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KATA PENGANTAR 

 

Penerbitan “Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan 

Publik” (ITRev), Volume 3 Nomor 4, 2018 sebagai media jurnal ilmiah bertujuan untuk dapat memberikan 

inspirasi bagi terwujudnya transformasi tata kelola Sistem Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan 

Publik yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan values organisasi yang menekankan learning organization 

untuk selalu bertransformasi menjadi yang terbaik dalam pengelolaan perbendaharaan Negara sebagaimana 

visi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu to be a world-class state treasury manager.   

Dasar penerbitan ITRev adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 

KEP-269/PB/2016 dan memiliki International Standard Serial Number (ISSN) No.2527-2721 (print) dan 

2622-4399 (online). Hal yang hendak disasar dalam penerbitan ITRev adalah pengembangan budaya ilmiah 

dalam keorganisasian yang mengedepankan nilai research-based policy. Budaya kerja dimaksud 

menempatkan penelitian dan pengembangan (research and development) sebagai piranti dalam menetaskan 

simpul-simpul gagasan strategis dan inovasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dari output dan 

outcome.  

Orientasi outward-looking diperlukan untuk mengakomodasi dinamika modernisasi tata kelola 

Perbendaharaan dan Keuangan Negara yang sangat dinamis guna memperkaya perspektif dan spektrum 

keorganisasian yang andal. Mengimitasi konsepsi business-like governance ke dalam tata kelola publik untuk 

mewujudkan suatu konsepsi kaizen — suatu kreasi nilai continuous improvement, ITRev diharapkan dapat 

memberikan peran dalam mewadahi dialog, komunikasi, sosialisasi, edukasi dan kulturisasi dalam suatu 

kerangka perspektif ilmiah sebagai upaya mengakselerasi transformasi kelembagaan. ITRev Volume 3 Nomor 

4, 2018 ini mengangkat beberapa karya tulis ilmiah diantaranya:  

1. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembanguan Manusia melalui Pendapatan 

Domestik Regional Bruto di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dengan IPM 

Tinggi, Sedang dan Rendah): Salah satu tolak ukur dalam pembangunan ekonomi adalah melalui Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). IPM tidak hanya melihat aspek ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi 

(PDRB), tetapi juga melihat manusia dalam aspek sosial yaitu pendidikan dan kesehatan. Ironisnya, 

meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup tinggi tetapi peringkat IPM Indonesia masih 

rendah. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di 

Indonesia. Peran tersebut adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah yang dapat dibedakan 

menjadi berbagai fungsi diantaranya adalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di ketiga fungsi tersebut terhadap IPM 

melalui PDRB di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2010-2015 dan 

mengambil obyek penelitian di lima belas pemerintah daerah tingkat provinsi dengan kategori IPM 

tinggi, sedang dan rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis jalur. Hasil 

penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pengeluaran fungsi ekonomi, 

pendidikan dan kesehatan terhadap IPM. Ketiga fungsi tersebut mempengaruhi IPM dengan jalur yang 
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berbeda di mana fungsi ekonomi dan pendidikan berpengaruh melalui variabel PDRB, serta fungsi 

kesehatan mempengaruhi secara langsung tanpa melalui PDRB. 

2. Kajian Pengenaan Cukai terhadap Gula : Data proporsi penderita diabetes melitus menurut survei 

Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2007 - 2013 mengalami peningkatan dari 5,7% menjadi 6,9%. 

WHO menyampaikan data bahwa tahun 2014, diabetes dengan komplikasi merupakan penyebab 

kematian tertinggi ketiga di Indonesia, dan tahun 2015 Indonesia peringkat ketujuh di dunia. Dalam 

Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang nomor 39 tahun 2007, barang 

kena cukai dinyatakan pada pasal 2 ayat (1) sebagai barang-barang tertentu yang mempunyai 

karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif 

bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Pada pasal 4 ayat (2), penambahan atau pengurangan jenis 

Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Gula termasuk ke dalam kriteria 2 

(dua) alasan ini. Penelitian bertujuan untuk menilai potensi kelayakan pengenaan cukai pada gula. 

Metodologi penelitian dilakukan dengan studi literatur dan analisis data terkait penyakit diabetes 

melitus dan konsumsi gula di Indonesia. Kajian dilakukan menggunakan analisis manfaat-biaya, untuk 

mengetahui manfaat pengenaan cukai terhadap gula dan biaya implementasi kebijakan cukainya. Hasil 

penelitian ini merekomendasikan bahwa gula layak menjadi barang kena cukai. Tarif cukai bisa dengan 

sistem advalorem atau spesifik, yang paling optimal bagi pemerintah untuk pengendalian 

3. Penerapan Perampasan Aset di Indonesia sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Perspektif 

Keuangan Negara: Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat dikatakan tidak lagi 

merupakan kejahatan biasa, akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, mengingat 

kompleksitas serta efek negatifnya. Untuk itu dalam pemberantasannya diperlukan upaya dengan cara-

cara yang luar biasa juga. Permasalahan dalam pemberantasan korupsi adalah banyaknya prosedur 

yang harus dilalui dan lamanya waktu yang diperlukan dalam membuktikan tindak pidana korupsi 

sehingga terkadang menyulitkan pengembalian aset negara yang telah dicuri. Penelitian ini membahas 

bagaimana penerapan perampasan aset berdasarkan ketentuan United Nations Convenant Againts 

Corruption (UNCAC) tahun 2003 sebagai alternatif selain penerapan hukum pidana untuk melawan 

korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

kerugian negara, perbedaan penerapan perampasan aset dan hukum pidana, dan bagaimana 

perampasan aset diterapkan di Indonesia dalam proses pemulihan kerugian negara. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa perampasan aset merupakan salah satu instrumen yang dapat diterapkan di 

Indonesia dalam rangka mengembalikan uang negara yang telah dicuri, sebagaimana konsep keuangan 

negara dalam pemulihan kerugian negara selain adanya sanksi administratif, perdata, ataupun pidana. 

Rekomendasi atas hasil penelitian ini bahwa perampasan aset ini dapat dikenakan kepada seorang 

pelaku kejahatan dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan jalur pidana. 

4. Kemandirian Daerah dan Prospek Ekonomi Wilayah Kalimantan: Desentralisasi era reformasi dimulai 

sejak 1 Januari 2011, memiliki tujuan untuk mencapai kemandirian daerah khususnya dalam 

mendukung pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan daerah, pelayanan prima kepada masyarakat 

demi mengembangkan seluruh potensi daerah secara optimal. Aspek kemandirian daerah dan prospek 

ekonomi ke depan kemudian menjadi kata kunci yang harus diwujudkan termasuk di Kalimantan yang 
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dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam. Dalam beberapa kasus, kekayaan sumber daya alam 

justru tidak memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk menganalisis kemandirian 

daerah dan prospek ekonomi ke depan, kajian ini menggunakan analisis share dan growth serta metode 

kuadran. Dari hasil share daerah paling tinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur. Sementara dari 

analisis growth, yang paling tinggi adalah Kabupaten Balangan. Menggunakan metode kuadran, tujuh 

daerah berada di kuadran I, enam belas daerah berada di kuadran II, tiga belas daerah berada di 

kuadran III, sebagian besar lainnya di kuadran IV. Bagi pemerintah sendiri, daerah-daerah yang berada 

di kuadran IV ini dapat dijadikan rekomendasi utama pengambilan sekaligus implementasi kebijakan 

percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. 

5. Analisis User Acceptance dan Usage atas Implementasi SPAN pada Kementerian Keuangan : Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan 

penggunaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN) di Kementerian Keuangan. 

Penelitian ini menganalisa dampak dari harapan kinerja SPAN (performance expectancy), kemudahan 

penggunaan SPAN (Effort Expectancy), pengaruh sosial terhadap penggunaan SPAN (Social Influence), 

adanya fasilitas organisasi terhadap user SPAN (Facilitating Condition) dan intervensi pimpinan 

terhadap penggunaan SPAN (Managerial Intervention) terhadap sikap untuk menyukai SPAN (Attitude 

Toward System Use) dan menggunakan SPAN secara simbolik (Simbolic Adoption). Penelitian ini juga 

meneliti dampak dari sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use) terhadap penggunaan 

SPAN secara simbolik dengan kepercayaan teknologi (technology Trust)  sebagai variabel moderasi. 

Penelitian ini mengumpulkan pendapat dari 259 pengguna SPAN / operator dari 10 kantor wilayah dari 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian 

Keuangan dan dianalisis menggunakan pendekatan SEM. Temuan ini menunjukkan bahwa harapan 

kinerja SPAN (Performance Expectancy), kemudahan penggunaan SPAN (Effort Expectancy), pengaruh 

sosial terhadap penggunaan SPAN (Social Influence), adanya fasilitas organisasi terhadap user SPAN 

(Facilitating Condition) dan intervensi pimpinan terhadap penggunaan SPAN (Managerial Intervention) 

berdampak positif dan signifikan terhadap sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use). 

Temuan ini juga menunjukkan bahwa hanya pengaruh sosial terhadap penggunaan SPAN (Social 

Influence), adanya fasilitas organisasi terhadap user SPAN (Facilitating Condition) berdampak positif 

dan signifikan terhadap penggunaan SPAN secara simbolik (Symbolic Adoption). Akhirnya, temuan 

menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap SPAN (Technology Trust) mampu memoderasi hubungan 

sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use) dan menggunakan SPAN secara simbolik 

(Simbolic Adoption). 

6. Analisis Varians Anggaran Belanja untuk Pengukuran Kinerja (Studi Terapan pada KPP Badan dan 

Orang Asing): Kualitas penganggaran belanja merupakan instrumen untuk menilai kinerja satuan kerja. 

Analisis pelaksanaan anggaran dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran pada 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

Varians anggaran belanja timbul akibat perbedaan, namun sayangnya pemerintah belum intensif 

menggunakan analisis varians sebagai evaluasi penganggaran. Penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus ini bertujuan menganalisis varians anggaran belanja dan mengaitkannya dengan penilaian 

kinerja KPP Badan dan Orang Asing. Hasil penelitian menunjukkan tingkat penyerapan anggaran 
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94,42% dengan varians (selisih) sebesar Rp 974.697.831 atau setara dengan 5,58% untuk kegiatan 

belanja. Penyerapan anggaran tersebut mendorong tercapainya target keluaran dan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang berdampak pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada level baik yakni 93,57%. Studi 

merekomendasikan agar ditinjau kembali apakah alokasi belanja telah didistribusikan pada pos-pos 

yang tepat sehingga realisasi lebih baik lagi. Penyusunan anggaran juga harus memenuhi kriteria 

Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) mengingat kompleksitas revisi jenis belanja. 

Substansi yang diangkat dalam ITRev Volume 3 Nomor 4, 2018 ini memiliki keragaman topik yang 

diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif yang berkaitan secara langsung maupun tidak 

langsung dalam pengembangan tugas pokok dan fungsi Perbendaharaan dan Keuangan Negara. Akhirnya, 

pada kesempatan ini kami berharap ITRev ke depan senantiasa dapat memberikan kontribusi dalam 

meredesign tata kelola Perbendaharaan dan Keuangan Negara yang modern serta memenuhi kaidah best 

practices. 
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 Human Development Index (HDI) is an essential benchmark in assessing a 

country's development. The low quality of Indonesia's HDI is a severe

problem that must be handled by the government. One of the solutions to 

improve the quality of the HDI can be reached through fiscal policy, which 

is reflected in government spending, especially on economic functions, 

educational functions, and health functions. The purpose of this study was 

to analyze the effect of the government expenditure in economic 

functions, educational functions, and health functions to HDI level in 

Indonesia. This study uses variable Gross Regional Domestic Product 

(GRDP) as an intermediate variable. This research uses a path analysis 

method by taking sample of 15 provincial government in the period 2010-

2015. The results showed that government expenditure in economic 

functions and education functions tends to increase the HDI level through 

the GDP variable, while government expenditure on health functions 

tends to increase the HDI level directly. 

 

         Salah satu tolok ukur hasil pembangunan ekonomi adalah melalui 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM tidak hanya melihat aspek 

ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi (PDRB), tetapi juga melihat 

manusia dalam aspek sosial yaitu pendidikan dan kesehatan. Ironisnya, 

meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup tinggi tetapi 

peringkat IPM Indonesia masih rendah. Untuk itu dibutuhkan peran 

pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. 

Peran tersebut adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah yang 

dapat dibedakan menjadi berbagai fungsi di antaranya adalah ekonomi, 

kesehatan dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

pengaruh pengeluaran pemerintah pada ketiga fungsi tersebut 

terhadap IPM melalui PDRB di Indonesia. Data yang digunakan adalah 

data sekunder dari tahun 2010-2015 pada 15 pemerintah daerah 

tingkat provinsi dengan kategori IPM tinggi, sedang dan rendah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis jalur. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran fungsi ekonomi, 

pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

IPM. Ketiga fungsi tersebut memengaruhi IPM dengan jalur yang 

berbeda di mana fungsi ekonomi dan pendidikan berpengaruh melalui 

variabel PDRB, sedangkan fungsi kesehatan memengaruhi secara 

langsung tanpa melalui PDRB.  

KATA KUNCI: 

IPM, Pengeluaran Pemerintah, 

Analisis Jalur, PDRB 
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Halaman 271 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi yang stabil dan 

meningkat adalah tujuan utama suatu negara. 

Dalam negara berkembang seperti Indonesia, 

peran pemerintah sangat sentral dalam 

meningkatkan pembangunan ekonomi tersebut 

dan menjaga keberlanjutan dari pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah 

satu tolok ukur dalam pembangunan ekonomi 

yang baik adalah dengan melihat keberhasilan 

suatu negara terhadap peningkatan modal 

manusia. Modal manusia adalah hal yang penting 

dalam melihat pembangunan ekonomi karena 

modal manusia tidak hanya melihat aspek 

ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi atau 

pendapatan perkapita, tetapi juga melihat 

manusia dalam aspek sosial yang diantaranya 

membutuhkan kehidupan layak melalui 

pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) adalah salah satu alat ukur dalam 

melihat keberhasilan pembangunan dan 

peningkatan kualitas modal manusia tersebut. 

Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari 

pembangunan manusia karena dimensinya sangat 

luas, namun IPM dinilai mampu mengukur 

dimensi dari pembangunan manusia melalui tiga 

indikator utama yaitu ekonomi, pendidikan dan 

kesehatan.  

Indonesia mempunyai nilai yang kurang 

memuaskan terkait peringkat IPM di dunia. 

Berdasarkan klasifikasi UNDP (United Nation 

Development Program), Indonesia masuk sebagai 

negara dengan kategori Nilai Pembangunan 

Menengah dan menempati peringkat 113 di dunia 

pada tahun 2015 (World Bank)1. Hal ini tentu 

cukup menghawatirkan karena Indonesia adalah 

salah satu negara dengan penduduk terbesar di 

dunia dan menjadi bagian dari G20 atau 20 (dua 

puluh) negara dengan perekonomian terbesar di 

dunia. Indonesia berada di peringkat lima regional 

Asia Tenggara dan mempunyai nilai indeks 

sebesar 0,689 di bawah negara Asia Tenggara 

lainnya seperti Singapura, Brunei Darussalam, 

Malaysia dan Thailand. Peringkat Indonesia yang 

berada di tengah ini adalah sebuah ironi dan 

harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Oleh 

sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah baik 

itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 

untuk meningkatkan modal manusia yang 

kompetitif dan mampu menjadi negara dengan 

                                                
1 United Nations Development Program, “2015 

HDR Report”, diakses dari 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_hu

man_development_report_0.pdf, pada tanggal 27 

Mei 2018 pukul 14.39 WIB. 

 

kategori IPM dengan level yang lebih baik 

sekaligus meningkatkan pembangunan ekonomi.  

Pemerintah Daerah menjadi sosok strategis 

terhadap pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi. Melalui berbagai macam kebijakan salah 

satunya adalah pengeluaran pemerintah, 

Pemerintah Daerah diharapkan mampu 

memberikan stimulus positif terhadap 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dapat 

dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Dalam kepentingan peningkatan 

pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah 

juga diharapkan mampu meningkatkan 

pembangunan ekonomi yang direfleksikan melalui 

Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa ekonom 

terutama kelompok Keynesian berpendapat 

bahwa pengeluaran pemerintah dapat 

merangsang permintaan agregat di dalam 

perekonomian dan pada akhirnya memberikan 

rangsangan terhadap perputaran ekonomi di 

daerah yang melibatkan sektor publik dan sektor 

privat2. Pengeluaran pemerintah yang ditujukkan 

pada fungsi tertentu dapat menciptakan multiplier 

ekonomi melalui agregat permintaan yang 

ditimbulkan. Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi 

pemerintah, salah satunya melalui alokasi 

pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja 

menurut fungsi yang tepat. 

Klasifikasi pengeluaran Pemerintah dalam 

bentuk belanja menurut fungsi terdiri dari 

sembilan fungsi yaitu pelayanan umum, 

ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan 

hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, 

pariwisata dan budaya, pendidikan dan 

perlindungan sosial (Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah di dalam pasal 33). 

Di antara fungsi tersebut, tanpa 

mengesampingkan fungsi yang lain, terdapat tiga 

fungsi yang perlu diteliti terlebih melihat 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi yaitu fungsi ekonomi, 

pendidikan dan kesehatan.  

Aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan 

merupakan tujuan pembangunan yang mendasar 

di suatu wilayah. Untuk mendukung aspek 

tersebut dibutuhkan sebuah alokasi anggaran 

yang tepat yang terangkum dalam Anggaran 

Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dalam 

suatu daerah. Alokasi anggaran yang tepat dalam 

ketiga fungsi tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilihat 

dari PDRB perkapita serta pembangunan ekonomi 

yang tercermin dalam Indeks Pembangunan 

Manusia. 

Beberapa penelitian yang mendasari 

penelitian ini adalah pertama, Prasetyo (2013) 

                                                
2
 Mankiw, Gregory. 2012. Pengantar Ekonomi 

Makro. Jakarta: Salemba Empat. 
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yang menemukan bahwa ada beberapa 

pengeluaran pemerintahan negara dengan 

pengaruh yang cukup terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia dan di antaranya hanya 

Singapura dan Zambia yang mampu memberikan 

pengaruh dan perbaikan positif dalam Indeks 

Pembangunan Manusia. Kedua, menurut Landau 

(1997) tidak ada pengaruh yang signifikan 

pengeluaran pemerintah berupa kesehatan dan 

pendidikan terhadap modal manusia di contoh 

negara berkembang yang non komunis. Kemudian 

Ketiga, menurut Laisina (2015) sektor pendidikan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

IPM sedangkan sektor kesehatan memiliki 

pengaruh negatif namun tidak signifikan. 

Dari permasalahan tersebut dan beberapa 

hasil penelitian yang cenderung tidak seragam, 

penulis tertarik untuk membuat sebuah 

penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh alokasi belanja 

pemerintah daerah tingkat provinsi yang 

diproksikan oleh fungsi ekonomi, pendidikan dan 

kesehatan, terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia melalui Pendapatan Domestik Regional 

Bruto perkapita di Indonesia. Peneliti mengambil 

sampel sebanyak lima belas pemerintah daerah 

tingkat provinsi di Indonesia dengan pembagian 

berdasarkan variasi IPM tinggi hingga rendah. 

Indonesia adalah salah satu negara dengan PDRB 

terbesar di dunia tetapi memiliki IPM yang 

cenderung rendah sehingga hal ini tentu harus 

menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk 

terus bersaing menjadi negara maju dan 

meningkatkan pembangunan. 
 

2. KERANGKA TEORI DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Dalam bagian ini dijelaskan berbagai teori 

dan hipotesis yang dibangun untuk 

mencerminkan landasan dalam melakukan 

penelitian.  

2.1. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah merupakan 

pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah 

sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah dalam 

menjalankan perekonomian. Pengeluaran 

Pemerintah tercermin dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara Daerah 

(APBD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan diperbaharui 

oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

tahun 2011, Klasifikasi Belanja Pemerintah 

menurut fungsinya dibagi menjadi sembilan 

fungsi yaitu fungsi pelayanan umum, ketertiban 

dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, 

perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, 

pariwisata dan budaya, pendidikan dan 

perlindungan sosial. Kesembilan fungsi tersebut 

dikelompokkan untuk tujuan keselarasan dan 

keterpaduan pengelolaan keuangan negara. 

Peran pemerintah dalam sistem ekonomi 

negara menjadi perdebatan yang terus menerus 

dan tidak menemui titik kesepakatan. Kaum 

kapitalis yang dipimpin oleh bapak ekonom klasik 

yaitu Adam Smith menyatakan bahwa peran 

pemerintah dalam sistem ekonomi harus 

diminimalisir. Para ekonom aliran klasik 

mengganggap bahwa ekonomi akan mencapai 

keseimbangan tanpa campur tangan pemerintah 

dan akan terus mengalami perkembangan yang 

pesat. Ekonom berpaham sosialisme menentang 

hal tersebut. Karl Marx muncul secara 

mengejutkan dalam panggung ekonomi dengan 

pahamnya.  Karl Marx berbicara tentang alineasi 

yang muncul dalam paham kapitalisme dan 

mendorong berbagai revolusi ekonomi di seluruh 

dunia. Paham kapitalis kemudian dihantam keras 

oleh guncangan dunia dalam Depresi Besar pada 

tahun 1930-an3. Terjadinya depresi ini 

menimbulkan kekhawatirkan adanya kelemahan 

fundamental terhadap model ekonomi kapitalis 

dengan semakin besarnya penggangguran di 

dunia barat. Sehingga kemudian muncul seorang 

ekonom yang menyelamatkan kapitalisme. Dia 

adalah John Maynard Keynes. Profesor dari 

Cambridge University ini mencetuskan teori 

“ekonomi baru” dimana dituntut adanya 

intervensi pemerintah. Berbeda dengan ide Karl 

Marx dimana intervensi pemerintah bersifat 

mutlak, Keynes memberikan gagasan tentang 

intervensi pemerintah dalam area fiskal untuk 

menyeimbangkan ekonomi pasar bukan 

mengontrolnya secara penuh. Salah satu 

intervensi atau peran pemerintah yang 

digagaskan oleh Keynes adalah aspek pengeluaran 

pemerintah (government expenditure) yang 

menjadi bagian dari total pendapatan nasional 

atau PDRB dan berfungsi sebagai kontrol kegiatan 

ekonomi. 

2.2. Indeks Pembangunan Manusia 

Pemenang Nobel bidang ekonomi tahun 

1998, Amartya Sen mengemukakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang 

sebagai tujuan. Harus ada dimensi lain yang lebih 

menggambarkan tujuan utama dalam mengukur 

kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan. 

Dimensi pembangunan harus lebih dipertajam 

dalam memperhatikan kualitas hidup yang 

dijalani dan kebebasan individu (Todaro, 2014)4. 

                                                
3
 Skousen, Mark. Sang Maestro(Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2005) hlm xiii 
4
 Todaro, Michael P. dan Smith, 

Stephen.Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 

(Jakarta : Erlangga, 2012.) 
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Pendapatan riil tidak lagi memadai sebagai 

ukuran utama kesejahteraan karena dibutuhkan 

berbagai indikator lain yang terintegrasi seperti 

tingkat kesehatan dan pendidikan. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu 

tolok ukur kinerja pembangunan tersebut. IPM 

dibangun melalui pendekatan tiga dimensi. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dimensi 

tersebut adalah dimensi ekonomi, dimensi 

kesehatan dan dimensi pendidikan5. IPM 

menjelaskan bagaimana penduduk dapat 

mengakses hasil pembangunan dalam 

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, 

dan sebagainya. Pengukuran ini diperkenalkan 

oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan 

secara berkala dalam laporan tahunan Human 

Development Report (HDR). IPM merupakan 

indikator penting untuk mengukur keberhasilan 

dalam upaya membangun kualitas hidup. 

2.3. Produk Domestik Regional Bruto 

PDRB adalah salah satu indikator penting 

untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu 

wilayah dalam suatu periode tertentu baik atas 

dasar harga berlaku maupun atas dasar harga 

konstan (BPS, 2016)6. Pada dasarnya PDRB 

merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah 

tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 

ekonomi. Menurut BPS terdapat tiga pendekatan 

yang umumnya digunakan dalam menghitung 

angka-angka PDRB, yaitu melalui pendekatan 

produksi, pendekatan pendapatan dan 

pendekatan pengeluaran. Perhitungan 

pendekatan pengeluaran adalah perhitungan 

paling umum dalam mendasari konsep PDRB saat 

ini. Konsep perhitungan PDRB melalui pendekatan 

pengeluaran ini pertama kali dikemukakan oleh 

John Maynard Keynes dalam buku The General 

Theory (Skousen, 2005)7. Keynes memfokuskan 

unsur pengeluaran sebagai unsur utama 

pembentuk PDRB. Beliau mengemukakan konsep 

perhitungan PDRB yang telah diadopsi dalam 

perhitungan pendapatan nasional maupun daerah 

di seluruh dunia.  

                                                
5
 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik-

BPS. “Indeks Pembangunan Manusia”, diakses dari 

http://ipm.bps.go.id/page/ipm, pada tanggal 27 

Mei 2018 pukul 14.50 WIB. 
 
6
 Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional 

Bruto Menurut Penggunaan Kabupaten Rembang 

2011-2016.(Rembang: Badan Pusat Statistik, 

2016) hlm. 1 
 
7
 Skousen, Mark. Sang Maestro (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2005) 

 

PDRB dapat dilihat secara total maupun 

perkapita. Berbeda dengan pengertian PDRB 

secara umum atau total, PDRB perkapita adalah 

jumlah PDRB yang dibagi oleh total penduduk di 

suatu wilayah. PDRB perkapita merupakan salah 

satu indikator ekonomi dalam menentukan 

dimensi Pembangunan Manusia. PDRB perkapita 

yang tinggi menunjukkan kualitas hidup yang 

lebih layak di suatu daerah karena rata-rata 

pendapatan penduduknya tinggi dan semakin 

mempunyai banyak pilihan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. PDRB perkapita adalah 

jembatan dalam sudut pandang ekonomi dalam 

melihat kualitas modal manusia, sedangkan 

pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari 

konsep sosial. Integrasi kuat antara ketiga dimensi 

tersebut membentuk nilai Indeks Pembangunan 

Manusia yang dapat diukur dan menjadi modal 

utama dalam pembangunan ekonomi suatu 

negara. 

 

2.4. Kerangka Konsep 

Gambar 1 : Kerangka Konsep 

 
Sumber : Data Diolah Penulis, 2018 

2.5. Hipotesis 

Terdapat tiga hipotesis yang dibentuk dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor 

ekonomi mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia dan PDRB perkapita; 

2. diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor 

kesehatan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia dan PDRB perkapita; 

3. diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia dan PDRB perkapita. 
 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini menguraikan metode yang 

digunakan peneliti untuk menjelaskan pengaruh 

sistematika penelitian.  

3.1.  Pendekatan Penelitian  

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah 

penelitian studi kasus dengan menggunakan 

metode kuantitatif. Pengertian penelitian studi 

kasus menurut Arikunto (2002) adalah suatu 
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penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci 

dan mendalam terhadap organisasi, lembaga atau 

gejala tertentu. Sedangkan penelitian kuantitatif 

menurut Indriantoro dan Soepomo (2002) adalah 

penelitian yang menekankan pada pengujian 

teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan analisis 

data dengan prosedur statistik. 

3.2.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat atau obyek penelitian ini adalah lima 

belas provinsi di Indonesia. Waktu dalam 

penelitian ini adalah enam tahun yaitu tahun 2010 

hingga tahun 2015. Lima belas provinsi ini 

menjadi pilihan obyek penelitian mewakili 

berbagai kategori dalam IPM di Indonesia dari 

kategori tinggi hingga kategori rendah sehingga 

diharapkan dapat mewakili kondisi IPM yang 

sebenarnya di Indonesia. 

Tabel 1. Nilai IPM Lima Belas Provinsi obyek 

Penelitian tahun 2015 

 
Sumber : BPS (diolah) 

3.3. Definisi Operasional dan Ukuran Variabel 

Penelitian 

1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi 

Pengeluaran pemerintah sektor ekonomi 

adalah pengeluaran pemerintah yang dilihat 

melalui alokasi belanja pemerintah daerah 

yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi 

di sektor ekonomi dan dinyatakan dalam 

satuan miliar rupiah. 

2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan  

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan 

adalah pengeluaran pemerintah yang dilihat 

melalui alokasi belanja pemerintah daerah 

yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi 

di sektor kesehatan dan dinyatakan dalam 

satuan miliar rupiah.  

3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan  

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 

adalah pengeluaran pemerintah yang dilihat 

melalui alokasi belanja pemerintah daerah 

yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi 

di sektor pendidikan dan dinyatakan dalam 

satuan miliar rupiah.  

4. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 

perkapita 

PDRB perkapita adalah jumlah Pendapatan 

Domestik Regional Bruto dalam suatu wilayah 

yang dibagi dengan jumlah penduduk di 

wilayah tersebut. Variabel ini mencerminkan 

rata rata pendapatan kotor yang diterima oleh 

satu penduduknya. PDRB perkapita yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan 

PDRB perkapita provinsi atas Dasar harga 

berlaku dan dinyatakan dalam jutaan rupiah. 

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 

salah satu tolok ukur kinerja pembangunan 

secara keseluruhan. IPM dibangun melalui 

pendekatan tiga dimensi dan dinyatakan 

dalam bentuk nilai atau indeks. 

6. Variabel Dummy8 

Variabel dummy digunakan untuk mengetahui 

perbedaan antara ketiga kategori provinsi 

dengan IPM tinggi, sedang dan rendah. D1 

mewakili Konstanta untuk Provinsi dengan 

IPM sedang, dan D2 mewakili konstanta untuk 

Provinsi dengan IPM tinggi. 

3.4. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia 

sedangkan sampel yang digunakan adalah lima 

belas pemerintah daerah tingkat provinsi di 

Indonesia. Dalam pengambilan sampel yang 

mewakili populasi, teknik yang digunakan adalah 

purposive sampling. Teknik ini menurut Sugiyono 

(2007) merupakan teknik pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian 

ini sampel yang di ambil adalah provinsi dengan 

berbagai kategori nilai IPM dari yang tinggi hingga 

rendah atau kurang. 

3.5. Spesifikasi Model 

Model yang digunakan dalam penelitian 

adalah model regresi data panel untuk menguji 

pengaruh pengeluaran pemerintah, yang terdiri 

dari pengeluaran pemerintah untuk fungsi 

ekonomi, kesehatan dan pendidikan, terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia melalui 

Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita. 

Metode Analisis data yang digunakan adalah 

analisis jalur (Path Analysis) Model Trimming. 

Metode ini digunakan untuk menganalis pola 

hubungan antar variabel dengan mengeluarkan 

model variabel eksogen yang koefisien jalurnya 

tidak signifikan (Riduan, 2017)9. Berdasarkan 

kerangka konseptual, maka terdapat dua bentuk 

persamaan awal yang disusun yaitu sebagai 

berikut: 

                                                
8
Gujarati, Damodar S. Ekonometrika. (Jakarta:  

Erlangga, 2012) 

 
9
Riduwan, Engkos, Achmad Kuncoro. Cara 

Menggunakan dan Memaknai Path Analysis, 

(Alfabeta: Bandung, 2017) 

 

Provinsi Kategori IPM 

tinggi
Nilai IPM

Provinsi Kategori IPM 

sedang
Nilai IPM

Provinsi Kategori IPM 

rendah
Nilai IPM

DI YOGYAKARTA 77.59 SUMATERA UTARA 69.51 MALUKU UTARA 65.91

KALIMANTAN TIMUR 74.17 JAWA TENGAH 69.49 NUSA TENGGARA BARAT 65.19

KEP. RIAU 73.75 JAWA TIMUR 68.95 NUSA TENGGARA TIMUR 62.67

SULAWESI UTARA 70.39 BENGKULU 68.59 PAPUA BARAT 61.73

BANTEN 70.27 KALIMANTAN SELATAN 68.38 PAPUA 57.25
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Dimana : 

Y = Pendapatan Domestik Regional Bruto 

perkapita 

X1 = Alokasi Belanja Pemerintah Daerah 

fungsi Ekonomi 

X2 = Alokasi Belanja Pemerintah Daerah 

fungsi Kesehatan 

X3 = Alokasi Belanja Pemerintah Daerah 

fungsi Pendidikan 

IPM  = Indeks Pembangunan Manusia 

D1 = variabel Dummy Kategori IPM Sedang 

D2  = variabel Dummy kategori IPM Tinggi 

P1  = Persamaan Pertama 

P2  = Persamaan Kedua 

ε = Variabel penggangggu 

 

Model persamaan tersebut bersifat awal dan 

merupakan model struktur hipotesis. Apabila 

selama pengujian model terdapat variabel yang 

tidak signifikan, maka variabel tersebut di 

keluarkan dari model struktur perbaikan yang 

baru dan kemudian kembali dilakukan pengujian 

model. 

 

4. HASIL PENELITIAN 

4.1. Hasil Analisis Data 

 Dalam melakukan analisis data terhadap 

penelitian ini dibentuk dua persamaan awal yang 

difungsikan untuk melihat pengaruh langsung dan 

tidak langsung variabel bebas yaitu alokasi 

pengeluaran pemerintah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. Kedua persamaan 

tersebut berubah sesuai dengan hasil uji 

signifikansi dan kesesuaian model dalam analisis 

jalur menggunakan model trimming sehingga 

membentuk dua persamaan baru yang dalam 

penelitian ini disebut sebagai persamaan 

perbaikan. 

 Setelah melakukan perbaikan model 

Persamaan Pertama dan Persamaan Kedua dan 

telah lolos uji kesesuaian model serta uji asumsi 

klasik, maka terbentuklah model baru dengan 

koefisien sebagai berikut : 
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Gambar 2: Struktur Model Perubahan 

 
Sumber : Data diolah Penulis, 2018 

Struktur model perbaikan mengeliminasi 

pengaruh tidak signifikan dalam model 

persamaan sehingga Pengeluaran Pemerintah 

Daerah Fungsi Kesehatan (X2) tidak diregresikan 

kepada PDRB Perkapita (Y) serta Pengeluaran 

Pemerintah Daerah Fungsi Ekonomi (X1) dan 

Pengeluaran Pemerintah Daerah Fungsi 

Pendidikan (X3) tidak diregresikan kepada Indeks 

Pembangunan Manusia. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari bias koefisien yang timbul 

dalam menentukan total pengaruh yang diberikan 

variabel bebas kepada variabel terikat apabila 

pengaruhnya tidak signifikan. Pengaruh langsung 

dan tidak langsung variabel bebas dan totalnya 

terangkum dalam tabel Analisis Jalur Penelitian 

berikut: 

Tabel 2 : Analisis Jalur Penelitian 
Var. Koefisien 

Jalur 

Pengaruh 

Langsung Tidak 

Langsung 

Total 

X1 0.0165 - 0.0727 0.00119 

X2 0.0020 0.0020 - 0.0020 

X3 0.027 - 0.0727 0.00196 

Y 0.0727 0.0727 - 0.0727 

Sumber : Data diolah Penulis, 2018 

4.2.  Pembahasan 
4.2.1.  Pengaruh pengeluaran pemerintah 

daerah fungsi ekonomi 

 Sesuai dengan rumusan masalah pertama yang 

membahas bagaimana pengaruh alokasi belanja 

pemerintah daerah fungsi ekonomi terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan 

Domestik Regional Bruto perkapita di Indonesia, 

dapat dijelaskan bahwa alokasi belanja 

pemerintah daerah fungsi ekonomi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB 

perkapita tetapi tidak berpengaruh langsung 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini 

mengindikasikan bahwa program pemerintah 

dalam fungsi ekonomi mampu meningkatkan 

pendapatan perkapita atau pertumbuhan 

ekonomi. Belanja ekonomi yang merupakan 

belanja pemerintah terhadap kegiatan ekonomi 
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seperti perdagangan, UMKM, tenaga kerja, 

Pertanian, pertambangan, bahan bakar, 

transportasi dan lain sebagainya sesuai dengan 

analisis mampu memberikan pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap kegiatan ekonomi 

yang dicerminkan dalam Peningkatan PDRB 

perkapita.  

 Berdasarkan intepretasi hasil regresi dan 

analisis jalur, pengeluaran pemerintah daerah 

fungsi ekonomi mempunyai koefisien pengaruh 

sebesar 0.0165 terhadap PDRB perkapita artinya 

setiap kenaikan satu miliar rupiah pengeluaran 

tersebut akan meningkatkan PDRB perkapita 

sebesar 0.0165 juta rupiah atau sebesar 16.500 

rupiah. Hal ini konsisten dengan Teori Keynes 

yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah 

terutama kepada sektor yang produktif mampu 

memberikan stimulasi ekonomi kepada daerah 

sehingga meningkatkan PDRB. Pengeluaran 

pemerintah yang efektif dan efisien dalam 

kegiatan ekonomi memberikan dampak yang 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

dapat dilihat dari peningkatan PDRB perkapita. 

 
Gambar 3. Total Alokasi Pengeluaran Pemerintah 

Fungsi Ekonomi di 15 (Lima Belas) Provinsi 

Obyek Penelitian dalam Miliar Rupiah 

 

 

Sumber : Data Diolah DJPK, 2018 

Seperti terlihat di gambar 3 dapat diketahui 

bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2015, 

alokasi pengeluaran ekonomi mengalami 

peningkatan dari semua kategori provinsi. Hal ini 

mengindikasikan konsistensi pemerintah 

terhadap keikutsertaannya menjaga 

pembangunan ekonomi melalui alokasi fungsi 

ekonomi yang meningkat. Total alokasi 

pengeluaran pemerintah daerah fungsi ekonomi 

di tahun 2010 sebesar 5,2 triliun rupiah dan terus 

bergerak meningkat sehingga di tahun 2015 

sebesar 10,5 triliun rupiah. Alokasi fungsi 

ekonomi merupakan alokasi terbesar dibanding 

alokasi dua fungsi yang lain di tahun 2015. Hal ini 

juga konsisten dengan ekonom asal Jerman yaitu 

Adolf Wagner10 yang mengemukakan bahwa 

aktifitas pemerintah cenderung meningkat dan 

mengoreksi teori klasik tentang peran 

pemerintah.  
 

Gambar 4. Persentase Alokasi Pengeluaran 

Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Fungsi 

Ekonomi dalam Tiga Fungsi Tahun 2015 

 
Sumber : Data Diolah DJPK, 2018 

 Sesuai dengan gambar 4, dapat diketahui 

bahwa Papua Barat mempunyai proporsi alokasi 

ekonomi terbesar dibanding propinsi yang lain di 

tahun 2015 yaitu sekitar 63%. Walaupun 

demikian, alokasi yang besar terhadap alokasi ini 

tidak menjamin nilai IPM yang tinggi di provinsi 

tersebut. Hal ini juga berlaku bagi Provinsi Papua, 

Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur di mana 

alokasi ekonomi di daerah tersebut lebih dari 45% 

dibanding dua fungsi lainnya tetapi nilai IPM 

masih tergolong rendah. Kondisi ini cukup 

bertolak belakang dengan provinsi dengan IPM 

tinggi. Provinsi Jogjakarta, Kalimantan Timur, 

Kepulauan Riau dan Banten hanya 

mengalokasikan pengeluaran fungsi ekonomi 

kurang dari 45% tetapi nilai IPM di Provinsi 

tersebut cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan 

alokasi yang cukup besar terhadap fungsi 

ekonomi bukan merupakan desain terbaik dalam 

membentuk nilai IPM yang tinggi meskipun sesuai 

analisis alokasi fungsi ini mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap IPM.  

 Kemudian untuk menganalisis fungsi ekonomi 

lebih dalam yaitu melihat pengaruh dalam 

pertimbangan kategori IPM per provinsi, dapat 

dilihat dalam hasil analisis variabel dummy 

Persamaan Pertama. Dalam model tersebut, kedua 

variabel dummy yaitu D1 dan D2 tidak 

berpengaruh secara signifikan sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa apabila pengeluaran 

                                                
10

 Adolf Wagner adalah ekonom asal Jerman yang 

melakukan pengamatan terhadap proporsi 

belanja pemerintah di Eropa, Amerika Serikat dan 

Jepang pada awal abad ke-19. Wagner 

mengemukakan bahwa aktifitas pemerintah 

dalam perekonomian cenderung meningkat. 
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pemerintah daerah fungsi ekonomi dianggap 

konstan atau diabaikan, ketiga kategori provinsi 

baik itu tinggi, sedang maupun rendah tidak 

memiliki perbedaan konstanta terhadap PDRB 

perkapita. 

 

Tabel 3. Tingkat Signifikansi Variabel 

Dummy dalam Persamaan Pertama 

Variabel Koefisien t-Statistic Prob. Ket. 

D1 -14,39036 -0,95825 0,3407 

Tidak 

Signifikan 

D2 26,52071 1,766361 0,0809 

Tidak 

Signifikan 

Sumber: Hasil Eviews 9, 2018 
 

 Pengaruh yang positif dan signifikan 

pengeluaran pemerintah daerah fungsi ekonomi 

terhadap PDRB perkapita atau pertumbuhan 

ekonomi dalam penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fouladi (2010). 

Melalui pendekatan yang berbeda, Fouladi 

menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran di 

sektor-sektor produktif seperti pertambangan, 

minyak dan pelayanan umum dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

investasi swasta di Iran meskipun pengeluaran 

infrastruktur tidak meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi.  

