
yang menginisiasi ‘forward estimates’ pada tahun
1980-an
yang
berhasil
mengendalikan
pengeluaran merupakan salah satu contoh pionir
dan berhasil (World Bank, 2013). Forward
estimates adalah proyeksi baseline bergulir untuk
seluruh penerimaan dan pengeluaran selama tiga
tahun setelah tahun anggaran berjalan (Blöndal et
al, 2008). Sedangkan pionir lain termasuk Austria,
Kanada dan Belanda (Francesco & Barosso, 2015).
Di Afrika, negara yang cukup maju dalam
implementasi KPJM adalah Afrika Selatan dan
Uganda (Holmes & Evans, 2003). Di Eropa, secara
umum periode dimulainya penerapan KPJM
bervariasi,
namun
sejak
Uni
Eropa
memperkenalkan konsep kualitas manajemen
keuangan dengan Stability and Growth Pact,
horizon jangka menengah menjadi persyaratan
negara-negara untuk masuk sebagai anggota Uni
Eropa. Sebagai contoh di Rumania yang bergabung
ke Uni Eropa tahun 2007 mulai memperkenalkan
persepektif
jangka
menengah
dalam
penganggarannya sejak tahun 2007 (Tita et al,
2014). Di Inggris berbagai bentuk perencanaan
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perspektif jangka menengah sudah diperkenalkan
sejak tahun 1960-an, di Finlandia, Belanda dan
Swedia KPJM diperkenalkan sejak 1990-an,
sedangkan Italia melegislasi anggaran yang
berpektif jangka menengah pada tahun 1988
(Sherwood, 2015).
Dalam penerapannya secara universal, KPJM
pertama kali diperkenalkan oleh World Bank
dalam kerangka pemberian donor bagi negaranegara berkembang, khususnya di negara-negara
Afrika dimana KPJM mulai diperkenalkan sekitar
tahun 2000-an. Hampir seluruh negara Amerika
latin menerapkan KPJM sejak tahun 2000-an (Filcs
& Scarscatini, 2010).
Di jurisdiksi yang lain periode penerapan
KPJM termasuk baru (recent), seperti di India yang
merupakan
salah
satu
laggards
dalam
implementasi KPJM. Di negara tersebut adopsi
formal KPJM pada proses penganggaran dilakukan
pada tahun 2012 (Jena, 2018). Penerapan KPJM di
Indonesia dengan dasar hukum tahun 2004 relatif
baru dibandingkan dengan negara-negara di
Afrika, Eropa dan Amerika Latin.
Implikasi dari kapan KPJM diterapkan adalah
tingkat kematangan KPJM itu sendiri. Ini juga yang
mengakibatkan evaluasi atas KPJM yang relatif
baru sulit dilakukan. Di negara-negara yang relatif
baru menerapkan KPJM, hasil atau dampak KPJM
masih belum jelas terukur (Francesco & Barosso,
2015).
Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa
secara umum konsep KPJM memiliki kesamaan,
namun hasil dari penelitian ini menunjukkan fakta
bahwa KPJM diterapkan pada periode yang
berbeda-beda di setiap negara sehingga proses
reformasi keuangan publik memiliki tahapan
berbeda antar negara termasuk tantangan yang
dihadapi. Perluasan penelitian KPJM yang lebih
spesifik di level operasional akan membantu
berbagai negara di berbagai tahapan penerapan
dalam mengimplementasikan KPJM.
b. Model KPJM
Francesco & Barosso (2015) menegaskan tidak
ada model yang serupa terkait kerangka KPJM di
berbagai negara. Selanjutnya mereka membedakan
beberapa model utama dari KPJM yakni KPJM
peramalan (forecasting) dan KPJM pemograman
(programming). KPJM forecasting bersifat topdown yakni peramalan jangka menengah disusun
oleh kementerian keuangan. Peramalan dimaksud
terkait pengeluaran agregat dan alokasi antar
sektor dan kementerian teknis yang mengelola
pagu anggaran dimaksud.
Adapun KPJM
programming
bersifat
bottom-up
dimana
peramalan jangka menengah yang disusun
kementerian keuangan didasarkan pada costing
yang dilakukan oleh kementerian teknis.