 Meskipun pengeluaran pemerintah daerah 

ekonomi berpengaruh terhadap PDRB perkapita 

tetapi fungsi ini tidak berdampak langsung 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini 

disebabkan karena pengeluaran ekonomi 

berfokus kepada peningkatan pertumbuhan 

ekonomi sehingga diperlukan adanya variabel 

perantara untuk menjelaskan pengaruh secara 

tidak langsung fungsi ini yaitu variabel PDRB 

perkapita. Sesuai dengan hasil interpretasi 

analisis jalur, pengaruh tidak langsung dari 

pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi adalah 

sebesar 0,00119 terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia melalui PDRB perkapita. Hal ini memiliki 

pengertian bahwa setiap kenaikan satu miliar 

rupiah pengeluaran tersebut akan meningkatkan 

nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 

0,00119 atau setiap kenaikan seribu miliar atau 

satu triliun rupiah pengeluaran fungsi ekonomi 

akan memengaruhi peningkatan nilai 1.19 Indeks 

tersebut. Nilai koefisien dari pengeluaran 

pemerintah fungsi ekonomi ini merupakan yang 

paling rendah dibanding alokasi dua fungsi yang 

lain dalam memengaruhi Indeks Pembangunan 

Manusia. 

 PDRB perkapita sebagai variabel perantara 

tersebut mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Ekonomi. Nilai koefisien dari PDRB perkapita 

adalah sebesar 0,0727 terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia artinya setiap kenaikan 

satu juta rupiah PDRB perkapita akan 

meningkatkan 0,0727 nilai IPM. Hal ini konsisten 

dengan beberapa penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Ilyas et al (2016), Muliza et al 

(2017), Agustina et al (2016), dan Novita Dewi 

(2017) yang menyatakan bahwa PDRB atau 

pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. 

 

4.2.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah 

Daerah Fungsi Kesehatan 

 Sesuai dengan rumusan masalah kedua yang 

membahas bagaimana pengaruh alokasi belanja 

pemerintah daerah fungsi kesehatan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan 

Domestik Regional Bruto perkapita di Indonesia, 

dapat diketahui bahwa pengeluaran kesehatan 

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

PDRB perkapita tetapi langsung berpengaruh 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengeluaran bidang ini 

tidak menitikberatkan kepada pertumbuhan 

ekonomi namun lebih mengutamakan kesehatan 

masyarakat dan peningkatan kualitas kesehatan di 

Indonesia yang berpengaruh terhadap 

pembangunan ekonomi.  

 Hal ini diperkuat dari sasaran strategis 

pemerintah di bidang kesehatan menurut 

Kementerian Keuangan. Sasaran stragetis 

pemerintah yang terangkum dalam Informasi 

APBN tahun 2017 mengutamakan Imunisasi, 

Jaminan Kesehatan, prevelensi stunting, Biaya 

Operasional Kesehatan (BOK) dan keluarga 

Berencana11. Dari berbagai sasaran tersebut, 

hanya biaya operasional kesehatan yang 

mempunyai kecenderungan peningkatan terhadap 

ekonomi lebih tinggi dibanding sasaran yang lain 

karena menyentuh dimensi ekonomi secara 

langsung. Sedangkan sasaran yang lain yaitu 

Imunisasi kepada 92% bayi, Jaminan Kesehatan 

terhadap 94 juta jiwa, prevelansi stunting 

sebanyak 29% baduta serta Keluarga Berencana 

dalam anggaran kesehatan 2017 adalah refleksi 

upaya preventif pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas kesehatan di Indonesia. 

 Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan 

mempunyai koefisien pengaruh total sebesar 

0,0020 terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

Artinya setiap kenaikan satu miliar pengeluaran 

fungsi tersebut akan meningkatkan nilai indeks 

sebesar 0,0020 atau setiap satu triliun rupiah 

pengeluaran fungsi kesehatan akan memengaruhi 

peningkatan nilai 2.0 Indeks Pembangunan 

Manusia. Apabila dibandingkan dengan koefisien 

alokasi dua fungsi yang lain, koefisien pengaruh 

pengeluaran kesehatan mempunyai nilai terbesar. 

Hal ini mengindikasikan pentingnya pengeluaran 

fungsi kesehatan terhadap peningkatan Indeks 

                                                
11

 Direktorat Penyusunan APBN-DJA. Informasi 

APBN 2017.(Jakarta : DJA, 2017) hlm.15 
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Pembangunan Manusia dibanding dua alokasi 

pengeluaran yang lain. 

 

Gambar 5. Total Alokasi Pengeluaran Pemerintah 

Daerah Fungsi Kesehatan di 15 (Lima Belas) 

Provinsi Obyek Penelitian dalam Miliar Rupiah 

 

 

Sumber : Data Diolah DJPK, 2018 

Kemudian apabila melihat peningkatan 

alokasi pengeluaran pemerintah daerah fungsi 

kesehatan seperti dalam gambar 5, dapat 

diketahui bahwa semakin tahun alokasi 

pengeluaran kesehatan mengalami peningkatan 

dari semua kategori provinsi. Hal ini 

mengindikasikan konsistensi pemerintah daerah 

terhadap salah satu kebijakan prioritasnya yaitu 

kesehatan. Total alokasi terus mengalami 

peningkatan di tahun 2010 yaitu sebesar 4,5 

triliun rupiah dan meningkat hingga 10,2 triliun 

rupiah di tahun 2015.  Hal ini juga konsisten 

dengan ekonom asal Jerman yaitu Adolf Wagner 

yang mengemukakan bahwa aktifitas pemerintah 

terus mengalami kenaikan. Meskipun meningkat 

setiap tahun, tetapi peningkatan yang dialami 

provinsi dengan IPM rendah sangat kecil 

dibanding peningkatan provinsi dengan kategori 

sedang dan tinggi.  

 

Gambar 6. Persentase Alokasi Pengeluaran 

Pemerintah daerah Fungsi Kesehatan dalam Tiga 

Fungsi Tahun 2015 

 
Sumber : Data Diolah DJPK, 2018 

 Sesuai dengan gambar 6, Provinsi Jawa Tengah 

mempunyai persentase terbesar dibanding 

provinsi lainnya dalam pengalokasian fungsi 

kesehatan di tahun 2015. Provinsi dengan IPM 

sedang yang lain seperti Jawa Timur, Kalimantan 

Selatan juga mempunyai proporsi alokasi cukup 

besar dalam fungsi ini di mana proporsinya lebih 

dari 45% di tahun 2015.  

 Persentase terendah justru didapat oleh 

Provinsi DI Yogyakarta sebagai daerah dengan 

IPM tertinggi. Provinsi lain dengan IPM tinggi juga 

tidak memberikan porsi yang cukup besar bagi 

pengeluaran fungsi ini seperti Banten, Sulawesi 

Utara, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur di 

mana nilai persentasenya kurang dari 40%. Hal ini 

mengindikasikan kurang bergantungnya provinsi 

dengan IPM tinggi terhadap alokasi fungsi 

kesehatan. Kondisi tersebut dapat disebabkan 

oleh fondasi kesehatan yang cukup baik di 

provinsi dengan kategori ini sehingga pemerintah 

daerah lebih mengalokasikan pengeluaran 

pemerintah dalam fungsi yang lain. Kemudian 

kondisi ini juga diperkuat oleh analisis variabel 

dummy dalam Persamaan Kedua di mana provinsi 

dengan kategori IPM tinggi dan sedang tidak 

terlalu bergantung dengan fungsi ini 

dibandingkan dengan provinsi dengan IPM 

rendah. 

 

Tabel 4.  Tingkat Signifikansi Variabel 

Dummy dalam Persamaan Kedua 

Var. Koefisien t-Statistic Prob. Ket. 

C 58.34121 45.13972 0.0000 Signifikan 

D1 5.169708 2.889262 0.0049 Signifikan 

D2 8.472268 4.678622 0.0000 Signifikan 

Sumber: Hasil Eviews 9, 2018 

 Sesuai dengan tabel dalam analisis jalur 

struktur Persamaan Kedua di tabel 4, kedua 

variabel dummy berpengaruh signifikan sehingga 

memberikan kesimpulan bahwa terdapat 

perbedaan di antara ketiga kategori apabila 

pengeluaran kesehatan dianggap konstan atau 

diabaikan. Provinsi dengan Kategori IPM rendah 

mempunyai indeks yang jauh lebih rendah 

dibanding yang lain yaitu 58,34 sedangkan IPM 

sedang (D1) dan tinggi (D2) masing masing 

mempunyai nilai IPM 63,51 dan 66,81 apabila 

pengeluaran kesehatan diabaikan. 

 Berbagai fakta dan data tersebut 

mengindikasikan pentingnya peningkatan alokasi 

kesehatan pemerintah daerah tingkat provinsi 

dengan IPM rendah karena sesuai analisis alokasi 

kesehatan adalah variabel dengan pengaruh 

terbesar dalam peningkatan IPM terlebih untuk 

provinsi dengan IPM kategori rendah. Ironisnya 

meskipun secara analisis sangat dibutuhkan, 

persentase alokasi fungsi ini cukup kecil dalam 

provinsi dengan IPM rendah seperti Papua, Nusa 

Tenggara Timur, Maluku Utara dan Papua Barat. 

Hanya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 
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mempunyai proporsi lebih dari 45%. Kondisi ini 

memberikan informasi bahwa kurang 

perhatiannya pemerintah daerah dalam 

meningkatkan kesehatan, padahal secara umum 

kondisi kesehatan di kategori provinsi ini masih 

rendah. Salah satu contohnya adalah Provinsi 

Papua. Kesehatan yang masih rendah di Provinsi 

Papua dapat dilihat dari munculnya Kejadian Luar 

Biasa (KLB) campak dan masalah gizi buruk yang 

dialami sebagian warga suku Asmat yang terjadi 

di akhir tahun 2017. Terdapat berbagai faktor 

penyebab tersebut antara lain cakupan imunisasi 

dasar yang kurang, tenaga kesehatan tidak 

terdistribusi dengan baik dan gizi buruk. Hal ini 

memperkuat analisis bahwa pengeluaran fungsi 

kesehatan harusnya menjadi prioritas bagi 

provinsi ini secara khusus dan provinsi dengan 

IPM yang rendah secara umum di Indonesia. 

 Hasil dari penelitian ini berbeda dengan 

beberapa penelitian sebelumnya seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Agustina et al 

(2016) dan Kahang et al (2016) yang menyatakan 

bahwa pengeluaran anggaran bidang kesehatan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan 

Timur dan Kutai Timur. Muliza et al (2017) dan 

Laisina et al (2015) dalam penelitiannya juga 

menyatakan bahwa variabel pengaruh kesehatan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh dan 

Sulawesi Utara. Walaupun demikian ada beberapa 

hasil penelitian yang konsisten dengan hasil 

analisis ini yaitu penelitian dari Ilyas et al (2016), 

Razmi (2011) dan Okafor et al (2017) yang 

menyatakan bahwa pengeluaran kesehatan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia atau HDI di masing 

masing obyek penelitian yaitu Kabupaten Sinjai, 

Iran dan Nigeria.  

 

4.2.3.  Pengeluaran pemerintah daerah fungsi 

pendidikan 

 Sesuai dengan rumusan masalah ketiga yang 

membahas bagaimana pengaruh alokasi belanja 

pemerintah daerah fungsi pendidikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan 

Domestik Regional Bruto perkapita di Indonesia, 

dapat diketahui bahwa alokasi pengeluaran 

pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap PDRB perkapita dan Indeks 

Pembangunan Manusia meskipun pengaruh 

terhadap IPM tersebut diketahui secara tidak 

langsung dan melewati variabel perantara.  

 Berdasarkan analisis regresi dan jalur, 

pengeluaran pemerintah daerah fungsi 

pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap PDRB perkapita dengan nilai koefisien 

sebesar 0,027 artinya setiap kenaikan satu miliar 

rupiah pengeluaran pemerintah fungsi ini akan 

meningkatkan PDRB perkapita sebesar 0,027 juta 

rupiah atau 27 ribu rupiah. Nilai koefisien ini lebih 

tinggi dibanding nilai koefisien fungsi ekonomi 

sehingga dapat diinterpretasikan bahwa alokasi 

fungsi ini memberikan pengaruh peningkatan 

yang lebih tinggi terhadap PDRB perkapita 

dibanding alokasi fungsi ekonomi.  

 Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan 

mempunyai koefisien pengaruh tidak langsung 

sebesar 0,00196 terhadap Indeks Pembangunan 

manusia melalui PDRB perkapita. Nilai koefisien 

tersebut mempunyai pengertian bahwa setiap 

kenaikan satu miliar pengeluaran pemerintah 

fungsi pendidikan akan meningkatkan nilai indeks 

sebesar 0,00196 atau setiap kenaikan satu triliun 

rupiah pengeluaran fungsi pendidikan akan 

memengaruhi peningkatan nilai sebesar 1,96 

Indeks Pembangunan Manusia.  

 Hal ini juga diperkuat oleh Atmanti (2005) 

yang menjabarkan peranan ilmu pengetahuan dan 

investasi modal sumber daya manusia dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan 

yang semakin tinggi memperluas pengetahuan 

dan rasionalitas cara berpikir manusia. Hal ini 

memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi 

manusia untuk menerima dan memproses 

informasi dengan lebih cepat dan terstruktur 

sehingga meningkatkan produksi dan 

pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga 

mendukung hipotesis yang diajukan serta 

menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Ilyas 

et al (2016), Merang Kahang et al (2016) dan 

Laisina et al (2015) yang menyatakan bahwa 

pengeluaran untuk pendidikan berdampak positif 

terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan pendapat 

Todaro (2006) bahwa pendidikan sebagai 

komponen pertumbuhan dan pembangunan yang 

vital dan memiliki kontribusi yang besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

 Meskipun berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia, tetapi alokasi 

pengeluaran fungsi pendidikan tidak berpengaruh 

secara langsung karena harus melalui variabel 

perantara PDRB perkapita terlebih dahulu untuk 

melihat pengaruhnya. Nilai koefisien dari 

pengeluaran fungsi ini lebih tinggi dibanding 

fungsi ekonomi tetapi lebih rendah dibanding 

fungsi kesehatan. Kondisi ini mengindikasikan 

bahwa pengeluaran fungsi pendidikan lebih 

menyentuh kenaikan pendapatan perkapita 

dibanding peningkatan kualitas pendidikan. 

 Hal ini juga dapat dilihat dari sasaran 

pemerintah bidang pendidikan menurut 

Kementerian Keuangan yang bertujuan 

memberikan Tunjangan Profesi kepada 1,3 juta 

guru, suntikan dana kepada siswa melalui Kartu 

Indonesia Pintar kepada 19,7 juta jiwa, Bantuan 

Bidik Misi kepada 362 ribu mahasiswa, Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) kepada lebih dari 50 

juta siswa serta rehabilitasi sekolah di tahun 
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201712. Kebijakan umum pemerintah terhadap 

pendidikan ini tentunya akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi karena bantuan bersifat 

dana finansial sehingga berdampak langsung 

terhadap pendapatan perkapita di Indonesia 

meskipun peningkatan kualitas atau indeks 

pendidikan menurut analisis belum berdampak 

secara langsung.  

 

Gambar 7. Total Alokasi Pengeluaran Pemerintah 

Daerah Fungsi Pendidikan di Lima Belas Provinsi 

Obyek Penelitian dalam Miliar Rupiah 

 
Sumber : Data Diolah DJPK, 2018 

Sesuai dengan gambar 7 dapat diketahui 

bawah alokasi pendidikan umumnya mengalami 

peningkatan tetapi cenderung fluktuatif. Pada 

tahun 2015 alokasi fungsi ini bahkan mengalami 

total penurunan sebesar 0,3% dari 4,40 triliun 

rupiah di tahun 2014 menjadi 4,39 triliun rupiah 

pada tahun 2015. Alokasi pengeluaran pendidikan 

menjadi yang terendah dibanding dua fungsi 

lainnya yang dibahas dalam penelitian ini. 

Beberapa hal tersebut mengindikasikan kurang 

konsistennya pemerintah daerah terhadap 

peningkatan alokasi pendidikan di daerah masing 

masing.  

 Menurut hasil evaluasi Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan, ditemukan kurang 

optimalnya pengelolaan keuangan anggaran 

daerah salah satunya dari sisi anggaran 

pendidikan. Jumlah gaji dan tunjangan guru jauh 

lebih besar dibanding alokasi untuk pembangunan 

maupun renovasi sekolah yang rusak13. Hal ini 

memperkuat analisis bahwa pengeluaran 

pendidikan secara langsung berdampak kepada 

kegiatan ekonomi tetapi tidak mempunyai 

pengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan.  

 Meskipun secara umum proporsi alokasi fungsi 

pendidikan cukup rendah dibanding dua fungsi 

                                                
12 Ibid., hlm 21 
13 Simorangkir, Eduardo. “Dana Pendidikan Lebih 

Banyak untuk Gaji Ketimbang Bangun Sekolah.“ 

Diakses dari https://finance.detik.com/berita-

ekonomi-bisnis/d-3738100 tanggal 29 Mei 2018 pukul 

19.31 

 

lainnya serta alokasinya yang fluktuatif, tetapi 

fungsi pendidikan sesuai analisis tetap 

memberikan dampak yang positif dan signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Alokasi 

fungsi ini bahkan lebih menggambarkan 

keteraturan secara grafik statistik tentang 

proporsi alokasi dan Indeks Pembangunan 

Manusia. Umumnya daerah dengan IPM tinggi 

mempunyai alokasi fungsi pendidikan yang tinggi 

dan daerah dengan IPM rendah umumnya 

mempunyai alokasi fungsi yang kecil. Sesuai 

dengan gambar 8, proporsi alokasi pendidikan 

yang besar umumnya terdapat dalam provinsi 

dengan IPM tinggi seperti Kepulauan Riau dan 

Jogjakarta. Tingginya alokasi di dua provinsi 

tersebut mengindikasikan kepedulian pemerintah 

daerah tersebut terhadap pendidikan.  

 

Gambar 8. Persentase Alokasi Pengeluaran 

Pemerintah Daerah Fungsi Pendidikan dalam Tiga 

Fungsi Tahun 2015 

 
Sumber : Data Diolah DJPK, 2018 

 Provinsi dengan IPM sedang mempunyai 

persentase alokasi yang bervariasi, dimana 

terdapat tiga provinsi dengan alokasi yang cukup 

tinggi seperti Kalimantan Selatan, Bengkulu dan 

Sumatera Utara yang mempunyai alokasi di atas 

20%. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa 

Timur mempunyai proporsi yang kecil yaitu hanya 

dibawah 15%. Berbeda dengan provinsi dengan 

IPM tinggi dan sedang, provinsi dengan kategori 

IPM rendah mempunyai proporsi pendidikan yang 

kecil. Hampir semua provinsi dengan kategori ini 

kecuali Maluku Utara, mempunyai persentase 

kurang dari 20%. Hal ini mengindikasikan kurang 

perhatiannya Pemerintah Daerah tingkat provinsi 

terhadap alokasi fungsi pendidikan dalam 

kategori provinsi IPM rendah. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat ditarik sebagai berikut: 

1. Pengeluaran pemerintah daerah fungsi 

ekonomi mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Domestik 

Regional Bruto perkapita dan Indeks 
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Pembangunan Manusia. Hasil ini sesuai 

dengan hipotesis awal yang dibangun di mana 

menurut hipotesis diduga bahwa pengeluaran 

pemerintah sektor ekonomi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB 

perkapita. Walaupun demikian, pengaruh 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

bersifat tidak langsung dan melalui PDRB 

perkapita dahulu. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pengeluaran fungsi ekonomi 

menyentuh pendapatan perkapita dan secara 

tidak langsung memberikan pengaruh 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia.  

2. Pengeluaran pemerintah daerah fungsi 

kesehatan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia tetapi tidak mempunyai pengaruh 

terhadap PDRB perkapita. Hasil ini kurang 

sesuai dengan hipotesis kedua yang dibangun 

di mana hipotesis tersebut menyatakan 

bahwa diduga bahwa pengeluaran 

pemerintah sektor kesehatan mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB 

perkapita. Hal ini mengindikasikan bahwa 

alokasi fungsi ini lebih menitikberatkan 

kepada kualitas peningkatan kesehatan atau 

pembangunan ekonomi dibanding 

peningkatan pendapatan individu atau 

pertumbuhan ekonomi.  

3. Pengeluaran pemerintah daerah fungsi 

pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Melalui dan Domestik Regional Bruto 

perkapita. Hasil analisis ini konsisten dengan 

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 

diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia dan PDRB perkapita. Walaupun 

demikian, pengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia bersifat tidak 

langsung dan melalui PDRB perkapita terlebih 

dahulu. Hal ini mengindikasikan bahwa 

alokasi terhadap fungsi ini memengaruhi 

pendapatan individu tetapi tidak berpengaruh 

langsung terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan sehingga diperlukan desain yang 

baik dalam menetapkan alokasi yang tepat 

untuk peningkatan kualitas pendidikan. 

4. Meskipun dari ketiga hipotesis yang dibangun 

terdapat hasil analisis yang kurang sesuai, 

tetapi semua variabel pengeluaran 

pemerintah daerah dalam penelitian ini 

mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia dengan jalur pengaruh yang berbeda. 

Fungsi ekonomi dan pendidikan berpengaruh 

tidak langsung melalui PDRB perkapita dan 

fungsi kesehatan berpengaruh langsung 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

tanpa melalui PDRB perkapita.  

5. Pengalokasian pengeluaran pemerintah 

fungsi kesehatan mempunyai pengaruh 

tertinggi kemudian diikuti oleh pengeluaran 

pemerintah fungsi pendidikan dan yang 

terakhir adalah pengeluaran fungsi ekonomi 

dalam memengaruhi IPM.  

6. Provinsi dengan IPM rendah mempunyai 

ketergantungan tinggi terhadap pengeluaran 

pemerintah fungsi kesehatan dibanding 

provinsi dengan IPM sedang dan tinggi. Hal ini 

harus menjadi perhatian khusus bagi 

pemerintah daerah di provinsi dengan 

kategori ini.  

 

5.2 Saran 

Dengan mempertimbangkan kesimpulan yang 

diambil dan beberapa pembahasan hasil 

penelitian maka dapat diberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Ketiga fungsi pengeluaran pemerintah dalam 

penelitian ini yaitu fungsi ekonomi, kesehatan 

dan pendidikan memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia melalui jalur analisis 

yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa 

untuk meningkatkan IPM Indonesia yang 

masih rendah dibanding negara lain, 

dibutuhkan peran pemerintah daerah tingkat 

provinsi terhadap alokasi pengeluaran 

pemerintah pada ketiga fungsi tersebut. 

2. Alokasi fungsi ekonomi dapat dipertajam 

dengan menitikberatkan kepada sektor 

ekonomi yang produktif dan dibutuhkan 

disetiap karakteristik provinsi yang berbeda 

sehingga mampu memberikan efek yang lebih 

baik kepada pendapatan individu dan Indeks 

Pembangunan Manusia. Meskipun demikian 

karena sifatnya yang tidak langsung kepada 

Indeks Pembangunan Manusia dan koefisien 

pengaruh yang paling kecil dibanding dua 

fungsi lain, apabila pemerintah daerah 

berfokus kepada pembangunan maka 

pengeluaran pemerintah fungsi ini 

seharusnya digunakan dengan lebih efisien 

atau sebagian dapat dialihkan kepada fungsi 

lain yang berpengaruh secara langsung 

terhadap pembangunan.  

3. Pemerintah daerah tingkat provinsi dapat 

mempertimbangkan belanja di sektor 

kesehatan untuk peningkatan pembangunan 

dibanding peningkatan pendapatan perkapita. 

Alokasi untuk kesehatan juga harus lebih 

dipertajam untuk peningkatan kualitas 

kesehatan dan meminimalisir alokasi untuk 

peningkatan ekonomi karena pengaruhnya 

tidak signifikan terhadap pendapatan 

perkapita. Alokasi fungsi kesehatan seperti 
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pemberian imunisasi dasar, perbaikan gizi 

buruk, jaminan kesehatan dan penyuluhan 

keluarga berencana harus tetap 

dipertahankan dan ditingkatkan sedangkan 

alokasi kesehatan yang cenderung 

memengaruhi ekonomi seperti peningkatan 

gaji tenaga medis, dan peningkatan biaya 

operasional kesehatan harus lebih 

diminimalisir dan ditinjau kembali. Apabila 

pemerintah daerah berfokus kepada 

pembangunan maka alokasi di fungsi 

kesehatan dapat menjadi prioritas karena 

memiliki pengaruh terbesar terhadap IPM 

dibanding dua fungsi lain. 

4. Pengeluaran pemerintah daerah fungsi 

pendidikan tidak berpengaruh secara 

langsung terhadap IPM disebabkan alokasi 

selama ini memiliki kecenderungan hanya 

terhadap peningkatan pendapatan perkapita 

seperti peningkatan gaji guru dan tunjangan 

guru, dana bantuan sekolah dan beasiswa. 

Sehingga diperlukan desain ulang alokasi 

yang tepat terhadap fungsi pendidikan agar 

tidak hanya memberi pengaruh terhadap 

pendapatan perkapita tetapi juga 

memberikan pengaruh secara langsung 

terhadap pembangunan. Alokasi pendidikan 

dapat difokuskan terhadap peningkatkan 

kualitas pendidikan seperti rehabilitasi 

sekolah, peningkatan pelatihan dan 

pengembangan ilmu serta peningkatan sarana 

dan prasarana pendidikan.  

5. Pemerintah daerah tingkat provinsi dengan 

IPM kategori rendah seharusnya lebih 

menitikberatkan pengeluaran pemerintah 

fungsi kesehatan karena menurut analisis 

provinsi tersebut membutuhkan pengeluaran 

fungsi kesehatan untuk peningkatan 

pembangunan. Daerah dengan IPM rendah 

umumnya masih menganggap kurang 

pentingnya fungsi ini dengan memberikan 

alokasi lebih kepada fungsi lain.  

 

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengeluaran pemerintah di tiga fungsi yaitu 

ekonomi, kesehatan dan pendidikan mampu 

memberikan efek yang positif dan signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi. 

Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah 

perlu cermat dalam mengalokasikan anggaran 

terhadap belanja tersebut karena karakteristik 

masing-masing fungsi mempunyai pengaruh yang 

berbeda terhadap pembangunan.  Fungsi 

kesehatan mempunyai pengaruh terbesar 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan 

menjadi bagian fundamental terlebih kepada 

provinsi dengan IPM yang rendah. Setelah alokasi 

kesehatan membentuk fondasi kesehatan yang 

kuat, alokasi tepat terhadap fungsi pendidikan 

adalah hal yang dapat dipertimbangkan dengan 

desain yang lebih baik. Kemudian ketika 

kesehatan dan pendidikan telah terstruktur 

dengan baik, alokasi yang tepat terhadap fungsi 

ekonomi adalah cara selanjutnya dalam 

meningkatkan pembangunan ekonomi.  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

keterbatasan data. Sumber data terkait alokasi 

berdasarkan fungsi hanya mengakomodasi teknik 

sampel dalam pengeluaran pemerintah daerah 

yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi di 

Indonesia. Penelitian ini tidak memperhitungkan 

pengeluaran pemerintah pusat yang terangkum 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) melalui dana dekonsentrasi Kementerian 

/ lembaga. 
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 Data on the proportion of people with diabetes mellitus according to the 
Ministry of Health's Riskesdas survey in 2007 - 2013 increased from 5.7% 
to 6.9%. WHO presented data that in 2014, diabetes with complications 
was the third highest cause of death in Indonesia, and in 2015 Indonesia 
was ranked seventh in the world. In Law number 11 of 1995 concerning 
Excise jo. Law number 39 of 2007, goods subject to excise are stated in 
article 2 paragraph (1) as certain goods that have characteristics: their 
consumption needs to be controlled and their use can cause negative 
impacts on the community or the environment. In article 4 paragraph (2), 
the addition or reduction of types of Excise  Goods is regulated further by 
Government Regulation. Sugar included in the criteria for 2 (two) of these 
reasons. The study aims to assess the potential feasibility of imposing 
excise duty on sugar. The research methodology was carried out by 
studying literature and analyzing data related to diabetes mellitus and 
sugar consumption in Indonesia. The study was conducted using a cost-
benefit analysis, to find out the benefits of imposing excise duty on sugar 
and the cost of implementing this policy. The results of this study 
recommend that sugar eligible to be excise goods. Excise tax tariff system 
by advalorem or specific, which the most optimal for the government to 
control consumption and tax revenues. 
  

ABSTRAK  

Data proporsi penderita diabetes melitus menurut survei Riskesdas 

Kementerian Kesehatan tahun 2007 - 2013 mengalami peningkatan dari 

5,7% menjadi 6,9%. WHO menyampaikan data bahwa tahun 2014, 

diabetes dengan komplikasi merupakan penyebab kematian tertinggi 

ketiga di Indonesia, dan tahun 2015 Indonesia peringkat ketujuh di 

dunia. Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. 

Undang-Undang nomor 39 tahun 2007, barang kena cukai dinyatakan 

pada pasal 2 ayat (1) sebagai barang-barang tertentu yang mempunyai 

karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. 

Pada pasal 4 ayat (2), penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena 

Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Gula termasuk 

ke dalam kriteria 2 (dua) alasan ini. Penelitian bertujuan untuk menilai 

potensi kelayakan pengenaan cukai pada gula. Metodologi penelitian 

dilakukan dengan studi literatur dan analisis data terkait penyakit 

diabetes melitus dan konsumsi gula di Indonesia. Kajian dilakukan 

menggunakan analisis manfaat-biaya, untuk mengetahui manfaat 

pengenaan cukai terhadap gula dan biaya implementasi kebijakan 

cukainya. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa gula layak 

menjadi barang kena cukai. Tarif cukai bisa dengan sistem advalorem 

atau spesifik, yang paling optimal bagi pemerintah untuk pengendalian.  

KATA KUNCI: 

diabetes mellitus, sugar consumption 
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1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Data proporsi penderita diabetes melitus 

menurut survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

Kementerian Kesehatan tahun pada 2007 dan 

2013 telah mengalami peningkatan dari 5,7% 

menjadi 6,9% jumlah penduduk. Diabetes melitus 

(DM) adalah penyakit metabolisme yang 

merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul 

pada seseorang karena adanya peningkatan kadar 

glukosa darah di atas normal. Penyakit ini 

disebabkan gangguan metabolisme glukosa akibat 

kekurangan insulin baik secara absolut maupun 

relatif. Ada 2 tipe diabetes melitus yaitu diabetes 

tipe I/diabetes juvenile yaitu diabetes yang 

umumnya didapat sejak masa kanak-kanak dan 

diabetes tipe II yaitu diabetes yang didapat setelah 

dewasa.  

WHO menyampaikan data bahwa pada 

tahun 2014, diabetes dengan komplikasi 

merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga di 

Indonesia, dan pada tahun 2015 Indonesia 

menempati peringkat ketujuh di dunia bersama 

dengan China, India, Amerika Serikat, Brazil, Rusia 

dan Meksiko.  2/3 orang dengan diabetes di 

Indonesia tidak mengetahui dirinya memiliki 

diabetes, dan berpotensi untuk mengakses 

layanan kesehatan dalam kondisi terlambat 

(sudah dengan komplikasi). Prevalensi berat 

badan berlebih atau overweight (13,5%, Riskesdas 

2013) dan obesitas (15,4%, Riskesdas 2013) yang 

merupakan salah satu faktor risiko terbesar 

diabetes meningkat terus dibandingkan Riskesdas 

2007 dan 2010.  Jika dibagi berdasarkan umurnya, 

usia penderita diabetes di Indonesia semakin 

muda. Dulu kalau belum usia 40 tahun, dokter 

akan langsung menghapus diabetes dari dugaan 

mereka. Namun, kini diabetes telah menjadi 

ancaman kesehatan bagi semua usia (Kompas, 

11/11/2017). 

Sementara untuk kawasan Asia Tenggara, 

WHO menyatakan pada tahun 2012 sekitar 1 juta 

orang dewasa di wilayah regional Asia Tenggara 

meninggal karena konsekuensi dari gula darah 

tinggi. Termasuk di dalamnya kematian akibat 

langsung dari diabetes (contoh koma diabetikum), 

maupun kematian karena komplikasi dan 

konsekuensi dari diabetes, seperti gagal ginjal, 

penyakit jantung dan pembuluh darah maupun 

tuberkulosis. Pada tahun 2014 terdapat 96 juta 

orang dewasa dengan diabetes di 11 negara 

anggota. Pada tahun 2015, 415 juta orang dewasa 

dengan diabetes, kenaikan 4 kali lipat dari 108 

juta di tahun 1980-an. Pada tahun 2040 

diperkirakan jumlahnya akan menjadi 62 juta. 

Hampir 80% orang diabetes ada di negara 

berpenghasilan rendah dan menengah. Persentase 

orang dewasa dengan diabetes adalah 8,5% (1 di 

antara 11 orang dewasa menyandang diabetes).  

Dalam keadaan sehat atau normal, kadar 

gula dalam darah saat berpuasa berkisar antara 

80 mg% - 120 mg%, pada kadar di atas 120 – 160 

sebagai gangguan toleransi gula. Di atas nilai itu 

termasuk penderita diabetes.  Kadar darah 

sewaktu (kadar gula darah sewaktu) adalah hasil 

pengukuran yang dilakukan seketika waktu itu, 

tanpa ada puasa. Jadi biasanya kadar gula akan 

lebih tinggi. Normalnya, kadar gula dalam darah 

adalah 110 mg/dl (gula darah puasa) dan 140 

mg/dl (gula darah sewaktu). Namun, pada 

penderita DM, kadar gula darah puasanya lebih 

dari 126 mg/dl dan gula darah sewaktu lebih dari 

200 mg/dl. Jadi kalau sedang berpuasa, maka 

kadar gula darah akan menurun (guladarah.com, 

2010).   

Tabel 1.1 

Ukuran Kadar Gula Darah 

 

 

Waktu 

Ideal Sedang Buruk 

(mg/dl) 

Sebelum 

Sarapan atau 

Puasa 

 

80 - 

100 

 

101 - 

125 

 

126 

 

2 jam setelah 

makan 

 

80 - 

144 

 

145 - 

179 

 

180  

     Sumber: guladarah.com. 2010. 

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 

tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi 

Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan 

Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap 

Saji menyebutkan bahwa konsumsi gula lebih dari 

50 g (4 sendok makan), natrium lebih dari 2000 

mg (1 sendok teh) dan lemak/minyak total lebih 

dari 67 g (5 sendok makan) per orang per hari 

akan meningkatkan risiko hipertensi, stroke, 

diabetes, dan serangan jantung. Memang 

informasi kandungan gula, garam dan lemak serta 

pesan kesehatan yang tercantum pada label 

pangan dan makanan siap saji mudah dibaca 

dengan jelas oleh konsumen, akan tetapi 

kepedulian masyarakat terhadap hal tersebut 

masih rendah. Masyarakat cenderung abai dan 

bisa jadi masyarakat tidak pernah menghitung 

berapa banyak asupan gula yang telah dikonsumsi 

setiap hari.  

 Gula yang dikenal masyarakat tidak hanya 

terdapat pada gula tebu, gula aren dan gula jagung 

yang dikonsumsi dari makanan dan minuman. 

Perlu diingat bahwa kandungan gula terdapat juga 

dalam makanan lain yang mengandung 

karbohidrat sederhana (tepung, roti, kecap), buah 

manis, jus, minuman bersoda dan sebagainya. 

Memang Kementerian Kesehatan telah 

mengeluarkan anjuran atau acuan lewat 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang, akan 

tetapi dengan makin maraknya bisnis makanan 

dan minuman, masyarakat bisa jadi tidak pernah 
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peduli dan waspada dengan dampak kelebihan 

konsumsi gula. Aturan yang bersifat nonfiskal ini 

juga sulit ditegakkan karena bersifat anjuran dan 

tidak ada sanksi pada masyarakat jika tidak 

menaati anjuran tersebut, sehingga bisa jadi tidak 

ada perubahan perilaku masyarakat dan 

prevalensi diabetes tetap tinggi.  

Masalah di bidang kesehatan, termasuk 

penyakit tidak menular ini patut mendapat 

perhatian serius ke depannya, karena kesehatan 

menjadi modal dasar yang sangat berpengaruh 

pada pembentukan kualitas manusia yang salah 

satunya disebut dalam istilah Human Capital. Dari 

rangking Human Capital Index 2018 yang 

dikeluarkan oleh World Bank,  Indonesia berada 

di peringkat 87. Sementara negara-negara ASEAN 

lainnya banyak yang di atas Indonesia seperti 

Singapura peringkat 1, Vietnam peringkat 48, 

Malaysia peringkat 57, Thailand peringkat 68, dan 

Philipina peringkat 82. Tentu ini pekerjaan yang 

tidak ringan dan salah satunya aspek kesehatan 

harus sangat ditingkatkan kualitasnya, termasuk 

dengan pengendalian konsumsi gula oleh 

masyarakat.    

Untuk mengubah pola perilaku konsumsi 

gula, maka diperlukan aturan fiskal  berupa cukai 

yang menjadi tambahan beban pada harga jualnya 

yang bermakna membatasi akses masyarakat 

terhadap pembelian gula secara berlebih. Dalam 

hal ini beban cukai yang secara nyata mengubah 

besaran harga gula menjadi lebih tinggi, akan 

membuat masyarakat tertentu mengurangi 

pembelian gula dan mengatur pola belanjanya. 

Analogi dengan pengenaan cukai pada hasil 

tembakau atau rokok, maka konsumsi rokok dapat 

terkendali. Konsumsi rokok akan sangat besar jika 

rokok tidak menjadi barang kena cukai. Pada 

komoditas gula, dengan kenaikan harga maka 

konsumen akan mengatur perilaku belanjanya 

dan mengurangi komposisi pengeluaran untuk 

gula. Cukai dipilih untuk pengendalian konsumsi 

gula, karena cukai akan menjadi komponen 

melekat ke dalam harga gula yang tak dapat 

dielakkan dan hanya bisa dikurangi dengan 

belanja gula yang lebih sedikit. Hal ini lebih efektif 

daripada anjuran atau himbauan yang sifatnya 

tidak mengikat dan cenderung tidak ditaati 

masyarakat, sehingga pengenaan cukai pada gula 

sangat penting diimplementasikan.  

Cukai yang merupakan instrumen fiskal 

untuk pengendalian konsumsi atas barang 

tertentu, kemudian menjadi bagian dari 

penerimaan perpajakan yang setiap tahun 

diharapkan memberikan kontribusi signifikan 

bagi keuangan negara. Jelas hal ini menjadi suatu 

kondisi yang dilematis dan berlangsung bertahun-

tahun. Sisi pengendalian konsumsi masih belum 

menjadi perhatian utama, karena pembiayaan 

pembangunan memerlukan dana yang sangat 

besar dan diarahkan pada penguatan penerimaan 

perpajakan. Penerimaan cukai juga ditargetkan 

meningkat setiap tahun di dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

bahkan kadang dinaikkan lagi dalam pembahasan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – 

Perubahan  (APBN-P). 

Cukai dalam beberapa tahun menjadi 

andalan bagi penerimaan negara. Penerimaan 

cukai selalu meningkat dari tahun ke tahun. Akan 

tetapi penerimaan cukai ini baru diperoleh dari 

tiga jenis barang kena cukai yaitu etil alkohol, 

minuman mengandung etil alkohol, dan hasil 

tembakau. Penerimaan cukai selama ini lebih dari 

90% disumbang dari cukai hasil tembakau. 

Ilustrasi penerimaan cukai yang selalu meningkat 

dapat dilihat di tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Penerimaan Cukai dan Perpajakan, 2006 – 2015 

 

 
Sumber: Kementerian Keuangan. 

Dalam beberapa tahun penerimaan cukai 

tidak mencapai target APBNP. Capaian cukai 

tahun 2015 adalah Rp144,6 triliun atau 99,2 

persen dari APBN-P dengan Rp139,5 triliun atau 

96,4 persen disumbang dari cukai hasil tembakau 

(rokok). Hal ini yang perlu mendapat perhatian 

serius bahwa pemerintah sebaiknya mulai 

mencari objek cukai baru atau melakukan 

ekstensifikasi barang kena cukai.  

Kajian pengenaan cukai terhadap gula ini 

penting karena cukai pada gula merupakan upaya 

pengendalian langsung pada sumber atau bahan 

pokok yang punya dampak negatif pada 

kesehatan. Cukai pada gula pernah diberlakukan 

yaitu lewat Ordonansi Cukai Gula, 

berdasarkan Suikeraccijns Ordonnantie, Stbl. 1933 
Nomor 351. Produk hukum warisan kolonial 

Belanda tersebut memiliki banyak kekurangan 

dan tidak sesuai lagi karena diskriminatif, 

obyeknya terbatas, tidak sejalan dengan tuntutan 

pembangunan, dan tidak mencerminkan semangat 

kemandirian.  

Dari pencarian artikel secara terbatas, 

kajian pengenaan cukai terhadap gula di Indonesia 

belum pernah dilakukan, tetapi yang beberapa 

kali dikaji oleh beberapa penulis adalah cukai 

terhadap minuman berpemanis (yang 

mengandung gula). Kajian pengenaan cukai 

terhadap minuman berpemanis dan berkarbonasi, 

misalnya ditulis oleh Ester Maria Chandra dan Rini 

Gufraeni (2009) yang berjudul Kajian 
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Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Pada Minuman 
Ringan Berkarbonasi. Kemudian ada kajian dari 

Mohammad Fachrudin (2018), yang berjudul 

Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis Sebagai 
Obyek Cukai dan Penerapan Pemungutannya Di 
Indonesia.  
 

1.2. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai 

potensi kelayakan pengenaan cukai pada gula. 

Cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi 

barang tertentu, sekaligus pengenaan beban fiskal 

pada konsumsi barang tersebut akan memberikan 

pendapatan cukai sebagai bagian dari penerimaan 

negara.  

Manfaat penelitian ini bagi pengambil kebijakan 

adalah sebagai masukan untuk pengenaan cukai 

pada barang baru, sebagai ekstensifikasi barang 

kena cukai. Dari Undang-Undang nomor 11 Tahun 

1995 yang direvisi menjadi Undang-Undang 

nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, sampai 

dengan tahun 2018 ini belum ada ekstensifikasi 

barang kena cukai dan masih tetap 3 jenis barang 

yang dikenai cukai yaitu hasil tembakau, etil 

alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. 
 

2. KERANGKA TEORI 

2.1. Kajian Literatur 

Sijbren Cnossen (2005) dalam bukunya 

Theory and Practise of Excise Taxation menyatakan 

bahwa  cukai dapat dikenakan pada beberapa 

barang dan jasa terkait aktivitas merokok, minum, 

perjudian, pencemaran, dan berkendaraan. 

Merokok dan mengonsumsi minuman baik 

minuman beralkohol maupun non alkohol tetapi 

mengandung bahan yang berdampak pada 

kesehatan manusia, sehingga barangnya menjadi 

objek cukai. Perjudian dapat dikenai cukai karena 

unsur pertaruhan dalam rangka meningkatkan 

aset pribadi yang dapat berdampak sangat krusial 

dari sisi ekonomi dan psikososial, sehingga layak 

dikenai cukai. Sementara pencemaran 

memberikan dampak buruk bagi lingkungan baik 

pencemaran udara, tanah. sungai maupun laut, 

yang dapat berdampak buruk bagi makhluk hidup 

tumbuhan dan hewan serta selanjutnya bisa 

berdampak pada kesehatan manusia. Kendaraan 

bermotor dapat memberikan beberapa dampak 

buruk seperti emisi pada pembakaran, aspek 

kemewahan pada jenis tertentu, atau aspek risiko 

kecelakaan dan akibat buruk lainnya.  

Dari konsep cukai Sijbren Cnossen yang 

dikutip Permana Agung (1998), bahwa ada tiga 

karakteristik dasar dari cukai, yang secara umum 

membedakannya dengan jenis-jenis pajak lainnya, 

termasuk pajak tidak langsung. Pertama, 

selectivity of coverage atau pemilihan cakupan. 

Dalam perjalanan sejarah perpajakan, jangkauan 

daripada cakupan ini telah menjadi faktor 

pembeda yang penting antara cukai atau excise 

(sering disebut sebagai pajak penjualan yang 

selektif atau selective sales tax) dan pajak 

penjualan pada umumnya atau sales tax (general 
excise). Pada sistem cukai, barang-barang atau 

komoditas yang dapat dikenakan pajak 

disebutkan secara spesifik di dalam suatu undang-

undang dan/ atau perangkat peraturan yang lebih 

rendah derajatnya. Karakteristik yang unik ini 

telah membuat Indonesia mempunyai cukai hasil 

tembakau, cukai alkohol sulingan dan cukai atas 

minuman mengandung etil alkohol. Sebaliknya, 

dalam pajak penjualan, umumnya dasar pajaknya 

meliputi semua komoditas yang dijual, kecuali, 

yang secara tegas oleh peraturan perundangannya 

dibebaskan. Lebih lanjut sebagai konsekuensi 

logis dari sifat selectivity of coverage tersebut, 

bahwa rates-nya (baik layers maupun magnitude-

nya), ditentukan secara terpisah untuk setiap 

komoditas. Bahkan, untuk semua komoditas atau 

kelompok komoditas dapat mempunyai 

pertimbangan dasar, sasaran, dan karena itu, 

dapat mempunyai tarif cukai yang berbeda-beda 

juga. Sales tax, pada pihak yang lain, umumnya 

mempunyai tarif yang sama untuk semua 

komoditas (flat-rate). 

Kedua, discrimination in intent. Dalam 

konteks ini berbagai argumentasi dapat 

diketengahkan untuk mendukung suatu 

pembebanan atau pengenaan cukai. Meliputi, 

pertama, to control the consumption of goods yang 

dianggap immoral atau unhealthy jika dikonsumsi 

oleh masyarakat, sebagai contoh adalah 

sumptuary excises atau sin taxes atas rokok-rokok 

dan alcoholic beverages. Kedua, to internalize 
external diseconomies yang ditimbulkan sebagai 

akibat dari adanya suatu produksi atau konsumsi 

produk-produk tertentu (yang di dalam literatur-

literatur sering disebut sebagai regulatory type 
levies of pollution excises). Misalnya, cukai yang 

dikenakan atas satuan produksi besi baja dari 

sebuah pabrik baja yang berlokasi di tepi sebuah 

sungai, yang membuang waste atau limbah hasil 

produksi ke dalam sungai tersebut. Lebih lanjut 

air sungai (yang telah polluted) tersebut akan 

menjadi faktor produksi utama oleh sebuah 

pabrik bir di sebelah hilir. Dalam hal demikian 

jelas bahwa telah terjadi eksternalitas negatif 

(external diseconomies) sebagai akibat dari polusi 

yang ditimbulkan oleh kegiatan produksi pabrik 

baja dimaksud. Jika sarana fiskal yang digunakan 

untuk mengatasi hal polusi tersebut maka atas 

satuan produksi baja tersebut dapat dikenakan 

cukai. Hasil pungutan cukai setelah menjadi 

penerimaan negara, dipergunakan (ear marked) 

untuk men-subsidi pabrik bir dalam bentuk 

penyediaan mesin-mesin pembersih air. Ketiga, 

cukai juga dapat dikenakan atas barang-barang 

yang sifatnya non essensial atau atas konsumsi 

barang-barang mewah yang dari segi 

pertimbangan tertentu, jika dikonsumsi oleh 
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anggota masyarakat maka tingkat expenditures 

dari anggota masyarakat tersebut dapat dianggap 

sebagai proxies untuk tax paying capacity mereka. 

Misalnya, konsumsi atas barang-barang kosmetik, 

jewellery, minyak wangi, dan lain-lain. Keempat,  

cukai juga dapat digunakan sebagai service 
charges atas penggunaan jalan-jalan raya tertentu, 

bahkan juga cukai dapat dikenakan pada sektor 

kendaraan bermotor, seperti: motor vehicle 
licenses, registration duties, excise of tyres, vehicle 
tonnage, dan lain-lainnya. Kelima, cukai juga dapat 

dipergunakan untuk preventing waste atau 

inducing growing high yielding plants, atau, to 
improve efficiency in the use of resources. Misalnya, 

system of presumptive excise taxation di beberapa 

negara di dunia, atau the sugar excise di Jerman, di 

mana atas setiap petak tanah dengan luas area 

tertentu jika kuantitas atau kualitas produksinya 

makin menurun, maka untuk mendorong 

produksinya, cukai dapat dikenakan dengan 

degree of excise tax rates-nya yang semakin 

progresif jika hasil produksinya semakin menurun 

dan sebaliknya.  Keenam, cukai juga dapat 

didesain untuk promote employment. Misalnya, 

cukai atas rokok buatan tangan tarifnya lebih 

rendah daripada tarif cukai atas rokok buatan 

mesin. Ketujuh, cukai juga dapat digunakan untuk 

membiayai penelitian, bahkan membiayai trade 
promotion activities agar kualitas produk tertentu 

semakin meningkat dan dikenal di pasaran global. 

Misalnya, the butter levy di Amerika Serikat excises 
on agricultural products di Australia dan India. 

Kedelapan, yang tidak kalah pentingnya, sampai 

tingkat tertentu, cukai juga dapat 

diadministrasikan relatif secara lebih mudah 

dalam rangka generate revenue yang sangat 

diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

sektor publik/ pemerintah.  

Ketiga, quantitative measurement. Jika 

para pengambil kebijakan di bidang fiskal 

berbicara tentang cukai, biasanya imply the use of 
some form of physical control oleh para Excise 
Authorities yang dilakukan untuk menentukan tax 
liability, serta meyakinkan compliance with the 
law. Sebagai contoh, premises dari suatu pabrik 

rokok serta pabrik-pabrik atau tempat-tempat 

penimbunan minuman mengandung etil alkohol 

selalu closely policed oleh Excise Authorities. 

Contoh lain adalah metering device yang mencatat 

jumlah-jumlah produksi juga selalu dipergunakan 

untuk mencegah penyalahgunaan-

penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Kontrol 

fisik ini ternyata sangat bermanfaat, mengingat 

dasar pertimbangan, dasar falsafah, atau sasaran 

pengenaan cukai yang beraneka ragam, yang tidak 

semata-mata untuk kepentingan penerimaan 

negara saja. Kontrol fisik ini menjadi lengkap 

dengan adanya kewenangan Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai untuk melakukan audit atas 

pembukuan perusahaan/ pabrikan.  

Kajian yang telah dilakukan beberapa 

penulis mengenai cukai terhadap minuman 

berpemanis memberikan kesimpulan layak 

diberlakukan kebijakan pengenaan cukai terhadap 

minuman berpemanis. Ester Maria Chandra dan 

Rini Gufraeni (2009) dalam tulisannya 

menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan 

pemerintah melakukan ekstensifikasi barang kena 

cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu 

pemenuhan sifat atau karakteristik Barang Kena 

Cukai yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 

2007 yaitu merupakan barang yang konsumsinya 

harus dibatasi, peredarannya harus diawasi, 

barang yang penggunaannya menimbulkan 

dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat 

dan lingkungan serta barang yang pemakaiannya 

perlu pembebanan pungutan negara demi 

keadilan dan keseimbangan. Pemerintah 

Indonesia melakukan ekstensifikasi Barang Kena 

Cukai pada minuman ringan berkarbonasi dapat 

meningkatkan penerimaan cukai bahkan dapat 

lebih besar dibandingkan penerimaan cukai pada 

MMEA dan etil alkohol. Peningkatan penerimaan 

ini dapat dialokasikan pada program-program 

peningkatan kesehatan. 

Sementara penelitian Fachrudin (2018) 

menyimpulkan bahwa 1) Konsumsi minuman 

berpemanis semakin meningkat dan masyarakat 

kurang sadar akan bahayanya bagi kesehatan, 

sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk 

dapat mengatasi eksternalitas negatif. 2) 

instrumen pemerintah yang layak digunakan 

untuk mengatasi eksternalitas negatif adalah 

pengenaan cukai. 3) minuman berpemanis 

memenuhi sifat dan kriteria sebagai obyek cukai. 

4) berdasarkan aspek filosofis, legal, sosial 

ekonomi, referensi (best practices), dan 

operasional, minuman berpemanis memenuhi 

syarat untuk dikenakan cukai dan fisibel untuk 

diterapkan. 

  

2.2. Landasan Hukum 

Komoditas gula pernah dikenai cukai 

pada masa kolonial Belanda dengan aturan 

Ordonansi Cukai Gula (Suikeraccijns Ordonnantie, 
Stbl. 1933 No. 351).  Ordonansi ini merupakan 

warisan dari Pemerintah Hindia Belanda, tidak 

dapat memenuhi tuntutan pembangunan dan 

sebagai alat pembaharuan sosial. Hal ini karena 

pemerintah Kolonial Belanda menganggap 

Indonesia sebagai daerah jajahannya, sehingga 

penerapan undang-undangnya senantiasa 

dikaitkan dengan : 1) politik, ekonomi dan sistem 

hukum yang semata-mata untuk kepentingan 

pemerintah Kolonial Belanda; 2) kepentingan 

pemerintah Hindia Belanda yang menganggap 

Indonesia sebagai daerah jajahannya; dan 

3) Indonesia (Hindia Belanda) merupakan daerah 

eksploitasi baik sumber daya alam maupun 
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sumber daya manusianya (kerja paksa/tanam 

paksa). 

Ordonansi cukai ini memiliki beberapa 

kelemahan yang dapat diidentiifikasikan antara 

lain sebagai berikut: 1) diskriminatif; 2) objeknya 

terbatas; 3) tidak dapat memenuhi tuntutan 

pembangunan; dan 4) tidak dapat memenuhi 

perannya sebagai alat pembaharuan sosial. Oleh 

karena itu, diatur ketentuan cukai dengan 

diterbitkan Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 

tentang Cukai. Dalam undang-undang ini 

disebutkan bahwa cukai merupakan pajak negara 

yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat 

selektif serta perluasan pengenaannya 

berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai. 

Oleh karena itu, materi Undang-undang ini, selain 

bertujuan membina dan mengatur, juga 

memperhatikan prinsip: 

a. keadilan dalam keseimbangan, yaitu 

kewajiban cukai hanya dibebankan kepada 

orang-orang yang memang seharusnya 

diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang 

terkait diperlakukan dengan cara yang sama 

dalam hal dan kondisi yang sama; 

b. pemberian insentif yang bermanfaat bagi 

pertumbuhan perekonomian nasional berupa 

fasilitas pembebasan cukai; 

c. pembatasan dalam rangka perlindungan 

masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, 

dan keamanan; 

d. netral dalam pemungutan cukai yang tidak 

menimbulkan distorsi pada perekonomian 

nasional; 

e. kelayakan administrasi dengan maksud agar 

pelaksanaan administrasi cukai dapat 

dilaksanakan secara tertib, terkendali, 

sederhana dan mudah dipahami oleh 

masyarakat; 

f. kepentingan penerimaan negara, dalam arti 

fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang 

ini dapat menjamin peningkatan penerimaan 

negara, sehingga dapat mengantisipasi 

kebutuhan peningkatan pembiayaan 

pembanguna nasional; 

g. pengawasan dan penerapan sanksi untuk 

menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur 

dalam Undang-undang ini. 

Sementara itu, pengertian cukai menurut 

Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pungutan 

negara yang dikenakan terhadap barang-barang 

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik 

yang ditetapkan dalam undang-undang, dimana 

sifat atau karakteristik yang ditetapkan antara lain 

meliputi: 

a. konsumsinya perlu dikendalikan; 

b. peredarannya perlu diawasi;  

c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak 

negatif bagi masyarakat atau lingkungan 

hidup; atau 

d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan 

negara demi keadilan dan keseimbangan. 

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 39, sampai dengan saat ini cukai 

dikenakan terhadap 3 (tiga) jenis barang yaitu etil 

alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, 

dan hasil tembakau. Pada ayat (2) tertulis: 

“Penambahan atau pengurangan jenis Barang 

Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah.” Kemudian dalam penjelasan ayat 

tersebut disebutkan bahwa penambahan atau 

pengurangan jenis barang kena cukai disampaikan 

oleh pemerintah kepada alat kelengkapan DPR RI 

yang membidangi keuangan untuk mendapatkan 

persetujuan dan dimasukkan dalam Rancangan 

Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara.     

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan menyebutkan definisi pada 

pasal 1 no 13, bahwa Pelayanan kesehatan 

preventif adalah suatu kegiatan pencegahan 

terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. 

Selanjutnya pada pasal 158 disebutkan, pada ayat 

(1) bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan 

masyarakat melakukan upaya pencegahan, 

pengendalian, dan penanganan penyakit tidak 

menular beserta akibat yang ditimbulkannya. 

Pada ayat (2) tertulis, Upaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan 

pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku 

sehat dan mencegah terjadinya penyakit tidak 

menular beserta akibat yang ditimbulkan.  

Dengan demikian pengenaan cukai pada 

gula memiliki korelasi pengendalian konsumsi 

gula yang berpotensi meningkatkan risiko 

timbulnya penyakit tidak menular. Secara 

landasan hukum, Undang-Undang Cukai memiliki 

kaitan untuk pengendalian konsumsi gula lewat 

instrumen fiskal yang berkaitan dengan 

pertimbangan dalam Undang-Undang Kesehatan  

bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan 

berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, 

dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan 

sumber daya manusia Indonesia, serta 

peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa 

bagi pembangunan nasional dan setiap hal yang 

menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan 

pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan 

kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan 

setiap upaya peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat juga berarti investasi bagi 

pembangunan negara 
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2.3. Kerangka Alur Berpikir  

Dari teori tentang cukai dan telah 

tersedianya aturan hukum Undang-Undang Cukai 

dan Undang-Undang Kesehatan, dapat disusun 

kerangka alur berpikir untuk pengenaan cukai 

terhadap gula.  

Kesehatan merupakan modal dasar bagi 

manusia untuk dapat melakukan aktivitas, yang 

dalam konsep bermasyarakat dan bernegara, 

menjadi modal dasar untuk dapat melaksanakan 

pembangunan dan meraih kemajuan di berbagai 

bidang. Akan tetapi, seiring dengan adanya 

kemajuan ekonomi, muncul berbagai perubahan 

dalam persepsi dan gaya hidup yang sebagian 

berpotensi memberikan dampak buruk bagi 

kesehatan, salah satunya dalam konsumsi gula, 

baik lewat konsumsi gula saat membuat minuman 

dalam rumah tangga, makanan mengandung gula 

olahan rumah tangga, hingga konsumsi makanan 

dan minuman yang diproduksi secara masif oleh 

industri makanan dan minuman yang makin 

mendekat ke masyarakat dengan makin 

berkembangnya gerai pasar atau warung modern 

hingga ke kecamatan dan desa-desa.  

 Masyarakat baik yang berpendidikan 

rendah maupun yang berpendidikan tinggi banyak 

yang tidak memperhatikan secara ketat batasan 

asupan gula per hari, sehingga berpotensi berlebih 

dalam konsumsi gulanya. Berdasarkan data 

penelitian Riset Kesehatan Dasar Kementerian 

Kesehatan di tahun 2013, sebanyak 53,1% 

penduduk Indonesia yang berusia di atas 10 

tahun, mempunyai kebiasaan mengonsumsi gula 

berlebih. Konsumsi gula berlebihan tersebut, 

biasanya dilakukan masyarakat saat mereka 

mengonsumsi makanan dan minuman manis. 

Kementerian Kesehatan merekomendasikan 

asupan gula tidak melebihi 50 gram atau 4 sendok 

makan per orang per hari.  

Untuk mengendalikan konsumsi gula, 

maka dilakukan upaya pada sisi pembelian gula 

oleh masyarakat dengan menambahkan sejumlah 

beban pada harga gula sehingga harga gula 

menjadi lebih mahal. Dengan naiknya harga gula, 

masyarakat menjadi makin terbatas aksesnya 

untuk membeli gula dan dapat memperngaruhi 

perilaku masyarakat untuk mengonsumsi gula 

yang makin sedikit.  

Peran cukai yang meningkatkan harga 

gula berperan secara preventif dalam konsumsi 

gula masyarakat dan mengurangi risiko 

munculnya penyakit tidak menular seperti 

diabetes. Di sisi lain penerimaan cukai yang 

biasanya diterima di muka sebelum barang 

beredar di masyarakat, dananya dapat 

dimanfaatkan pada sisi kuratif untuk pengobatan  

 

 

 

pasien yang diakibatkan kelebihan mengonsumsi 

gula seperti diabetes, obesitas, dan lain-lain. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN  
Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan cara studi kepustakaan (library reasearch), 

yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca 

peraturan perundang-undangan, buku dan jenis 

literatur lainnya yang terkait pengenaan cukai dan 

komoditas gula. Dari data yang ada dibuat 

simulasi penerimaan cukai dengan beberapa 

alternatif besaran cukainya.  

Metodologi penelitian ini dilakukan 

dengan studi literatur dan mempelajari data serta 

informasi terkait penyakit diabetes melitus dan 

konsumsi gula masyarakat Indonesia. Kajian ini 

dilakukan dengan menggunakan analisis manfaat-

biaya. Ada beberapa pendekatan atau metode 

untuk menilai manfaat-biaya sebuah keputusan 

proyek, atau dalam hal ini adalah kebijakan 

pemerintah. Ada metode Net Present Value (NPV), 

Return on Investement (ROI), Payback Period (PP), 

dan Internal Rate of Return (IRR). Analisis 

manfaat-biaya di sini mengadopsi metode ROI 

yang digunakan dalam rangka mengetahui 

manfaat pengenaan cukai terhadap komoditas 

gula dan aspek biaya implementasi kebijakan 

cukai ini. Rumus metode ROI adalah:  

 
Analisis manfaat-biaya di dalam kajian ini 

menggunakan metode ROI karena lebih mudah 

untuk mengetahui manfaat dan biayanya, bahwa 

penerimaan cukai dan biaya yang dikeluarkan 

setiap tahun bisa langsung dihitung. Selain itu 

penetapan besaran tarif cukai sudah 

mempertimbangkan angka pertumbuhan ekonomi 

dan tingkat inflasi, sehingga mewakili nilai uang 

pada tahun yang bersangkutan dan dapat 

dikurangi dengan biaya riil pada tahun yang sama. 
4. HASIL PENELITIAN 

4.1. Data Gula 

Menurut Kementerian Perindustrian 

(2017), pada tahun 2016 kebutuhan gula nasional 

mencapai 6,2 juta ton terdiri dari 3 juta ton gula 

konsumsi dan gula rafinasi untuk kebutuhan 

industri makanan dan minuman sebesar 3,2 juta 

ton, sementara produksi hanya sebesar 2,2 juta 

ton. Berikut neraca gula dari Kementerian 

Perindustrian, untuk perkiraan total konsumsi 

dari tahun 2017 sampai dengan 2030. 

Tabel 4.1 

Perkiraan Konsumsi Gula Nasional 2017 – 2030  

(juta ton) 

 

 

Sumber: Kementerian Perindustrian  



 

KAJIAN PENGENAAN CUKAI TERHADAP GULA                                          Indonesian Treasury Review Vol.3, No.4, (2018), Hal.284-295  
 

                                         Budhi Setyawan 

 
Halaman 291 

 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 

konsumsi gula masih terus meningkat walaupun 

persentase kenaikannya makin kecil. Dari tahun 

2017-2018 kenaikan konsumsi sebesar 4,24 

persen, kemudian pada tahun 2022-2023 

kenaikan sebesar 3,63 persen dan pada tahun 

2029-2030 kenaikan sebesar 2,87 persen.  

Perlu diketahui juga bahwa harga jual 

gula di Indonesia dibandingkan dengan beberapa 

negara lain, harga di Indonesia jauh lebih mahal. 

Negara-negara penghasil gula terbesar dunia 

seperti India dan Brasil, bisa menjual harga gula di 

tingkat konsumen Rp3.500,-/kg.  Sementara harga 

rata-rata gula konsumsi di dalam negeri menurut 

Kementerian Perdagangan yakni Rp14.000,-/kg, 

yang kemudian pernah harga gula dijual di pasar 

paling mahal Rp12.500,-/kg. (Idris, 2017). 

 

4.2. Benchmark Pengenaan Cukai  

Ada beberapa negara yang mengenakan 

cukai terhadap gula dan barang lain yang terkait 

unsur pemanis dalam makanan atau minumannya. 

Benchmark beberapa negara yang mengenakan 

cukai terhadap banyak barang adalah sebagai 

berikut (Warta Bea Cukai, 1998): 

 

Tabel 4.2 

Negara yang Mengenakan Cukai pada Gula 

 

No Negara Barang Dikenai Cukai 

1 Finlandia  minuman ringan 

2 Perancis  gula, minuman ringan  

3 Jerman  
gula, biang gula, es 

krim, minuman ringan 

4 India  gula, minuman ringan 

5 Jepang  gula, minuman ringan 

6 Malaysia gula  

7 Singapura 
gula, tarif makanan 

dan minuman  

8 Amerika Serikat  gula  

Sumber: Warta Bea Cukai. Desember 

1998.  

 

Dari  data tersebut dapat dilihat bahwa 

memang Finlandia tidak mengenakan cukai 

terhadap gula, tetapi mengenakan cukai terhadap 

minuman ringan yang tentunya mengandung gula. 

Hal seperti ini yang dilakukan beberapa negara di 

Asean seperti Thailand,  Kamboja, Laos, dan 

Myanmar yang mengenakan cukai terhadap 

minuman ringan berpemanis.  

Malaysia dan Amerika Serikat 

mengenakan cukai terhadap gula, yang artinya 

mengenakan cukai pada barang yang memang 

memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan 

dipungut di hulu, terlepas gula tersebut 

dikonsumsi langsung atau yang menjadi bagian 

dari makanan dan minuman hasil olahan pabrik.  

Sementara negara Perancis, Jerman, India, 

Jepang, dan Singapura, selain mengenakan cukai 

terhadap gula, juga mengenakan cukai terhadap 

barang lain atau hal lain yang relevan terkait 

mengandung gula. Ini merupakan upaya 

pengendalian yang optimal, yang bisa jadi dalam 

operasionalnya dengan berbagai pengaturan 

seperti Indonesia yang mengenakan cukai pada 

etil alkohol dan minuman mengandung etil 

alkohol. 

Benchmark atau kaji-banding ini 

diperlukan untuk penguatan bagi kelayakan 

rencana pengambilan kebijakan oleh pemerintah 

agar tersedia landasan yang lebih pasti untuk 

implementasi kebijakan baru, bahwa sudah ada 

negara lain yang menerapkan kebijakan serupa 

dan memberi manfaat bagi pemerintah dan 

masyarakat di negara tersebut. Benchmark juga 

memberikan semacam pembelajaran  kepada 

pemerintah dan semua stakeholder agar lebih 

terbuka mengambil sikap “melihat ke luar” 

(outward looking) sehingga lebih adaptif terhadap 

hal baru yang mengarah pada kemajuan.  

Dari benchmark ini, dapat diartikan 

bahwa negara-negara tersebut sangat peduli 

dengan kesehatan penduduknya dan melakukan 

pengaturan lewat kebijakan cukai terhadap gula. 

Cukai ini bersifat mengatur perilaku konsumen 

dari sisi tambahan beban harga sehingga 

merupakan upaya pencegahan dan/atau 

mengurangi risiko berkembangnya penyakit 

diabetes. Indonesia perlu menerapkan kebijakan 

cukai ini karena dengan adanya bonus demografi 

diharapkan yang muncul adalah generasi yang 

sehat dan cerdas sehingga bisa produktif dalam 

proses pembangunan, bukan generasi dengan 

penyakit yang malah membebani Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

 

4.3. Analisis 

Menurut Proyeksi Penduduk Indonesia 

(BPS, 2013), hasil proyeksi menunjukkan bahwa 

jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh 

lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 

238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta 

pada tahun 2035. Walaupun demikian, 

pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk 

Indonesia selama periode 2010-2035 

menunjukkan kecenderungan terus menurun. 

Dalam periode 2010-2015 dan 2030-2035 laju 

pertumbuhan penduduk turun dari 1,38 persen 

menjadi 0,62 persen per tahun.  

Kenaikan konsumsi gula dari perkiraan 

yang disusun Kementerian Perindustrian 

menunjukkan masih besarnya peningkatan 

konsumsi gula nasional. Dari tahun 2017-2018 

kenaikan konsumsi sebesar 4,24 persen, 

kemudian pada tahun 2022-2023 kenaikan 

sebesar 3,63 persen dan pada tahun 2029-2030 

kenaikan sebesar 2,87 persen.  
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Dari perbandingan antara laju 

pertumbuhan penduduk dengan kenaikan 

konsumsi gula dapat diperoleh gambaran semakin 

tingginya konsumsi masing-masing orang per 

tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi 

gula penduduk Indonesia masih berlebih yang 

berpotensi pada risiko terkena penyakit tidak 

menular seperti obesitas, diabetes dan penyakit 

lain yang dipicu oleh konsumsi gula berlebih.  Ini 

sejalan dengan data proporsi penderita diabetes 

melitus menurut survei Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun pada 

2007 dan 2013, yang hasilnya menyatakan bahwa 

telah mengalami peningkatan dari 5,7% menjadi 

6,9% jumlah penduduk. 

Dari kondisi tersebut maka pengenaan 

cukai terhadap gula menjadi sangat penting. 

Berikut simulasi tarif cukai dan perkiraaan 

penerimaan cukai dari gula pasir dengan 

menggunakan beberapa besaran tarif spesifik dan 

persamaannya dalam tarif advalorem. Cukai 

dikenakan pada gula dengan masing-masing 

besaran Rp625,- per kg atau 5% dari harga jual 

Rp12.500,- per kg, Rp1.875,- per kg atau 15% dari 

harga jual Rp12.500,- per kg, dan Rp3.750,- per kg 

atau 30% dari harga jual Rp12.500,- per kg. 

Tabel 4.3  

Simulasi Penerimaan Cukai Gula Tahun 2018 

 
Sumber: Kementerian Perindustrian. 2017, 

(Simulasi tarif). 

 

Dari simulasi tersebut dapat diketahui 

bahwa dasar angka konsumsi adalah tahun 2018 

sebesar 6,528 juta ton gula pasir, dengan asumsi 

harga yang ditetapkan sebesar Rp12.500,- per kg. 

Harga Rp12.500,- ini dipilih dalam simulasi 

dengan asumsi pendekatan moderat atau pesimis, 

karena harga transaksi yang ada di pasaran bisa 

jadi lebih tinggi dari Rp12.500,- per kg.  

Dari tiga besaran simulasi tarif cukai 

tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa 

dengan tarif rendah dapat menghasilkan 

penerimaan cukai sebesar Rp4,08 triliun, dengan 

tarif sedang menghasilkan cukai Rp12,24 trilun, 

dan dengan tarif tinggi menghasilkan Rp24,48 

triliun. Dengan besaran tarif yang mana saja dapat 

dihasilkan penerimaan cukai yang signifikan. Hasil 

ini memang tak sebesar penerimaan cukai hasil 

tembakau yang pada tahun 2015 menghasilkan 

Rp144,8 triliun, tetapi untuk jenis barang kena 

cukai baru termasuk besar, apalagi sejak terbit 

Undang-Undang Cukai tahun 1995 dan direvisi 

tahun 2007, belum berhasil dilakukan 

ekstensifikasi barang kena cukai. 

Hasil penerimaan cukai dari simulasi tarif 

cukai dengan tarif rendah sebesar Rp4,08 triliun 

merupakan tambahan penerimaan negara yang 

cukup besar. Tarif 5% merupakan tarif yang 

sangat rendah karena dalam Undang-Undang 

Cukai pasal 5 ayat  (2) disebutkan bahwa Barang 

kena cukai lainnya (selain hasil tembakau)  

dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi: a. 

untuk yang dibuat di Indonesia:  1.150% (seribu 

seratus lima puluh persen) dari harga dasar 

apabila harga dasar yang digunakan adalah harga 

jual pabrik; atau 80% (delapan puluh persen) dari 

harga dasar apabila harga dasar yang digunakan 

adalah harga jual eceran. Untuk barang impor juga 

diberlakukan sama besaran tarifnya dengan yang 

dibuat di Indonesia. Penerimaan cukai gula 

memberi manfaat (benefit) yang signifikan bagi 

penerimaan negara sehingga turut memberikan 

penguatan kapasitas fiskal pemerintah setiap 

tahunnya yang akan masuk dalam penerimaan 

cukai dalam APBN.  

Timbulnya biaya (cost) dari penyiapan 

kajian pengenaan cukai gula  sampai dengan 

implementasi di lapangan memerlukan anggaran 

dari pemerintah. Dengan asumsi kajian tersebut 

dilakukan dengan beberapa kali pertemuan, 

termasuk dengan rapat antar kementerian, 

kunjungan lapangan atau studi banding, hingga 

penyusunan naskah akademis dan pengajuan 

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ke DPR, 

maka dapat diperkirakan bahwa biayanya masih 

termasuk kecil. Biaya yang dikeluarkan tidak 

mungkin mencapai angka triliun, dan 

diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp3 

miliar pada tahun persiapan atau tahun ke-0.  

Tabel 4.4 

Manfaat-Biaya Cukai Gula 2018 - 2020 

 
 

Rincian Biaya dan 

Manfaat 

Tahun 

ke-0 

(Rp) 

(Jutaan) 

Tahun 

ke-1 

(Rp) 

(Jutaan) 

Tahun 

ke-2 

(Rp) 

(Jutaan) 

Tahun 

ke-3 

(Rp) 

(Jutaan) 

Rincian Biaya 

Rapat, FGD, 

Konsinyasi 

Studi Banding 
Penyusunan Laporan  

Penyusunan 

Peraturan 

Pemerintah, 

Peraturan Menteri 

Keuangan, Peraturan 

Direktur Jenderal  

Aplikasi Sistem Cukai 
Sosialisasi Peraturan 

Perawatan Aplikasi 
Sistem Cukai  

Cetak Pita Cukai  

 

 

660 

500 

250 
640 

 

 

350 

600 

 

 

 

 

 

 
400 

 

 

 

 

100 

97.920 

 

 

 

 
450 

 

 

 

 

125 

108.736 

 

 

 

 

 
500 

 

 

 

 

150 

120.309 

Total Biaya (TB) 3.000 98.420 109.311 120.959 

Rincian Manfaat 

Penerimaan cukai 

gula 

 

 

 

4.080.00

0 

 

4.247.50

0 

 

4.423.125 

Total Manfaat (TM)   4.080.00

0 

4.247.50

0 

4.423.125 

Proceed (Selisih TM 

dan TB) 

 3.981.58

0 

4.138.18

9 

4.302.166 

         Sumber: Simulasi penerimaan cukai dan 

perkiraan biaya. 

 

Rincian biaya merupakan perkiraan biaya 

satuan kegiatan oleh pemerintah dikalikan dengan 

frekuensi pelaksanaan kegiatan yang diperlukan. 

Frekuensi pelaksanaan kegiatan sudah 
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mempertimbangkan bahwa tidak mudah 

membuat kebijakan baru yang berdampak pada 

daya beli masyarakat, sehingga rapat diperkirakan 

5 kali, Focus Group Discussion (FGD) dan 

konsinyasi 5 kali. Penyusunan Peraturan 

Pemerintah diikuti dengan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal 

Bea dan Cukai (Perdirjen BC) juga melalui 

beberapa kali rapat antar instansi. Untuk 

sosialisasi peraturan dilakukan di 4 (empat) kota 

yang dianggap representatif terkait adanya barang 

kena cukai yang baru. Sementara perawatan 

aplikasi sistem dan pencetakan pita cukai rutin 

dilakukan pada tiap tahun pelaksanaan 

pemungutan cukai gula. Pada tahun ke-1 sampai 

dengan ke-3 biaya yang muncul adalah 

penyusunan PMK dan Perdirjen BC, perawatan 

aplikasi sistem cukai serta pencetakan pita cukai 

dengan mempertimbangkan jumlah produksi gula 

dan harga satuan keping pita cukai.  

Dengan pendekatan mengadopsi metode 

Return on Investment (ROI), maka dapat diketahui 

hasil ROI untuk implementasi kebijakan cukai gula 

dalam 3 (tiga) tahun adalah : 

((Rp12.421.935,- – Rp331.690,-)/Rp331.690,- ) X 

100% = 3.645%.  

Hasil ini sangat besar yang  menunjukkan bahwa 

pengenaan cukai terhadap gula akan memberikan 

penerimaan negara yang sangat tinggi dibanding 

investasi atau biaya yang dikeluarkan.  

Terkait dampak yang mungkin timbul 

terkait kebijakan cukai gula ini pada sisi industri 

gula dan tenaga kerja, maka dapat ditempuh cara 

earmarking atau seperti dana bagi hasil dari 

sebagian penerimaan cukai untuk menanggulangi 

dampak pelemahan industri dan pemutusan 

hubungan kerja. Untuk earmarking cukai sampai 

dengan saat ini yang sudah dilakukan adalah dana 

bagi hasil untuk cukai hasil tembakau dari 

penerimaan cukai yang diatur pelaksanaannya 

dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dan 

bagi hasil tersebut juga bisa dimanfaatkan di 

bidang kesehatan, baik untuk pengobatan maupun 

pencegahan melalui cara promosi kesehatan oleh 

Kementerian Kesehatan.  

Dari perhitungan simulasi dan analisis di 

atas dapat diketahui bahwa pengenaan cukai 

terhadap gula memberikan hasil  positif dalam 

analisis manfaat-biaya dan jumlah cukai yang 

signifikan untuk menambah penerimaan 

perpajakan sehingga meningkatkan kemampuan 

pemerintah untuk membiayai pembangunan.  

Memang perlu mempertimbangkan 

elastisitas permintaan komoditas gula, meskipun 

ada penelitian yang memberikan hasil bahwa 

perubahan harga bersifat inelatis. Terkait hal ini 

ada penelitian  oleh Triyani (2016), menyatakan 

bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

permintaan gula di Indonesia, salah satunya faktor 

kenaikan harga domestik gula. Dalam kajiannya 

tertulis bahwa koefisien harga gula domestik 

bernilai positif, yang artinya harga gula domestik 

mempunyai hubungan positif terhadap 

permintaan gula dalam jangka panjang. Semakin 

tinggi harga gula, maka permintaan gula Indonesia 

semakin meningkat. Hal ini berlawanan dengan 

teori ekonomi yaitu, apabila harga semakin tinggi 

maka diikuti dengan permintaan yang menurun 

(ceteris paribus). Nilai probabilitas t-statistik dari 

variabel harga sebesar 0.0416 menunjukkan 

pengaruh yang signifikan dari harga terhadap 

konsumsi pada tingkat signifikansi sebesar 5%, 

Namun dalam jangka panjang masyarakat tetap 

mengonsumsi gula dengan harga yang semakin 

tinggi. Hal tersebut terjadi, karena gula 

merupakan barang kebutuhan pokok sehingga 

elastisitas harga sendiri (own-price elasticity) 

untuk permintaan gula bersifat in-elastis 

(Sugianto, 2007; Yusbar, dkk, 2010).  

Gula merupakan salah satu komoditas 

yang dikelompokkan ke dalam komoditas pangan 

penting oleh Badan Ketahanan Pangan 

Kementerian Pertanian, termasuk salah satu dari 

sembilan bahan pangan yang disusun oleh Badan 

Pusat Statistik, dan sebagai komoditas yang sangat 

sering dibahas dalam Tim  Koordinasi  Stabilisasi 

Pangan  Pokok sebagai amanat Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pasal 55 

ayat (1), bahwa Pemerintah berkewajiban 

melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan 

Pokok di tingkat produsen dan konsumen. Hal ini 

menjadi tidak mudah untuk diterapkan tanpa 

konsep yang jelas dan bermanfaat, karena bisa 

jadi masyarakat memiliki resistensi atau 

penolakan, sehingga diperlukan strategi 

pendekatan yang intensif dan terus menerus. 

Selain itu, harga gula yang termasuk tinggi di 

Indonesia memerlukan pemikiran strategis 

lainnya, misalnya pemberian kemudahan atau 

insentif fiskal bagi produk pemanis selain gula 

tebu yang dinilai lebih aman bagi kesehatan. Jika 

hal ini dilakukan dapat memacu pertumbuhan 

industri yang bisa menyerap tenaga kerja dan 

menghasilkan gula atau pemanis yang lebih aman 

bagi kesehatan masyarakat.   

 

4.4. Mekanisme Pelunasan Cukai 

Dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 

2007, pada pasal 7 ayat (1) tertulis: “Cukai atas 
barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, 
dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai 
dari pabrik atau tempat penyimpanan.” Sedangkan 

pelunasan cukai atas barang impor diatur pada 

ayat (2): “Cukai atas barang kena cukai yang 
diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai 
diimpor untuk dipakai.” 

Tentang cara pelunasan cukainya diatur 

pada ayat (3), dilaksanakan dengan: a. 

pembayaran; b. pelekatan pita cukai; atau c. 

pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. 
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Terkait dengan gula, mekanisme 

pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara 

pelekatan pita cukai pada kemasannya, yang bisa 

disiapkan dalam kemasan per 1 kg, 2 kg, dan 

seterusnya yang dianggap masih ringan atau tidak 

menyulitkan saat dibawa. Dengan cara ini maka 

selain pelunasan cukainya terlaksana, juga ada 

jejak transaksi pelunasan yang tercantum pada 

kemasan gula yang dijual sehingga memudahkan 

petugas Bea dan Cukai untuk melaksanakan 

operasi penegakan hukum cukai di lapangan. 

Sedangkan untuk impor barang jadi gula, maka 

pelunasan dengan pita cukai dilakukan oleh 

importir bersamaan dengan pembayaran bea 

masuk dan pungutan lain dalam rangka impor di 

kantor Bea dan Cukai pemasukan barang tersebut. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN  
Berdasarkan analisis yang dilakukan 

dengan data minimal yang tersedia dari 

Kementerian Perindustrian  pada posisi pesimis 

dengan tarif minimal, maka potensi cukai dari 

konsumsi gula memberikan penerimaan cukai 

yang signifikan. Jika diperoleh data yang lebih 

detail seluruh konsumsi gula, maka akan 

diperoleh angka penerimaan cukai yang lebih 

besar lagi.  Dari sisi manfaat-biaya, penelitian ini 

memberikan hasil positif dan layak diterapkan 

kebijakan pengenaan cukai terhadap gula. Dari sisi 

keterpengaruhan harga terhadap permintaan gula, 

ada penelitian sebelumnya yang menyimpulkan 

bahwa dalam jangka panjang kenaikan harga tidak 

berpengaruh pada sisi permintaan. Karena gula 

merupakan bahan pangan pokok, yang memang 

dibutuhkan sehari-hari, maka termasuk barang 

inelastis.  

Disarankan untuk dilakukan kajian yang 

lebih komprehensif mengenai pengenaan cukai 

terhadap gula dengan mengundang kementerian 

lain yang terkait. Selanjutnya dapat 

dikomunikasikan kepada DPR mengenai kajian 

tersebut karena untuk penambahan barang kena 

cukai harus melalui mekanisme penerbitan 

Peraturan Pemerintah dan mendapat persetujuan 

DPR seperti diatur pada pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1995 tentang Cukai. 

Dst. ________________________________________________ 

 

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN  
Penelitian ini menunjukkan bahwa cukai 

merupakan instrumen yang sangat penting untuk 

pengendalian konsumsi gula. Dari berbagai teori, 

cukai sebagai instrumen fiskal sangat efektif untuk 

pengendalian konsumsi dibanding instrumen lain 

yang nonfiskal, meskipun untuk barang konsumsi 

inelastis mesti dengan tarif yang tinggi untuk 

mendapat hasil yang signifikan. Akan tetapi dari 

sisi fiskal, penerimaan cukai dari gula 

memberikan hasil yang cukup besar.  