Model KPJM lain adalah kategorisasi KPJM
berdasarkan sifatnya yakni indicative atau binding
seperti yang dikemukakan oleh Allen & Tommasi
(2001); Francesco & Barosso (2015); dan Haris et
al (2013). Kategorisasi ini berdasarkan sejauh
mana pagu (ceiling) itu fleksibel. Dalam KPJM
indicative, perkiraan jangka menengah atas
pendapatan dan belanja direvisi setiap tahun tanpa
mengacu pada perkiraan tahun sebelumnya.
Sedangkan KPJM binding, proyeksi jangka
menengah didesain untuk meramalkan sekaligus
membatasi biaya yang muncul di masa yang akan
datang.
Perbedaan model KPJM ini ditegaskan oleh
Sherwood (2015) terkait karakteristik mengikat
(binding nature) yakni sejauh mana perencanaan
disusun berdasarkan batasan-batasan anggaran.
Dengan kata lain, binding nature adalah tentang
sejauh mana kekakuan perencanaan dimaksud.
Hasil reviu atas model KPJM ini mengonfirmasi
hasil penelitian terkait konsepsi KPJM, walaupun
terdapat
model-model
utama,
dalam
penerapannya KPJM berbeda-beda. Disamping itu,
penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya
dimana tidak terdapat model baru dalam KPJM
sejak KPJM diperkenalkan, namun bagaimana
implementasinya dalam tataran operasional
bervariasi dalam pemilihan dua model di atas.
Penelitian ini tidak menemukan informasi
dalam kajian terdahulu mengenai model yang fit
untuk konteks tertentu. Hal ini tentunya
mengakibatkan kesulitan bagi negara-negara yang
akan mulai menerapkan KPJM untuk mencari
model yang lebih sesuai. Untuk itu agenda riset ke
depan kiranya perlu dikaji model yang cenderung
lebih sesuai pada konteks-konteks tertentu.
c.

Horizon Waktu KPJM

Hampir seluruh negara menerapkan horizon
waktu KPJM selama tiga sampai empat tahun
(World Bank, 2013). Di Swedia, perspektif KPJM
adalah tiga tahun (Ljungman, 2007), sedangkan di
Australia, Austria dan Belanda, jangka menengah
didefinisikan selama empat tahun, negara yang
menerapkan jangka menengah hanya mencakup
dua tahun antara lain Kanada (Francesco &
Barosso, 2015) dan Slovenia (Sherwood, 2015).
Sherwood (2015) berpendapat bahwa tiga
tahun adalah waktu minimum yang cukup rasional.
Hal dimaksud sejalan Budgetary Framework
Directive atau Arahan Kerangka Penganggaran
yang diterapkan di negara-negara anggota Uni
Eropa. Selanjutnya Sherwood berargumen, apakah
tiga tahun itu akan diperpanjang sangat tergantung
pada konteks nasional dan durasi siklus elektoral
di suatu negara. Dalam kaitannya dengan siklus
elektoral, penting juga di berbagai peraturan
ditetapkan hak dari pemerintahan yang baru untuk
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merevisi KPJM yang dihasilkan dari pemerintahan
periode sebelumya.
Literatur menunjukkan bahwa perspektif
jangka menengah pada praktiknya adalah dua
sampai dengan empat tahun. Terdapat variasi
dalam penerapan horizon waktu, namun rentang
waktu tidak melebihi empat tahun. Dikarenakan
efektivitas horizon waktu juga dipengaruhi oleh
faktor politik suatu negara khususnya siklus
electoral untuk menjamin kesuksesan KPJM, kajian
KPJM yang dikaitkan erat dengan konteks politik
(siklus sektoral) dan konteks tradisi politik dan
administrasi suatu negara perlu didorong untuk
membantu penerapan KPJM termasuk horizon
waktu KPJM yang efektif.
d. Cakupan Penerapan
KPJM di berbagai negara mencakup utamanya
sebagian tingkatan pemerintahan saja, terutama
Pemerintah Pusat. European Commission (2007)
menyusun tipologi KPJM berdasarkan cakupan
KPJM untuk keseluruhan tingkatan pemerintahan
atau sebagian tingkatan pemerintahan. Sejalan
dengan itu, World Bank (2013) menyebutkan
bahwa desain KPJM dapat dilihat dari cakupannya
yakni apakah hanya mencakup Pemerintah Pusat
(national government) atau termasuk juga tingkat
pemerintahan
di
bawahnya
(subnational
government).
Beberapa penelitian menemukan bahwa
cakupan
yang
komprehensif
menentukan
keberhasilan KPJM. Penelitian dimaksud antara
lain dikemukakan oleh Ljungman (2007) yang
mengindikasikan bahwa agar efektif, KPJM perlu
diintegrasikan kepada keseluruhan proses
anggaran. Penelitian dimaksud dikonfirmasi oleh
World Bank (2013) yang mengindikasikan bahwa
semakin luas cakupan dalam berbagai tingakat
pemerintahan, semakin baik karena semakin besar
kesempatan untuk mencapai disiplin fiskal dan
memperoleh efisiensi. Akan tetapi World Bank
(2013) juga menekankan perlunya memberikan
perhatian bahwa cakupan sampai ke tingkatan
pemerintahan di bawah Pemerintah Pusat akan
cenderung sulit terutama jika otonomi cukup luas.
Sherwood (2015) bahkan berargumen bahwa
semakin luas cakupan KPJM akan semakin baik.
Cakupan penerapan selain dilihat dari
perspektif tingkatan pemerintahan, juga dapat
dilihat dari jenis belanja. Terdapat debat dalam
literatur apakah cakupan memadai untuk belanja
wajib (mandatory atau nondiscretionary spending)
atau juga termasuk belanja tidak wajib
(discretionary spending). Australia adalah salah
satu contoh negara yang menerapkan KPJM di
seluruh jenis belanja.
Francesco & Barosso (2015) dalam studinya
terhadap implementasi KPJM di negara-negara