Gula merupakan komoditas bahan pokok 

yang dikonsumsi secara luas oleh masyarakat dan 

bukan barang yang dikenai cukai, sehingga akan 

ada perubahan saat menjadi barang kena cukai. 

Beberapa implikasi yang timbul dari pengenaan 

cukai gula tersebut antara lain: 1) implikasi 

terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 

mempersiapkan perangkat dalam implementasi 

pengenaan cukai pada gula, 2) implikasi terhadap 

pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 

bertambahnya pekerjaan pengenaan cukai pada 

gula, 3) implikasi terhadap Badan Kebijakan Fiskal 

untuk melakukan penyesuaian penyusunan tarif 

cukai gula dalam rentang waktu tertentu, 4) 

implikasi terhadap Pemerintah untuk 

menyesuaikan pengaturan harga gula sebagai 

bahan pangan pokok, dan 5) implikasi terhadap 

masyarakat sebagai konsumen gula yang akan 

menyesuaikan dalam pola belanjanya.   

1) Implikasi terhadap Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai untuk mempersiapkan perangkat 

dalam implementasi pengenaan cukai pada 

gula, karena dengan bertambahnya objek 

barang kena cukai sehingga diperlukan 

penyesuaian pada program sistem aplikasi 

cukai yang selama ini baru untuk 3 (tiga) jenis 

barang kena cukai.  

2) implikasi terhadap pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai untuk bertambahnya 

pekerjaan pengenaan cukai pada gula, 

sehingga pegawai dituntut untuk paham dan 

melakukan penyesuaian dalam jenis dan 

volume pekerjaannya terkait dengan 

bertambahnya barang kena cukai.  

3) implikasi terhadap Badan Kebijakan Fiskal 

untuk melakukan penyesuaian penyusunan 

tarif cukai gula dalam rentang waktu tertentu, 

baik pengenaan dengan sistem tarif 

advalorem maupun spesifik memerlukan 

penyesuaian besaran tarif cukai yang optimal 

untuk pengendalian konsumsi dan 

penerimaan cukai.  

4) implikasi terhadap Pemerintah untuk 

menyesuaikan pengaturan harga gula sebagai 

bahan pangan pokok, karena sebelum dikenai 

cukai diatur harganya yang diarahkan pada 

harga terjangkau sedangkan ketika menjadi 

barang kena cukai ada perubahan pengaturan 

agar barang tidak terlalu murah dan ada 

unsur pengendaliannya dalam peredaran 

komoditas gula.  

5) implikasi terhadap masyarakat sebagai 

konsumen gula yang akan menyesuaikan 

dalam pola belanjanya, karena dengan 

meningkatnya harga, konsumen akan 

membuat pola baru untuk penyesuaian 

belanjanya yang bisa jadi berkurang belanja 
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gula dan lebih prioritas pada kebutuhan yang 

dianggap lebih pokok.   

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena 

hanya menganalisis salah satu jenis gula yaitu gula 

pasir atau gula putih, sementara gula yang 

dikonsumsi masyarakat ada beberapa jenis lagi 

seperti gula tebu, gula kelapa, dan gula aren. Juga 

belum menghitung dampak negatif secara terukur 

terkait kebijakan cukai ini karena memerlukan 

survei lapangan yang lebih komprehensif dan 

membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. 

Keterbatasan lain adalah data yang diacu adalah 

yang disusun oleh Kementerian Perindustrian, 

sementara data yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Pertanian, Kementerian 

Perdagangan dan lembaga lain bisa berbeda 

sehingga akan memberikan hasil kajian yang 

berbeda. 
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 The growth of corruption in Indonesia, is not an ordinary crime, but 

extraordinary crime, considering its complexity and negative effects. In its 

eradication takes effort in extraordinary measure. The problem in eradicating 

corruption is the number of procedures that must be passed and length of time 

required to prove criminal act of corruption that makes it difficult for return of 

state assets that have been stolen. This research discusses how the application of 

asset forfeiture in UNCAC 2003 as an alternative application of criminal law to 

fight against corruption as an effort to restore the state losses. This research uses 

normative juridical approach and qualitative descriptive analysis. This research

aims to describe state losses, differences of asset forfeiture and criminal law, and 

how asset forfeiture applied in Indonesia to recovery of state losses. The results 

of this research conclude that asset forfeiture is one of instruments can be 

applied in Indonesia in order to return the stolen state money, as the consept of 

state finances in the recovery of state losses other than administrative, civil, or 

criminal sanctions. This research recommend that asset deprivation may be 

liable to  criminal offender in circumstances  where its not possible to use 

criminal forfeiture. 

  

ABSTRAK  

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat dikatakan tidak lagi 

merupakan kejahatan biasa, akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang 

sangat luar biasa, mengingat kompleksitas serta efek negatifnya. Untuk itu 

dalam pemberantasannya diperlukan upaya dengan cara-cara yang luar biasa 

juga. Permasalahan dalam pemberantasan korupsi adalah banyaknya 

prosedur yang harus dilalui dan lamanya waktu yang diperlukan dalam 

membuktikan tindak pidana korupsi sehingga terkadang menyulitkan 

pengembalian aset negara yang telah dicuri. Penelitian ini membahas 

bagaimana penerapan perampasan aset berdasarkan ketentuan United Nations 

Convenant Againts Corruption (UNCAC) tahun 2003 sebagai alternatif selain 

penerapan hukum pidana untuk melawan korupsi sebagai upaya pemulihan 

kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kerugian negara, perbedaan penerapan perampasan aset 

dan hukum pidana, dan bagaimana perampasan aset diterapkan di Indonesia 

dalam proses pemulihan kerugian negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa perampasan aset merupakan salah satu instrumen yang dapat 

diterapkan di Indonesia dalam rangka mengembalikan uang negara yang telah 

dicuri, sebagaimana konsep keuangan negara dalam pemulihan kerugian 

negara selain adanya sanksi administratif, perdata, ataupun pidana.

Rekomendasi atas hasil penelitian ini bahwa perampasan aset ini dapat 

dikenakan kepada seorang pelaku kejahatan dalam keadaan yang tidak 

memungkinkan untuk menggunakan jalur pidana. 

KATA KUNCI: 

extraordinary crime 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Langkah penindakan dan pengenaan hukuman 

kepada para pelaku kejahatan terus berevolusi 

seiring dengan perkembangan metode kejahatan 

itu sendiri khususnya kejahatan finansial secara 

ilegal termasuk tindak pidana korupsi. Saat ini 

tindakan pemidanaan untuk menangkap para 

pelaku kejahatan agar mendapatkan efek jera 

melalui pengenaan hukuman kurungan atau 

penjara berangsur-angsur mulai menemui 

kegagalan demi kegagalan sehingga dipandang 

tidak terlalu efektif untuk diterapkan. Hal ini 

memunculkan pergeseran metode dalam upaya 

menanggulangi tindak kejahatan finansial yang 

semula diarahkan untuk mengejar pelaku tindak 

kejahatan menjadi melakukan pengejaran terhadap 

aset atau keuntungan ilegal dari kejahatan itu 

sendiri. 

Hal ini menjadi salah satu kaidah yang diatur 

kemudian diformalkan dalam ketentuan United 

Nations Convenant Againts Corruption (UNCAC) 

tahun 2003. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang 

mengharuskan semua Negara Pihak untuk 

mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan 

yang dianggap perlu sehingga perampasan aset 

hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana 

dalam kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat 

dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau 

tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang 

lainnya. Perampasan aset merupakan strategi 

untuk melakukan pemulihan atas kerugian yang 

diderita oleh negara akibat gratifikasi, 

penyalahgunaan dana publik, dan korupsi. 

Indonesia, sebagai salah satu negara pihak dalam 

UNCAC sebagaimana yang diformalkan dalam 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Pengesahan United Nations Convenant Againts 

Corruption,2003, diwajibkan mengambil langkah-

langkah untuk melaksanakan ketentuan dalam 

konvensi tersebut dengan tetap 

mempertimbangkan kedaulatan nasional (Saputra, 

2017).1  

 Upaya mengambil kembali aset hasil tindak 

pidana, pada umumnya hanya dapat dilaksanakan 

jika pelaku kejahatan baik sebagai tersangka atau 

terdakwa yang oleh pengadilan telah dinyatakan 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan suatu tindak pidana. Mekanisme ini 

sering kali sulit diterapkan misalnya karena tidak 

ditemukan pelaku, pelaku meninggal atau adanya 

halangan lain yang mengakibatkan pelaku 

                                                 
1 Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Prampasan Aset 

Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset 

Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, 

diakses dari  https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-

publik/ tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-

tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-

dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia, pada tanggal 4 

April 2018 pukul 19.30 WIB. 

kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan di 

sidang pengadilan atau karena tidak ditemukannya 

bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke 

pengadilan. Sehingga diperlukan Undang-undang 

yang memungkinkan dilakukannya perampasan 

aset tanpa pemidanaan atau yang dikenal dengan 

istilah Non Conviction Based (NCB) Forfeiture 

(Husein, 2009).2 

Terkait ketentuan perampasan aset tanpa 

tuntutan pidana, Indonesia telah menyusun usulan 

produk hukum berupa Rancangan Undang-undang 

(RUU) Perampasan Aset ke DPR sejak tahun 2012 

melalui pembuatan Naskah Akademis. Secara 

umum, materi muatan RUU Perampasan Aset 

dianggap sangat revolusional dalam proses 

penegakan hukum atas aset perolehan dari hasil 

kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 

(tiga) perubahan paradigma dalam penegakan 

hukum pidana. Yakni pertama, pihak yang didakwa 

dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek 

hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset 

yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme 

peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan 

adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, 

terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan 

sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan 

terhadap pelaku kejahatan lainnya (Saputra, 

2017).3 

Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah 

digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya 

pemulihan aset hasil kejahatan khususnya tindak 

pidana korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih 

efektif. Namun dalam penerapan Perampasan Aset 

dengan adanya pergeseran nilai kebenaran materil 

tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi 

sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas 

asal-usul harta kekayaan, maka pemerintah harus 

menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan 

sama sekali tidak membuktikan kesalahan 

seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa 

suatu aset merupakan hasil kejahatan (Saputra, 

2017).4 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan 

beberapa pokok masalah yang akan diteliti sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah pelaksanaan perampasan aset 

berdasarkan Non-Conviction Based (NCB) 

Asset Forfeiture dalam pemulihan kerugian 

negara? 

                                                 
2  Yunus Husein, “StAR Initiative dan Peran PPATK dalam 

Asset Recovery”, Disampaikan pada Diskusi Implementasi 

Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative Dalam 

Pembahasan Tindak Pidana Korupsi yang 

diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), 

Jakarta, 28 Januari 2009, hal. 16 
3  Refki Saputra, Loc.Cit. 
4  Ibid. 
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2. Bagaimana upaya pemulihan kerugian negara 

dalam pengelolaan keuangan negara? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengkaji pelaksanaan hukum publik, 

khususnya terhadap penerapan perampasan aset 

berdasarkan Non-Conviction Based (NCB) Asset 

Forfeiture atas tindak pidana korupsi, sehingga 

diharapkan dapat memperlihatkan kerangka 

hukum terkait dengan penyelenggaraan suatu 

sistem perampasan aset hasil korupsi yang 

ditujukan untuk melakukan pemulihan kerugian 

negara yang berdampak pada kepentingan publik 

itu sendiri. 

Secara teoritis, selain untuk memperjelas 

kajian pembidangan hukum publik dalam konteks 

penerapan non-conviction based asset forfeiture, 

penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah pemikiran hukum dan/atau bahkan 

mengembangkan sistem hukum nasional itu 

sendiri agar dapat mengakomodasi keberadaan 

sistem perampasan aset hasil korupsi untuk 

kepentingan bangsa dan negara di masa kini 

maupun masa mendatang. 

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini 

adalah untuk menjawab pokok permasalahan, 

namun dengan mengemukakan suatu formulasi 

tentang sejauh mana penerapan perampasan aset 

hasil korupsi dan konsekuensi hukumnya, maka 

sangat diharapkan penelitian ini akan dapat 

memberikan manfaat praktis yang lebih 

implementatif agar seluruh masyarakat baik yang 

berdisiplin ilmu hukum maupun non-hukum dapat 

mengetahui sejauh mana konsekuensi hukum 

terhadap penerapan perampasan aset hasil korupsi 

khusunya terhadap para pelaku yang telah 

melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia, 

maupun memiliki kekebalan diplomasi. 

 

2. KERANGKA TEORI DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1. Korupsi 

Korupsi dalam bahasa latin disebut Corruptio – 

corruptus, dalam bahasa Belanda disebut corruptie, 

dalam bahasa Inggris disebut corruption, dan 

dalam bahasa Sansekerta yang tertuang dalam 

Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah 

corrupt menunjukkan kepada perbuatan yang 

rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang 

disangkutpautkan dengan keuangan. Hakekat 

korupsi menurut Word Bank adalah ”An abuse of 

public power for private Gains”. Sedangkan menurut 

Transparency International definisi korupsi adalah 

: “corruption involves behavior on the part of 

officials in the public sector, wether politicans or 

civil servants, in which they improperly and 

unlawfully enrich themselves, or those close to them, 

by the misuse of the public power entrusted them” 

(Agustiartono, 2016).5 

L Bayley menyatakan bahwa korupsi 

dikaitkan dengan penyuapan yang berkaitan 

dengan penyalahgunaan wewenang atau 

kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan 

mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan 

pribadi. Lebih lanjut bagaimana korupsi terjadi 

dirumuskan sebagai berikut:  

C = M + D – A 

dimana C = Corruption; M = Monopoly (monopoli 

kekuasaan); D = Discretionary Power (Kebebasan 

memilih atau menentukan dari penjabat); dan A = 

Accountability (akuntabilitas).  

Sehingga secara matematis timbulnya korupsi 

merupakan fungsi dari penjumlahan monopoli 

kekuasaan ditambah dengan kewenangan 

dikurangi akuntabilitas. Semakin besar M dan D 

akan memperbesar kemungkinan korupsi, 

sebaliknya bila A semakin besar maka 

kemungkinan korupsi akan semakin kecil (Husein, 

2010).6 

Dalam suatu kepustakaan tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara seorang ahli 

menyatakan bahwa “corruption is a mis-used of 

public fund”. Dari pernyataan tersebut terdapat dua 

unsur yang dapat digunakan sebagai acuan dalam 

mendefinisikan korupsi. Pertama adalah adanya 

public fund; kedua adalah adanya suatu 

keadaan/akibat, yaitu mis-used. Dalam kaitan ini, 

yang dimaksud dengan public fund adalah 

anggaran negara bukan “dana masyarakat” 

sebagaimana berbagai phak mengartikannya. Hal 

ini terkait dengan kedalaman makna dan akibat 

yang diderita oleh negara sebagai 

penanggungjawab kepentingan rakyat. Sedangkan 

kata “mis-used” kemudian dapat diartikan secara 

harfiah dengan penggunaan “secara salah” yang 

kemudian dipertajan menjadi istilah “abuse” 

(Sujanto, 2015a).7 

Menurut Herman F. Woltring dan Hiroyuki 

Shinkai, yang termasuk lingkup korupsi antara lain 

: 

                                                 
5 Ariawan Agustiartono, Pemisahan Kewenangan dalam 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. Disampaikan 

pada Seminar Hukum Keuangan Negara dengan tema 

“Pemisahan Kewenangan Dalam Perspektif Hukum 

Keuangan Negara dan Penyelesaian Tindak Pidana 

Korupsi”, Manokwari, 28 Januari 2016. 
6 Husein, Yunus, Tindak Pidana Korupsi. Handout 

Perkuliahan, Tidak dipublikasikan, Universitas 

Indonesia.2010. 
7 Siswo Sujanto, Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut 

Undang-undang Keuangan Negara dan Penyelesaian 

Kasus Korupsi. Disampaikan pada Seminar Hukum 

Keuangan Negara dengan tema “Diskresi Keuangan dan 

Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Penyelesaian 

Tindak Pidana Korupsi”, Jakarta, 23 Desember 2015. 
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1. Bribery, which refers to conventional bribery of 

and by public officials, in other words, corruption 

in a narrow sense; 

2. Abuse of office, which is a wider concept and 

includes nepotism, patronage, legislative and/or 

bureaucratic conflict of interest, the wrongful 

awarding of governmental contract, lying to the 

media, improper election campaign finance; and 

3. Business corruption, which includes kick backes, 

fraud and embezzlement in the private sector 8. 

Terlepas dari pengertian di atas, tetapi secara 

yuridis pengertian korupsi dan jenisnya telah 

dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan Undang-undang sebelumnya, yaitu 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam 

pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya 

terbatas kepada perbuatan yang memenuhi 

rumusan delik dapat merugikan keuangan Negara 

atau perekonomian Negara, tetapi meliputi juga 

perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan 

delik, yang merugikan masyarakat atau orang 

perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat 

dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Kelompok delik yang dapat merugikan 

keuangan Negara atau perekonomian Negara, 

(sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan 

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi). 

2. Kelompok delik penyuapan, baik yang bersifat 

aktif (yang menyuap) maupun yang bersifat 

pasif (yang disuap) serta gratifikasi, 

(sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan 

ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, 

Pasal 12 huruf a, b, c , dan d, serta Pasal 12B 

ayat (1) dan ayat (2)  Undang-undang Nomor 

31 Tahun 1991 jo. Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi). 

3. Kelompok delik penggelapan, (sebagaimana 

diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 

4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan 

(knevelarij, extortion). (sebagaimana diatur 

dalam Psal 12 huruf e dan huruf f Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 

5. Kelompok delik pemalsuan. (sebagaimana 

diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo. Undang-undang Noor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi). 

                                                 
8 Ariawan Agustiartono. Loc.Cit. 

6. Kelompok delik yang berkaitan dengan 

pemborongan, leveransir dan rekanan. 

(sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan 

ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) 

(Agustiartono, 2016).9 

Terdapat beberapa karekteristik khusus dalam 

tindak pidana korupsi antara lain: 

1. Extraordinary crime. Disebut extraordinary 

crime karena bisa berdampak pada masyarakat 

hingga level terbawah. 

2. Victimless crime. Kejahatan tanpa korban, 

hampir mirip seperti narkotika. Jadi dalam 

kejahatan seperti ini, si pelaku merupakan 

korban juga, sehingga agak susah 

ditindaklanjuti. 

3. Economically motivated crime. Korupsi ini 

motivasinya murni ekonomi sehingga 

direncanakan, dan bisa jadi sangat mungkin 

terorganisir dan terkait dengan kejahatan 

lainnya. 

4. Melibatkan dan memuaskan banyak pihak. Ini 

artinya saksi dalam tindak pidana korupsi bisa 

jadi sangat mungkin dia adalah pelaku juga, 

karena melibatkan banyak orang dan 

memuaskan semua pihak (everybody is happy, 

jadi business as usual). Hal ini menyebabkan 

kerumitan dari pembuktian korupsi.  

5. Gerakan tutup mulut (code of silent). Biasanya 

karena semuanya puas, semua tutup mulut, 

sehingga ada upaya whistle blower system dalam 

pemberantasan korupsi.  

6. Pelakunya adalah orang-orang yang profesional 

di bidangnya sehingga mereka 

menyembunyikan aset-asetnya, dan ada lintas 

jurisdiksi (Adiharsa, 2017).10 

Perkembangan tindak pidana korupsi di 

Indonesia, baik dari sisi kuantitas maupun sisi 

kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi 

tidak lagi merupakan kejahatan biasa (ordinary 

crimes), akan tetapi sudah merupakan kejahatan 

yang sangat luar biasa (extraordinary crimes) 

mengingat kompleksitas serta efek negatifnya. 

Untuk itu dalam pemberantasannya diperlukan 

upaya dengan cara-cara yang luar biasa juga 

(extraordinary measure). Diakuinya korupsi 

sebagai transnational crime, maka Pemerintah 

Indonesia berkomitmen untuk memberantas 

korupsi bersama negara-negara di dunia, 

dibuktikan dengan meratifikasi Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi 

(United Nations Convention Against Corruption, 

                                                 
9 Ibid. 
10 Arief Adiharsa, Peran Ahli KN dalam Pemenuhan Unsur 

Tindak Pidana Korupsi. Disampaikan pada Fosus Group 

Discussion dengan tema “Forum Koordinasi Keuangan 

Negara”, Jakarta, 2 November 2017. 
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UNCAC 2003) melalui Undang-undang No. 7 tahun 

2006 (Peran KPK dalam Indonesia Anti-Corruption 

Forum, 2016).11 

Masih terdapat beberapa hal yang perlu 

ditingkatkan dan menjadi perhatian dalam 

memberantas korupsi, yaitu: 

1. Political Will yang rendah; 

2. Law Enforcement masih bersifat diskriminasi 

(dilaksanakan tidak konsisten)  ; 
3. Law Reform – Undang-undang yang perlu 

dibuat : Undang-undang Perlindungan Saksi 

dan Pelapor dan Undang-undang Kebebasan 

Mendapatkan Informasi; 

4. Koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian; 

5. Praktek Usaha – Pengusaha masih mau 

menyuap; 

6. Pers yang tidak Independen; 

7. Lemahnya Civil Society; 
8. Kerjasama International (Ekstradisi)  ; 
9. Rendahnya tingkat gaji (penyelenggara negara) 

(Husein, 2010). 12 

2.2. Non-Conviction Based (NCB) Asset 

Forfeiture: Perampasan Aset Tanpa 

Pemidanaan  

Secara umum terdapat dua jenis pendekatan 

hukum yang digunakan secara internasional 

terhadap hasil tindak pidana dan sarana yang 

digunakan yaitu Perampasan Aset tanpa 

Pemidanaan melalui jalur Perdata (NCB asset 

forfeiture) dan Hukum Pidana (criminal forfeiture). 

Perbedaan yang paling utama adalah pada criminal 

forfeiture menuntut adanya percobaan tindak 

pidana dan delik tindak pidana, di mana NCB asset 

forfeiture tidak memerlukannya. Beberapa 

prosedur yang berbeda antara kedua sistem 

tersebut diuraikan pada tabel berikut (Greenberg, 

2010): 13 

 

Unsur 

Perbedaan 

Criminal 

Forfeiture 

NCB Asset 

Forfeiture 

Tindakan 

(action) 

Terhadap 

orang  

(in personam): 

bagian dari 

tindak pidana 

terhadap 

orang 

Terhadap suatu 

benda (in rem): 

tindakan 

pengadilan 

dilakukan oleh 

pemerintah 

terhadap suatu 

benda.  

                                                 
11 Peran KPK dalam Indonesia Anti-Corruption Forum. 

(2016). diakses dari 

https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/peran kpk-

dalam-indonesia-anti-corruption-forum, pada tanggal 4 

April 2018 pukul 19.00. 
12  Yunus Husein, Loc.Cit. 
13  Theodore S. Greenberg, et.al. (2010). Stolen Asset 

Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction 

Based Asset Forfeiture. diakses dari 

http://www.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/.../Stole

n_Assest_Recovery, diunduh 10 April 2010. 

Kapan 

waktu 

pelaksanaan 

Pada saat 

terjadi kasus 

tindak pidana 

Dapat dilakukan 

sebelum, pada 

saat, atau setelah 

tindak pidana, 

maupun saat 

tidak terjadi 

tindak pidana 

terhadap 

seseorang. 

Pembuktian 

tindak 

pidana 

Memerlukan 

pembuktian 

tindak pidana. 

Harus 

dibuktikan 

terjadi tindak 

pidana “antara 

keterangan 

saksi” dan 

“tindak pidana 

yang terjadi” 

Tidak 

memerlukan 

pembuktian 

tindak pidana. 

Tindak pidana 

dibuktikan 

dengan 

“keseimbangan 

probabilitas” 

standar 

pembuktian. 

Hubungan 

antara 

pengadilan 

dan tindak 

pidana 

Berdasarkan 

obyek dan 

berdasarkan 

nilai dalam 

masyarakat 

Berdasarkan 

obyek 

Aspek atau 

subyek 

hukum  

Kepentingan 

penguasa atau 

pemilik 

terhadap 

properti 

Properti itu 

sendiri, 

meskipun 

berada pada 

pemilik yang 

tidak bersalah 

Yurisdiksi 

atau wilayah 

hukum 

Hukum privat 

dan hukum 

publik 

Hukum privat 

dan hukum 

publik 

NCB asset forfeiture memastikan bahwa 

keuntungan dari penggunaan properti secara 

melawan hukum tidak lagi berada pada pelaku 

tindak pidana dan modal yang dibutuhkan untuk 

tindak pidana selanjutnya dipindahkan, untuk 

mencegah dampak negatif yang lebih jauh dalam 

masyarakat. Dalam kasus tindak pidana, seperti 

fraud atau korupsi, NCB asset forfeiture 

memperbolehkan negara untuk berpihak kepada 

korban, untuk menyita keuntungan dari pelaku, 

dan memastikan bahwa uang tersebut 

dikembalikan kepada korban. Selanjutnya, dimana 

organisasi kriminal telah terorganisir secara rapi 

dalam melakukan tindak pidana, NCB asset 

forfeiture dapat secara efektif menangkap “darah 

(lifeblood)” dari organisasi, yaitu uang hasil 

kejahatan mereka (Simser, 2008).14 

Keunikan NCB asset forfeiture terhadap tindak 

pidana, adalah tidak diperlukannya:  

1. proses sidang di pengadilan untuk tindak 

pidana sebelum eksekusi dilakukan; 

2. pelaku divonis bersalah dan di penjara; dan  

                                                 
14  Jeffrey Simser, Perspectives on civil forfeiture, 

Accepted for publication, University of Hong Kong, 2008. 
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3. Insitusi atau dimulainya proses tindak pidana 

tidak dapat dijadikan dasar untuk proses ini 

(Gilford, 2006).15 

NCB asset forfeiture, tidak melakukan langkah 

seperti criminal forfeiture atas suatu tindak pidana 

misalnya melakukan identifikasi, penyidikan, 

penahanan, penuntutan, penjatuhan vonis, 

pembayaran denda, kurungan atau penjara bagi 

terdakwa. Di sisi lain NCB asset forfeiture 

melakukan perubahan atas kebijakan untuk 

memastikan bahwa aset yang disalahgunakan atau 

hasil tindak pidana akan  disita, karena negara 

memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa 

korban mendapatkan kompensasi secara efektif. 

Menurut perampasan in rem difokuskan untuk 

tujuan ini, dengan memusatkan pada aset yang 

secara spesifik dilacak, sebagai hasil tindak pidana 

atau digunakan dalam proses tindak pidana. 

(Simser, 2008).16  

2.3. Perampasan Aset Berdasarkan Non-

Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture 

Dalam Pemulihan Kerugian Negara  

Dalam tindak pidana korupsi, hasil kejahatan 

yang merupakan kerugian negara harus segera 

dipulihkan karena terkait dengan perekonomian 

seperti kebutuhan pembangunan infrastruktur dan 

hak dari warga negara untuk mendapatkan layanan 

dari pemerintah, maka mekanisme perdata 

dianggap sangat relevan. Mengingat, hukum 

perdata tidak bertujuan untuk menghukum, 

melainkan dirancang untuk dua hal. Pertama, 

status quo ante yaitu untuk mengembalikan posisi 

dari pihak yang dirugikan. Kedua, untuk 

mengkompensasi pihak yang dirugikan akibat 

kerusakan yang dideritanya. Oleh karena itu, 

mekanisme NCB Asset Forfeiture atau perampasan 

in rem dalam memerangi kejahatan financial 

(financial crime) sudah tidak bisa ditawar lagi. Hal 

ini sangat beralasan mengingat prinsip utama dari 

perampasan pidana yang harus terlebih dahulu 

mensyaratkan pembuktian kesalahan dari pelaku 

untuk dapat merampas asetnya (Saputra, 2017).17 

NCB asset forfeiture dapat berguna dalam 

berbagai konteks, terutama saat tidak 

memungkinkan hukum pidana diterapkan, 

misalnya dalam kondisi sebagai berikut:  

1. Pelaku melarikan diri. Hukum pidana tidak 

dapat diterapkan jika pelaku melarikan diri; 

2. Pelaku telah meninggal atau meninggal pada 

saat dilakukan proses hukum. Kematian pelaku 

dapat mengakhiri proses pidana; 

3. Pelaku memiliki kekebalan (imunitas) terhadap 

proses pidana; 

                                                 
15 Paula Gilford, Forfeiting the proceeds of corruption, A 

seminar on Asset Forfeiture and Money Laundering for 

Member States of the Organization of American States, 2-5 

Mei 2006. 
16  Jeffrey Simser. Loc.Cit. 
17 Refki Saputra, Loc.Cit. 

4. Pelaku sangat berkuasa sehingga proses 

investigasi atau penahanan sangat tidak 

mungkin dilakukan; 

5. Pelaku tidak diketahui dan aset berhasil 

ditemukan (misalnya aset ditemukan di tangan 

kurir yang tidak turut melakukan tindak 

pidana). Hal ini membuat proses pengadilan 

tindak pidana terhadap pelaku menjadi tidak 

pasti atau bahkan tidak mungkin dilakukan; 

6. Aset berada di tangan pihak ketiga yang tidak 

dapat dituntut dengan hukum pidana atau tidak 

mengetahui fakta aset tersebut merupakan 

hasil tindak pidana. Jika hukum pidana tidak 

dapat menyentuh aset dari pihak ketiga 

tersebut, maka NCB asset forfeiture dapat 

melakukan tindakan terhadap aset tersebut 

tanpa perlawanan dari pihak ketiga; 

7. Tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk 

melimpahkan tindak pidana ke pengadilan atau 

tindak pidana yang terjadi tidak dapat 

dibuktikan. Dalam hal ini NCB asset forfeiture 

dapat dilakukan karena tindakan hukum 

dilakukan terhadap aset hasil kejahatan, bukan 

terhadap orang; 

8. Pelaku telah dinyatakan tidak bersalah 

melakukan tindak pidana karena bukti yang 

tidak cukup atau kurangnya pembuktian yang 

dapat dilakukan. Di dalam NCB asset forfeiture 

dapat dilakukan tindakan hukum karena 

standar pembuktian yang lebih rendah 

daripada standar pada hukum pidana; 

9. Tidak memerlukan persidangan yang 

menghadirkan pelaku tindak pidana. Dalam 

NCB asset forfeiture yang merupakan peradilan 

umum, prosedur putusan hakim terhadap aset 

yang telah dicuri, dilakukan tepat waktu dan 

menghemat biaya (Greenberg, 2010).18 

Model perampasan in rem di Indonesia telah 

diterapkan dalam Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang.  Namun dalam 

pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi 

penuntut umum masih diharuskan untuk 

melakukan pembuktian atas terjadinya kerugian 

negara. Sementara itu penerapan strategi follow the 

money dalam pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang masih kurang memuaskan karena 

pada dasarnya masih dilakukan setelah putusan 

pengadilan dijatuhkan (post-conviction forfeiture). 

Pembuktian terbalik yang diterapkan dalam 

penyelesaian perkara tindak pidana pencucian 

uang merupakan pelengkap dari pembuktian 

kesalahan seseorang untuk dapat dihukum 

melakukan tindak pidana pencucian uang namun 

tidak serta merta dapat diterapkan untuk 

                                                 
18 Theodore S. Greenberg, et.al. Loc.Cit. 
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merampas aset milik terdakwa yang diduga 

diperoleh dari tindak pidana.  

Penekanan dari penerapan perampasan in 

rem adalah untuk membuktikan adanya korelasi 

antara aset dengan tindak pidana yang dilakukan 

tanpa harus membuktikan kaitan antara aset 

dengan pelaku tindak pidana. Hal ini menimbulkan 

konsekuensi bahwa bukti formil tentang asal-usul 

aset atau harta kekayaan merupakan prioritas 

utama bukan lagi kesalahan seseorang. Sehingga 

pengadilan dapat memutuskan suatu aset 

“tercemar” atau merupakan hasil dari tindak 

pidana dan dapat dirampas oleh negara sepanjang 

tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya. 

Namun penting untuk diingat, bahwasanya 

perampasan in rem ini bukan hendak 

menggantikan proses peradilan pidana terhadap 

pelaku kejahatan. Sebagaimana dinaytakan oleh 

Refki Saputra bahwa: 
“Walaupun perampasan in rem dianggap lebih efektif, 

namun tidak direkomendasikan sekiranya penegak 

hukum cukup mampu menuntut pelaku secara pidana. 

Mengingat, untuk menanggulangi kejahatan, tetap harus 

menggunakan sanksi hukum pidana dan juga dengan 

perampasan aset hasil kejahatan. Artinya, model 

perampasan in rem ini tidak dapat memotong (bypass) 

semua proses hukum pidana yang seharus dapat 

dikenakan kepada seorang pelaku kejahatan. Kecuali 

apabila keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan 

untuk menggunakan jalur pidana, maka baru 

perampasan in rem bisa digunakan. Akan lebih baik juga 

apabila pendekatan perampasan pidana dan perampasan 

in rem tersebut digunakan secara bersamaan” (Saputra, 

2017).19 

Selanjutnya dalam upaya menerapkan hukum 

perampasan aset in rem di Indonesia menghadapi 

tantangan tentang bagaimana menjelaskan 

pendekatan perampasan aset yang mendasarkan 

bukti formil atas aset dan memisahkan hubungan 

suatu aset yang diduga hasil kejahatan dengan 

pelaku kejahatan. Meskipun dalam pelaksanaan 

perampasan aset tidak bertujuan untuk 

menghilangkan proses hukum pidana sama sekali, 

namun perampasan in rem yang hanya mengejar 

aset atau harta kekayaan hasil kejahatan terlepas 

dari membuktikan siapa pelakunya. Hal ini semata-

mata untuk mencapai tujuan perampasan in rem 

yaitu untuk mengembalikan dan memulihkan 

kerugian negara akibat kejahatan yang dilakukan. 

Sehingga dalam menerapkan NCB Asset Forfeiture 

secara efektif sebagai upaya pemulihan kerugian 

negara diperlukan peran serta dan dukungan dari 

segenap lapisan masyarakat terutama adanya 

political will dari lembaga legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif sebagai representasi pemerintah dan 

perwakilan masyarakat dalam melakukan 

pengambilan keputusan politis dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

                                                 
19 Refki Saputra, Loc.Cit. 

2.4. Pemulihan Kerugian Negara Dalam 

Pengelolaan Keuangan Negara 

Dalam perkara tindak pidana korupsi, 

kegiatan penyidikan diarahkan pada pencarian 

bukti-bukti yang menguatkan adanya dugaan 

tindak pidana korupsi, yaitu pemenuhan unsur-

unsur yang ada dalam Pasal-Pasal sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 

tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Salah satu unsur penting yang harus dapat 

dibuktikan dalam tindak pidana korupsi adalah 

adanya “unsur dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara” (Agustiartono, 

2016).20 

Bila dicermati, kerugian negara dimaksud 

adalah merupakan akibat dari suatu perbuatan 

melawan hukum. Sementara itu, perbuatan 

melawan hukum itu sendiri dapat terjadi di ranah 

administratif ataupun di ranah non-administratif. 

Pembedaan antara keduanya, disamping 

disebabkan karena sifat (nature) perbuatannya, 

juga terutama didasarkan pada pola penyelesaian 

kerugian negara itu sendiri. Konkritnya, kerugian 

negara yang terjadi di ranah administratif 

diselesaikan secara administratif dalam sebuah 

peradilan administratif. Sedangkan kerugian 

negara yang terjadi di ranah non-administratif di 

selesaikan di peradilan umum, baik menurut 

hukum perdata maupun hukum pidana (Sujanto, 

2015).21 

Pertanyaan yang mengemuka dari hal 

tersebut adalah kapan harus ada sanksi pidana atas 

suatu perbuatan? Wirjono Prodjodikoro, 

menyimpulkan bahwa norma-norma atau kaidah-

kaidah dalam hukum tata negara dan hukum tata 

usaha negara pertama-tama harus ditanggapi 

dengan sanksi perdata. Hanya apabila sanksi 

administrasi dan sanksi perdata tersebut belum 

mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan 

neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga 

sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau 

ultimum remedium (Priantoro, 2017).22   

Unsur kerugian negara sering menjadi 

polemik karena memiliki pengertian yang dapat 

dilihat dari beberapa perspektif hukum, yaitu 

                                                 
20 Ariawan Agustiartono. Loc.Cit. 
21 Siswo Sujanto, Diskresi Keuangan Ditinjau dari 

Perspektif Undang-undang Bidang Keuangan Negara dan 

Penyelesaian Kasus Korupsi. Disampaikan pada Seminar 

Hukum Keuangan Negara dengan tema “Diskresi 

Keuangan dan Perspektif Hukum Keuangan Negara dan 

Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”, Jakarta, 23 

Desember 2015. 
22 Endar Priantoro, Pertanggungjawaban Pengelolaan 

Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Pidana 

(Korupsi). Disampaikan pada Seminar Hukum Keuangan 

Negara dengan tema “Berbagai Aspek 

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara dan 

Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”, Palembang, 19 

Oktober 2017. 
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berdasarkan perspektif hukum administrasi 

negara, hukum perdata dan hukum pidana, yang 

akan diuraikan lebih lanjut. 

2.4.1. Kerugian Negara dalam Perspektif 

Hukum Administrasi Negara 

Sejalan dengan perkembangan di bidang 

hukum administrasi negara di Indonesia telah 

diberlakukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Tujuan 

dari penerapan Undang-undang tersebut adalah 

untuk menciptakan norma hukum dan praktek 

administrasi pemerintahan yang mereprentasikan 

asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). 

Di sisi lain, dengan berlakunya Undang-undang ini 

dapat dijadikan sebagai landasan hukum oleh 

pejabat pemerintah guna mendasari keputusan 

dan/atau tindakan yang akan ditempuh untuk 

memberikan layanan kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan 

kepastian dalam memberikan perlindungan 

hukum, bagi warga masyarakat hal ini menjamin 

bahwa keputusan dan tindakan badan dan/atau 

pejabat pemerintahan tidak dapat dilakukan 

dengan semena-mena, di sisi lain juga memberikan 

perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan 

atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam 

rangka memberikan layanan publik. 

Administrasi Pemerintahan merupakan tata 

laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau 

tindakan  (dalam suatu perbuatan penetapan/ 

beschikking handeling) oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan, dimana fungsi 

pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan 

Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi 

pengaturan, pelayanan, pembangunan, 

pemberdayaan dan perlindungan, dan pada 

prakteknya dalam bentuk Kewenangan 

Pemerintah, Tindakan Adminstrasi Pemerintahan, 

Keputusan Administrasi Pemerintahan serta 

Diskresi. Endar Priantoro menyatakan bahwa: 

“Pada pelaksanaannya sangat memungkinkan terjadi 

sengketa diantara para pihak yang terkait serta 

menimbulkan dampak atau akibat hukum atas 

kewenangan, tindakan, keputusan serta diskresi 

tersebut. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan 

oleh tindakan-tindakan administrasi negara yang 

dilakukan oleh Badan atau pejabat Administrasi Negara, 

maka pihak yang dirugikan dapat meminta penyelesaian 

melalui jalur sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Undang-undang tentang Adminstrasi Pemerintahan serta 

ketentuan peraturan perundangan lain. Dalam hal 

pelaksanaan adminsitrasi pemerintahan terjadi kerugian 

bagi pihak-terkait karena penetapan dari pejabat di 

lingkup pengadaan maka pihak-pihak tersebut dapat 

menuntutnya dalam aspek administrasi negara” 

(Priantoro, 2017).23 

Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, 

parameter yang membatasi gerak bebas 

                                                 
23 Ibid. 

kewenangan Aparatur Negara (”discretionary 

power”) adalah detaournement de puvouir 

(penyalahgunaan wewenang) dan abus de droit 

(sewenang-wenang). Menurut Prof. Jean Rivero 

dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan 

kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat 

diartikan dalam tiga wujud, yaitu: 

a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan 

tindakan-tindakan yang bertentangan dengan 

kepentingan umum atau untuk menguntungkan 

kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; 

b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa 

tindakan pejabat tersebut adalah benar 

ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi 

menyimpang dari tujuan apa kewenangan 

tersebut diberikan oleh Undang-undang atau 

peraturan-peraturan lain; 

c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti 

menyalahgunakan prosedur yang seharusnya 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, 

tetapi telah menggunakan prosedur lain agar 

terlaksana (Priantoro, 2017).24 

Selanjutnya, mengutip dari Phillipus Hardjon, 

penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum 

administrasi selalu diparalelkan dengan konsep 

detournement de pouvoir, yang berarti 

penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai atau 

dengan tidak semestinya. Fokus dari 

penyalahgunaan wewenang ini adalah perbuatan 

pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan 

lain yang menyimpang dari tujuan yang telah 

diberikan kepada wewenang itu. Dalam mengukur 

apakah telah terjadinya penyalahgunaan 

wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual 

bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya 

untuk tujuan lain (Wiyagus, 2015).25 

Hal tersebut sejalan dengan konsep yang 

diutarakan oleh Hans G. Nilson yang menyatakan 

bahwa penggunaan wewenang maupun 

pengambilan keputusan publik akan memiliki sifat 

pidana apabila tindakan tersebut mengandung 

unsur: 

1. Adanya unsur kecurangan (Fraud); 

2. Adanya benturan kepentingan (Conflict of 

interest); 

3. Adanya perbuatan melawan hukum (Illegality); 

dan 

4. Mengandung kesalahan yang disengaja (Gross 

Negligence) (Wiyagus, 2015).26 

                                                 
24 Ibid. 
25 Akhmad Wiyagus, Kecenderungan Tindak Pidana 

Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam 

Perspektif Aparat Penegak Hukum. Disampaikan pada 

Seminar Hukum Keuangan Negara dengan tema “Diskresi 

Keuangan dan Perspektif Hukum Keuangan Negara dan 

Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”, Jakarta, 23 

Desember 2015. 
26 Ibid. 
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2.4.2. Kerugian Negara dalam Perspektif 

Keuangan Negara 

Pengertian kerugian negara berdasarkan 

perspektif keuangan negara, dapat dilihat dari 

ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun 

lalai. Sehingga dapat dirumuskan bahwa yang 

dimaksud dengan kerugian negara adalah 

kekurangan aset/kekayaan negara karena suatu 

perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, 

ataupun karena berbagai sebab di luar kemampuan 

para pengelola (force majeur). Dalam kaitannya 

dengan rumusan tersebut, terdapat alternatif 

penyebab berkurangnya aset/kekayaan negara. 

Pertama, berkurangnya aset/kekayaan ini dapat 

terjadi karena uang yang seharusnya disetor, tidak 

disetor ke kas negara; atau karena kekayaan yang 

seharusnya menjadi milik negara beralih menjadi 

milik pihak lain, atau dapat juga antara lain, karena 

uang yang berada di kas Negara berkurang secara 

melanggar/ melawan hukum. Kedua, berkurangnya 

aset dapat pula terjadi, karena uang atau aset yang 

sudah menjadi milik/hak negara terlepas dari 

kepemilikan negara (Suyanto, 2015). 27 

Sehubungan dengan definisi kerugian negara 

tersebut, Siswo Sujanto menyatakan bahwa: 

“Pengertian ‘uang yang berada di kas negara’ adalah 

uang yang menjadi hak negara, baik yang berada dalam 

penguasaan Bendahara Umum Negara ataupun dalam 

penguasaan Bendahara/ Pejabat yang berwenang di 

Kementerian/ Lembaga. Sementara itu, pengertian 

‘berkurang secara melanggar/ melawan hukum’ dapat 

disebabkan karena diambil secara fisik, dan/ atau 

digunakan secara tidak sesuai ketentuan atau tujuan. 

Bila dicermati, kerugian negara secara substansi adalah 

ekspresi atau perwujudan terjadinya selisih kurang. 

Yaitu, selisih kurang pada aset negara dalam suatu 

pertanggungjawaban para pengelola keuangan negara. 

Sementara itu, selisih kurang itu sendiri terjadi karena 

catatan dalam pembukuan aset tersebut ternyata lebih 

besar dibandingkan dengan keadaaan nyata aset itu 

sendiri” (Suyanto, 2015a).28 

Sementara itu, di kalangan para ahli hukum 

cenderung berpendapat bahwa masalah korupsi 

terkait dengan lingkup hukum pidana. Padahal dari 

definisi di atas masalah korupsi berkaitan dengan 

keuangan negara dimana terjadinya perbuatan 

melawan hukum dan adanya kerugian negara 

sebagai akibat yang timbul berada di ranah Hukum 

Keuangan Negara yang memiliki kaidah tersendiri 

berbeda dengan hukum pidana. Namun apabila 

tindak pidana korupsi dalam pengelolaan 

                                                 
27 Siswo Suyanto, Diskresi Keuangan Ditinjau dari 

Perspektif Undang-undang Bidang Keuangan Negara dan 

Penyelesaian Kasus Korupsi. Loc.Cit 
28 Siswo Sujanto, Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut 

Undang-undang Keuangan Negara dan Penyelesaian 

Kasus Korupsi. Loc.Cit. 

keuangan negara tersebut dikaitkan  ke dalam 

ranah hukum, baik perdata maupun pidana adalah 

persoalan lain.  

Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Siswo Sujanto bahwa: 

“Sesuai dengan azas proporsionalitas sudah selayaknya 

bahwa masalah-masalah yang terkait dengan Keuangan 

Negara harus ditinjau dan dianalisis dari sudut pandang 

Hukum Keuangan Negara. Di samping itu, penggunaan 

sudut pandang dari disiplin ilmu lain, disamping akan 

menimbulkan efek tidak fokus atau bahkan bias, justru 

akan dapat berakibat pada hilangnya arti kebenaran dari 

permasalahan yang dibahas itu sendiri. Dari sudut 

Hukum Keuangan Negara, hilangnya aset (uang) 

Negara/Daerah  tersebut secara nyata dapat dilihat 

dengan ketidakmampuan Pemerintah merealisasikan/ 

membiayai kegiatan yang telah direncanakan dan 

dituangkan dalam APBN/APBD, karena 

ketidaktersediaan pendanaan” (Suyanto, 2015a).29 

2.4.3. Kerugian Negara dalam Perspektif 

Hukum Perdata 

Pengertian kerugian negara berdasarkan 

perspektif hukum perdata terkait dengan 

pengertian keuangan negara yang dikelola oleh 

perusahaan negara/ perusahaan daerah 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara. Jadi kerugian negara 

disini adalah berkurangnya Kekayaan 

Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri 

atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga 

atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain 

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

negara/perusahaan daerah yang disebabkan oleh 

perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang 

telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Agustiartono, 2016).30 

Kerugian yang disebabkan perbuatan 

melawan hukum dalam suatu kegiatan pengelolaan 

keuangan negara, diantaranya merupakan suatu 

kerugian materiil yang terdiri dari kerugian nyata 

yang diderita dan keuntungan yang diharapkan. 

Sesuai yurisprudensi, ketentuan ganti kerugian 

karena wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 

sampai dengan 1248 KUH Perdata diterapkan 

secara analogis terhadap ganti kerugian yang 

disebabkan perbuatan melawan hukum (Priantoro, 

2017).31   

Jika dikaitkan dengan pengembalian kerugian 

negara, yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana 

korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

                                                 
29 Ibid. 
30 Ariawan Agustiartono, Loc.Cit. 
31 Endar Priantoro, Loc.Cit. 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur 6 

(enam) konsep upaya pengembalian kerugian 

keuangan negara , yang terdiri dari 5 (lima) 

meliputi gugatan perdata dan 1 (satu) melalui 

pidana tambahan, yaitu : 

a. Gugatan perdata pengembalian kerugian 

keuangan negara yang nyata disebabkan 

setelah dilakukan penyidikan ditemukan 

unsur tidak cukup bukti, seperti diatur dalam 

pasal 32 ayat (1). 

b. Gugatan perdata disebabkan karena adanya 

putusan bebas sedangkan secara nyata ada 

kerugian keuangan negara, seperti diatur 

dalam Pasal 32 ayat (2). 

c. Gugatan perdata dalam hal tersangka 

meninggal dunia pada saat dilakukan 

penyidikan, sedangkan scara nyata telah ada 

kerugian keuangan negara, seperti diatur 

dalam Pasal 33. 

d. Gugatan perdata dalam hal terdakwa 

meninggal dunia pada saat dilakukan 

pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan 

secara nyata telah ada kerugian keuangan 

negara, seperti diatur dalam Pasal 34. 

e. Gugatan perdata terhadap tindak pidana 

korupsi yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, tetapi masih terdapat harta 

benda yang diduga berasal dari tindak pidana 

korupsi yang belum dikenakan perampasan 

untuk negara, seperti diatur dalam Pasal 38 C . 

f. Pidana tambahan berupa pembayaran uang 

pengganti yang jumlahnya sebanyak-

banyaknya sama degan harta benda yang 

diperoleh dari tindak pidana korupsi, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) 

huruf b (Priantoro, 2017).32 

2.4.4. Kerugian Negara dalam Perspektif 

Hukum Pidana 

Pengertian kerugian negara berdasarkan 

perspektif hukum pidana adalah suatu perbuatan 

yang menyimpang terhadap penggunaan dan 

pengelolaan keuangan negara sehingga dapat 

dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan 

negara atau dapat merugikan negara sebagai 

tindak pidana korupsi, dengan pemenuhan unsur-

unsur: pertama, perbuatan tersebut merupakan 

perbuatan melawan hukum, baik dalam pengertian 

formil maupun materil atau penyalahgunaan 

wewenang, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya, dan kedua, para pihak ada yang diperkaya 

dan diuntungkan, baik si pelaku sendiri, orang lain 

atau korporasi (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001) (Agustiartono, 2016).33 

Aspek hukum pidana akan diterapkan dalam 

proses pengelolaan keuangan negara dalam hal 

telah terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan 

                                                 
32 Ibid. 
33 Ariawan Agustiartono, Loc.Cit. 

baik oleh pejabat perbendaharaan maupun pihak-

pihak lain dalam proses pengelolaan keuangan 

negara, dengan mendasari asas-asas hukum “geen 

straft zonder schuld”, yang artinya tiada hukuman 

tanpa kesalahan. Menurut Remmelink, bahwa 

dalam hukum pidana, kesalahan (schuld) berarti 

bahwa seseorang itu dapat 

dipertanggungjawabkan atas pebuatannya/adanya 

hubungan kejiwaan dengan perbuatan seseorang. 

Pengertian kesalahan dapat dipandang dalam dua 

arti, yaitu : kesalahan dalam arti sosial etis: 

hubungan jiwa antara seseorang yang melakukan 

perbuatan itu yang dapat dipertanggungjawabkan 

kesalahannya (Priantoro, 2017).34 

Kesalahan dalam arti bertentangan dengan 

hukum: dalam pengertian hukum pidana: (a) 

Schuld dalam arti sengaja (opzet); (b) Schuld dalam 

arti alpa/kelalaian. Lebih lanjut Remelink, 

menjelaskan bahwa syarat-syarat umum dari suatu 

tindak pidana yaitu (i) sifat melawan hukum 

(wederrechtelijkheid), (ii) kesalahan (schuld) dan 

(kemampuan bertanggungjawab menurut hukum 

pidana (toerekening-suatbzarheid). Lebih lanjut 

ditegaskan bahwa kesalahan dapat dilihat dari 

sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan 

akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan 

adanya pertanggungjawaban. Schuld dalam arti 

sengaja (opzet) merupakan salah satu unsur dari 

delik. Asas hukum pidana juga telah menentukan 

bahwa “actus reus facit reum, nisi mens sit rea” atau 

terjemahannya adalah “an act does not make a man 

guilty of a crime, unless his mind be also guilty”.  

Adagium tersebut juga diterjemahkan sebagai “an 

act does not a person legally guilty unless the mind is 

legally blameworthy”. Mendasari asas hukum 

pidana tersebut, Sutan Remy menegaskan bahwa 

setiap tindak pidana untuk dapat dipidana harus 

mengandung dua unsur yaitu actus reus dan mens 

rea. Mens rea merupakan unsur yang harus 

terpenuhi agar pelaku tindak pidana korupsi dapat 

dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau 

“dapat dipidana” (Priantoro, 2017).35 

Terkait dengan pelaksanaan pengelolaan 

keuangan negara, potensi terjadinya perbuatan 

pidana khususnya korupsi sangatlah besar. Dalam 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 setidak-tidaknya 

dapat diidentifikasikan delik korupsi yang terkait 

dengan kerugian keuangan negara; korupsi yang 

terkait dengan suap menyuap; korupsi yang terkait 

dengan penggelepan jabatan; korupsi terkait 

dengan perbuatan pemerasan; korupsi yang terkait 

dengan perbuatan curang; korupsi yang terkait 

dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; 

dan korupsi terkait dengan gratifikasi. Pada 

dasarnya belum pernah dikatakan secara tepat, 

dimana letak batas antara hukum pidana dan 

                                                 
34 Endar Priantoro, Loc.Cit. 
35 Ibid. 
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hukum perdata, hukum pidana dan hukum 

administrasi dan lainnya, sebagaimana 

dikemukakan oleh D. Hazewinkel-Suringa. Hal ini 

sejalan dengan yang disampaikan oleh Indriyanto 

Seno Adji bahwa penyalahgunaan wewenang 

dalam hukum administrasi negara dengan hukum 

pidana memang masih menjadi wilayah abu-abu 

karakteristik yang penuh dengan polemik dan 

merugikan keuangan negara ratusan triliun rupiah. 

Ini mengindikasikan bahwa pandangan ahli dan 

praktisi hukum terhadap hal tersebut masih ada 

perbedaan (Priantoro, 2017).36 

3. METODOLOGI PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif atau penelitian 

doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau 

ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan 

yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. 

Penelitian ini bersifat eksplanatoris dan 

menggunakan data sekunder, yaitu data yang tidak 

secara langsung diperoleh dari lapangan, tetapi 

diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen dan 

laporan yang ada hubungannya dengan masalah 

yang diteliti.   

Di dalam penelitian hukum normatif, maka 

pengolahan data pada hakikatnya merupakan 

kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap 

bahan-bahan hukum secara tertulis. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data yang bersifat deskriptif 

kualitatif terkait konsep pendekatan perampasan 

aset tanpa tuntutan pidana (Non-Conviction Based 

Asset Forfeiture) terhadap upaya pemulihan 

kerugian negara. Analisis dilakukan dengan 

menjabarkan beberapa norma maupun peraturan 

yang mendasari kebijakan perampasan aset dan 

kerugian negara Selanjutnya, analisis dilakukan 

dengan menggunakan teori-teori hukum yang 

relevan dengan permasalahan yang timbul.      

 

4. HASIL PENELITIAN 
Penerapan NCB Asset Forfeiture sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim 

tentang masyarakat modern. Durkheim 

menyatakan bahwa pada masyarakat modern 

hukum lebih bersifat restitutif, artinya hukum pada 

hakekatnya berusaha untuk memberikan 

keseimbangan kembali dalam hal hubungan-

hubungan yang bebas dalam masyarakat agar tidak 

mengalami hambatan, yaitu dengan memberikan 

fasilitas pengganti kerugian, tanpa menyandarkan 

diri pada cara-cara pemidanaan (Gilford, 2006).37 

Mekanisme NCB Asset Forfeiture atau 

perampasan in rem merupakan mekanisme 

perampasan dengan jalur perdata sehingga 

perampasan aset hasil tindak pidana dapat 

                                                 
36 Ibid. 
37 Paula Gilford, Loc.Cit. 

dilakukan tanpa harus membuktikan kesalahan 

dan mengenakan sanksi pidana kepada pelaku 

kejahatan. Hal ini merupakan pembaharuan dari 

perampasan pidana saat ini dimana perampasan 

aset harus dikaitkan dengan kesalahan terdakwa 

sehingga harus ada pembuktian kesalahan terlebih 

dahulu baru aset yang dihasilkan dari tindak 

pidana dapat dirampas oleh negara. NCB Asset 

Forfeiture berakar dari sebuah prinsip keadilan 

yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan 

tidak boleh memberikan keuntungan bagi 

pelakunya (crime should not pay), atau dengan kata 

lain, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan 

dari aktivitas ilegal/kejahatan yang ia lakukan. 

Dalam praktek penegakan hukum mengungkap 

dan membuktikan kejahatan terorganisir 

(organized crime) yang menjadi fenomena 

kejahatan modern seperti korupsi bukanlan 

perkara yang mudah. Pengejaran terhadap 

pimpinan organisasi kejahatan yang selama ini 

dilakukan oleh masyarakat internasional menemui 

kegagalan demi kegagalan karena sulitnya 

menemukan jejak-jejak mereka dalam aktivitas 

kejahatan di lapangan. Mereka ini adalah orang-

orang yang hanya memberikan perintah untuk 

melakukan aksi-aksi kriminal, dan kemudian 

sebagai pihak yang menerima keuntungan hasil 

kejahatan. Maka, pilihan untuk hanya mengejar 

aset hasil kejahatan ketimbang menemukan 

pelakunya dianggap sebagai terobosan dari 

dinamika dunia kejahatan yang semakin kompleks 

(Saputra, 2017).38 

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di 

Indonesia saat ini, telah menerapkan penyitaan 

terhadap hasil kejahatan. Dalam Pasal 39 Ayat (1) 

Huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

menyebutkan bahwa yang dapat dilakukan 

penyitaan adalah: benda atau tagihan tersangka 

atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga 

diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasi dari 

tindak pidana. Dalam kasus pencurian misalnya, 

benda yang dicuri sebagai hasil dari kejahatan yang 

dapat disita jika ditemukan oleh penyidik pada saat 

penangkapan, penggeledahan. Begitu juga dalam 

kasus korupsi, hasil kejahatan yang disita misalnya 

pada saat ditemukannya sejumlah uang yang 

diduga sebagai uang suap kepada pejabat publik 

tertentu (Saputra, 2017).39 

Dimana uang tersebut juga termasuk sebagai 

kerugian negara yang dapat dirampas oleh negara. 

Hanya saja, paradigma yang digunakan masih 

bersifat in personam yang masih melekatkan aset 

dengan individu sebagai tersangka atau terdakwa. 

Aset yang disita kemudian harus dibuktikan 

merupakan bagian daripada pembuktian unsur 

kesalahan dari pelaku. 

Sementara dalam penyitaan yang bersifat in rem, 

                                                 
38 Refki Saputra, Loc.Cit. 
39 Ibid.  
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yang menggunakan pembuktian terbalik, dimana 

yang diperlukan hanyalah sebatas pembuktian 

dengan standar “keseimbangan probabilitas” atau 

“keseimbangan kemungkinan” (balanced 

probability). Teori balanced probability principle 

atau pembuktian keseimbangan kemungkinan ini, 

memisahkan antara kepemilikan aset dengan 

tindak pidana. Teori ini menempatkan 

perlindungan terhadap terdakwa untuk dianggap 

tidak bersalah (presumption of innoncence) sebagai 

penjabaran prinsip non-self incrimination yang 

harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk 

membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya 

(Saputra, 2017).40 

Refki Saputra menyatakan bahwa: 

“Jika dalam kasus pidana, standar pembuktian 

memerlukan derajat kemungkinan yang sangat tinggi, 

dengan diksi “secara sah dan meyakinkan” atau dalam 

sistem hukum Anglo Saxon berdasarkan “beyond 

reasonable doubt”’, maka dalam “balanced probability”, 

yang maksudnya ‘sesuatu lebih mungkin terjadi daripada 

tidak’. Model pembuktian perdata ini berlandaskan 

prinsip prepondance of evidance, dimana suatu 

kebenaran semata-mata didasarkan pada alat bukti 

mana yang lebih meyakinkan atau dapat diukur dengan 

siapa yang memiliki bukti lebih banyak dan pihak yang 

harus membuktikan adalah pihak yang menyatakan atau 

menuntut hak tersebut. Maka, dalam perampasan 

perdata ini, keyakinan hakim tidak dibutuhkan untuk 

menentukan suatu harta kekayaan merupakan hasil 

tindak pidana, karena standar pembuktian yang sudah 

diturunkan dari standar pembuktian pidana ke perdata” 

(Saputra, 2017).41 

Dalam menerapkan prinsip balanced 

probability penuntut umum harus terlebih dahulu 

memiliki dugaan kuat (probable cause) bahwa aset 

yang dimiliki tersangka/terdakwa diperoleh dari 

tindak kejahatan terlepas dari pembuktian atas 

kesalahan dan pengenaan sanksi yang akan 

diterapkan kepada terdakwa. Hal ini diperlukan 

untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-

hak asasi warga negara dan memastikan bahwa 

aset tersangka/terdakwa dapat disita oleh negara.  

NCB Asset Forfeiture dapat beroperasi 

beriringan dengan proses pengadilan kriminal 

biasa (the criminal proceedings). Hukum juga 

membuat pembagian untuk orang yang menguasai 

aset, karena ia tidak bisa membuktikan bahwa 

properti tersebut bukan dihasilkan dari tindak 

pidana dan/atau digunakan sebagai sarana atau 

tidak diperoleh dari aktivitas pencucian uang maka 

aset tersebut dapat disita oleh negara (Gilford, 

2006).42 

Dalam pengelolaan Keuangan Negara yang 

dilakukan oleh para pejabat Pemerintah atau 

pegawai negeri, tidak tertutup kemungkinan 

terjadi kesalahan pengelolaan yang kemudian 

                                                 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Paula Gilford. Loc.Cit. 

mengakibatkan berkurangnya aset Pemerintah 

dalam bentuk uang ataupun barang. Kesalahan 

pengelolaan dimaksud dapat terjadi baik pada 

kelompok kegiatan administratif maupun pada 

kelompok kegiatan kebendaharaan. Sedangkan 

kesalahan itu sendiri dapat disebabkan karena 

adanya unsur kesengajaan ataupun karena 

kelalaian dari pejabat atau pegawai negeri yang 

diserahi tugas pengelolaan. Suatu tindakan 

dinyatakan sebagai kesengajaan bilamana pejabat 

yang bersangkutan nyata-nyata tidak mematuhi 

ketentuan yang seharusnya dilakukan dalam tata 

kelola keuangan negara. Dalam terminologi baku 

Hukum Administrasi Keuangan Negara, 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut 

dikenal dengan pelanggaran hukum. 

Ketidakpatuhan tersebut dapat berupa antara lain 

pengabaian (negligence) terhadap prosedur tata 

kelola yang seharusnya diterapkan. Sebagai contoh 

konkrit, misalnya: diabaikannya pengecekan 

perhitungan kembali jumlah tagihan kepada 

negara yang kemudian mengakibatkan negara 

membayar lebih kepada pihak rekanan, tidak 

dilakukannya konfirmasi kepada penerbit surat 

jaminan (Bank) yang di kemudian hari ternyata 

jaminan tersebut palsu (Sujanto, 2013).43 

Sedangkan kelalaian, sebagaimana dipahami 

secara umum mengandung unsur 

ketidaksengajaan. Yaitu berupa perbuatan 

pelanggaran terhadap norma umum yang tidak 

tercantum secara eksplisit dalam prosedur tata 

kelola baku pengelolaan Keuangan Negara. Dalam 

hal ini, misalnya: perbuatan seorang Bendahara 

yang karena tergesa-gesa tidak menutup pintu 

ruang tempat penyimpanan uang (kluis), sehingga 

memudahkan pencuri melaksanakan niat jahatnya, 

atau tindakan seorang pejabat yang memarkir 

kendaraan dinasnya di car port rumahnya yang 

memudahkan seseorang untuk mencurinya. Dalam 

penyelenggaraan  kegiatan pengelolaan uang 

maupun barang yang dilakukan oleh Bendahara, 

kekurangan perbendaharaan (comptabel tekort) 

baik dalam bentuk uang kas ataupun barang 

persediaan dibandingkan catatan pembukuannya, 

menurut kenyataannya, lebih merupakan tindakan 

kesengajaan (Sujanto, 2013).44  

Kekurangan aset negara karena hal-hal 

tersebut di atas kemudian dinyatakan sebagai 

kerugian negara yang merupakan akibat perbuatan 

pejabat atau pegawai negeri yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, pejabat atau pegawai negeri yang 

bersangkutan berkewajiban mengganti atau 

                                                 
43 Siswo Sujanto, Tinjauan Kritis Pelaksanaan 

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian oleh Majelis 

Tuntutan Ganti Rugimenurut Undang-undang Keuangan 

Negara. diakses dari 

http://www.keuanganpublik.com/2013/03/tinjauan-

kritis-pelaksanaan.html, pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 

17.40 
44 Ibid. 
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memulihkan aset tersebut. Dalam kenyataan, 

berkurangnya aset pemerintah tersebut tidak 

selalu disebabkan karena perbuatan pejabat 

pemerintah yang diserahi tugas pengelolaan. 

Kekurangan tersebut dapat pula terjadi karena 

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang 

bukan pegawai negeri/ pejabat pemerintah. 

Terkait dengan itu, Siswo Sujanto menyatakan 

bahwa: 

“Secara skematis, kerugian negara kemudian dapat 

diilustrasikan sebagai berikut: pertama, kerugian negara 

yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau 

lalai pejabat pemerintah atau pegawai negeri; kedua, 

kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan 

melawan hukum atau lalai seseorang yang bukan dalam 

kedudukannya selaku pejabat pemerintah atau pegawai 

negeri. Selanjutnya, dalam hal yang pertama, dibedakan 

dalam kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan 

melawan hukum atau lalai pejabat pemerintah atau 

pegawai negeri dalam kedudukannya bukan sebagai 

bendahara dan pejabat pemerintah atau pegawai negeri 

dalam kedudukannya sebagai bendahara” (Sujanto, 

2013).45 

Kewajiban negara untuk menyediakan 

layanan dasar kepada masyarakat membawa 

konsekuensi pada lahirnya hak pemerintah untuk 

dapat memungut sejumlah dana secara paksa dari 

masyarakat yang kemudian dikenal dengan nama 

pajak. Atau bila di-reverse, hak pemerintah 

memungut pajak dikaitkan dengan kewajiban 

pemerintah untuk menyediakan layanan dasar 

kepada masyarakat. Terkait dengan kewajiban 

tersebut, dalam pengelolaan keuangan negara 

pemerintah selalu berusaha menghindarkan 

terjadinya kekurangan kekayaan karena alasan 

apapun yang disebabkan kesalahan dalam 

pengelolaan oleh pejabatnya, agar pemerintah 

tetap dapat menyediakan layanan kepada 

masyarakat sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Beranjak dari konsep dasar tersebut, 

dalam setiap kejadian kekurangan kekayaan 

negara, baik dalam bentuk uang maupun barang, 

yang kemudian dikenal dengan istilah kerugian 

negara, pemerintah hanya mewajibkan langkah-

langkah pemulihan kemampuan keuangan negara, 

agar pemerintah tetap dapat memenuhi 

kewajibannya untuk menyediakan layanan kepada 

masyarakat (Sujanto, 2008).46 

Terkait dengan pandangan di atas, Undang-

undang Keuangan Negara maupun Undang-undang 

Perbendaharaan Negara hanya menuntut agar 

semua kekayaan yang berkurang sebagai akibat 

                                                 
45 Ibid. 
46 Siswo Sujanto, Pembuktian Unsur Kerugian Negara 

Dan Perhitungannya Dalam Tindak Pidana Korupsi 

(Intermezzo). diakses dari 

http://www.keuanganpublik.com/2008/03/pembuktian

-unsur-kerugian-negara-dan.html, pada tanggal 18 Juli 

2017 pukul 17.40 

 

kesalahan pengelolaan dipulihkan kembali. Namun 

demikian, dalam masalah kerugian negara tersebut 

harus dibedakan antara kerugian negara sebagai 

akibat kesalahan dalam pengelolaan, dan kerugian 

negara sebagai akibat tindakan kecurangan/ 

penyalahgunaan kewenangan pejabat pengelola 

keuangan (financial fraud). Dalam hal yang terakhir 

ini, pemulihan terhadap kekayaan negara saja 

dirasakan tidak cukup adil. Tindakan kecurangan 

yang dapat menimbulkan kerugian negara 

dimaksud telah menghambat pemerintah untuk 

dapat melaksanakan kewajibannya. Tindakan 

tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan 

yang merugikan kepentingan umum ataupun 

bersifat melawan hukum. Atas dasar hal tersebut, 

tindakan curang yang merugikan keuangan negara 

disamping diwajibkan memulihkan kerugian yang 

terjadi masih pula dikenakan sanksi lain dalam 

bentuk sanksi administratif, perdata, ataupun 

pidana (Sujanto, 2008).47 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Non-conviction based (NCB) Asset Forfeiture 

atau perampasan in rem merupakan salah satu cara 

yang secara efektif dapat diterapkan dalam 

mencegah dan menanggulangi tindak pidana 

korupsi serta memulihkan kerugian negara. Hal ini 

disebabkan karena NCB Asset Forfeiture tidak 

semata-mata bertujuan untuk menangkap dan 

memidanakan pelaku tindak pidana, tetapi lebih 

cenderung menekankan pada pengembalian aset 

hasil tindak pidana korupsi. Sehingga dalam proses 

pembuktian lebih sederhana dari pembuktian 

tindak pidana konvensional dan memungkinkan 

diterapkan pada situasi di mana hukum pidana 

sulit untuk diterapkan, misalkan saat tersangka 

meninggal dunia atau telah melarikan diri ke luar 

negeri maupun aset tindak pidana dalam 

penguasaan pihak ketiga. 

 Namun yang perlu diperhatikan, 

bahwasanya penerapan NCB Asset Forfeiture atau 

perampasan in rem ini bukanlah hendak 

menggantikan proses peradilan pidana terhadap 

pelaku kejahatan. Walaupun perampasan in rem 

dalam pelaksanaan dianggap lebih efektif, namun 

tidak direkomendasikan sekiranya penegak hukum 

cukup mampu dalam membuktikan dan menuntut 

pelaku secara pidana. Mengingat, untuk 

menanggulangi kejahatan, tetap harus 

menggunakan sanksi hukum pidana dan juga 

dengan perampasan aset hasil kejahatan. Artinya, 

model perampasan in rem ini tidak dapat 

memotong (bypass) semua proses hukum pidana 

yang seharus dapat dikenakan kepada seorang 

pelaku kejahatan. Kecuali apabila keadaan-keadaan 

yang tidak memungkinkan untuk menggunakan 

jalur pidana, maka baru perampasan in rem bisa 

digunakan. Namun, akan lebih baik lagi apabila 

                                                 
47 Ibid. 
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pendekatan perampasan pidana dan perampasan 

in rem tersebut digunakan secara bersamaan. 

Model perampasan in rem di Indonesia telah 

diterapkan dalam Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang.  Namun dalam 

pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi 

penuntut umum masih diharuskan untuk 

melakukan pembuktian atas terjadinya kerugian 

negara. Sementara itu penerapan strategi follow the 

money dalam pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang masih kurang memuaskan karena 

pada dasarnya masih dilakukan setelah putusan 

pengadilan dijatuhkan (post-conviction forfeiture). 

Pembuktian terbalik yang diterapkan dalam 

penyelesaian perkara tindak pidana pencucian 

uang merupakan pelengkap dari pembuktian 

kesalahan seseorang untuk dapat dihukum 

melakukan tindak pidana pencucian uang namun 

tidak serta merta dapat diterapkan untuk 

merampas aset milik terdakwa yang diduga 

diperoleh dari tindak pidana. 

Pelaksanaan pendekatan pidana dan 

perampasan in rem secara bersamaan juga sejalan 

dengan konsep dasar pemulihan kerugian negara 

yaitu dalam setiap kejadian kekurangan kekayaan 

negara, baik dalam bentuk uang maupun barang, 

pemerintah hanya mewajibkan langkah-langkah 

pemulihan kemampuan keuangan negara, agar 

pemerintah tetap dapat memenuhi kewajibannya 

untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. 

Sehingga dalam tata kelola keuangan negara di 

Indonesia melalui Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara hanya menuntut agar 

semua kekayaan yang berkurang sebagai akibat 

kesalahan pengelolaan dipulihkan kembali.  

Namun demikian, dalam masalah kerugian 

negara tersebut harus dibedakan antara kerugian 

negara sebagai akibat kesalahan dalam 

pengelolaan secara administrasi, dan kerugian 

negara sebagai akibat tindakan kecurangan/ 

penyalahgunaan kewenangan pejabat pengelola 

keuangan (financial fraud) seperti korupsi. Hal ini 

perlu diidentifikasi karena tindakan korupsi 

dimaksud telah menghambat pemerintah untuk 

dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat 

dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan 

kepentingan umum ataupun bersifat melawan 

hukum. Atas dasar hal tersebut, berdasarkan atas 

prinsip keadilan maka pelaku tindakan korupsi 

tersebut disamping diwajibkan memulihkan 

kerugian yang terjadi masih pula dikenakan sanksi 

lain dalam bentuk sanksi administratif, perdata, 

ataupun pidana. Atau dengan kata lain tindakan 

pemulihan/ pengembalian kerugian negara tidak 

menghapus atau menghilangkan proses pidana 

terhadap pelaku tindakan korupsi. 

Untuk dapat menerapkan NCB Asset 

Forfeiture dalam pemulihan kerugian negara 

secara efektif diperlukan peran serta dan 

dukungan dari segenap lapisan masyarakat 

terutama adanya political will dari lembaga 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif.  Karena ketiga 

lembaga tersebut merepresentasikan pemerintah 

dan perwakilan masyarakat dalam melakukan 

pengambilan keputusan politis dan strategis dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini 

berpijak pada tujuan utama dari penerapan NCB 

Asset Forfeiture adalah mengembalikan aset yang 

telah dicuri atau dikorupsi kepada pemiliknya 

yaitu masyarakat, dan/atau tanpa memidanakan 

pelakunya. Sehingga di saat pelaku tindak pidana 

semakin lihai dan sulit ditangkap aset hasil tindak 

pidana merupakan mata rantai terlemah dan 

mengarah pada pelaku tindak pidana sampai 

dengan aktor intelektual yang merancang tindak 

pidana dan nyaris tak tersentuh dengan hukum 

pidana biasa. 

Tantangan terbesar untuk dapat 

menerapkan NCB Asset Forfeiture atau hukum 

perampasan aset in rem di Indonesia adalah 

bagaimana menjelaskan pendekatan ini yang 

memisahkan hubungan aset hasil kejahatan dengan 

pelaku tindak pidana. Walaupun tidak sama sekali 

bertujuan untuk menghilangkan proses hukum 

pidana, namun adakalanya perampasan in rem 

nantinya memang sama sekali hanya mengejar aset 

atau harta kekayaan hasil kejahatan tanpa 

mempedulikan siapa pelakunya. Hal ini semata-

mata ditujukan untuk dapat mengembalikan atau 

memulihkan kerugian negara akibat kejahatan 

yang dilakukan dan meminimalisir terjadinya 

pelanggaran atas hak-hak asasi manusia. 

 

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik sebagai referensi akademis maupun 

praktis yang lebih implementatif bagi seluruh 

masyarakat baik yang berdisiplin ilmu hukum 

maupun non-hukum. Sehingga mendapat 

gambaran tentang sejauh mana perampasan aset 

hasil korupsi berdasarkan ketentuan United 

Nations Convenant Againts Corruption (UNCAC) 

tahun 2003 dapat diterapkan di Indonesia untuk 

memulihkan kerugian negara dilihat dari 

perspektif keuangan negara.  

Seperti pepatah mengatakan “Tak Ada Gading 

yang Tak Retak” yang artinya tidak ada sesuatu 

yang sempurna di dunia ini, termasuk penelitian ini 

yang pasti masih memiliki kekurangan. Oleh 

karena itu, penelitian selanjutnya terkait 

penerapan perampasan aset in rem di Indonesia 

untuk memulihkan kerugian negara dapat 

dikembangkan dengan lebih baik baik dari sisi 
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akademis maupun praktis terutama dari para 

praktisi hukum pidana dan perdata. Sehingga 

penelitian atas penerapan perampasan aset in rem 

sebagai salah satu upaya memerangi korupsi dan 

memulihkan kerugian negara dapat lebih 

komprehensif dan berdaya manfaat lebih luas. 
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 Decentralization of the reform era, began on January 1, 2011, aimed at 

having the goal of achieving regional independence, especially in 

supporting the implementation of development and growth of the region, 

excellent service to the community in order to develop all the potential of 

the region optimally. Aspects of regional independence and economic 

prospects in the future then became a key word that must be realized 

including in Kalimantan, known as a region rich in natural resources. In 

some cases, the wealth of natural resources does not affect the welfare of 

the people. To analyze regional independence and economic prospects in 

the future, this study uses the analysis of share and growth and quadrant 

methods. From the results of the highest share of the region is East 

Kalimantan Province. While from growth analysis, the highest is Balangan 

Regency. Using quadrant method, seven regions are in quadrant I, sixteen 

regions are in quadrant II, thirteen areas are in quadrant III, most of them 

in quadrant IV. For the government itself, the areas that are in quadrant 

IV can be used as the main recommendation of taking and implementing 

the policy of acceleration of economic growth and development in the 

region.  

  

ABSTRAK  

Desentralisasi era reformasi dimulai sejak 1 Januari 2011, memiliki 

tujuan untuk mencapai kemandirian daerah khususnya dalam 

mendukung pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan daerah, 

pelayanan prima kepada masyarakat demi mengembangkan seluruh 

potensi daerah secara optimal. Aspek kemandirian daerah dan prospek 

ekonomi ke depan kemudian menjadi kata kunci yang harus diwujudkan 

termasuk di Kalimantan yang dikenal sebagai daerah kaya sumber daya 

alam. Dalam beberapa kasus, kekayaan sumber daya alam justru tidak 

memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk 

menganalisis kemandirian daerah dan prospek ekonomi ke depan, 

kajian ini menggunakan analisis share dan growth serta metode 

kuadran. Dari hasil share daerah paling tinggi adalah Provinsi 

Kalimantan Timur. Sementara dari analisis growth, yang paling tinggi 

adalah Kabupaten Balangan. Menggunakan metode kuadran, tujuh 

daerah berada di kuadran I, enam belas daerah berada di kuadran II, tiga 

belas daerah berada di kuadran III, sebagian besar lainnya di kuadran IV. 

Bagi pemerintah sendiri, daerah-daerah yang berada di kuadran IV ini 

dapat dijadikan rekomendasi utama pengambilan sekaligus 

implementasi kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan di daerah. 
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Desentralisasi fiskal, metode kuadran, 

share, growth 
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1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Berdasarkan definisi menurut Undang-

undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, yang 

dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak 

kewenangan dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat 

setempat (Sasana, 2011). Oleh Handayani 

(2009), dijelaskan bahwa otonomi membawa 

dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah 

yaitu semakin meningkatnya biaya ekonomi 

(high cost economy) sekaligus efisiensi dan 

efektivitas. Dengan demikian dapat dilihat 

bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal 

membutuhkan dana yang memadai khususnya 

bagi implementasi di level daerah (Rondinelli, 

1989). Peneliti lainnya, Khusaini (2006) 

menyebutkan bahwa desentralisasi merupakan 

bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang 

dan sumber-sumber daya baik personil, 

pendanaan serta beberapa hal lainnya dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pada 

tahun 2009, hasil penelitian Adi menambahkan 

bahwa desentralisasi dapat diartikan juga 

sebagai pelimpahan kewenangan di bidang 

penerimaan anggaran atau keuangan baiks 

ecara administrasi maupun pemanfaatannya 

diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. 

Oleh karenanya salah satu makna 

desentralisasi fiskal dalam format penyerahan 

otonomi di bidang keuangan kepada daerah-

daerah merupakan suatu proses 

pengintesifikasikan peranan dan sekaligus 

pemberdayaan daerah dalam pembangunan 

(Oates, 1972, 2011). Desentralisasi fiskal juga 

memerlukan adanya pergeseran beberapa 

tanggung jawab terhadap pendapatan (revenue) 

dan atau pembelanjaan (expenditure) ke tingkat 

pemerintahan yang lebih rendah (Bawono, 

2008). Dalam perspektif teoritis, pelaksanaan 

desentralisasi fiskal juga  didasarkan kepada 

tujuan pencapaian kemandirian daerah 

khususnya dalam mendukung pelaksanaan 

pembangunan dan pertumbuhan daerah serta 

pelayanan prima kepada masyarakat (Agustina, 

2013). Dengan tercapainya aspek kemandirian 

tersebut maka daerah-daerah akan mampu 

mengembangkan potensinya dalam kapasitas 

yang optimal (Litvak, 1998). Kemandirian 

daerah tersebut akan berdampak positif 

terhadap penurunan beban ketergantungan 

terhadap APBN khususnya melalui komponen 

transfer ke daerah dan dana desa (Sularso & 

Restianto, 2011). 

Secara historis, pelaksanaan 

desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dimulai 

sejak periode Orde Lama, kemudian mengalami 

pasang surut di jaman Orde Baru. Periode 

desentralisasi fiskal di era reformasi sendiri 

secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2011 

dengan perubahan mendasar pada titik tolak 

pelaksanaan desentralisasi fiskal di level 

kabupaten/kota. Penyerahan titik tolak 

pelaksanaan desentralisasi fiskal kepada 

kabupaten/kota didasarkan kepada 

pertimbangan upaya untuk memotong rantai 

birokrasi selain pemerintah kabupaten/kota 

dianggap menjadi pihak yang paling mengetahui 

apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya 

(Wasistiono, 2010). Tujuan besar lainnya yang 

hendak dicapai dengan adanya pelaksanaan 

desentralisasi fiskal adalah menciptakan 

reformasi dan efisiensi belanja pemerintah.  

Efisiensi belanja pemerintah dapat 

didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak 

mungkin lagi realokasi sumber daya yang 

dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat (Hruza,2015). Dengan nomenklatur 

lain, efisiensi belanja pemerintah diartikan 

ketika setiap rupiah yang dibelanjakan oleh 

pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan 

masyarakat yang paling optimal (Kurnia, 2006). 

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal 

itu sendiri, dikenal adanya filosofi money should 

follow function sebagai prinsip utama yang 

harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip 

tersebut mengandung makna bahwa segala 

bentuk penyerahan kewenangan pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah, seyogyanya 

harus disertai dengan penyerahan sumber-

sumber pendanaannya. Hal ini menjadi urgent 

ketika kapasitas dari pemerintah daerah 

tersebut pada awalnya diasumsikan memiliki 

banyak keterbatasan dengan prioritas 

kebutuhan yang sangat beragam (Bahl, 2000). 

Pada level implementasi, prinsip money should 

follow function tersebut kemudian diselaraskan 

ke dalam bentuk kerangka kebijakan melalui UU 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. Di dalam regulasi, 

tersebut pemerintah menyiapkan mekanisme 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai 

tindak lanjut dari filosofi tersebut. Dalam 

pendekatan lainnya, mekanisme perimbangan 

keuangan tersebut disusun sebagai salah satu 

cara untuk menjaga keseimbangan 

pertumbuhan antar daerah di era desentralisasi 

fiskal ketika sistem kompetisi antar daerah 

bersifat sempurna (Kharisma, 2013).  
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Spesifik terkait dengan mekanisme 

Transfer ke Daerah itu sendiri, terdiri dari 

komponen Dana Perimbangan yang terdiri dari 

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta 

Dana Otonomi Khusus bagi pemerintah NAD, 

Papua, Papua Barat dan Keistimewaan Provinsi 

DIY. Dilihat dari peruntukannya, pengalokasian 

DBH dan DAU termasuk dalam ketegori block 

grant yang bertujuan untuk mengurangi 

kesenjangan antar daerah (horizontal 

imbalances) yang mungkin akan semakin 

meningkat di era desentralisasi fiskal. 