yang dianggap sebagai ‘leader’ KPJM, membuktikan
bahwa KPJM pada umumnya diterapkan untuk
belanja yang tidak mengalami perubahan
kebijakan (no policy change) atau baseline, dan
tidak pada program-program baru atau new
initiatives. World Bank (2013) menggarisbawahi
pentingnya melakukan perhitungan (costing) biaya
program yang meliputi baik program baru maupun
program yang berulang. Francesco & Barosso
(2015) dalam penelitannya mengenai KPJM fokus
pada mekanisme costing dan menemukan bahwa
jika secara ideal costing seyogyanya diterapkan
atas keseluruhan belanja, berbagai negara masih
melakukan costing pada belanja yang merupakan
program baru (new initiatives).
Penelitian
ini
menunjukkan
terdapat
kesenjangan penelitian untuk cakupan belanja
program-program baru yang merupakan dampak
dari perubahan kebijakan. Kesenjangan literatur
juga ditemui di tingkatan pemerintahan di bawah
pemerintahan
nasional.
Perlu
kiranya
mengarahkan fokus kajian KPJM yang cakupannya
komprehensif di semua tingkatan pemerintahan
dan bukan hanya pemerintah pusat saja, termasuk
kajian yang fokus penerapan KPJM pada
keseluruhan jenis belanja termasuk belanja
sebagai akibat dilaksanakannya program baru.
e.

Hasil Penerapan KPJM

Literatur menemukan bahwa terdapat negaranegara yang berhasil menerapkan KPJM atau
setidaknya mengalami kemajuan walaupun
dengan tingkat kemajuan yang berbeda dan
negara-negara yang tidak berhasil atau gagal
menerapkan KPJM adalah Rumania (Tita et al,
2014; World Bank, 2013; Holmes & Evans, 2003).
Houerou
&
Taliercio
(2002)
mengelompokkan tingkat kemajuan penerapan
KPJM menjadi tiga yakni negara yang gagal, negara
yang berada pada tahapan intermediate dan negara
yang berada pada tahapan penerapan KPJM yang
komprehensif. Sedangkan Holmes & Evans (2003)
membagi tingkatan implementasi KPJM di Afrika
menjadi tiga: (1) matang seperti di Afrika Selatan
dan Uganda, (2) berkembang seperti di Albania,
Benin, Rwanda dan Tanzania, dan (3) tidak
berkembang seperti Burkina Faso, Kamerun dan
Gana. Negara-negara yang mengimplementasikan
secara matang menjadikan KPJM sebagai dasar
penyusunan proyeksi anggaran penerimaan dan
pengeluaran. Di negara yang KPJM masih dalam
tahapan berkembang, KPJM memerlukan kondisi
pengembangan insitusi dan konsep yang menyatu
dengan sistem pengeluaran negara. Sedangkan
KPJM yang tidak berkembang dibuktikan dengan
belum adanya keterkaitan antara KPJM dengan
penganggaran.
World Bank (2013) dalam penelitiannya
terhadap pengalaman global dalam menerapkan
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KPJM menyimpulkan bahwa alasan kegagalan
penerapan KPJM adalah tidak terpenuhinya aspek
dasar dari pengganggaran dan kondisi politik dan
institusi reformasi penganggaran yang tidak
tertangani dengan baik, seperti yang diungkapkan:

target-target pendapatan dan belanja jangka
menengah di parlemen karena kualitas angkaangka target dimaksud akan meningkatkan
komitmen politik yang berimplikasi pada
kesuksesan penerapan KPJM di suatu negara.

“Studi ini yang fokus utamanya adalah negaranegara dengan pendapatan rendah [low income
countries], menyimpulkan bahwa reformasi tidak
memberikan perhatian memadai pada aspek-aspek
dasar manajemen anggaran atau tidak memadai
dalam mengatasi realita politik dan institusi dari
reformasi
penganggaran.
Kelemahan
ini
menimbulkan keraguan atas kelayakan penerapan
penuh KPJM [full-fledged MTEF] di negara-negara
berkembang.” (World Bank, 2013: 3).

Penelitian tersebut sejalan dengan Holmes &
Evans (2003) dalam studi kasus mereka mengenai
implementasi KPJM di delapan negara Afrika yang
menemukan keterkaitan antara keberhasilan KPJM
dengan komitmen politik dan peran yang kuat dari
kementerian keuangan. Di negara-negara dimana
kementerian keuangan memiliki kesadaran
pentingnya perspektif jangka menengah dalam
memperbaiki proses penganggaran dan konsisten
dalam
rekomendasinya
kepada
Parlemen
mengenai hal dimaksud, kualitas sistem, proses
dan dampak penganggaran secara signfikan
meningkat. Sebaliknya dimana kondisi politik tidak
kondusif maka tingkat kemajuan KPJM juga relatif
terbatas.

Temuan World Bank terkit pemenuhan
aspek dasar penganggaran mengonfirmasi IMF
(1999) yang terlebih dahulu mengindentifikasi
perlunya pemenuhan persyaratan-persyaratan
ketat sebelum manfaat KPJM dapat terealisasi dan
mendukung temuan Holmes & Evans (2003)
tentang
pentingnya
membangun
dasar
penganggaran sebelum melangkah kepada
penerapan KPJM. Aspek dasar penganggaran
antara lain meliputi memadainya kerangka atau
dasar hukum penganggaran, optimalnya kapasitas
manajemen fiskal, prosedur penyiapan anggaran
dan berfungsinya sistem perbendaharaaan.
Disamping itu, observasi World Bank sejalan
dengan Oxford Policy Management (2000) yang
mengonfirmasi kegagalan implementasi KPJM di
negara berkembang seperti Malawi yang mulai
mengimplementasikan 1995 namun lima tahun
sejak
implementasinya
masih
belum
komprehensif. Observasi serupa juga meliputi
Rwanda dan Nepal.
Penelitian ini menemukan bahwa evaluasi
terhadap hasil penerapan termasuk dampak KPJM
di
negara-negara
yang
terlebih
dahulu
menerapkan KPJM banyak dilakukan. Namun
demikian, belum terdapat evaluasi atas hasil
penerapan KPJM di negara-negara yang relatif baru
menerapkan. Studi penelitian selanjutnya dapat
dikembangkan pada negara-negara yang relatif
baru menerapkan KPJM sebagai bagian dari
reformasi pengelolaan keuangannya sehingga
berbagai pengalaman kegagalan implementasi
KPJM bisa menjadi early warning system.
4.6. Faktor Penentu Kesuksesan KPJM
a.

Komitmen Politik

Salah satu faktor penentu kesuksesan KPJM
adalah komitmen politik, baik dari pemerintah
maupun parlemen (Sherwood, 2015; Tita, 2004;
Lan, 2012). Sebagai contoh implementasi KPJM di
Provinsi Sonla Vietnam mendemonstrasikan faktor
penentu
kesuksesan
yakni
komitmen
kepemimpinan provinsi. Sherwood (2005)
berargumen mengenai pentingnya pembahasan