Sedangkan pengalokasian DAK, lebih dirasakan 

memiliki sifat sebagai specific allocation grant 

yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan 

antara pemerintah pusat dan daerah (vertical 

imbalances) (Mardiasmo, 2004). Bagaimana 

pemerintah harus mampu menjaga level 

keseimbangan pendanaan antara pusat dan 

daerah ini ternyata memiliki dampak yang luar 

biasa terutama di era Orde Baru ketika beberapa 

daerah kemudian merasa dirugikan karena 

beberapa bentuk kekayaan sumber daya 

alamnya hanya dihabiskan dan dikoleksi oleh 

pemerintah pusat tanpa memberikan dampak 

kepada daerah itu sendiri (Simanjuntak, 2015).  

Dalam perjalanannya, pelaksanaan 

desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan 

dampak yang multi tafsir. Beberapa peneliti 

merasa yakin bahwa desentralisasi fiskal di 

Indonesia khususnya sejak periode Orde 

Reformasi, justru semakin jauh dari tujuan awal 

dijalankannya mekanisme tersebut terutama 

jika dilihat dari kinerja per sektoral. Sebagai 

contoh penelitian yang dilakukan oleh Yatiman 

& Arif Pujiyono (2013) dengan menganalisis 

efisiensi teknis anggaran belanja sekor 

kesehatan di Provinsi DIY selama periode 

desentralisasi fiskal tahun 2008-2010. Di dalam 

kesimpulannya disebutkan bahwa secara umum 

Provinsi DIY di periode tahun tersebut masih 

masuk dalam ketegori in-efisiensi teknis biaya 

kesehatan. Hal ini ditemukan melalui 

pencapaian nilai efisiensi teknis biaya untuk 

masing-masing kabupaten/kota di wilayah 

Provinsi DIY yang berada di bawah efisiensi 

teknis sistem. Beberapa daerah yang masih 

terkendala efisiensi teknis biaya kesehatannya 

diantaranya Kabupaten Sleman, Kabupaten 

Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Sementara 

daerah yang sudah memiliki efisiensi teknis 

biaya adalah Kota Yogyakarta. 

Untuk lokus penelitian yang sama di 

Provinsi DIY, Tjahjono & Rina Oktavianti (2016) 

juga menganalisis dengan titik berat diarahkan 

kepada pengaruh rasio efektivitas PAD, DAU dan 

DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan 

daerahnya. Kesimpulan yang paling penting 

dihasilkan adalah rasio efektivitas PAD, DAU dan 

DAK ternyata memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap tingkat kemandirian keuangan 

daerah. Artinya Pemerintah Provinsi DIY harus 

betul-betul memperhatikan berbagai kebijakan 

di dalam komponen tersebut khususnya yang 

terkait PAD, karena keseluruhan komponen 

tersebt memiliki dampak signifikan positif 

terhadap pencapaian aspek kemandirian 

daerah. Ketika banyak kebijakan Provinsi DIY 

tidak efektif mengakselerasi PAD maka 

dikhawatirkan akan mengganggu pencapaian 

kemandirian daerah. Karena kebijakannya 

masih ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka 

rasio efektivitas DAU dan DAK untuk Provinsi 

DIY dimaknai sebagai upaya meningkatkan 

kualitas penggunaan DAU dan DAK. 

Dampak desentralisasi fiskal terhadap 

kinerja sektor pendidikan khususnya disparitas 

akses pendidikan dasar juga menjadi perhatian 

penelitian yang dilakukan oleh (Doriza, dkk, 

2012) meski memberikan hasil positif. 

Menggunakan metode analisis data panel dari 

sekitar 440 kabupaten dan kota di Indonesia, 

Doriza menyimpulkan beberapa hal di 

antaranya: 1) dari sisi desentralisasi fiskal itu 

sendiri, instrument fiskal yang bersifat khusus 

seperti DAK ternyata memiliki dampak yang 

lebih siginifikan dibandingkan DAU yang 

bersifat umum; 2) DAK pendikan nyata 

memberikan dampak penurunan disparitas 

akses pendidikan di tingkat SMP; 3) PAD secara 

signifikan memperlebar disparitas pendidikan 

baik di tingkat SD maupun SMP; 4) untuk tingkat 

SD, banyak variabel sosial ekonomi yang yang 

tidak signifikan dampaknya terhadap disparitas 

akses pendidikan kaena sudah dianggap hal 

yang bersifat wajib namun 4) hal ini belum 

berjalan untuk kasus lainnya di level SMP 

dimana level kesejahteraan masyarakat ternyata 

menjadi salah satu pendorong utama terjadinya 

disparitas pendidikan masyarakat melalui 

tekanan persepsi kewajiban bekerja untuk usia 

produktif.  

Sementara itu, beberapa peneliti justru 

menemukan fakta yang mampu menjawab 

sinyalemen negatif yang dipremiskan oleh 

penelitian sebelumnya, seperti contoh analisis 

yang dilakukan oleh Sasana (2009) ketika 

menghitung dampak desentralisasi fiskal 

terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan 

antar daerah dan tenaga kerja di Provinsi Jawa 

Tengah. Desentralisasi fiskal memberi dampak 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Jawa Tengah sekaligus meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama juga 

terjadi pada proses penyerapan tenaga kerja 

yang terbukti positif signifikan dipengaruhi oleh 

kualitas kinerja pemerintah daerah yang 

meningkat di era desentralisasi fiskal. Makin 

meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah 

juga ditemukan di dalam kajian (Sumarsono, 

2009) yang mengambil lokasi Kota Malang 

tahun 1999-2004. Secara ringkas Sumarsono 

menjelaskan bahwa rasio PAD terhadap Total 

Pendapatan Daerah (TPD) Kota Malang terus 

meningkat secara singifikan yaitu 4,8-7,3 % 

lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 

sebesar 5 %. Temuan lainnya adalah adanya 

efisiensi belanja publik yang besar di Kota 

Malang dengan produktivitas masyarakat relatif 

tinggi dibandingkan pembelanjaan publiknya. 

Daerah-daerah di Provinsi Kalimantan 

sendiri sudah sejak lama dikenal sebagai salah 

satu daerah pusat pertambangan di Indonesia. 

Berdasarkan kajian di dalam (Haryanto, 2017) 

jenis-jenis pertambangan yang ada di 

Kalimantan terdiri dari sumber daya mineral 

rare metal baik bauksit dan monosit di sebagian 

besar wilayah di Kalimantan Barat, base metal 

berupa seng, tembaga, timah, timbal dan air 

raksa di sebagian Kalimantan Tengah dan 

sebagian Kalimantan Timur, precious metal 

berupa emas, perak dan platina di Kalimantan 

Tengah, ferro and associates besi, nikel, kobalt, 

kromit, mangan dan titan di Kalimantan Selatan. 

Di sepanjang koridor Kalimantan Selatan hingga 

Kalimantan Timur juga ditemukan sumber daya 

alam batu bara yang hingga kini masih menjadi 

primadona utama bagi daerah bersama dengan 

komoditi migas. Berdasarkan data Ditjen 

Minerba tahun 2014, untuk Kalimantan jumlah 

ijin usaha pertambangan logam sebanyak 737, 

ijin usaha non-logam dan batuan sebanyak 434 

sementara ijin usaha batu bara mencapai 2,687 

buah.   

Sayangnya, bagi daerah-daerah yang 

dikenal memiliki kekayaan sumber daya lama 

melimpah terkadang justru terkena fenomena 

kutukan sumber daya alam (natural resource 

curse). Salah satu bentuk dari fenomena 

tersebut dapat berupa Dutch Disease ketika 

kondisi suatu daerah dengan kekayaan alam 

yang luar biasa justru mengalami kemunduruan 

perkembangan di beberapa sektor lainnya 

(Humpreys et al, 2007). Di negara asal 

munculnya Dutch Disease itu sendiri di Belanda, 

kekayaan utama di sektor pertambangan 

menekan pertumbuhan sektor manufaktur. 

Kemunduran sektoral non-migas juga dijumpai 

di beberapa Negara lainnya dengan format yang 

sedikit berbeda khususnya untuk level sektoral. 

Akibat tidak bekerja secara optimal, maka 

kekayaan sumber daya alam tersebut akhirnya 

justru tidak mampu menyejahterakan 

masyarakat dan hanya dinikmati oleh beberapa 

kelompok kepentingan sematadan ada 

gilirannya menimbulkan apa yang disebut 

penyakit kutukan SDA (natural resources curse) 

(Auty, 1993).  

Kalimantan juga menyimpan potensi 

dukungan yang menjanjikan terhadap 

pembentukan PDB nasional meskipun hingga 

kini pembentukan PDB nasional masih 

didominasi oleh Jawa dan Sumatera. Menurut 

data BPS hingga tahun tahun 2016, Kalimantan 

menyumbang PDB nasional sebesar 7,9 % 

dengan sektor utama pertambangan, industri 

dan pertanian. Pertumbuhan PDRBnya 

mencapai 2,0 %, tingkat pengangguran 1,2 % 

dan tingkat kemiskinan mencapai 6,5 %. 

Dibandingkan kontribusi terhadap PDB nasional 

dari Jawa yang mencapai 58,5 % atau Sumatera 

sebesar 22,0 %, maka kontribusi Kalimantan 

memang masih jauh dari yang diharapkan. 

Dilihat dari besaran kontribusi terhadap PDB 

nasional, Kalimantan hanya lebih baik 

dibandingkan Sulawesi sebesar 6,0 %  dan 

Papua sebesar 2,5 % ( DJPK, 2017).     

1.1. Permasalahan 

Bagaimana penciptaan aspek 

kemandirian daerah sekaligus prospek ekonomi 

di Kalimantan sebagai salah satu pulau yang 

banyak dikarunian kekayaan sumber daya alam, 

kemudian menjadi hal yang sangat menarik 

untuk ditelaah lebih lanjut. Untuk itulah, 

penelitian ini kemudian mencoba melihat 

analisis kemandirian daerah yang diwakili oleh 

indikator share serta prospek perkembangan 

ekonomi daerah melalui indiaktor growth untuk 

kasus kabupaten/kota dan provinsi di 

Kalimantan. Hasil analisis menggunakan share 

dan growth ini kemudian dipetakan ke dalam 

kuadranisasi daerah untuk melihat posisi 

masing-masing dalam lingkup menyeluruh di 

wilayah Kalimantan. Dengan melakukan analisis 

ini, maka ke depannya diharapkan akan 

dihasilkan sebuah potret awal mengenai posisi 

masing-masing daerah dengan beberapa atribut 

utama yang dihasilkan baik aspek kemandirian, 

prospek ekonomi sekaligus keunggulan dan 

kelemahannya. Dengan demikian pemerintah 

pusat nantinya akan dapat lebih memfokuskan 

berbagai kebijakan yang dihasilkan dengan 

melihat rekomendasi kajian ini.     
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2. KERANGKA TEORI 

2.1. Desentralisasi Fiskal di Indonesia 

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dearah 

khususnya pada pasal 1 ayat 8 mendefinisikan 

desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan 

pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI).  Di dalam buku yang 

ditulis oleh Soleh & Rochmansjah Heru (2010), 

secara umum pelaksanaan desentralisasi di 

suatu negara, dapat dibedakan menjadi 

desentralisasi politik, desentralisasi 

administrasi dan desentralisasi fiskal. Tujuan 

dari pemberian otonomi melalui pelaksanaan 

desentralisasi fiskal itu sendiri, oleh Barzelay 

(1991) diidentifikasi memiliki tiga misi utama 

yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan 

kualitas pelayanan umum serta memberdayakan 

dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 

ikut serta dalam proses pembangunan. 

Dalam perkembangannya, desentralisasi 

fiskal kemudian berkembang menjadi inti dari 

pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Bahkan 

melalui proses desentralisasi fiskal yang 

bertanggung jawab maka pemerintah daerah 

akan mampu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. 

Pengambilan keputusan pada level pemerintah 

lokal akan lebih didengarkan untuk 

menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih 

berguna ke depannya dalam memenuhi 

kerangka efisiensi alokasi (Oates, 1993). Namun 

demikian, transformasi ini tentu membutuhkan 

persyaratan ketika otonomi yang dijalankan 

harus betul-betul didefinisikan sebagai otonomi 

yang menempatkan masyarakat sebagai subyek 

pelaku bukan sekedar pemaknaan dalam 

pengertian wilayah teritorial tertentu di daerah. 

Karenanya otonomi daerah bukan sekedar 

pelimpahan kewenangan semata, melainkan 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

proses pembangunan ekonomi daerah (Kalloh, 

2002).  

Meskipun dianggap menjadi praktek 

terbaik, Remy Prud’homme dalam (Sugiyanto, 

2000) tetap mengingatkan adanya beberapa 

kelemahan terkait pelaksanaan desentralisasi 

fiskal. Beberapa kelemahan yang kemungkinan 

menyertai diantaranya:  

a) Menciptakan kesenjagan antara daerah 

kaya dengan daerah miskin; 

b) Mengancam stabilisasi ekonomi akibat 

tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro; 

c) Mengurangi efisiensi akibat kurang 

representasinya lembaga perwakilan 

rakyat dengan indkator masih lemahnya 

mekanisme public hearing; 

d) Perluasan jaringan korupsi dari pusat 

menuju daerah   

2.2. Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian terkait pelaksanaan 

desentralisasi fiskal juga sudah membahas 

dengan lokus Kalimantan dilihat dari beberapa 

fokus pengamatan. Pada tahun 2014 di Jurnal 

Bina Praja, Pulungan pernah menulis tema 

kontribusi desentralisasi fiskal melalui 

pembentukan sistem informasi keuangan 

daerah (SIMDA) ternyata mampu meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas penyusunan 

APBD di Kabupaten Kutai Kertanegara. Selain 

itu, kebutuhan akan pengelolaan SIMDA 

memberikan konsekuensi kepada seluruh 

aparat pemerintah di Kabupaten Kutai 

Kertanegara harus senantiasa tanggap dan 

mampu mengelola SIMDA secara mandiri dan 

menyeluruh. Kebutuhan akan pengelolaan 

SIMDA juga memiliki konsekuensi dibangunnya 

berbagai infrastruktur pendukung yang handal. 

Untuk wilayah Kalimantan Barat, pengaruh 

desentralisasi terhadap posisi fiskal dan 

pertumbuhan ekonomi diteliti oleh (Ariza, 

2016). Menggunakan metode analisis regresi 

berganda, kesimpulan yang dihasilkan 

memberikan gambaran rendahnya kemampuan 

keuangan kabupaten/kota di Kalimantan Barat 

tahun 2006-2010. Untuk itu direkomendasikan 

agar pemerintah daerah lebih mampu 

menciptakan inovasi di dalam mengoptimalkan 

sumber-sumber penerimaan yang berasal dari 

PAD. 

Dalam dimensi lainnya, penelitian 

(Ridhanie, 2012) yang mencoba mengaitkan 

kinerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan terhadap kualitas pembangunan 

manusia di era desentralisasi fiskal. Penelitian 

ini didasarkan kepada pemikiran pentingnya 

peran daerah di dalam membangun kualitas 

manusia sebagai kekayaan dan modal dasar 

pembangunan. Tujuan pembangunan itu sendiri 

adalah menciptakan lingkungan yang 

memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati 

hidup sehat, umur panjang dan menjalankan 

kehidupan yang produktif. Dari hasil analisis 

Ridhanie, kinerja pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan dalam pembangunan 

manusia di era desentralisasi fiskal ini masih 

relatif belum maksimal terlihat dari belum 
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tuntasnya realisasi kinerja buta aksara pada 

tahun 2009 yang direncakan dalam rencana 

strategis. Sementara kinerja pembangunan 

manusia di bidang kesehatan juga belum 

menunjukkan gelagat yang tuntas di era 

desentralisasi fiskal ini karena masih 

terhambatnya percepatan Angka Harapan Hidup 

masyarakat ke level yang diharapkan. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Mailoor, 

dkk, 2016) dengan mengambil sampel daerah 

Kabupaten Kutai Barat di tahun 2011-2014 

untuk menghitung kinerja keuangan pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD). 

Dengan menggunakan metode analisis 

pertumbuhan pendapatan, rasio keuangan, 

pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan 

efisiensi belanja dapat disimpulkan bahwa 

kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Kutai Barat 

terus tumbuh secara positif. Hal yang sama juga 

diperlihatkan dalam penyelenggaraan 

desentralisasi meskipun terlihat adanya 

ketergantungan yang besar terhadap 

pemerintah provinsi. Namun demikian, dihitung 

dari aspek efektivitas PAD, maka kinerja BPKAD 

Kabupaten Kutai Barat menunjukkan efektivitas 

yang sangat tinggi di dalam mengumpulkan 

PAD. Begitupula yang diperlihatkan pada 

analisis keserasian belanja, pertumbuhan 

belanja dan efisiensi belanja APBD. 

Keseluruhannya menunjukkan kinerja yang 

positif dan terus tumbuh secara progresif. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan penggolongan penelitian 

menurut tujuannya, kajian ini tergolong 

penelitian eksploratif untuk menemukan 

masalah-masalah baru demi memperoleh 

pengertian dan definisi yang lebih baik terkait 

hubungan antara kemandirian daerah dan 

prospek ekonomi ke depan dari perilaku 

variabel penyusun APBD. Selain itu juga 

ditujukan untuk menguji kemungkinan 

dilakukannya studi lanjutan yg lebih mendalam 

sekaligus mengembangkan metode analisis 

kinerja keuangan daerah yang lebih sederhana 

namun tepat sasaran (Wirartha, 2006). 

Penelitian eksploratif ini juga ditujukan untuk 

mencari terjadinya hubungan sebab akibat dari 

adanya suatu permasalahan. Dalam kajian ini 

hubungan sebab akibat yang dicari adalah 

bagaimana kondisi geografis yang 

melatarbelakangi suatu daerah kemudian 

memperngaruhi kinerja APBD melalui indikator 

kemandirian dan prospek ekonomi daerah ke 

depannya. 

Apabila dilihat dari sisi pendekatan, 

penelitian ini tergolong jenis penelitian 

kuantitatif yang memiliki karakteristik berbeda 

dengan penelitian kualitatif yang mementingkan 

kedalaman data. Penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang menekankan analisis kepada 

angka-angka numerikal untuk kemudian diolah 

dengan menggunakan metode statistik 

(Suryabrata, 1983). Dalam kajian ini, 

pendekatan kuantitatif yang digunakan 

menggunakan data-data share yang diwakili 

oleh data PAD, DBH dan juga data belanja APBD 

di daerah. Angka numerik juga digunakan untuk 

menghitung laju pertumbuhan atau growth 

APBD ke depannya. Dengan demikian data 

kuantitatif dari kajian ini memang sepenuhnya 

dihasilkan dari analisis APBD. 

3.2. Jenis Data dan Metode Analisis  

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini termasuk jenis data sekunder 

karena dikumpulkan dari APBD yang disajikan 

oleh instansi resmi pemerintah yaitu Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian 

Keuangan. Sementara metode analisis yang 

digunakan adalah metode share untuk 

menjelaskan kondisi kemandirian APBD di 

daerah serta metode growth untuk melihat 

aspek pertumbuhan yang juga mencerminkan 

prospek ekonomi ke depan suatu daerah.  

Penggunaan metode share berfungsi untuk 

menganalisis kekuatan APBD dari masing-

masing APBD di dalam membiayai berbagai 

kebutuhan belanjanya. Sementara penggunaan 

metode growth akan sangat membantu di dalam 

memberikan arahan dan sinyal pertumbuhan 

ekonomi ke depan dari suatu daerah.  

Secara rumus matematika, indikator 

share dihitung dengan menggunakan 

perbandingan atau rasio antara: 

( )
100%

PAD DBH
Share x

Total Belanja

+=     …....…….  

(1) 

Di mana:  

PAD   : Pendapatan Asli Daerah 

DBH   : Dana Bagi Hasil (Pajak dan 

SDA) 

Total Belanja  : Belaja dalam APBD 

Sementara itu indikator growth dihitung dengan 

menggunakan rumusan: 
 

1

1

( ) ( )
100%

( )
t t

t

PAD DBH PAD DBH
Growth x

PAD DBH
−

−

+ − +=
+
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Di mana:  

PAD   : Pendapatan Asli Daerah; 

DBH  : Dana Bagi Hasil (Pajak dan SDA) 

t  : periode saat ini 

t-1   : periode sebelumnya 

Metode analisis kuadran akan membagi 

masing-masing daerah ke dalam 4 kuadran yang 

sama besar dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Kuadran I: menggambarkan daerah 

unggulan dengan besaran nilai share dan 

growth yang tinggi. Besarnya nilai share 

dimaknai daerah tersebut memiliki 

kemandirian daerah yang mumpuni 

sementara growth yang positif diartikan 

daerah tersebut memiliki prospek 

pertumbuhan ekonomi ke depannya; 

b. Kuadran II: menggambarkan daerah dengan 

nilai growth yang tinggi namun nilai share 

nya justru belum memadai. Besarnya nilai 

growth mengindikasikan bahwa ke 

depannya kelompok daerah-daerah ini 

memiliki pengharapan yang bagus akan 

perbaikan kondisi ekonomi. Sementara 

rendahnya nilai share dapat disebabkan 

oleh beberapa kasus baik karena beban 

belanja APBD yang terlalu besar atau 

lemahnya kemampuan pendapatan di dalam 

APBD;  

c. Kuadran III: adalah kelompok daerah-

daerah dengan angka share besar namun 

growth nya rendah. Dengan demikian dapat 

dilihat bahwa kuadran III ini merupakan 

kebalikan dari kelompok daerah yang 

berada di kuadran II. Besarnya angka share 

di daerah yang berada di kuadran III ini 

lebih disebabkan oleh kontribusi saat ini 

dari pendapatan di dalam APBD nya masih 

besar namun ke depannya mulai 

menunjukkan laju pertumbuhan yang mulai 

negatif. Jika dikaitkan dengan karakteristik 

daerah, maka kelompok kuadran III ini 

dapat merepresentasikan kondisi daerah 

pertambangan yang sudah memasuki 

periode senja; 

d. Kuadran IV: merupakan kelompok daerah 

yang paling tidak memuaskan karena 

menjadi gambaran daerah terbelakang 

dengan kemandirian daerah yang rendah 

dan sangat bergantung kepada pemerintah 

pusat sekaligus tidak memiliki prospek 

pertumbuhan ekonomi yang positif ke 

depannya. Dengan segala karakteristik 

tersebut dapat dilihat bahwa daerah-daerah 

di kuadran IV ini wajib menjadi prioritas 

utama dari segala bentuk kebijakan 

pembangunan di daerah baik dari 

pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Kebijakan yang dimaksud meliputi 

perbaikan kebijakan dari aspek 

perencanaan sekaligus penganggarannya;  

3.3. Lokus dan Keterbatasan Penelitian 

Lokus penelitian kali ini dipilih seluruh 

daerah kabupaten, kota dan provinsi di wilayah 

Kalimantan. Dengan demikian data APBD yang 

dianalisis merupakan data APBD mandiri dari 

kabupaten/kota dan provinsi masing-masing. 

Adapun jenis APBD yang dianalisis akan dipilih 

mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2017 

dengan kriteria data realisasi untuk APBD tahun 

2010 hingga 2016 sementara data APBD 2017 

masih menggunakan data anggaran. Pemilihan 

tahun 2010 didasari atas pertimbangan tahun 

awal pelaksanaan desentralisasi fiskal di era 

reformasi. Secara umum terdapat sekitar lima 

55 daerah di Kalimantan yang terdiri dari 10 

kota, 5 provinsi dan 40 kabupaten dengan 

karaktersitik masing-masing. Untuk 

menjelaskan karakteristik masing-masing 

daerah tersebut nantinya akan diplot di dalam 

analisis kuadran. 

4. HASIL PENELITIAN 

Dalam tahap awal, akan disampaikan 

beberapa hasil temuan dan analisis secara 

parsial untuk menggambarkan kinerja keuangan 

APBD di seluruh daerah kabupaten, kota dan 

provinsi se Kalimantan. Analisis tersebut terdiri 

dari:  

4.1. Analisis Share 

Penggunaan analisis share ditujukan 

untuk menganalisis kemandirian daerah di 

dalam menjalankan kewajiban pokoknya terkait 

dengan keseluruhan belanja yang harus 

dikeluarkan. Hal ini tentu diselaraskan dengan 

pembagian aspek kewenangan yang dimiliki 

oleh daerah tersebut baik yang bersifat wajib 

pelayanan dasar, wajib bukan pelayanan dasar 

serta pilihan. Berdasarkan hasil penghitungan, 

pada Tabel 1 dapat dilihat daftar daerah dengan 

nilai share paling tinggi di Kalimantan selama 

periode 2010-2017. Provinsi Kalimantan Timur 

tercatat sebagai daerah dengan aspek 

kemandirian atau nilai share terbesar di 

Kalimantan dari tahun 2010-2017 dengan nilai 

96,12. Angka tersebut menjelaskan bahwa 

kemampuan keuangan APBD Provinsi 

Kalimantan Timur dalam membiayai seluruh 

total belanja nya mencapai 96,12% sementara 

ketergantungan terhadap alokasi bantuan 

pemerintah pusat melalui skema Transfer ke 

Daerah (TkD) khususnya komponen Dana 

Perimbangan hanya sebesar 4%.    



KEMANDIRIAN DAERAH DAN PROSPEK EKONOMI                         Indonesian Treasury Review Vol.3, No.4, (2018), Hal.312-328 

WILAYAH KALIMANTAN    
 

                                           Joko Tri Haryanto 

 
Halaman 319 

Posisi berikutnya yang menempati 

peringkat kedua daerah dengan nilai share atau 

kemandirian daerahnya relatif besar adalah 

Kabupaten Kutai Kertanegara dengan nilai share 

sebesar 88,79 kemudian disusul oleh Provinsi 

Kalimantan Selatan sebesar 75,69, Kota Bontang 

dengan share 73,10 dan penghuni kelima 

terbesar adalah Kabupaten Penajam Paser Utara 

dengan angka 66,00. Secara keseluruhan, 

daerah-daerah yang berada pada posisi lima 

besar share tertinggi, memiliki angka yang 

sangat luar biasa hingga mencapai di atas 50. 

Dengan demikian beban yang harus ditanggung 

oleh APBN untuk membantu mendanai 

kewenangan daerah sebetulnya secara perlahan 

namun pasti dapat dilepas serta digunakan 

untuk keperluan lainnya yang lebih memiliki 

aspek multiplier yang besar.    

Menariknya jika melihat komposisi daerah-

daerah yang menempati posisi lima besar nilai 

share, mayoritas adalah daerah-daerah yang 

berada di Provinsi Kalimantan Timur baik level 

provinsinya serta beberapa kabupaten dan 

kotanya. Dominasi ini bahkan diperkirakan akan 

terus terpelihara hingga beberapa periode ke 

depan seiring dengan melimpahnya kekayaan 

sumber daya alam yang dimiliki. Dari sisi 

sektoral, kelima daerah dengan nilai share 

terbesar memang secara rata-rata masih 

mengandalkan sektor pertambangan dan 

komoditas alam. Kekuatan terbesar daerah-

daerah ini terletak pada penerimaan DBH SDA 

khususnya migas yang mendominasi 

penerimaan APBD setiap tahunnya. Khusus di 

daerah provinsi baik di Kalimantan Timur 

maupun Kalimantan Selatan, kekuatannya 

makin berlipat dengan besarnya %tase 

penerimaan PAD khususnya yang berasal dari 

pengenaan pajak-pajak kendaraan bermotor dan 

kendaraan di atas air. 

Tabel 1. Daerah Dengan Nilai Share Tertinggi 

di Kalimantan Tahun 2010-2017 (%) 

No Nama Daerah Nilai Share 

1 Prov Kalimantan Timur 96,12 

2 Kabupaten Kutai Kertanegara 88,79 

3 Prov Kalimantan Selatan 75,69 

4 Kota Bontang 73,10 

5 Kabupaten Penajam Paser Utara 66,00 

Sumber: DJPK, Kemenkeu, Data diolah. 

Jika pada Tabel 1 menggambarkan 

daerah-daerah dengan nilai share tertinggi di 

Kalimantan, maka pada Tabel 2 justru 

memperlihatkan daerah-daerah dengan nilai 

share terendah di Kalimantan periode tahun 

2010-2017. Di dalam pengelompokkan daerah 

dengan nilai share terendah ini juga terjadi 

dominasi oleh Provinsi Kalimantan Barat. 

Dengan demikian Provinsi Kalimantan Timur 

mendominasi kelompok daerah dengan nilai 

share tertinggi di Kalimantan periode 2010-

2017, sementara Provinsi Kalimantan Barat 

mendominasi kelompok daerah dengan nilai 

share terendah di Kalimantan periode 2010-

2017. Cukup menarik jika komparasi antar 

kedua daerah provinsi ini dianalisis lebih 

mendalam pada penelitian berikutnya. 

Sekiranya faktor mendasar apa yang 

menyebabkan munculnya fenomena tersebut 

apakah memang hanya disebabkan oleh faktor 

kinerja sektoral semata atau juga dipengaruhi 

oleh beberapa kondisi sosial, gegrafis dan 

demografi lainnya.      

Kabupaten Bengkayang tercatat sebagai 

daerah dengan nilai share terendah di 

Kalimantan, sebesar 8,25. Artinya faktor 

kemandirian daerah di Kabupaten Bengkayang 

hanya sekitar 8,25 %, sementara 82% lainnya 

masih bergantung kepada alokasi bantuan 

pemerintah pusat. Daerah berikutnya adalah 

Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai share 8,78 

disusul oleh Kabupaten Mempawah juga sama 

nilai share 8,78. Kabupaten Kayong Utara 

tercatat sebagai peringkat keempat daerah 

dengan nilai share terendah sebesar 8,98 serta 

kabupaten Sambas dengan nilai 9,13. Yang 

cukup memprihatinkan adalah keseluruhan 

daerah dengan kategori nilai share terendah ini 

secara rata-rata berada di bawah kisaran 

kemandirian 10%. Artinya besaran 

ketergantungan terhadap bantuan pemerintah 

pusat mencapai lebih dari 85% atau nyaris tidak 

ada faktor penerimaan di dalam APBD yang 

mampu menjadi pendukung berkembangnya 

daerah-daerah tersebut.    

Secara umum, daerah-daerah di dalam 

kategori share terendah ini memang memiliki 

%tase PAD dan juga DBH yang sangat jauh dari 

harapan. Namun demikian, hipotesis lainnya 

yang muncul adalah tingginya beban belanja 

APBD. Tingginya beban belanja APBD tidak 

terlalu mengkhawatirkan apabila struktur 

belanjanya memang dialokasikan untuk belanja 

bersifat modal serta menimbulkan efek 

pertumbuhan investasi. Yang menjadi 

permasalahan adalah jika struktur belanja 

tersebut justru hanya didominasi oleh belanja-

belanja aparatur rutin kepegawaian yang tetap 

memiliki dampak pertumbuhan dari sisi 

konsumsi, namun tidak berkelanjutan. Dengan 
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demikian, strategi pengembangan daerah yang 

perlu digelorakan selain upaya memperluas 

basis baru pengenaan PAD juga perlu 

memikirkan kampanye untuk menciptakan 

struktur kepegawaian yang lebih rasional 

disamping upaya mendorong belanja-belanja 

modal dan investasi kapital. 

Rendahnya kemampuan keuangan APBD 

daerah-daerah pada Tabel 2 ini sekiranya perlu 

menjadi perhatian secara seksama karena pola 

yang sama juga terjadi di banyak daerah lainnya 

di Indonesia. Fenomena ini sekaligus menandai 

perlunya evaluasi secara menyeluruh terkait 

dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di 

Indonesia karena salah satu filosofi mendasar 

dari pelaksanaan desentralisasi seutuhnya 

adalah meningkatkan kemandirian daerah 

dalam menjalankan tugas dan kewenangan 

pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi serta 

pembangunan daerah. Makin bergantungnya 

daerah terhadap bantuan pemerintah pusat 

tentu menimbulkan pertanyaan terkait 

kemampuan pemerintah daerah dalam 

menjalankan segala tugas dan kewenangan 

tersebut ke depannya.      

Menariknya jika dicermati secara 

mendalam, keseluruhan daerah yang masuk 

dalam kategori nilai share rendah adalah daerah 

kabupaten. Tidak ada satupun kota atau 

provinsi yang masuk ke dalam kategori ini. 

Dengan demikian, sinyalemen bahwa kabupaten 

memiliki tantangan pembangunan yang lebih 

berat dibandingkan kota sekiranya memang 

benar dan tidak terbantahkan. Luasnya wilayah 

sebuah kabupaten dibandingkan luas wilayah 

kota mungkin dapat menjadi penyebab awal 

terjadinya hal ini. Apalagi jika merujuk kepada 

regulasi pembentukan kabupaten baru yang 

minimal harus terdiri dari lima kecamatan 

dibandingkan pembentukan kota baru yang 

hanya minimal empat kecamatan. Selain itu, 

modernisasi sektor-sektor di kota sekiranya 

juga membawa implikasi yang signifikan di 

dalam pembentukan kinerja keuangan APBD 

masing-masing. Kota biasanya identik dengan 

sektor-sektor yang modern dan terbangun, 

sementara kabupaten lebih identik dengan label 

sektor tradisional dan tidak memiliki nilai 

tambah yang besar terhadap penerimaan 

PADnya. 

Tantangan ke depannya tentu bagaimana 

mengubah wajah kabupaten menjadi lebih 

modern dan identik dengan pembaruan yang 

membawa nilai tambah besar. Di sinilah 

pentingnya peran dari peningkatan kapasitas 

dan kualitas belanja APBD kabupaten sebagai 

trigger awal dari masuknya berbagai investasi 

swasta dalam menggelorakan modernisasi 

kabupaten dengan tetap menjaga nilai-nilai 

keasliannya. Ketika belanja APBD kabupaten 

mampu mewujudkan kebutuhan infrastrukutr 

dasar, investasi swasta lanjutan akan dating 

dengan sendirinya.   

Tabel 2. Daerah Dengan Nilai Share 

Terendah di Kalimantan Tahun 2010-2017 

(%) 

No Nama Daerah Nilai Share 

1 Kabupaten Bengkayang 8,25 

2 Kabupaten Kapuas Hulu 8,78 

3 Kabupaten Mempawah 8,78 

4 Kabupaten Kayong Utara 8,98 

5 Kabupaten Sambas 9,13 

Sumber: DJPK, Kemenkeu, Data diolah 

4.2. Analisis Growth 

Analisis parsial di daerah berikutnya 

adalah analisis growth atau sebuah analisis yang 

dilakukan untuk melihat bagaimana prospek 

pertumbuhan ekonomi di daerah ke depannya. 

Sebuah daerah dapat memiliki growth positif 

atau negatif tergantung dari kondisi APBD 

masing-masing. Daerah yang memiliki growth 

positif artinya daerah tersebut ke depannya 

masih memiliki harapan untuk terus menjaga 

momentum pertumbuhan APBDnya yang 

diselaraskan melalui pertumbuhan sektoral di 

daerah. Sebaliknya sebuah daerah dengan angka 

growth yang negative mengandung makna 

daerah tersebut sudah berada pada periode 

senja dari sebuah pola pertumbuhan APBD dan 

wajib untuk sesegera mungkin mengubah pola 

pembangunan daerahnya menuju arah 

konvergensi seperti semula. 

Terkait dengan analisis growth ini, 

menimbang sebagian besar daerah di 

Kalimantan adalah daerah dengan sektor kunci 

pertambangan, maka perlu dipikirkan juga 

permasalahan bekerjanya natural curse atau 

yang sering dikenal sebagai Dutch Diseases. Di 

dalam Haryanto (2017) kedua fenomena 

tersebut pada gilirannya mewajibkan adanya 

sebuah gerakan hijrah sektoral (sectoral 

migration) khususnya untuk daerah-daerah 

kaya migas yang saat ini sudah mengalami 

periode declining pada proses produksi 

pertambangan migasnya. Dengan hijrah sektoral 

ini maka daerah-daerah kaya migas diharapkan 

menemukan secepat mungkin sector unggulan 

baru non-migas sekaligus menggunakan 
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kekayaan dana migas yang masih tersisa untuk 

mengembangkan sektor pengganti tersebut.      

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat 

kelompok daerah-daerah dengan nilai growth 

tertinggi di Kalimantan. Tercatat Kabupaten 

Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan 

memiliki nilai growth tertinggi di Kalimantan 

periode 2010-2017 sebesar 30,69%. 

Berdasarkan statisik Bank Indonesia, sektor 

unggulan di Kabupaten Balangan adalah sektor 

pertanian sub sektor tanaman pangan dan 

komoditi padi sawah. Beberapa sektor unggulan 

lainnya adalah sektor kehutanan dengan 

komoditi utama gaharu dan karet. Pada kurun 

waktu terkini, Kabupaten Balangan juga aktif 

mengembangkan sektor pariwisata sub sektor 

pariwisata alam dengan menggunakan 

pendekatan community development sebagai 

penggerak utamanya. 

Daerah berikutnya yang memiliki nilai growth 

tertinggi adalah Kabupaten Barito Timur dengan 

nilai 8,11%, disusul Kota Singkawang dengan 

besaran 7,22%, Kota Pontianak sebesar 7,01% 

dan Kabupaten Kubu Raya dengan nilai 6,59%. 

Seperti halnya dengan Kabupaten Balangan, 

hampir keseluruhan daerah-daerah yang berada 

di kelompok growth tinggi ini tidak ada yang 

menggantungkan penerimaan APBDnya dari 

sektor pertambangan. Dilihat dari persebaran 

geografis, menarik jika daerah-daerah dengan 

nilai growth tertinggi justru didominasi oleh 

daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat 

yaitu Kabupaten Balangan, Kota Singkawang, 

Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. 

Hanya Kabupaten Barito Timur di Provinsi 

Kalimantan Tengah yang mampu masuk dan 

tercatat sebagai daerah non-Kalimantan Barat. 

Tabel 3. Daerah Dengan Nilai Growth 

Tertinggi di Kalimantan Tahun 2010-2017 

(%) 

No Nama Daerah Nilai Growth 

1 Kabupaten Balangan 30,69 

2 Kabupaten Barito Timur 8,11 

3 Kota Singkawang 7,22 

4 Kota Pontianak 7,01 

5 Kabupaten Kubu Raya 6,59 

Sumber: DJPK, Kemenkeu, data diolah 

Klasifikasi yang berbeda antara daerah 

dengan share terkecil dan growth tertinggi 

untuk daerah-daerah yang sama di wilayah 

Provinsi Kalimantan Barat tentu menarik untuk 

dianalisis lebih mendalam. Khusus bagi 

pemerintah provinsi, temuan ini sekaligus 

memberikan sinyal bahwa kebijakan yang 

diambil bagi pengembangan ekonomi secara 

menyeluruh untuk kabupaten dan kota di 

Provinsi Kalimantan Barat, tidak dapat disusun 

secara sembarangan dan harus bersifat spesifik 

dengan memperhatikan aspek lokalitas daerah. 

Harus dapat dibedakan mana daerah yang sudah 

maju dan siap untuk dikembangkan dengan 

kebijakan yang lebih memprioritaskan peran 

swasta serta mana daerah yang belum siap dan 

masih terbelakang dengan kebijakan yang masih 

didominasi oleh peran pemerintah.   

Dikaitkan dengan Tabel 1, dapat dilihat 

bahwa daerah-daerah dengan share tertinggi 

yang rata-rata memiliki kekayaan SDA besar 

khususnya migas, terbukti tidak ada satupun 

yang masuk dalam kategori growth tertinggi. 

Kondisi ini sepertinya mengkonfirmasi hipotesis 

terkait perlunya hijrah sektoral yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. Daerah-daerah migas di 

Tabel 1 sepertinya betul-betul sedang 

menghadapi periode declining sumber daya 

alam dan sesegera mungkin wajib menemukan 

sektor baru non-migas untuk dijadikan sektor 

unggulan. Karateristik sektor unggulan baru 

tersebut harus mempu memberikan umpan 

balik yang besar baik ke depan maupun ke 

belakang.    

Apabila Tabel 3 menggambarkan daerah-

daerah dengan growth tertinggi, maka Tabel 4 

menggambarkan kelompok daerah-daerah 

dengan nilai growth terendah di Kalimantan 

periode 2010-2017. Sangat berbeda dengan 

pengelompokkan sebelumnya yang banyak 

menghasilkan ketegori yang menggerombol di 

suatu wilayah tertentu di sebuah provinsi, maka 

persebaran daerah berdasarkan Tabel 4 justru 

sangat terlihat. Daerah dengan growth terendah 

adalah Kabupaten Tanah Laut di wilayah 

Provinsi Kalimantan Selatan sebesar minus 

12,37%. Kemudian Kabupaten Kapuas Hulu di 

Provinsi Kalimantan Barat sebesar minus 

8,89%, Kabupaten Katingan di Provinsi 

Kalimantan Tengah sebesar minus 7,73%, 

Kabupaten Penajem Paser Utara di Provinsi 

Kalimantan Timur sebesar minus 7,15 dan 

Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat 

sebesar minus 7%.  

  Meratanya pembagian daerah dengan nilai 

growth terendah menggambarkan adanya 

permasalahan bersama yang harus diatasi oleh 

pemerintah daerah. Kondisi ini juga 

mengindikasikan perlunya koordinasi secara 

menyeluruh antara masing-masing kabupaten 

dan kota dengan provinsi dalam mengatasi 
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permasalahan rendahnya pertumbuhan. Melihat 

karakteristik seluruh kabupaten yang mengisi 

kategori ini, semakin menguatkan perlunya 

modernisasi kabupaten dalam mengejar aspek 

pertumbuhan ekonomi ke depan yang 

berkelanjutan. Jika tidak maka kabupaten akan 

selalu melekat dengan stigma tidak mandiri dan 

tidak memiliki prospek pertumbuhan ekonomi 

ke depan yang optimal. 