Pentingnya konsistensi komitmen politik
juga ditemui di jurisdiksi lain seperti Rumania,
dimana gagalnya penerapan KPJM diakibatkan
karena inkonsistensi penerapan kebijakan fiskal
akibat tidak stabilnya situasi politik (Tita et al,
2014).
Penelitian ini menemukan konsensus dalam
kajian KPJM bahwa komitmen politik menjadi
faktor penentu utama kesuksesan KPJM. Isu
komitmen kerap dikaitkan dengan reformasi
dalam berbagai aspek. Namun demikian, dalam
kajian KPJM isu komitmen tidak dibahas secara
spesifik misalnya komitmen konkrit apa yang
dibutuhkan dalam penerapan KPJM. Sebagai key
success factor, kajian KPJM di masa yang akan
datang perlu lebih menggali isu komitmen lebih
rinci lagi dan bukan secara umum sebagai
pendorong reformasi. Elaborasi topik komitmen
dalam desain dan implementasi KPJM dalam
menjadi masukan bagi negara-negara yang
mengalami kegagalan dalam menerapkan KPJM
akibat lemahnya komitmen.
b. Kapasitas Institusi
Disamping cerita sukses implementasi KPJM,
penelitian ini menyajikan bukti bahwa isu
kapasitas menjadi salah satu penyebab berbagai
pengalaman gagal khususnya di negara-negara
berkembang
seperti
Rumania,
Kolombia,
Argentina, Peru dan Vietnam yang diakibatkan
oleh lemahnya kapasitas dan partisipasi aktor
kunci dan tidak adanya penguatan kelembagaan
(Titaa et al, 2004; Filc & Scarcastini, 2010; Lan
2012). Di Etiopia, Yimer (2015) menyebutkan
kapasitas dan kelemahan institusi adalah faktor
yang
mengakibatkan
Etiopia
sulit
mengimplementasikan KPJM. Kelemahan ini
ditemui antara lain saat kementerian teknis
mengembangkan program prioritas. Tidak hanya
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itu, kapasitas pegawai Kementerian Keuangan
Etiopia juga kurang memadai dalam rangka
menyetujui program yang paling efektif.
Yang juga menarik adalah bahwa isu
kapasitas juga ditemukan di negara maju seperti
Swedia yang menerapkan KPJM sejak tahun 1997
(Ljungman, 2007). Di Swedia, kapasitas untuk
menyusun peramalan yang realistis dan dapat
diandalkan untuk pengembangan pendapatan dan
belanja serta parameter makroekonomi menjadi
penting untuk menghasilkan peramalan yang
berkualitas dan dengan demikian memperoleh
dukungan politik dari parlemen.
Pentingnya perhatian atas isu institusi dan
kapasitas di negara berkembang dalam
implementasi KPJM telah lama diprediksi oleh
Schiavo-Campo (2009:1) yang menyatakan bahwa
dengan mengabaikan pertimbangan institusi dan
kapasitas, implementasi KPJM di hampir seluruh
negara berkembang hanya menghasilkan biaya
transaksi tinggi reformasi tanpa memperbaiki
dampak dari penganggaran. Kapasitas spesifik
yang dibutuhkan antara lain kapasitas untuk
menyusun peramalan atas target pendapatan dan
belanja termasuk menjalankan model-model yang
dibangun (Houerou & Taliercio, 2002). Temuan
penelitian di atas mendukung argumen IMF (2007)
yang menyatakan bahwa pengembangan KPJM
dari model awal ke model yang semakin
berkembang dan maju harus diimbangi dengan
kapasitas suatu negara.
Tidak terdapat kontroversi mengenai
pentingnya
kapasitas
dalam
mendorong
penerapan KPJM di berbagai negara, baik di negara
maju
maupun
berkembang.
Terbatasnya
pembahasan mengenai kapasitas spesifik apa yang
dibutuhkan dalam penerapan KPJM menjadi salah
satu temuan penelitian ini. Kapasitas estimasi
kerap ditemui dalam literatur sebagai kapasitas
yang penting, namun kapasitas estimasi dimaksud
belum terelaborasi. Di masa yang akan datang
perlu dielaborasi mengenai kapasitas spesifik
terkait KPJM yakni mengenai kompetensi,
pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
oleh kementerian keuangan dan kementerian
teknis dalam meingimplementasikan KPJM.
c.

Koordinasi

Koordinasi antar area dan antara tingkatan
pemerintahan juga dianggap sebagai faktor
penentu kesuksesan KPJM di negara-negara
Amerika Latin (Filc & Scarcastini, 2010), negaranegara di Afrika (Houerou & Taliercio (2002)
termasuk negara-negara di Eropa (Sherwood,
2015).
Sebagai contoh, kasus kegagalan Rumania
dalam mengadopsi dan mengimplementasikan
tahapan-tahapan KPJM disebabkan oleh berbagai