Tabel 4. Daerah Dengan Nilai Growth 

Terendah di Kalimantan Tahun 2010-2017 

(%) 

No Nama Daerah Nilai Share 

1 Kabupaten Tanah Laut (12,37) 

2 Kabupaten Kapuas Hulu (8,89) 

3 Kabupaten Katingan (7,73) 

4 Kabupaten Penajem PU (7,15) 

5 Kabupaten Melawi (7,00) 

Sumber: DJPK, Kemenkeu, Data diolah 

4.3. Analisis Metode Kuadran     

Setelah melakukan analisis parsial 

dengan menggunakan pendekatan share sebagai 

proxy dari aspek kemandirian di daerah serta 

growth sebagai gambaran atas prospek 

pertumbuhan ekonomi ke depannya di daerah, 

maka seluruh daerah akan dianalisis ulang 

menggunakan metode kuadran. Penggunaan 

metode kuadran ini nantinya akan menghitung 

dan membagi keseluruhan daerah baik 

kabupaten, kota dan provinsi ke dalam empat 

kuadranisasi daerah dengan karakteristik 

masing-masing sesuai kuadrannya. Hasil analisis 

menggunakan metode kuadran untuk 

keseluruhan daerah di Kalimantan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kuadran I: dari hasil analisis terdapat tujuh 

daerah yang berada pada kuadran I, dengan 

perincian daerah sebagai berikut: 

Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah 

Bumbu, Kabupaten Mahakam Ulu, 

Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kota 

Balikpapan dan Provinsi Kalimantan 

Selatan. Sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya, masuknya ketujuh daerah ke 

dalam kuadran I ini menandakan bahwa 

ketujuh daerah ini memiliki status daerah 

unggulan yang siap dan sangat layak untuk 

menjadi daerah tujuan investasi. Kesiapan 

dan kelayakannya dapat diukur dari aspek 

kemandirian APBD yang besar dan prospek 

ekonomi ke depannya relatif baik. Status di 

kuadran I selain disebabkan karena 

kemampuan APBD nya besar juga 

pengelolaan belanjanya relatif rasional. 

Berbagai kondisi positif ini wajib terus 

dipertahankan dan dikembangkan ke 

depannya demi menciptakan daerah-daerah 

yang mandiri dan mengurangi beban 

ketergantungan terhadap bantuan dari 

pemerintah pusat. Keberhasilan ketujuh 

daerah ini tentu wajib direplikasi ke daerah-

daerah lainnya dengan tetap 

memperhatikan aspek lokalitas dan 

karakteristik masing-masing daerah. 

Kelompok daerah yang berada di kuadran I 

ini juga terdistribusikan dengan merata 

untuk semua kategori daerah ada 

perwakilan dari kabupaten sebanyak lima 

daerah, satu daerah dari kota dan satu 

daerah perwakilan provinsi. Dominasi 

kabupaten di kuadran I ini juga memberikan 

jawaban atas permasalahan lambannya 

pertumbuhan ekonomi dan kemandirian di 

kabupaten. Akar masalah mengapa banyak 

kabupaten berada di level kemandirian yang 

rendah serta prospek ekonomi yang tidak 

baik ternyata terkait dengan beban belanja 

APBD yang besar. Ketika status 

perekonomian dan APBD tidak terlalu 

cemerlang, beban belanja APBD yang 

berlebihan memang menimbulkan dampak 

negatif ; 

b. Kuadran II: sekitar enam belas daerah 

berada di kuadran II ini yang 

menggambarkan status daerah dengan 

kemandirian APBD rendah namun prospek 

ekonomi ke depannya bagus. Beberapa 

daerah yang berada di kuadran II ini 

diantaranya Kabupaten Barito Timur, 

Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, 

Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten 

Sambas, Kabupaten Mempawah dan Gunung 

Mas. Melihat daftar kelompok daerah yang 

berada di kuadran II ini akan menarik jika 

dikaitkan dengan daftar daerah 

berdasarkan analisis share karena semua 

daerah yang berada di kelompok share 

terendah masuk ke dalam kategori kuadran 

II. Strategi yang perlu ditempuh untuk 

mengentaskan daerah-daerah di kuadran II 

ini yang paling utama adalah menciptakan 

beban belanja APBD yang rasional karena 

prospek ekonomi ke depannya masih 

positif. Prospek ekonomi ke depan yang 

masih positif ini wajib dipelihara dan 

dikembangkan ke depannya untuk menjadi 

daya dorong utama bagi pengembangan 

ekonomi daerah ke depannya. Pemerintah 

daerah harus mampu menciptakan iklim 

investasi yang positif sehingga investor 
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swasta akan datang dan menanamkan 

modalnya dalam memacu percepatan 

pertumbuhan ekonomi di daerah ; 

c. Kuadran III: sekitar tiga belas daerah 

berada di kuadran III yang menggambarkan 

kondisi daerah dengan kemandirian APBD 

tinggi namun prospek ekonomi ke depannya 

justru negatif atau mulai turun. Jika di 

kuadran II diisi oleh sebagian besar daerah 

dengan share terendah, maka kuadran III 

diisi oleh daerah dengan rata-rata share 

tinggi. Namun demikian, karena 

kemampuan share tinggi tersebut mayoritas 

disupport oleh sektor pertambangan, maka 

daerah-daerah tersebut terbukti mulai 

menghadapi perlambatan prospek 

pertumbuhan ekonomi ke depannya. 

Apabila di kuadran II strategi yang harus 

diambil oleh daerah adalah rasionalisasi 

beban belanja APBD, maka di kuadran III 

strategi yang wajib diambil adalah hijrah 

sektoral secepatnya dengan menggunakan 

dana berlimpah dari hasil sektoral migas 

yang saat ini masih tersisa. Dengan hijrah 

sektoral maka daerah diharapkan mampu 

mengembalikan jalur pertumbuhan 

positifnya dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi daerah yang berkelanjutan ke 

depannya. Contoh beberapa daerah yang 

masuk dalam kuadran III ini diantaranya 

Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten 

Kutai Kertanegara, Kabupaten Berau, 

Provinsi Kalimantan Barat, Kota Samarinda, 

Kabupaten Tabalong dan Kutai Barat. Isu di 

kuadran III ini adalah bagaimana cara 

daerah menghindari terjadinya fenomena 

natural curse sehingga kekayaan sumber 

daya alam yang dimiliki betul-betul 

membawa keberkahan buat masyarakat di 

daerah secara luas;     

d. Kuadran IV: sama dengan pengelompokan 

daerah di pulau lainnya, hampir sebagian 

besar daerah lainnya masuk ke dalam 

kategori kuadran IV. Kuadran tersebut 

menggambarkan kondisi daerah yang paling 

tidak menarik karena daerah dianggap tidak 

memiliki kapasitas kemampuan keuangan 

APBD yang memadai di satu sisi, di sisi 

lainnya daerah tersebut juga tidak memiliki 

prospek ekonomi ke depannya secara 

memuaskan. Bagi pemerintah sendiri, 

daerah-daerah yang berada di kuadran IV 

ini dapat dijadikan rekomendasi utama 

pengambilan sekaligus implementasi 

kebijakan percepatan pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan di daerah. 

Melihat karakteristik daerah yang berada di 

kuadran IV ini sebagian besar merupakan 

daerah lama yang sudah ada dan 

menjalankan segala kewenangannya. 

Pemerintah pusat dan provinsi juga dapat 

melihat daerah-daerah di kuadran IV ini 

sebagai sasaran utama berbagai kebijakan 

yang dihasilkan sehingga ke depannya 

daerah-daerah tersebut dapat dipindahkan 

menuju kuadran yang lebih bagus lagi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Pemetaan Metode Kuadran 

Daerah di Kalimantan Periode 2010-2017 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Otonomi daerah sering didefinisikan 

sebagai hak kewenangan dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 

setempat. Otonomi juga membawa dua implikasi 

khusus bagi pemerintah daerah yaitu semakin 

meningkatnya biaya ekonomi (high cost 

economy) sekaligus efisiensi dan efektivitas. 

Karenanya terlihat bahwa pelaksanaan 

desentralisasi fiskal membutuhkan dana yang 

memadai khususnya bagi implementasi di level 

daerah. Desentralisasi juga dimaknai sebagai 

pemindahan tanggung jawab, wewenang dan 

sumber-sumber daya baik personil, pendanaan 

serta beberapa hal lainnya dari pemerintah 

pusat ke pemerintah daerah. Termasuk juga 

adanya pergeseran beberapa tanggung jawab 

terhadap pendapatan (revenue) dan atau 

pembelanjaan (expenditure) ke tingkat 

pemerintahan yang lebih rendah. Pelaksanaan 

desentralisasi fiskal memiliki tujuan pencapaian 

kemandirian daerah khususnya dalam 

mendukung pelaksanaan pembangunan dan 

pertumbuhan daerah, pelayanan prima kepada 

masyarakat demi mengembangkan seluruh 
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potensi daerah secara optimal. Pencapain tujuan 

desentralisasi fiskal tersebut pada gilirannya 

akan membawa dampak positif terhadap 

pemerintah pusat. 

Indonesia sendiri sudah mengenal proses 

desentralisasi fiskal sejak periode Orde Lama, 

Orde Baru hingga Reformasi. Desentralisasi 

fiskal di era reformasi secara resmi dimulai 

sejak 1 Januari 2011 dengan perubahan 

mendasar pada titik tolak pelaksanaan 

desentralisasi fiskal di level kabupaten/kota. 

Penyerahan titik tolak pelaksanaan 

desentralisasi fiskal kepada kabupaten/kota 

didasarkan kepada pertimbangan upaya untuk 

memotong rantai birokrasi selain pemerintah 

kabupaten/kota dianggap menjadi pihak yang 

paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan 

masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya, dikenal 

adanya filosofi money should follow function 

sebagai prinsip utama yang harus diperhatikan 

dan dilaksanakan. Prinsip tersebut mengandung 

makna bahwa segala bentuk penyerahan 

kewenangan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah, seyogyanya harus disertai 

dengan penyerahan sumber-sumber 

pendanaannya. Pada level implementasi, prinsip 

money should follow function tersebut kemudian 

diselaraskan ke dalam bentuk kerangka 

kebijakan melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa.  

Di dalam Transfer ke Daerah, terdiri dari 

komponen Dana Perimbangan yang terdiri dari 

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta 

Dana Otonomi Khusus bagi pemerintah NAD, 

Papua, Papua Barat dan Keistimewaan Provinsi 

DIY. Dilihat dari peruntukannya, pengalokasian 

DBH dan DAU termasuk dalam ketegori block 

grant yang bertujuan untuk mengurangi 

kesenjangan antar daerah (horizontal 

imbalances) sedangkan DAK lebih bersifat 

specific allocation grant yang ditujukan untuk 

mengurangi kesenjangan antara pemerintah 

pusat dan daerah. Dalam perjalanannya, 

pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia 

memberikan dampak yang multi tafsir. 

Beberapa peneliti merasa yakin bahwa 

desentralisasi fiskal di Indonesia khususnya 

sejak periode Orde Reformasi, justru semakin 

jauh dari tujuan awal, beberapa justru 

menemukan fakta yang mampu menjawab 

sinyalemen negatif yang dipremiskan oleh 

penelitian sebelumnya.  

Daerah-daerah di Provinsi Kalimantan 

sendiri sudah sejak lama dikenal sebagai salah 

satu daerah pusat pertambangan di Indonesia. 

Beberapa jenis tambang yang dimiliki 

Kalimantan diantaranya sumber daya mineral 

rare metal baik bauksit dan monosit di sebagian 

besar wilayah di Kalimantan Barat, base metal 

berupa seng, tembaga, timah, timbal dan air 

raksa di sebagian Kalimantan Tengah dan 

sebagian Kalimantan Timur, precious metal 

berupa emas, perak dan platina di Kalimantan 

Tengah, ferro and associates besi, nikel, kobalt, 

kromit, mangan dan titan di Kalimantan Selatan. 

Di sepanjang koridor Kalimantan Selatan hingga 

Kalimantan Timur juga ditemukan sumber daya 

alam batu bara yang hingga kini masih menjadi 

primadona utama bagi daerah bersama dengan 

komoditi migas. Berdasarkan data Ditjen 

Minerba tahun 2014, untuk Kalimantan jumlah 

ijin usaha pertambangan logam sebanyak 737, 

ijin usaha non-logam dan batuan sebanyak 434 

sementara ijin usaha batu bara mencapai 2,687 

buah.   

Sayangnya, bagi daerah-daerah yang 

dikenal memiliki kekayaan sumber daya lama 

melimpah terkadang justru terkena fenomena 

kutukan sumber daya alam (natural resource 

curse). Salah satu bentuk dari fenomena 

tersebut dapat berupa Dutch Disease ketika 

kondisi suatu daerah dengan kekayaan alam 

yang luar biasa justru mengalami kemunduruan 

perkembangan di beberapa sektor lainnya. 

Akibat tidak bekerja secara optimal, maka 

kekayaan sumber daya alam tersebut akhirnya 

justru tidak mampu menyejahterakan 

masyarakat dan hanya dinikmati oleh beberapa 

kelompok kepentingan sematadan ada 

gilirannya menimbulkan apa yang disebut 

penyakit kutukan SDA (natural resources curse). 

Kalimantan juga menyimpan potensi dukungan 

yang menjanjikan terhadap pembentukan PDB 

nasional meski belum maksimal. 

Bagaimana penciptaan aspek 

kemandirian daerah sekaligus prospek ekonomi 

di Kalimantan sebagai salah satu pulau yang 

banyak dikaruniai kekayaan sumber daya alam, 

kemudian menjadi hal yang sangat menarik 

untuk ditelaah lebih lanjut. Untuk itulah, 

penelitian ini mencoba melihat analisis 

kemandirian daerah yang diwakili oleh 

indikator share serta growth. Berdasarkan hasil 

penghitungan, daerah dengan nilai share paling 

tinggi di Kalimantan selama periode 2010-2017 

adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 

96,12. Angka tersebut menjelaskan bahwa 

kemampuan keuangan APBD Provinsi 

Kalimantan Timur dalam membiayai seluruh 

total belanja nya mencapai 96,12% sementara 

ketergantungan terhadap alokasi bantuan 

pemerintah pusat melalui skema Transfer ke 
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Daerah (TkD) khususnya komponen Dana 

Perimbangan hanya sebesar 4%.    

Posisi berikutnya adalah Kabupaten Kutai 

Kertanegara dengan nilai share sebesar 88,79 

kemudian disusul oleh Provinsi Kalimantan 

Selatan sebesar 75,69, Kota Bontang dengan 

share 73,10 dan penghuni kelima terbesar 

adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan 

angka 66,00. Secara keseluruhan, daerah-daerah 

yang berada pada posisi lima besar share 

tertinggi, memiliki angka yang sangat luar biasa 

hingga mencapai di atas 50. Dengan demikian 

beban yang harus ditanggung oleh APBN untuk 

membantu mendanai kewenangan daerah 

sebetulnya secara perlahan namun pasti dapat 

dilepas serta digunakan untuk keperluan 

lainnya yang lebih memiliki aspek multiplier 

yang besar.    

Menariknya jika melihat komposisi 

daerah-daerah yang menempati posisi lima 

besar nilai share, mayoritas adalah daerah-

daerah yang berada di Provinsi Kalimantan 

Timur baik level provinsinya serta beberapa 

kabupaten dan kotanya. Dominasi ini bahkan 

diperkirakan akan terus terpelihara hingga 

beberapa periode ke depan seiring dengan 

melimpahnya kekayaan sumber daya alam yang 

dimiliki. Dari sisi sektoral, kelima daerah dengan 

nilai share terbesar memang secara rata-rata 

masih mengandalkan sektor pertambangan dan 

komoditas alam. Kekuatan terbesar daerah-

daerah ini terletak pada penerimaan DBH SDA 

khususnya migas yang mendominasi 

penerimaan APBD setiap tahunnya. Khusus di 

daerah provinsi baik di Kalimantan Timur 

maupun Kalimantan Selatan, kekuatannya 

makin berlipat dengan besarnya %tase 

penerimaan PAD khususnya yang berasal dari 

pengenaan pajak-pajak kendaraan bermotor dan 

kendaraan di atas air.    

Menggunakan analisis growth kelompok 

daerah-daerah dengan nilai growth tertinggi di 

Kalimantan adalah Kabupaten Balangan di 

Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai growth 

sebesar 30,69%. Berdasarkan statisik Bank 

Indonesia, sektor unggulan di Kabupaten 

Balangan adalah sektor pertanian sub sektor 

tanaman pangan dan komoditi padi sawah. 

Beberapa sektor unggulan lainnya adalah sektor 

kehutanan dengan komoditi utama gaharu dan 

karet. Pada kurun waktu terkini, Kabupaten 

Balangan juga aktif mengembangkan sektor 

pariwisata sub sektor pariwisata alam dengan 

menggunakan pendekatan community 

development sebagai penggerak utamanya. 

Daerah berikutnya yang memiliki nilai 

growth tertinggi adalah Kabupaten Barito Timur 

dengan nilai 8,11%, disusul Kota Singkawang 

dengan besaran 7,22%, Kota Pontianak sebesar 

7,01% dan Kabupaten Kubu Raya dengan nilai 

6,59%. Seperti halnya dengan Kabupaten 

Balangan, hampir keseluruhan daerah-daerah 

yang berada di kelompok growth tinggi ini tidak 

ada yang menggantungkan penerimaan 

APBDnya dari sektor pertambangan. Dilihat dari 

persebaran geografis, menarik jika daerah-

daerah dengan nilai growth tertinggi justru 

didominasi oleh daerah di wilayah Provinsi 

Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Balangan, 

Kota Singkawang, Kota Pontianak dan 

Kabupaten Kubu Raya. Hanya Kabupaten Barito 

Timur di Provinsi Kalimantan Tengah yang 

mampu masuk dan tercatat sebagai daerah non-

Kalimantan Barat.   

Hasil analisis menggunakan metode 

kuadran untuk keseluruhan daerah di 

Kalimantan kemudian membagi daerah menjadi 

kuadran I yang terdiri dari tujuh daerah yaitu 

Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, 

Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Banjar, 

Kabupaten Tapin, Kota Balikpapan dan Provinsi 

Kalimantan Selatan. Ketujuh daerah di kuadran I 

ini menandakan bahwa ketujuh daerah ini 

memiliki status daerah unggulan yang siap dan 

sangat layak untuk menjadi daerah tujuan 

investasi. Kesiapan dan kelayakannya dapat 

diukur dari aspek kemandirian APBD yang besar 

dan prospek ekonomi ke depannya relatif baik. 

Status di kuadran I selain disebabkan karena 

kemampuan APBD nya besar juga pengelolaan 

belanjanya relatif rasional.  

Berikutnya masuk ke dalam kuadran II 

sekitar enam belas daerah dengan  status 

kemandirian APBD rendah namun prospek 

ekonomi ke depannya bagus. Beberapa daerah 

yang berada di kuadran II ini diantaranya 

Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kubu Raya, 

Kota Singkawang, Kabupaten Kayong Utara, 

Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah dan 

Gunung Mas. Strategi yang perlu ditempuh 

untuk mengentaskan daerah-daerah di kuadran 

II ini yang paling utama adalah menciptakan 

beban belanja APBD yang rasional karena 

prospek ekonomi ke depannya masih positif. 

Prospek ekonomi ke depan yang masih positif 

ini wajib dipelihara dan dikembangkan ke 

depannya untuk menjadi daya dorong utama 

bagi pengembangan ekonomi daerah ke 

depannya. Pemerintah daerah harus mampu 

menciptakan iklim investasi yang positif 

sehingga investor swasta akan datang dan 

menanamkan modalnya dalam memacu 

percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.  

Tiga belas daerah berada di kuadran III 

yang menggambarkan kondisi daerah dengan 

kemandirian APBD tinggi namun prospek 
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ekonomi ke depannya justru negatif atau mulai 

turun. Jika di kuadran II diisi oleh sebagian 

besar daerah dengan share terendah, maka 

kuadran III diisi oleh daerah dengan rata-rata 

share tinggi. Namun demikian, karena 

kemampuan share tinggi tersebut mayoritas 

disupport oleh sektor pertambangan, maka 

daerah-daerah tersebut terbukti mulai 

menghadapi perlambatan prospek 

pertumbuhan ekonomi ke depannya. Apabila di 

kuadran II strategi yang harus diambil oleh 

daerah adalah rasionalisasi beban belanja APBD, 

maka di kuadran III strategi yang wajib diambil 

adalah hijrah sektoral secepatnya dengan 

menggunakan dana berlimpah dari hasil 

sektoral migas yang saat ini masih tersisa. 

Dengan hijrah sektoral maka daerah diharapkan 

mampu mengembalikan jalur pertumbuhan 

positifnya dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi daerah yang berkelanjutan ke 

depannya.  

Yang paling memprihatinkan adalah 

kelompok daerah di kuadran IV dengan kondisi 

tidak memiliki kapasitas kemampuan keuangan 

APBD yang memadai di satu sisi, di sisi lainnya 

daerah tersebut juga tidak memiliki prospek 

ekonomi ke depannya secara memuaskan. Bagi 

pemerintah sendiri, daerah-daerah yang berada 

di kuadran IV ini dapat dijadikan rekomendasi 

utama pengambilan sekaligus implementasi 

kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan di daerah. Melihat 

karakteristik daerah yang berada di kuadran IV 

ini sebagian besar merupakan daerah lama yang 

sudah ada dan menjalankan segala 

kewenangannya. Pemerintah pusat dan provinsi 

juga dapat melihat daerah-daerah di kuadran IV 

ini sebagai sasaran utama berbagai kebijakan 

yang dihasilkan sehingga ke depannya daerah-

daerah tersebut dapat dipindahkan menuju 

kuadran yang lebih bagus lagi. 

 

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 
Hasil kajian ini memiliki dampak 

implikasi kebijakan yang sangat kuat khususnya 

jika dikaitkan dengan beberapa isu utama 

pembangunan. Implikasi yang utama tentu 

sebagai salah satu bahan evaluasi terkait 

pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. 

Beberapa hasil temuan mengenai indikator 

kemandirian daerah dan prospek ekonomi ke 

depan jelas menjadi input terbaik bagi upaya 

perbaikan kebijakan desentralisasi fiskal di level 

nasional. Implikasi kebijakan lainnya juga 

terkait dengan permasalahan daerah kaya 

sumber daya alam namun tidak memberikan 

kontribusi kekayaannya terhadap kesejahteraan 

masyarakat sekitarnya. Bagaimana situasi 

daerah yang wajib melakukan hijrah sektoral 

juga menjadi implikasi kebijakan lainnya.   

Beberapa kelemahan masih menjadi 

keterbatasan dari penelitian ini. Keterbatasan 

pertama terkait dengan substansi yang 

dianalisis. Hampir semua analisis mendasarkan 

kepada kinerja keuangan APBD semata tidak 

mendiskusikan isu lainnya seperti kualitas 

belanja APBD maupun kelemahan regulasi. 

Keterbatasan data juga menjadi kendala dimana 

data yang dimiliki dari 2010-2016 memang 

sudah bersifat realisasi. Sayangnya data 2017 

masih bersifat anggaran sehingga dikhawatirkan 

akan sedikit menimnulkan dampak bias di 

dalam analisisnya. Pembaruan data anggaran 

tahun 2018 sepertinya akan menjadi hal yang 

menarik untuk dilakukan dalam penelitian 

selanjutnya selain upaya memperluas cakrawala 

pembahasan baik dari aspek non-APBD maupun 

beberapa isu tematik dalam pembangunan 

lainnya misalnya dampak terhadap pengentasan 

kemiskinan, gender dan inklusivitas. 
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           The objective of this research is to analyze factors that influence user acceptance 

and usage of sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) implementation at 

Finance Ministry of Indonesia. This research examined the impact of performance 

expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition and

managerial interventions to the attitude toward system use and symbolic adoption. 

This research is also examined the impact of attitude toward system use to symbolic 

adoption with technology trust as moderating variable. This study collected the 

perceptions of 259 SPAN users/operators of 8 regional office of Directorate General of 

Treasury and State Treasury  Offices of Finance Ministry and analysed using structural 

equation model approach. The finding suggest that the performance expectancy, effort 

expectancy, social influence, facilitating condition and managerial interventions 

have positive and significance impact to the attitude toward system use. The finding 

also suggest that only social influence and facilitating condition have positive and 

significance impact to the symbolic adoption. Finally, the finding suggest that 

technology trust moderates positive and significance impact of attitude toward system 

use to symbolic adoption. 

  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan dan penggunaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran 

Negara (SPAN) di Kementerian Keuangan. Penelitian ini menganalisa dampak dari 

harapan kinerja SPAN (performance expectancy), kemudahan penggunaan SPAN (Effort 

Expectancy), pengaruh sosial terhadap penggunaan SPAN (Social Influence), adanya 

fasilitas organisasi terhadap user SPAN (Facilitating Condition) dan intervensi pimpinan 

terhadap penggunaan SPAN (Managerial Intervention) terhadap sikap untuk menyukai 

SPAN (Attitude Toward System Use) dan menggunakan SPAN secara simbolik (Simbolic 

Adoption). Penelitian ini juga meneliti dampak dari sikap untuk menyukai SPAN 

(Attitude Toward System Use) terhadap penggunaan SPAN secara simbolik dengan 

kepercayaan teknologi (technology Trust)  sebagai variabel moderasi. Penelitian ini 

mengumpulkan pendapat dari 259 pengguna SPAN / operator dari 10 kantor wilayah

dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Kementerian Keuangan dan dianalisis menggunakan pendekatan SEM. Temuan 

ini menunjukkan bahwa harapan kinerja SPAN (performance expectancy), kemudahan 

penggunaan SPAN (Effort Expectancy), pengaruh sosial terhadap penggunaan SPAN 

(Social Influence), adanya fasilitas organisasi terhadap user SPAN (Facilitating 

Condition) dan intervensi pimpinan terhadap penggunaan SPAN (Managerial 

Intervention) berdampak positif dan signifikan terhadap sikap untuk menyukai SPAN 

(Attitude Toward System Use). Temuan ini juga menunjukkan bahwa hanya pengaruh 

sosial terhadap penggunaan SPAN (Social Influence), adanya fasilitas organisasi 

terhadap user SPAN (Facilitating Condition) berdampak positif dan signifikan terhadap 

penggunaan SPAN secara simbolik (Symbolic Adoption). Akhirnya, temuan 

menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap SPAN (Technology Trust) mampu 

memoderasi hubungan sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use) dan 

menggunakan SPAN secara simbolik (Simbolic Adoption). 

KATA KUNCI: 

SPAN, penerimaan 

pengguna, IFMIS  
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1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Proyek Penyempurnaan Manajemen Keuangan 

dan Administrasi Penerimaan Pemerintah 

(Government Financial Management and Revenue 

Administration Project disingkat GFMRAP) 

merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 3 Tahun 2003 untuk melaksanakan proses 

transformasi menuju e-government. Salah satu 

bidang yang digarap oleh GFMRAP adalah 

manajemen keuangan publik. Dalam bidang ini, 

perubahan yang terbesar adalah modernisasi 

anggaran dan perbendaharaan negara yang 

diwujudkan dalam bentuk sistem anggaran dan 

perbendaharaan negara (SPAN). SPAN adalah 

bagian dari sistem informasi pengelolaan keuangan 

negara yang terintegrasi (integrated financial 

management information system disingkat IFMIS).  

Perubahan mendasar dalam penerapan SPAN 

adalah otomasi proses bisnis pada Ditjen Anggaran 

dan Ditjen Perbendaharaan. SPAN akan 

mengotomasi proses-proses yang sifatnya 

pengulangan dan dilakukan secara manual. 

Penerapan bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan 

transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. 

Selain itu, dengan dukungan teknologi informasi, 

SPAN diharapkan dapat menyediakan  

(1)  perbaikan-perbaikan yang cukup signifikan 

dalam hal transparansi fiskal (kapasitas untuk 

mengakses, menganalisis dan melaporkan 

kegiatan-kegiatan fiskal pemerintah),  

(2)  sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

pemerintah yang cepat dan tepat, 

(3)   koneksi online ke Bank Indonesia dan 

jaringan perbankan lainnya yang 

memungkinkan pengoperasian treasury single 

account (TSA) yang terintegrasi dengan 

sistem real time gross settlement (RTGS) 

secara aman,  

(4)  prediksi kas jangka pendek dan menengah 

yang mampu mengoptimalkan esisiensi 

penyediaan dana  melalui sistem perbankan,  

(5)  pengawasan (verifikasi) yang efektif terhadap 

setiap transaksi pengeluaran negara, dan  

(6) sistem penganggaran terpusat yang 

memungkinkan unit-unit pengguna 

(Bappenas, departemen teknis, DPR) untuk 

berpartisipasi dalam proses penyusunan 

anggaran. 

Pelaksanaan SPAN diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2014. 

Sebelum diberlakukannya peraturan ini, telah 

dilakukan piloting SPAN berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2013. Saat ini 

SPAN sudah diimplementasikan pada Ditjen 

Anggaran, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, 

termasuk kantor vertikalnya yang mencakup 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN di 

seluruh Indonesia, dengan lebih dari 3.600 user 

licenses yang melayani lebih dari 24.000 satuan 

kerja. Investasi dalam pembangunan SPAN 

melibatkan biaya yang sangat besar berasal dari 

pinjaman luar negeri dan APBN. Selain biaya, 

waktu yang dibutuhkan dalam pembangunan SPAN 

juga relatif panjang.  

Davenport (1998) menyatakan bahwa 

meskipun investasi dalam jumlah besar digunakan 

dalam pembangunan suatu sistem, namun banyak 

kegagalan dalam implementasi sistem tersebut dan 

peningkatan produktivitas yang tidak terlalu 

signifikan.  G., Shanks dan A., Parr dalam tulisannya 

yang dimuat di Journal of Information Technology  

mengingatkan bahwa implementasi (enterprise 

resource planning/ERP) merupakan kegiatan yang 

sangat kompleks karena terjadi perubahan internal 

organisasi dan hal tersebut melibatkan biaya yang 

sangat tinggi, sehingga implementasi ERP 

membutuhkan pengorbanan waktu dan biaya. 

Realitanya 90% implementasi ERP melebihi batas 

waktu dan biaya awal serta memberikan hasil yang 

tidak sesuai harapan. Salah satu kendala yang 

diungkapkan dalam implementasi ERP adalah 

keengganan end user (pengguna) untuk 

mengadopsi dan menggunakan sistem yang baru 

diterapkan (Barker & Frolick, 2003; Scott & Vessey, 

2002; Umble & Umble, 2002; Wah, 2000). Bentuk 

keengganan atau penolakan sistem baru dari user 

tersebut adalah penggunaaan sistem yang tidak 

sesuai harapan (Boudreau, 2002).  

Berkenaan dengan hal tersebut sangat 

diperlukan adanya pemahaman bagaimana 

penerimaan pengguna (user acceptance) yang 

mendorong pengguna untuk memanfaatkan dan 

menggunakan sistem (system usage). Pemahaman 

mengenai faktor yang mempengaruhi user 

acceptance akan membantu pemerintah 

merencanakan langkah strategis untuk kesuksesan 

implementasi SPAN. 

Pada bulan Desember 2015 Ditjen 

Perbendaharaan bekerjasama dengan Fakultas 

Ekonomi dan manajemen Institut Pertanian Bogor 

telah melakukan survey tingkat kepuasan user 

terhadap implementasi SPAN. Salah satu tujuan 

survey tersebut adalah mengukur dan 

mengidentifikasi tingkat kepuasan pengguna 

berbagai aplikasi SPAN. Hasil survey menunjukkan 

bahwa hasil analisis biplot keseluruhan aplikasi 

SPAN menunjukkan bahwa user pada wilayah 

Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, NAD, Sumatera 

Barat, Maluku, Jabar, Jateng dan Jatim memberikan 

penilaian baik, namun pengguna yang ada di 

wilayah Papua, Bangka Belitung, Riau, DKI Jakarta, 

Jambi, Papua Barat dan Bengkulu memberikan 

penilain kinerja yang kurang baik. Survey juga 

menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna 

aplikasi SPAN paling rendah dibandingkan dengan 

aplikasi OM SPAN dan aplikasi web base. Dalam 

laporan akhir survey disarankan untuk 

memperdalam kajian pada wilayah/propinsi yang 
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mengindikasikan mendapatkan penilaian kinerja 

kurang baik. 

Berdasarkan hal tersebut di atas pada 

penelitian ini akan dilakukan kajian untuk 

menganalisis faktor apa yang mempengaruhi 

penerimaan pengguna (user acceptance) dan 

penggunaan (system usage) aplikasi SPAN oleh 

pengguna aplikasi SPAN dengan karakteristik 

lingkungan penggunaan aplikasi yang bersifat 

mandatory. Penelitian ini difokuskan pada 

beberapa  kantor wilayah yang mewakili sebaran 

kinerja layanan yang berbeda-beda 

mempertimbangkan survey yang telah dilakukan 

Ditjen Perbendaharaan dan IPB. Penelitian 

terhadap penerimaan dan penggunaan pengguna 

aplikasi SPAN menggunakan Unified Theory of 

Acceptance dan Use of the Technology (UTAUT) 

yang dikembangkan oleh Venkatesh et. al., yang 

dimodifikasi sesuai kebutuhan. 

Penelitian ini mereplikasi hasil kajian Siska 

(2006) yang meneliti implementasi ERP di PT 

TELKOM. Penelitian ini membatasi hanya 

implementasi aplikasi SPAN tidak termasuk OM 

SPAN dan Databasenya. Lokasi kajian dibatasi 

hanya pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan 

KPPN yang tersebar di wilayah Propinsi Papua, 

Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, 

Bali, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. 

Delapan wilayah tersebut merepresentasikan 4 

cluster wilayah hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan dan Institut 

Pertanian Bogor dengan tujuan untuk menganalisis 

lebih mendalam terhadap faktor yang 

mempengaruhi penerimaan dan penggunakan user 

aplikasi SPAN yang menunjukkan kinerja kurang 

baik sampai dengan kinerja sangat baik 

berdasarkan survey yang sudah dilakukan 

sebelumnya.  

Selain tujuan diatas, hasil penelitian ini 

diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Membantu pemerintah dalam merencanakan 

langkah-langkah yang harus dilakukan agar 

pengguna berkeinginan untuk menerima dan 

memanfaatkan SPAN 

2. Membantu pemerintah untuk menentukan 

strategi pengembangan SPAN yang lebih 

efektif 

3. Menjadi pijakan bagi penelitian SPAN 

selanjutnya 

Ada 2 hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini. Hipotesis 1 adalah sebagai berikut : 

H1 a : Performance Expectancy berpengaruh 

attitude  toward system use 

H1 b  : Effort Expectancy berpengaruh pada 

attitude  toward system use 

H1 c  :  Social Influence berpengaruh pada attitude  

toward system use 

H1 d  : Facilitating Conditions berpengaruh pada 

attitude  toward system use 

H1 e  : Managerial Interventions berpengaruh 

pada attitude  toward system use 

Sedangkan Hipotesis 2  yang diakukan adalah 

H2a : Performance expectancy berpengaruh 

langsung pada symbolic adoption SPAN 

H2 b  : Effort expectancy berpengaruh langsung 

pada symbolic adoption SPAN 

H2 c  :  Social influence berpengaruh langsung 

pada symbolic adoption SPAN 

H2 d  : Facilitating conditions berpengaruh 

langsung pada symbolic adoption SPAN 

H2e : Managerial interventions berpengaruh 

langsung pada symbolic adoption SPAN 
 

2. KERANGKA TEORI DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Untuk melakukan penelitian terhadap 

penerimaan dan penggunaan aplikasi SPAN, 

peneliti menggunakan UTAUT, yang dikembangkan 

oleh Venkatesh, et., al. UTAUT menggabungkan 

fitur-fitur yang berasal dari delapan teori 

penerimaan (user acceptance) teknologi terkemuka 

menjadi satu teori. Kedelapan teori terkemuka 

yang digabung dalam UTAUT adalah Theory of 

Reasoned Action (TRA), Technology Acceptance 

Model (TAM), Motivational Model (MM), Theory of 

Planned Behavior (TPB), Combined TAM dan TPB, 

Model of PC utilization (MPCU), Innovation Diffusion 

Theory (IDT) dan Social Cognitive Theory (SCT).  

UTAUT  terbukti lebih berhasil dibandingkan 

kedelapan teori yang lain dalam menjelaskan 

hingga 70 persen varian pengguna. Setelah 

mengevaluasi ke delapan model, Venkatesh, et. al. 

menemukan tujuh variabel yang nampak menjadi 

determinan langsung yang signifikan 

terhadap behavioral intention atau use 

behavior dalam satu atau lebih di masing-masing 

model. Variabel-variabel tersebut 

adalah performance expectancy, effort expectancy, 

social influence,  facilitating conditions, attitude 

toward using technology, dan self-efficacy. Setelah 

melalui pengujian lebih lanjut, mereka menemukan 

empat variabel utama yang memainkan peran 

penting sebagai determinan langsung 

dari behavioral intention dan use behavior yaitu,  

1. performance expectancy, yaitu tingkatan 

keyakinan user bahwa dengan menggunakan 

system akan membantu mereka menghasilkan 

performansi kerja yang maksimal 

2. effort expectancy, yaitu tingkatan kemudahan 

yang dirasakan user dalam menggunakan 

sistem. 

3. social influence, yaitu tingkatan kemudahan 

yang dirasakan user dalam menggunakan 

system 

4. facilitating conditions, yaitu keyakinan adanya 

fasilitas organisasi dan teknis yang mensupport 

aktivitas user.  

 

 



ANALISIS USER ACCEPTANCE DAN USAGE ATAS IMPLEMENTASI  Indonesian Treasury Review Vol.3, No.4, (2018), Hal.330-346 

SPAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN   
 

                                       Dwi Ari Wibawa dan Sutiono 

 
 

Halaman 333 

3. METODOLOGI PENELITIAN  

3.1. Definisi Operasonal Variabel 

1. Symbolic adoption 

Dalam penelitian ini symbolic adoption 

digunakan sebagai variabel dependen untuk 

mengukur user acceptance SPAN. Variabel ini 

menggambarkan respon emosional user terhadap 

SPAN (attitude toward system use). 

Berdasarkan Nah, Tan dan Teh adopsi 

operasionalisasi variabel symbolic adoption untuk 

SPAN meliputi : 

a. Antusias dalam menggunakan SPAN 

b. Sangat menyukai keputusan penggunaan SPAN 

di tempat kerja 

c. Memiliki keinginan untuk melihat 

pemanfaatan penuh dan pengembangan SPAN 

2. Attitude Toward System Use. 

Attitude toward system use diartikan sebagai 

kecenderungan untuk atau tidak menyukai sistem 

komputer, aplikasi, staffing sistem atau proses 

yang berhubungan dengan pemanfatan sistem 

aplikasi (Nah, et al, 2004). Model UTAUT tidak 

menempatkan attitude toward system use sebagai 

faktor pendorong behavior intention. Dalam sistem 

yang mandatory seperti implementasi SPAN, 

penggunaan teknologi oleh user karena pemaksaan 

tersebut, bukan keinginan yang muncul dari diri. 

Itulah mengapa variabel intention to use tidak tepat 

digunakan dalam lingkungan yang bersifat 

mandatory. 

Dalam TAM attitude berasal dari perceived 

usefulness dan perceived ease of use  dan 

merupakan variabel yang memunculkan behavior 

intention, namun berdasarkan penelitian Linders 

(2006) menyatakan bahwa untuk lingkungan yang 

dipaksakan attitude dapat memprediksi secara 

signifikan penerimaan dan variabel behaviour 

dihilangkan. Penelitian Nah, et al (2004) juga 

menyatakan pada lingkungan mandatory tidak ada 

hubungan antara behavior intention dan attitude. 

Hal ini menjelaskan mengapa model UTAUT tidak 

memasukkan variabel attitude karena venkatesh, 

at al (2003) mengujicobakan model pada 

lingkungan voluntary. 

Attitude toward system use sebagai variabel 

yang memunculkan penerimaan juga diperkuat 

oleh penelitian Brown (2002) yang menyatakan 

bahwa attitude merupakan faktor yang 

berpengaruh untuk memahami penggunaan di 

lingkungan mandatory, karena merepresentasikan 

tingkat kepuasan user terhadap sistem. Untuk 

institusi pemerintah yang bersifat mandatory, agar 

sistem digunakan user maka harus 

mempertahankan attitude positif user. 

Definisi attitude toward system use dalam 

penelitian adalah sikap user yang berasal dari 

pengaruh dalam diri user maupun pengaruh sosial 

terhadap penggunaan sistem SPAN sebelum 

akhirnya memutuskan menerima sistem. 

Operasionalisasi variabel attitude toward system 

use adalah: 

a. Menggunakan SPAN adalah ide yang bagus 

b. Menyukai ide memanfaatkan SPAN untuk 

melaksanakan tugas (Nah, et al, 2004) 

c. Bekerja dengan menggunakan SPAN 

menyenangkan 

d. SPAN membuat bekerja lebih menarik 

(Venkatesh, at al, 2003) 

3. Performance expectancy 

Performance expentancy adalah tingkat 

keyakinan user bahwa dengan menggunakan 

sistem akan membantu mereka menghasilkan 

prestasi kerja yang maksimal. Performance 

expentancy dapat diasosiasikan dengan perceived 

usefulness dari model TAM. Tingkat kepercayaan 

bahwa sistem akan meningkatkan prestasi kerja 

merupakan awal munculnya attitude yang positif. 

Operasionalisasi variabel untuk mengukur 

performance expectancy adalah: 

a. Merasakan manfaat SPAN bagi pekerjaan 

b. Menggunakan SPAN memungkinkan 

penyelesaian pekerjaan lebih cepat 

c. Menggunakan SPAN meningkatkan 

produktivitas kerja 

d. Menggunakan SPAN meningkatkan 

kesempatan untuk naik jabatan. 