kelemahan koordinasi institusi manajemen yang
terlibat dalam mengelola kebijakan fiskal (Tita et al
2014). Isu koordinasi diperburuk dengan
organisasi yang tidak berfungsi optimal dan
minimnya dukungan administratif di bidang
perpajakan. Rumania memiliki isu koordinasi
dengan institusi perpajakan sehingga sangat sulit
bagi pemerintah dalam memprediksikan kondisi
makroekonomi. Isu koordinasi di Rumania juga
terkait tidak adanya dukungan legislatif, yaitu
kegagalan memproyeksi anggaran secara akurat,
tanpa regulasi fiskal dan penganggaran yang akan
memperkokoh sistem perpajakan nasional.
Minimnya koordinasi dengan parlemen sehingga
menciptakan
ketidakstabilan
politik
dan
meniadakan kesinambungan kebijakan fiskal.
Isu koordinasi lainnya ditemui di negaranegara Uni Eropa. Implementasi KPJM di negaranegara Eropa beragam, yang ditandai dengan
berfluktuasinya
koordinasi
dalam
bentuk
komitmen politik. Idealnya, keterlibatan aktif
parlemen memberikan bobot tersendiri pada
rencana yang ditetapkan dalam KPJM melalui
penekanan
pada
undang-undang
dimana
memberikan penekanan khusus pada pembuat
kebijakan untuk mematuhi batasan dan target yang
telah disepakati (Sherwood. 2015)
Tidak efektifnya implementasi KPJM juga
dibuktikan dengan kelemahan koordinasi di
negara-negara Afrika. Keberadaan koordinasi
dalam penetapan KPJM pada kementerian yang
ditargetkan berbeda pada setiap negara. Sebagian
mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah
hanya diberlakukan pada beberapa sub sektor
namun belum menyeluruh. Akibat lemahnya
koordinasi ini, implementasi KPJM juga tidak
seragam sesuai dengan kebijakan fiskal yang
diarahkan oleh European Commission baik dari
sisi formak maupun materiil (Sherwood, 2015)
Menurut Holmes & Evans (2003), dari
delapan
negara
di
Afrika
yang
mengimplementasikan KPJM, kondisi tingkat
kematangannya dibagi menjadi tiga yaitu: (1)
matang (2) berkembang dan (3) maju. Hal yang
membedakan antar ketiga kategori itu yaitu
koordinasi untuk mengintegrasikan berbagai
tahapan penganggaran, perhatian terhadap
kestabilan fiskal, kondisi politik, dan komitmen
lembaga pemerintah yang belum optimal.
Houerou & Taliercio (2002) mengungkapkan
hasil penelitiannya terhadap implementasi KPJM di
13 Negara-negara Afrika bahwa implementasi
KPJM yang didukung oleh koordinasi yang baik
antara pemerintah dan parlemen yaitu hanya 4
negara. Kondisi ini menyebabkan pengembangan
implementasi KPJM pada level tingkat tinggi
pemerintahan kurang mendapatkan kesempatan
untuk perubahan ke arah perbaikan. Dalam
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beberapa
kasus,
Kementerian
Keuangan
menghasilkan dokumen KPJM yang tidak
dimintakan persetujuan kepada parlemen
sehingga KPJM tersebut hanya terbatas pada
dokumen teknis penganggaran dan bukan
dokumen yang mendeskripsikan suatu kerangka
pengeluaran jangka menengah dengan target dan
batasan-batasan yang disepakati.
Signifikansi koordinasi sesungguhnya bukan
hanya ditemui dalam implementasi KPJM dan
elemen reformasi penganggaran lainnya, namun
juga daam konteks reformasi manajemen secara
umum (Lundin, 2017). Menurut Lundin (2017)
dalam melakukan koordinasi terdapat dua hal yang
harus diperhatikan yaitu: (1) mekanisme
koordinasi formal dan (2) praktik-praktik yang
memengaruhi koordinasi. Mekanisme koordinasi
formal dan praktik-praktik yang memengaruhi
koordinasi dibedakan ke dalam tiga kondisi yaitu:
(1) mekanisme dan praktik koordinasi yang
dibangun untuk seluruh elemen pemerintahan, (2)
mekanisme dan praktik kerja sama antar lembaga
baik bilateral maupun multilateral, dan (3)
mekanisme dan praktik koordinasi dengan
pemerintah di daerah.
Kesimpulan penelitian ini adalah literatur
kerap hanya menyoroti bahwa koordinasi menjadi
permasalahan dalam implementasi KPJM, namun
tidak secara spesifik memberikan panduan
bagaimana memperbaiki hal dimaksud dan
strategi koordinasi yang perlu ditempuh dalam
menerapkan KPJM. Implikasinya adalah bahwa di
masa yang akan datang, studi mengenai KPJM tidak
terbatas pada desain dan implementasi secara
umum, namun perlu diarahkan pada strategi dan
upaya melakukan koordinasi efektif dalam
implementasi KPJM.
d. Kualitas Estimasi Proyeksi
Berbagai literatur yang diteliti dalam
penelitian ini mengarah pada satu kesimpulan
terkait pentingnya kualitas estimasi proyeksi
target
pendapatan
dan
belanja
dalam
mengimplementasikan KPJM. Tidak memadainya
kapasitas
institusi
mengakibatkan
tidak
optimalnya kualitas estimasi proyeksi yang
diperlukan dalam implementasi KPJM yang sukses
ditemukan di berbagai hasil penelitian (antara lain
Filc & Scarcastini, 2010; Ljungman, 2007).
Overestimation
atau
underestimation
mengakibatkan permasalahan dalam anggaran
tahunan seperti munculnya berbagai diskresi yang
menghambat kredibilitas anggaran tahunan. Isu
kualitas peramalan yang kredibel hampir ditemui
di semua negara seperti di Amerika Latin dan
Swedia.
Alasan pentingnya estimasi yang realistis
dan akurat untuk pendapatan dan belanja adalah
dalam rangka memastikan batasan sumber daya

kredibel, dan pendekatan konservatif perlu
menjadi pertimbangan (Holmes & Evans, 2003).
Dari ulasan literatur di atas, penelitian ini
mengindikasikan bahwa kapasitas kerap dianggap
sebagai ‘culprit’ atas permasalahan dalam
penerapan KPJM. Namun demikian, literatur tidak
secara spesifik mengindentifikasi kapasitas yang
seperti apa yang dibutuhkan secara khusus untuk
membantu keberhasilan penerapan KPJM. Penulis
berargumen bahwa terdapat indikasi kapasitas
terkait costing menjadi penting. Dengan
terbatasnya literatur yang membahas mengenai
teknik costing atau pembiayaan, maka penelitian
ini menyimpulkan bahwa kajian terkait teknik
costing belum memadai.
Penelitian ini mendukung hasil kajian
tentang costing yang dilakukan oleh Francesco &
Barosso (2015). Mereka berargumen bahwa teknik
relevan yang dibutuhkan adalah terkait analisis
biaya yang mampu mengidentifikasi dan
menentukan program dan perkiraan biaya
program. Namun demikian, literatur tidak
memadai dalam memberikan panduan bagaimana
melakukan
‘bottom-up
costing’
dimaksud
(Francesco & Barosso, 2015). Kajian di masa yang
akan datang diharapkan dapat memberikan
masukan bukan hanya sebatas apa atau ‘what’ yang
mengakibatkan implementasi KPJM terhambat,
namun juga memberikan paradigma baru
mengenai bagaimana atau ‘how’ hal itu disolusikan.
Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan
perhatian terhadap topik costing dalam penelitian
terkait KPJM.
Temuan penelitian ini juga menyajikan
informasi bahwa diskursus KPJM saat ini
didominasi oleh implementasi KPJM dengan
relevansinya terhadap konsep manajemen
keuangan pemerintah, kebijakan fiskal, dan
makroekonomi serta faktor-faktor kesuksesan
implementasi KPJM. Agenda riset selanjutnya
adalah pengembangan studi yang diarahkan pada
pengembangan paradigma baru KPJM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
a.

Hasil temuan empiris kajian ini
menemukan konsepsi dan praktik terkini
KPJM.
Teori
dan
konsep
KPJM
didiskusikan berdasarkan cakupan studi
KPJM, konsepsi KPJM dan metodologi
asesmen dan kajian KPJM. Sedangkan
hasil temuan mengenai praktik KPJM
diulas
berdasarkan
pemicu
diimplementasikannya KPJM, variasi
dalam implementasi KPJM dan faktor
penentu kesuksesan KPJM.

b.

Penelitian ini menyajikan bukti mengenai
kesenjangan (gap) dalam literatur, yakni:
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1)

2)

c.

Studi KPJM banyak dilakukan oleh
organisasi seperti World Bank, IMF
dan OECD. Studi World Bank
khususnya banyak memengaruhi
studi KPJM selanjutnya. Studi yang
dilakukan organisasi lain seperti
pemerintah, NGO dan universitas
masih terbatas.
KPJM telah banyak diterapkan bukan
hanya di negara-negara maju namun
juga di negara berkembang. Namun
penelitian ini menemukan bahwa
diskursus KPJM di Indonesia dan
negara berkembang di Asia Tenggara
relatif terbatas.

3)

Sejak
mulai
berkembangnya
penerapan KPJM di berbagai negara
di tahun 1990-an, tidak terdapat
perkembangan paradigma baru
terkait KPJM, terbukti ulasan konsep
KPJM yang tidak banyak berkembang.
Disamping itu, diskusi mengenai
aspek costing dalam KPJM masih
terbatas.

4)

Kajian
KPJM
masih
banyak
menggunakan metodologi penelitian
kualitatif, sedangkan penelitian
kuantitatif masih terbatas termasuk
metode campuran (mixed-method).

Mengikuti arah dari hasil penelitian ini,
rekomendasi atas agenda penelitian di
masa yang akan datang adalah :
1)

Pengembangan
kajian
yang
menggunakan metodologi kuantitatif
dan mixed methodology.

2)

Perluasan fokus geografis kajian
implementasi KPJM di wilayah Asia
dan Timur Tengah, khususnya Asia
Tenggara termasuk di dalamnya
Indonesia.

3)

Penguatan
penyelenggaraan
penelitian oleh lembaga-lembaga
pemerintah maupun NGO termasuk
universitas perlu didorong untuk
melakukan
penelitian-penelitian
serupa.

4)

Perluasan substansi studi KPJM pada
level operasional sesuai dengan
periode implementasi.

5)

Pengembangan substansi kebutuhan
akan KPJM selain kebutuhan
makroekonomi,
keuangan,
dan
penganggaran.

6)

Perluasan studi penelitian di negaranegara yang baru menerapkan KPJM

sehingga bisa mengambil berbagai
lesson learned
dari kegagalan
implementasi KPJM dan sekaligus
menjadi menjadi early warning
system.
7)

Penajaman
studi
KPJM
yang
menguraikan
mengenai
teknis
pembiayaan atau costing untuk
mendukung implementasi KPJM.

8)

Pembahasan
substansi
lebih
mendalam yang diarahkan pada
model KPJM yang sesuai pada
konteks tertentu dan konteks politik
dan administratif yang mendorong
efektivitas implementasi KPJM.

9)

Penajaman studi implementasi KPJM
yang
diarahkan
pada
upaya
penguatan
komitmen,
panduan
melakukan koordinasi efektif dalam
implementasi
KPJM,
strategi
kapasitas yang mendukung akurasi
estimasi proyeksi KPJM.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif berupa sintesis dan analisis atas data
sekunder yakni literatur akademik mengenai
KPJM. Reviu atas literatur memiliki orisinalitas
yang relatif rendah dibandingkan penelitian
tradisional yang menggunakan sumber data yang
lebih luas berupa data primer. Disamping itu, reviu
atas literatur dilakukan atas 30 jurnal ilmiah dan
dokumen akademik, dan di masa yang akan datang
riset ini dapat diperluas ke unit analisis yang lebih
banyak.
Namun demikian, penelitian memiliki
implikasi yang cukup signifikan. Pertama,
penelitian ini menyediakan nilai tambah yang
menyediakan ringkasan terstruktur mengenai
KPJM, termasuk ulasan dan evaluasi KPJM di
berbagai negara. Kedua, implikasi praktis
penelitian ini adalah hasil evaluasi KPJM yang
menemukan key success factor perlu menjadi
perhatian bagi kesinambungan implementasi
KPJM di Indonesia. Faktor penentu kesuksesan
dimaksud antara lain adalah kuatnya komitmen
politik,
kapasitas
yang
memadai
yang
memberdayakan implementer KPJM dalam
melakukan estimasi proyeksi target pendapatan
dan belanja serta pentingnya mendorong
terjadinya koordinasi dalam penerapan KPJM.
Kedua, penelitian ini memberikan landasan
bagi agenda riset di masa yang akan datang.
Melalui identifikasi atas gap yang ada dalam
literatur, penelitian ini membantu peneliti untuk
melakukan penelitian selanjutnya (expanding
research) mengenai KPJM.
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penyusunan karyanya. Informasi yang diperoleh secara pribadi, seperti halnya interview, korespondensi
atau diskusi dengan pihak ketiga, tidak boleh dipergunakan atau dilaporkan tanpa izin tertulis dari
sumber informasi berkenaan.
f. Authorship Tulisan
Adanya penegasan para pihak yang memberikan kontribusi signifikan (authorship) dalam penulisan
Karya Tulis Ilmiah. Penulis adalah orang yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap
konsepsi, desain, metode penelitian, eksekusi di dalam penulisan, atau interpretasi dalam suatu
pengkajian, semua pihak dalam memberikan kontribusi signifikan dicantumkan sebagai co-author.
Penulis korespondensi harus memastikan bahwa semua co-author telah dicantumkan dalam naskah
Karya Tulis Ilmiah, dan semua co-author telah membaca dan menyetujui versi akhir atas karya tersebut
serta telah menyetujui pengajuan naskah untuk publikasi.
g. Kesalahan dalam Tulisan yang Dipublikasikan
Dalam hal Penulis menemukan suatu kesalahan yang signifikan atau ketidaktepatan atas karya yang
telah dipublikasikan, maka Penulis bertanggung jawab untuk memberitahukan kesalahan tersebut
kepada Editor. Hal yang dapat/dimungkinkan untuk dilakukan adalah Penulis bekerjasama dengan
Editor melakukan penarikan kembali atau memperbaiki tulisan tersebut. Jika sumber informasi atas
suatu permasalahan/kesalahan tersebut berasal dari pihak ketiga, maka Penulis bertanggung jawab
untuk dapat menarik kembali/melakukan koreksi atas tulisan tersebut atau memberikan bukti kepada
Editor terkait ketepatan karya ilmiah dimaksud.