(Venkatesh, et.al, 2003) 

4. Effort Expectancy 

Effort expectancy didefinisikan sebagai 

tingkatan kemudahan yang dirasakan user dalam 

menggunakan sistem (Venkatesh, et al, 2003). 

Variabel ini diasosiasikan dengan variabel ease of 

use dalam TAM. Operasionalisasi variabel untuk 

mengukur effort expectancy, adalah: 

a. Interaksi dengan SPAN jelas dan dipahami 

b. Kemudahan untuk terampil menggunakan 

SPAN 

c. Merasakan SPAN mudah digunakan 

d. Kemudahan belajar menggunakan SPAN 

(Venkatesh, et al, 2003) 

Menurut Clark, Jones dan Zmud dalam 

menggunakan sistem yang terintegrasi seperti 

SPAN, ada dua hal yang harus dipahami user: 

a. Pemahaman mengenai sistem software 

Kemudahan dan sedikitnya usaha dalam 

mendalami software akan mendorong user 

untuk menerima sistem yang kompleks. 

b. Pemahaman mengenai alur proses  

Pemahaman user mengenai struktur kerja 

mutlak diperlukan dalam memahami 

software. Seorang user yan mengetahui 

ketergantungan user lain mengenai data yang 

diinputnya akan meningkatkan 

tanggungjawabnya akan akurasi data. 

Kemudahan dan sedikitnya usaha dalam 

memahami posisi akan mendorong user 

menerima sistem yang kompleks. 

Sehingga operasionalisasi variabel tersebut 

ditambahkan item: 
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a. Mengetahui posisi dirinya dalam alur 

penggunaan SPAN 

b. Mudah memahami dampak yang terjadi jika 

tidak melaksanakan pekerjaannya. 

5.  Social Influence 

Social Influence adalah tingkat persepsi 

seseorang bahwa pihak lain percaya bahwa 

sebaiknya menggunakan sistem baru (Venkatesh 

et. al., 2003). Social influence mempengaruhi 

perilaku individu melalui tiga mekanisme 

(Venkatesh and Davis 2000), yaitu  

a. Compliance, ketika seseorang melakukan 

sesuatu bukan karena keyakinan akan 

kebenaran isinya, tapi karena mengharapkan 

adanya hadiah atau hukuman yang ia hindari. 

b. Identification, ketika seseorang menerima 

pengaruh karena ia ingin membangun atau 

menjaga hubungan baik dengan orang lain 

atau kelompok tertentu 

c. Internalization, ketika seseorang menerima 

pengaruh karena hal itu sesuai dengan nilai-

nilai hidupnya. 

Operasionalisasi variabel untuk mengukur social 

influence adalah : 

a. Seseorang yang mempengaruhi perilaku kerja 

berfikir bahwa saya harus menggunakan 

SPAN 

b. Seseorang yang penting bagi pekerjaan 

berfikir bahwa saya harus menggunakan 

SPAN 

c. Bantuan pimpinan dalam mendukung 

penggunaan SPAN 

d. Secara umum organisasi mendukung 

penggunaan SPAN 

6. Facilitating Conditions 

Facilitating condition adalah keyakinan adanya 

fasilitas organisasi dan teknis yang mensupport 

aktivitas user (Venkatesh, et al 2003). 

Operasionalisasi variabel untuk mengukur 

facilitating conditions adalah : 

a. Adanya sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan untuk menggunakan SPAN 

b. Adanya pengetahuan user yang 

dibutuhkan untuk menggunakan SPAN 

c. Kompabilitas SPAN dengan sistem lain 

yang digunakan 

d. Ada sekelompok/orang yang siap 

membantu mengatasi kesulitan SPAN 

7.  Managerial Interventions 

Managerial interventions adalah tindakan 

spesifik manajemen dan kebijakan yang dilakukan 

institusi untuk mempengaruhi penerimaan 

teknologi oleh user.Zmud (1984) memposisikan 

pentingnya sikap pimpinan terhadap suksesnya 

implementasi suatu sistem baru. Inovasi 

membutuhkan perubahan lokasi dan posisi penting 

sumber daya perusahaan, tanpa adanya dukungan 

manajemen puncak akan sulit melaksanakannya. 

(Agarwal, 2000). 

Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

managerial intervention yang penting dalam 

dukungan penggunaan teknologi adalah 

berkembangnya budaya kerja yang kondusif untuk 

pembelajaran dan penelitian. Komitmen manajerial 

juga ditunjukkan dalam berbagai cara seperti 

melalui aturan yang tepat , dorongan penggunaan 

teknologi atau melalui jaminan mengenai 

ketersediaan sumber daya (Agarwal, 2000). 

Untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif 

para manajer dapat menyediakan insentif bagi 

penggunaan teknologi. User akan menunjukkan 

tingkat yang lebih tinggi dari pemanfaatan sistem 

dengan adanya insentif ini. (Zmud, 1982; Scott dan 

Bruce, 1994 dalam Agarwal, 2000) . 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian 

tersebut, operasional variabel untuk mengukur 

managerial interventions adalah : 

a. Adanya restrukturisasi organisasi yang 

memudahkan posisi user dalam komunikasi 

dan koordinasi penggunaan user 

b. Adanya peraturan yang memaksakan 

penggunaan SPAN 

c. Adanya training secara berkala sesuai 

kebutuhan user. 

d. Adanya kesempatan untuk memperdalam 

kemampuan user dengan memfasilitasi 

pembelajaran dan penelitian 

e. Adanya insentif khusus bagi user yang 

menggunakan SPAN 

8. Technology Trust. 

Trust adalah keyakinan akan sesuatu, 

keinginan untuk bergantung pada sesuatu, 

meskipun dalam kondisi yang sulit seperti 

kurangnya jaminan atau pun kekuatan untuk 

melakukan suatu kinerja. Trust juga berarti 

pemahaman bersama mengenai hubungan dan 

sesuatu yang harus diselesaikan bersama. Lankton 

dan McKnight (2005) menyatakan trust in 

technology merupakan konsep yang penting ketika 

sistem menjadi kompleks dan sulit dimengerti. 

Dalam penelitian ini trust diartikan sebagai tingkat 

kepercayaan user terhadap kemampuan SPAN 

untuk memberikan bagi individu dan organisasi.  

Operasionalisasi variabel technology trust adalah 

sebagai berikut : 

a. Selalu menyadari bahwa SPAN mampu 

menyelesaikan tugas yang berat 

b. SPAN digunakan dalam mengerjakan tugas-

tugas utama 

c. SPAN dapat diandalkan untuk mengerjakan 

tugas-tugas penting. 

3.2. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode analisis data SEM. Structural Equation 

Model (SEM) merupakan sekumpulan teknik-

teknik statistik yang memungkinkan pengujian 

sebuah rangkaian hubungan secara simultan. 

Model hubungan yang dibangun dapat antara satu 

atau beberapa variabel dependen dengan satu atau 
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beberapa variabel  independen. Masing-masing 

variable dependen dan independen dapat 

berbentuk faktor (atau konstruk  yang dibangun 

dari beberapa variabel indikator). Sesungguhnya 

pemodelan dengan persamaan struktural telah 

dikenal luas dalam penelitian-penelitian 

manajemen, melalui berbagai macam nama antara 

lain: causal modeling, causal analysis simultaneous 

equations modeling  atau analisis struktur 

kovariance. Seringkali SEM disebut juga 

sebagai path analysis atau confirmatory factor 

analysis. Pengujian hipotesa menggunakan alat 

bantu software LISREL. 

 

4. HASIL PENELITIAN  
Dari hasil analisis data didapatkan hasil uji 

hipotesis sebagaimana tampak pada berikut ini. 

 

Hasil Uji Hipotesis 
Hipotesis Koefisien T 

Hitung 

Keterangan Interpretasi 

H1a PE 
� 
AT 

0.34 9.72 Significant PE 

berpengaru

h significant 

terhadap 

AT. semakin 

kuat PE 

akan 

meningkatk

an AT 

H1b EE 
� 
AT 

0.43 11.93 Significant EE 

berpengaru

h significant 

terhadap 

AT. semakin 

kuat EE 

akan 

meningkatk

an AT 

H1c SI 
� 
AT 

0.12 3.47 Significant SI 

berpenga

ruh 

significan

t 

terhadap 

AT. 

semakin 

kuat SI 

akan 

meningka

tkan AT 

H1d FC 
� 
AT 

0.14 3.86 Significant FC 

berpengaru

h significant 

terhadap 

AT. semakin 

kuat FC 

akan 

meningkatk

an AT 

H1e MI 
� 
AT 

0.18 4.73 Significant MI 

berpengaru

h significant 

terhadap 

AT. semakin 

kuat MI 

akan 

meningkatk

an AT 

H2a PE 0.03 0.34 Tidak PE tidak 

� 
SA 

 

Significant berpengaru

h significant 

terhadap 

SA.  

H2b EE 
� 

SA 

 

0.09 1.28 Tidak 

Significant 

EE tidak 

berpengaru

h significant 

terhadap SA 

H2c SI   
� 
SA 

0.13 2.49 Significant SI 

berpengaru

h significant 

terhadap 

SA. semakin 

kuat SI akan 

meningkatk

an SA 

H2d FC  
� 

SA 

0.10 2.05 Significant FC 

berpengaru

h significant 

terhadap 

SA. semakin 

kuat FC 

akan 

meningkatk

an SA 

H2e MI 
� 
SA 

 

-0.01 -0.25 Tidak 

Significant 

MI tidak 

berpengaru

h significant 

terhadap SA  

H3 AT 
� 
SA 

0.75 3.79 Significant AT 

berpengaru

h significant 

terhadap 

SA. semakin 

kuat AT 

akan 

meningkatk

an SA 

 

Berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka 

pemikiran konseptual, ada dua hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian. Hipotesis 1 adalah 

sebagai berikut : 

H1a  : Performance Expectancy berpengaruh 

attitude  toward system use 

H1b : Effort Expectancy berpengaruh pada 

attitude  toward system use 

H1c  : Social Influence berpengaruh pada attitude  

toward system use 

H1d  : Facilitating Conditions berpengaruh pada 

attitude  toward system use 

H1e  :  Managerial Interventions berpengaruh 

pada attitude  toward system use 

Hasil analisisis terhadap hipotesis tersebut 

dijelaskan sebagai berikut : 

H1a: PE memiliki hubungan langsung dan positif 

dengan AT. 

Hasil uji-t pada output SEM menunjukkan 

nilai t-hitung(9.72) lebih besar dari t-tabel 

(1,96) artinya hipotesis diterima, PE 

berpengaruh langsung dan positif terhadap 

AT. Semakin baik keseuaian PE maka akan 

meingkatkan AT 

H1b: Struktur EE memiliki hubungan langsung dan 

positif dengan AT. 

Hasil uji-t pada output SEM menunjukkan 

nilai t-hitung(11.93) lebih besar dari t-tabel 

(1,96) artinya hipotesis diterima, EE 
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berpengaruh langsung dan positif terhadap 

AT. Semakin baik keseuaian EE maka akan 

meingkatkan AT 

H1c: SI memiliki hubungan langsung dan positif 

dengan AT. 

Hasil uji-t pada output SEM menunjukkan 

nilai t-hitung(3.47) lebih besar dari t-tabel 

(1,96) artinya hipotesis diterima, SI 

berpengaruh langsung dan positif terhadap 

AT. Semakin baik keseuaian SI aka akan 

meingkatkan AT 

H1d: FC memiliki hubungan langsung dan positif 

dengan AT. 

Hasil uji-t pada output SEM menunjukkan 

nilai t-hitung(3.86) lebih besar dari t-tabel 

(1,96) artinya hipotesis diterima, FC 

berpengaruh langsung dan positif terhadap 

AT. Semakin baik keseuaian FC maka akan 

meingkatkan AT 

H1e: MI memiliki hubungan langsung dan positif 

dengan AT. 

Hasil uji-t pada output SEM menunjukkan 

nilai t-hitung(4.73) lebih besar dari t-tabel 

(1,96) artinya hipotesis diterima, MI 

berpengaruh langsung dan positif terhadap 

AT. Semakin baik keseuaian MI maka akan 

meingkatkan AT. 

 

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat 

disimpulkan bahwa H1a, H1b, H1c, H1d, H1e 

diterima. Kesimpulan tersebut menunjukkan 

bahwa variabel performance expectancy, effort 

expectancy, social influence, facilitating condition 

dan managerial intervention mempunyai pengaruh 

langsung terhadap variabel attitude toward system 

use. Hal ini berarti bahwa untuk penerimaan SPAN 

di lingkungan mandatory, harapan penggunaan 

SPAN akan meningkatkan performa kerja, harapan 

user SPAN untuk memahami penggunaan SPAN 

dengan sedikit upaya, adanya pengaruh sosial 

dalam lingkungan mereka, kondisi lingkungan 

dengan berbagai fasilitas yang disediakan 

organisasi dan intervensi pimpinan menjadi faktor 

yang membentuk sikap untuk menerima aplikasi 

SPAN  

Dari masing-masing variabel tersebut 

terdapat beberapa indikator yang mempunyai 

pengaruh yang paling dominan dibanding indikator 

lain. Indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Pernyataan merasakan manfaat SPAN bagi 

pekerjaan merupakan indikator yang paling 

dominan dalam pembentukan performance 

expectancy dibanding indikator lain seperti 

penggunaan SPAN memungkinkan 

penyelesaian pekerjaan lebih cepat, 

penggunaan SPAN meningkatkan 

produktivitas kerja dan penggunaan SPAN 

meningkatkan kesempatan naik jabatan. Hal 

ini berarti merasakan manfaat SPAN dalam 

menggunakan SPAN adalah faktor yang paling 

berperan dalam membentuk variabel tingkat 

keyakinan user bahwa menggunakan sistem 

akan membantu operator menghasilkan 

prestasi maksimal 

b. Pernyataan mengetahui posisi diri dalam alur 

penggunaan SPAN merupakan indikator yang 

paling dominan dalam pembentukan effort 

expentancy dibanding indikator lain seperti 

interaksi dengan SPAN jelas dan mudah 

dipahami, kemudahan untuk terampil 

menggunakan SPAN, merasakan SPAN mudah 

digunakan, kemudahan belajar menggunakan 

SPAN dan mudah memahami dampak yang 

terjadi jika tidak melaksanakan pekerjaan . Hal 

ini dapat diartikan bahwa mengetahui posisi 

diri dalam alur penggunaan SPAN mempunyai 

pengaruh paling dominan dalam membentuk  

variabel tingkat kemudahan yang dirasakan 

operator dalam menggunakan Aplikasi SPAN. 

c. Pernyataan Secara umum organisasi 

mendukung penggunaan SPAN merupakan 

indikator yang paling dominan dalam 

pembentukan Social Influency dibanding 

indikator lain seperti faktor seseorang yang 

mempengaruhi perilaku kerja berfikir harus 

menggunakan SPAN, seseorang yang penting 

bagi pekerjaan berfikir saya harus 

menggunakan SPAN, bantuan atasan dalam 

mendukung penggunaan SPAN, user yang 

menggunakan SPAN lebih bergengsi. Hal ini 

berarti harapan bahwa organisasi mendukung 

penggunaan SPAN adalah faktor yang paling 

dominan dalam membentuk variabel 

kesadaran operator mengenai adanya 

pengaruh orang lain dalam menggunakan 

SPAN 

d. Pernyataan adanya sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan untuk menggunakan SPAN 

merupakan faktor paling dominan dalam 

Facilitating Condition bila dibanding kan 

indikator lain seperti adanya pengetahuan 

user untuk menggunakan SPAN, kompatibilitas 

SPAN dengan sistem lain.  Hal ini berarti 

adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

untuk menggunakan SPAN adalah faktor paling 

dominan dalam membentuk variabel 

keyakinan adanya fasilitas organisasi dan 

teknis mensupport operator SPAN. 

e. Pernyataan adanya restrukturisasi organisasi 

yang memudahkan posisi user dalam 

komunikasi dan koordinasi merupakan faktor 

paling dominan dalam variabel managerial 

intervention dibanding indikator lain seperti 

peraturan pimpinan organisasi yang 

memaksakan penggunaan SPAN, adanya 

training secara berkala, kesempatan organisasi 

untuk memperdalam kemampuan user dengan 

memfasilitasi pembelajaran dan penelitian dan 

adanya insentif khusus bagi user yang 
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menggunakan SPAN.  Hal ini berarti adanya 

restrukturisasi organisasi yang memudahkan 

posisi user dalam komunikasi dan koordinasi 

adalah faktor paling dominan dalam 

membentuk dalam membentuk tindakan 

spesifik managemen dan peraturan yang 

dilakukan organisasi untuk mempengaruhi 

penerimaan SPAN    

   Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang memasukkan 

performance expectancy, effort expectancy, 

social influence, facilitating conditions dan 

managerial interventions (venkatesh, et.al, 

2003 dan agarwal, 1999) sebagai faktor yang 

mempengaruhi penerimaan sistem.  

 

Hipotesis 2 yang diajukan adalah 

H2a : Performance expectancy berpengaruh 

langsung pada symbolic adoption SPAN 

H2b  : Effort expectancy berpengaruh langsung 

pada symbolic adoption SPAN 

H2c  :  Social influence berpengaruh langsung 

pada symbolic adoption SPAN 

H2d : Facilitating conditions berpengaruh 

langsung pada symbolic adoption SPAN 

H2e  :  managerial interventions berpengaruh 

langsung pada symbolic adoption SPAN 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan 

hasil sebagai berikut 

H2a: PE memiliki hubungan langsung dan positif 

dengan SA. 

Hasil uji-t pada output SEM menunjukkan 

nilai t-hitung(0.34) lebih kecil dari t-tabel 

(1,96) artinya hipotesis ditolak, PE tidak 

berpengaruh langsung dan positif terhadap 

SA.  

H2b: Struktur EE memiliki hubungan langsung dan 

positif dengan SA. 

Hasil uji-t pada output SEM menunjukkan 

nilai t-hitung(1.28) lebih kecil dari t-tabel 

(1,96) artinya hipotesis ditolak, EE tidak 

berpengaruh langsung dan positif terhadap 

SA.  

H2c: SI memiliki hubungan langsung dan positif 

dengan SA. 

Hasil uji-t pada output SEM menunjukkan 

nilai t-hitung(2.49) lebih besar dari t-tabel 

(1,96) artinya hipotesis diterima, SI 

berpengaruh langsung dan positif terhadap 

SA. Semakin baik keseuaian SI aka akan 

meingkatkan SA 

H2d: FC memiliki hubungan langsung dan positif 

dengan SA. 

Hasil uji-t pada output SEM menunjukkan 

nilai t-hitung(2.05) lebih besar dari t-tabel 

(1,96) artinya hipotesis diterima, FC 

berpengaruh langsung dan positif terhadap 

SA. Semakin baik keseuaian FC maka akan 

meingkSAkan SA 

H2e: MI memiliki hubungan langsung dan positif 

dengan SA. 

Hasil uji-t pada output SEM menunjukkan 

nilai t-hitung(-0.25) lebih kecl dari t-tabel 

(1,96) artinya hipotesis ditolak, MI tidak 

berpengaruh langsung dan positif terhadap 

SA.  

Berdasarkan hasil analisa diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa H2a, H2b, H2e ditolak 

sedangkan H2c dan H2d diterima 

 Hal tersebut menunjukkan bahwa 

dalam konteks SPAN, tingkat keyakinan user 

bahwa menggunakan SPAN akan menghasilkan 

prestasi maksimal (Performance Expectancy), 

Tingkat kemudahan yang dirasakan user dalam 

menggunakan SPAN (Effort Expectancy), dan 

Tindakan spesifik manajemen dan peraturan yang 

dilakukan organisasi untuk mempengaruhi 

penerimaan SPAN (Managerial Intervention) tidak 

berpengaruh langsung terhadap penerimaan SPAN 

secara mental (Symbolic Adobtion). Sedangkan 

variabel kesadaran seseorang mengenai adanya 

pengaruh orang lain (social Influence) dan 

keyakinan adanya fasilitas organisasi dan teknis 

mensupport aktivitas user (Facilitating Condition) 

berpengaruh langsung terhadap terhadap 

penerimaan SPAN secara mental (Symbolic 

Adobtion). 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa SPAN adalah 

aplikasi yang bersifat mandatory penggunaannya. 

Sebagai aplikasi yang bersifat mandatory agar 

penerimaan secara mental berlangsung baik yang 

selanjutnya akan menjadikan user menggunakan 

SPAN maka harus ada faktor eksternal yaitu dari 

lingkungan berupa  pengaruh orang lain yang 

menggunakan sistem dan adanya keyakinan bahwa 

organisasi dan teknis memberikan support 

terhadap aktivitas user.  

Pada Tabel 1 sebagaimana lampiran dapat 

dilihat bahwa ada perbedaan pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel 

dependent untuk setiap wilayah responden. Hasil 

uji setiap propinsi dapat dilihat pada keterangan 

berikut : 

1. Pada Kanwil Propinsi Bali ternyata variabel 

performance expectancy dan Social Influences 

tidak berpengaruh langsung terhadap Attitude 

toward system use. Pengaruh terbesar yang 

mempengaruhi Attitude toward system use 

adalah variabel Effort Expectancy, sedangkan 

variabel yang berpengaruh terbesar terhadap 

Simbolic adoption adalah variabel Performance 

expectancy 

2. Pada Kanwil propinsi Jawa Tengah Facilitating 

conditions tidak berpengaruh langsung 

terhadap Attitude toward system use. Pengaruh 

terbesar yang mempengaruhi Attitude toward 

system use adalah variabel Managerial 

intervention, sedangkan variabel yang 
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berpengaruh terbesar terhadap Simbolic 

adoption adalah variabel Facilitating Conditions 

3. Pada Kanwil  Propinsi Banten variabel 

Managerial Interventions tidak berpengaruh 

terhadap Simbolic adoptions dan Social 

Influence tidak berpengaruh terhadap Attitude 

Toward system Use. Pengaruh terbesar yang 

mempengaruhi Attitude toward system use 

adalah variabel Effort Expectancy, sedangkan 

variabel yang berpengaruh terbesar terhadap 

Simbolic adoption adalah variabel Social 

Influence 

4. Pada Kanwil  Propinsi Papua variabel Efforts 

Expectancy dan Performance Expectancy tidak 

berpengarh terhadap Symbolic adoption. 

Pengaruh terbesar yang mempengaruhi 

Attitude toward system use adalah variabel 

Performance Expectancy, sedangkan variabel 

yang berpengaruh terbesar terhadap Simbolic 

adoption adalah variabel Facilitating Conditions  

Pada Tabel 2 sebagaimana lampiran dapat dilihat 

bahwa ada perbedaan pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel dependent untuk 

setiap wilayah responden. Hasil uji setiap propinsi 

dapat dilihat pada keterangan berikut : 

1. Pada Kanwil Propinsi Jakarta ternyata variabel 

Effort expectancy tidak berpengaruh symbolic 

adobtion dan Social Influences tidak 

berpengaruh langsung terhadap Attitude 

toward system use. Pengaruh terbesar yang 

mempengaruhi Attitude toward system use 

adalah variabel Performance Expectancy, 

sedangkan variabel yang berpengaruh terbesar 

terhadap Simbolic adoption adalah variabel 

Performance expectancy 

2. Pada Kanwil Propinsi Riau variabel Performace 

Expectancy tidak berpengaruh langsung 

terhadap Attitude toward system use. Pengaruh 

terbesar yang mempengaruhi Attitude toward 

system use adalah variabel Effort Expectancy, 

sedangkan variabel yang berpengaruh terbesar 

terhadap Simbolic adoption adalah variabel 

Efforts Expectancy 

3. Pada Kanwil  Propinsi Sulawesi Selatan variabel 

Facilitating Condition tidak berpengaruh 

terhadap Simbolic adoptions. Pengaruh terbesar 

yang mempengaruhi Attitude toward system use 

adalah variabel Performance Expectancy, 

sedangkan variabel yang berpengaruh terbesar 

terhadap Simbolic adobtion adalah variabel 

Performance expectancy 

Pada Tabel 3 sebagaimana lampiran dapat dilihat 

bahwa ada perbedaan pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel dependent untuk 

setiap wilayah responden. Hasil uji setiap propinsi 

dapat dilihat pada keterangan berikut : 

1. Pada Kanwil Propinsi Sumatera Utara ternyata 

variabel Managerial Intervention tidak 

berpengaruh langsung terhadap Attitude 

toward system use. Pengaruh terbesar yang 

mempengaruhi Attitude toward system use 

adalah variabel Efforts Expectancy, sedangkan 

variabel yang berpengaruh terbesar terhadap 

Simbolic adobtion adalah variabel Social 

Influence 

2. Pada Kanwil Propinsi Tanjung Pinang variabel 

Facilitating Condition tidak berpengaruh 

langsung terhadap Attitude toward system use 

dan varaiabel Managerial Intervention tidak 

berpengaruh terhadap Symbolic adoption. 

Pengaruh terbesar yang mempengaruhi 

Attitude toward system use adalah variabel 

Social Influence, sedangkan variabel yang 

berpengaruh terbesar terhadap Simbolic 

adoption adalah variabel Social Influence 

3. Pada Kanwil  Propinsi Yogyakarta variabel 

Social Influence tidak berpengaruh terhadap 

Simbolic adoptions. Pengaruh terbesar yang 

mempengaruhi Attitude toward system use 

adalah variabel Social Influence, sedangkan 

variabel yang berpengaruh terbesar terhadap 

Simbolic adoption adalah variabel facilitating 

conditions 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN  
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian 

hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Performance expectancy, effort expectancy, 

facilitating condition, social influence dan 

managerial influence adalah faktor yang 

memengaruhi attitude toward technology use. 

2. facilitating condition dan social influence 

adalah faktor yang mempengaruhi symbolic 

adoption. 

3. Performance expectancy, effort expectancy, dan 

managerial influence adalah faktor yang tidak 

mempengaruhi symbolic adoption. 

4. Attitude toward technology use mempengaruhi 

symbolic adoption. 

5. Technology trust adalah faktor yang 

memoderasi hubungan attitude toward 

technology use dengan symbolic adoption. 

6. Faktor yang paling mempengaruhi sikap user 

untuk menerima Aplikasi SPAN adalah 

pertama, SPAN bermanfaat dalam pekerjaan, 

kedua, operator menginginkan kejelasan posisi 

dirinya dalam penggunaan SPAN, ketiga, 

operator membutuhkan dukungan organisasi 

dalam penggunaan SPAN, keempat, operator 

membutuhkan sarana dan prasarana yang 

mendukung penggunaan SPAN dan kelima, 

operator sangat membutuhkan struktur 

organisasi yang memudahkan operator dalam 

melakukan komunikasi maupun koordinasi 

dalam penggunaan SPAN. 

7. Faktor yang paling rendah mempengaruhi 

sikap user untuk menerima Aplikasi SPAN 

adalah pertama, penggunaan SPAN 



ANALISIS USER ACCEPTANCE DAN USAGE ATAS IMPLEMENTASI  Indonesian Treasury Review Vol.3, No.4, (2018), Hal.330-346 

SPAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN   
 

                                       Dwi Ari Wibawa dan Sutiono 

 
 

Halaman 339 

meningkatkan kesempatan naik jabatan, 

kedua, interaksi dengan SPAN jelas dan mudah 

dipahami, ketiga, user yang menggunakan 

SPAN lebih bergengsi dari yang tidak 

menggunakan, keempat, kompatbilitas SPAN 

dengan sistem lain yang digunakan, dan kelima 

adalah, insentif khusus bagi user yang 

menggunakan SPAN.   

8. Faktor yang paling besar mempengaruhi 

harapan operator dalam pemanfaatan secara 

lengkap dan pengembangan SPAN pada masa 

mendatang adalah dukungan organisasi dalam 

penggunaan SPAN dan dukungan sarana serta 

prasarana yang dibutuhkan untuk penggunaan 

SPAN. 

9. Keyakinan operator terhadap kemampuan 

SPAN dalam melakukan tugas utama DJA dan 

DJPB mampu memoderasi sikap operator yang 

baik terhadap SPAN dalam pemanfaatan SPAN 

secara lengkap dan pengembangan SPAN pada 

masa mendatang. 

10. Perbedaan antar wilayah terkait penerimaan 

operator terhadap Aplikasi SPAN. 

 

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 
Dalam penelitian ini, peneliti menemukan 

berbagai keterbatasan dalam melakukan 

penelitian. Adapun keterbatasan penelitian yang 

ada adalah : 

1. Sampel 

Jumlah sampel dalam penelitian ini sudah 

memenuhi jumlah minimal sampel yang 

dibutuhkan, namun kemungkinan ini akan 

menghasilkan data yang lebih baik jika 

dilakukan pada populasi dan sampel yang lebih 

besar 

2. Responden 

Dalam penelitian ini data diperoleh dari 

responden berdasarkan persepsi operator 

terhadap implementasi SPAN, terkadang jawaban 

yang diberikan tidak menunjukkan keadaan 

sesungguhnya.  

Berdasarkan pembahasan pada bab 

sebelumnya, agar penerimaan user SPAN oleh 

operator semakin baik, maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan penerimaan user terhadap 

aplikasi SPAN, maka pengembang aplikasi SPAN 

harus memperhatikan faktor-faktor yang 

berpengaruh langsung yaitu social influence 

dan facilitating condition. 

2. Social influence terdiri dari pengaruh orang 

penting dalam kantor yang mempengaruhi 

operator dalam penerimaan SPAN, dukungan 

kepala kantor dalam penggunaan SPAN, dan 

dukungan organisasi dalam penggunaan SPAN. 

Berdasarkan komentar dari responden, harapan  

mereka terkait variabel ini adalah pembentukan 

forum operator SPAN, akses komunikasi 

langsung ketika terdapat kesulitan dalam 

penggunaan SPAN,  

3. Facilitating condition terdiri dari ketersediaan 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 

penggunaan SPAN, pengetahuan operator yang 

dibutuhkan dalam penggunaan SPAN, dan 

adanya sekelompok orang khusus yang siap 

membantu mengatasi kesulitan SPAN. Harapan 

operator terkait variable ini adalah peningkatan 

kapasitas server, jaringan listrik, penyediaan 

hardware computer, jaringan internet, 

pemeliharaan aplikasi tidak pada hari kerja, 

pelatihan operator yang intensif dan berkala, 

menu dalam aplikasi SPAN yang lebih user 

friendly, penyediaan manual book yang update 

dan komprehensif. 

4. Untuk meningkatkan sikap operator SPAN 

dalam menggunakan Aplikasi SPAN, Ditjen 

Perbendaharaan harus memperhatikan 

beberapa indikator di bawah ini. Indikator 

dibawah ini berdasarkan hasil analisa 

memberikan kontribusi paling besar dalam 

membentuk masing-masing variabel : 

a. Meningkatkan sikap bahwa operator SPAN 

merasakan manfaat SPAN bagi pekerjaan. 

Indikator ini mempunyai  kontribusinya 

paling besar untuk membentuk keyakinan 

bahwa Aplikasi SPAN membantu 

menghasilkan prestasi maksimal.  

b. Meningkatkan pemahaman operator SPAN 

sehingga operator SPAN mengetahui posisi 

dirinya dalam alur proses  penggunaan 

SPAN. Indikator ini mempunyai kontribusi 

paling besar dalam membentuk tingkat 

kemudahan dalam menggunakan SPAN.  

Pemahaman terhadap kedudukan dirinya 

dalam alur penggunaan SPAN ini penting, 

dengan pemahaman ini operator akan 

bertanggung jawab terhadap 

pekerjaannya, karena keterlambatan pada 

dirinya akan mengakibatkan 

keterlambatan pada pekerjaan lain. 

c. Ditjen Perbendaharaan harus memberikan 

dukungan dalam penggunaan Aplikasi 

SPAN.  Indikator ini merupakan indikator 

yang memberikan kontribusi paling besar 

untuk membentuk variabel kesadaran 

seseorang mengenai adanya pengaruh 

orang lain  

d. Ditjen perbendaharaan juga harus terus 

meningkatkan penyediaan sarana dan 

prasaran yang dibutuhkan dalam 

menggunakan SPAN. Indikator ini adalah 

indikator yang paling banyak memberikan 

kontribusi dalam membentuk keyakinan 

adanya fasilitas organisasi dan teknis 

e. Ditjen Perbendaharaan harus melakukan 

restrukturisasi organisasi yang 

memudahkan operator SPAN dalam  

koordinasi dan komunikasi. Indikator ini 
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juga merupakan indikator yang paling 

banyak memberikan kontribusi dalam 

membentuk keyakinan operator SPAN 

bahwa organisasi melakukan tindakan 

spesifik manajemen atau peraturan yang 

mempengaruhi penerimaan SPAN 

5. Untuk meningkatkan harapan operator dalam 

pemanfaatan secara lengkap dan 

pengembangan SPAN maka perlu diperhatian 

beberapa indikator berikut, indikator tersebuat 

adalah : 

a. Meningkatkan sarana dan prasaran yang 

dibutuhkan untuk menggunakan SPAN. 

Indikator ini adalah indikator yang besar 

memberikan kontribusi dalam membentuk 

keyakinan adanya fasilitas organisasi dan 

teknis yang mendukung aktifitas operator 

SPAN.  

b. Meningkatkan dukungan organisasi dalam 

penggunaan SPAN. Indikator ini adalah 

indikator yang mempunyai kontribusi 

terbesar dalam membentuk kesadaran 

adanya pengaruh orang lain dalam 

menggunakan SPAN 

6. Berdasarkan hasil analisis data per wilayah 

yang menunjukkan kecenderungan pengaruh 

yang berbeda untuk setiap variabel, maka 

disarankan untuk meningkatkan penerimaan 

operator di masing-masing kanwil dengan 

melihat kecenderungan pengaruh tersebut, 

antara lain : 

a. Pada Kanwil Propinsi Bali untuk 

meningkatkan kecenderungan untuk 

menyukai aplikasi SPAN dapat dilakukan 

dengan meningkatkan Effort expectancy, 

sedangkan untuk meningkatkan 

penerimaan SPAN secara mental dapat 

dilakukan dengan meningkatkan 

Performance Expectancy. Berdasarkan 

saran operator SPAN pada Kanwil Propinsi 

Bali, hal ini dapat dilakukan dengan :  

1) update aplikasi SPAN sehingga sesuai 

dengan kebutuhan user 

2) Penyederhanaan menu dalam Aplikasi 

SPAN 

3) Dilakukan komunikasi dengan daerah 

terlebih dahulu ketika akan 

melakukan maintenance aplikasi 

b. Pada Kanwil Propinsi Jawa Tengah untuk 

meningkatkan kecenderungan untuk 

menyukai aplikasi SPAN dapat dilakukan 

dengan meningkatkan Managerial 

Intervention, sedangkan untuk 

meningkatkan penerimaan SPAN secara 

mental daoat dilakukan dengan 

meningkatkan Facilitating Conditions. 

Berdasarkan saran operator SPAN pada 

Kanwil Propinsi Jawa Tengah, hal ini dapat 

dilakukan dengan :  

1) Diadakan pelatihan skala berkala oleh 

kantor pusat 

2) Komunikasi yang intens dengan 

daerah misalnya ketika ada perbaikan 

di pusat 

3) Penambahan bandwith dan diberikan 

akses langsung komunikasi ke pusat 

jika ada gangguan 

4) Penambahan user 

5) Perubahan tatacara upload data 

supllier sehingga tidak perlu 

dilakukan satu persatu 

6) Implementasi SAKTI segera dilakukan 

pada Kementerian/Lembaga 

c. Pada Kanwil Propinsi Banten untuk 

meningkatkan kecenderungan untuk 

menyukai aplikasi SPAN dapat dilakukan 

dengan meningkatkan Effort Expectancy, 

sedangkan untuk meningkatkan 

penerimaan SPAN secara mental daoat 

dilakukan dengan meningkatkan Social 

Influence. Berdasarkan saran operator 

SPAN pada Kanwil Propinsi Banten, hal ini 

dapat dilakukan dengan :  

1) Perlu penambahan karwas uang muka 

pada Front Office untuk validasi SPM 

GUP Satker 

2) Penyempurnaan menu SPAN, seperti 

penolakan tagihan di user Middle 

Office 

3) Penyederhanaan proses bisnis SPAN, 

seperti percepatan request pelaporan 

yang akan digunakan untuk 

penyusunan LKPP 

4) Agar dipertimbangkan user 

administrator tidak berada di kepala 

kantor, karena banyak sekali 

pekerjaan teknis cukup ditangani di 

level pelaksana  

d. Pada Kanwil Propinsi Papua untuk 

meningkatkan kecenderungan untuk 

menyukai aplikasi SPAN dapat dilakukan 

dengan meningkatkan Performance 

Expectancy, sedangkan untuk 

meningkatkan penerimaan SPAN secara 

mental dapat dilakukan dengan 

meningkatkan Facilitating Condition. 

Berdasarkan saran operator SPAN pada 

Kanwil Propinsi Papua, hal ini dapat 

dilakukan dengan :  

1) Diadakan pelatihan skala berkala 

terhadap operator SPAN 

2) Perbaikan menu pada SPAN, seperti 

tampilan opsi filter data ditampilkan 

lebih lengkap. 

3) Sosialisasi trouble shooting masing-

masng seksi 

4) Peningkatan kecepatan akses, 

keterbatasan penarikan akses 

seringkali membuat lamanya waktu 
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waktu untuk data tertentu seperti 

laporan hasil rekonsiliasi   

e. Pada Kanwil Propinsi Jakarta untuk 

meningkatkan kecenderungan untuk 

menyukai aplikasi SPANdan penerimaan 

SPAN secara mental dapat dilakukan 

dengan meningkatkan Performance 

Expectancy. Berdasarkan saran operator 

SPAN pada Kanwil Propinsi Jakarta, hal ini 

dapat dilakukan dengan : 

1) Dibuat user friendly dan peningkatan 

kapasitas akses, seperti kecepatan 

dalam approve transaksi penerimaan 

negara 

2) SPAN agar menampung laporan yang 

dibutuhkan KPPN seperti pengawasan 

UP/TUP, uang muka 

3) Penggantian perangkat komputer 

yang rusak segera direalisasikan 

4) Penyederhaaan proses SPAN (terlalu 

banyak alur dan klik) untuk 

mengurangi kesalahan input data. Dan 

dilakukan perbaikan berkala tentang 

proses SPAN disesuaikan dengan 

dinamika pekerjaan 

5) Peningkatan fasilitas pendukung SPAN 

seperti buku saku SPAN, kamus 

tentang notifikasi penolakan 

pendaftaran supplier, PMRT beserta 

pemecahannya 

6) Diadakan pelatihan secara berkala  

7) Kemudahan koordinasi dan 

komunikasi dengan pusat ketika ada 

permasalahan dan penyampaikan 

saran-saran perbaikan 

f. Pada Kanwil Propinsi Riau untuk 

meningkatkan kecenderungan untuk 

menyukai aplikasi SPANdan penerimaan 

SPAN secara mental dapat dilakukan 

dengan meningkatkan Effort Expectancy. 

Berdasarkan saran operator SPAN pada 

Kanwil Propinsi Riau, hal ini dapat 

dilakukan dengan : 

1) Pembuatan manual bookpenggunaan 

SPAN secara rinci dan melakukan 

diklat secara intensif 

2) Penambahan user pada setiap seksi 

3) SPAN diperbaharui dan dipermudah 

untuk mendapatkan data dari aplikasi 

SPAN khususnya dalam pembuatan 

laporan dan monitoring satker 

sehingga laporan yang disampaikan 

lebih akurat dan pengawasan satker 

lebih efektif. 

g. Pada Kanwil Propinsi Sulawesi Selatan 

untuk meningkatkan kecenderungan 

untuk menyukai aplikasi SPAN dan 

penerimaan SPAN secara mental dapat 

dilakukan dengan meningkatkan 

Performance Expectancy. Berdasarkan 

saran operator SPAN pada Kanwil Propinsi 

Sulawesi Selatan, hal ini dapat dilakukan 

dengan : 

1) Peningkatan keandalan Aplikasi SPAN 

yang dapat memenuhi segala 

kebutuhan laporan pada KPPN dan 

pusat, sehingga tidak perlu lagi 

mengolah data yang sebenarnya sudah 

ada di SPAN sesuai konsep Singgle 

Database 

2) Diperlukan FAQ dan manual book 

yang disesuaikan dengan SOP pada 

KPPN. 

3) Peningkatan kualitas jaringan 

internet. 

4) Perlu dibangun prosedur manual di 

luar SPAN untuk mengantisipasi 

terhentinya operasionalisasi SPAN 

yang terhenti karena gangguan 

internet, listrik, komputer, sehingga 

layanan kepada pengguna tidak 

terhenti. Ketika sistem kembali 

normal ada mekanisme untuk 

memindahkan prosedur manual ke 

dalam sistem SPAN. 

h. Pada Kanwil Propinsi Sumatera Utara 

untuk meningkatkan kecenderungan 

untuk menyukai aplikasi SPAN dapat 

dilakukan dengan meningkatkan Effort 

Expectancy, sedangkan untuk 

meningkatkan penerimaan SPAN secara 

mental dapat dilakukan dengan 

meningkatkan Social Influence. 

Berdasarkan saran operator SPAN pada 

Kanwil Propinsi Sumatera Utara, hal ini 

dapat dilakukan dengan : 

1) Peningkatan inftrastruktur seperti 

server, koneksi internet, saat ini untuk 

mengunduh laporan memerlukan 

waktu satu hari 

2) Penambahan user atau diperkenankan 

adanya perangkapan user untuk 

mengantisipasi kalau user yang 

bersangkutan cuti atau dinas luar 

3) Karena aplikasi SPAN sulit dilakukan 

perubahan mendasar sebaiknya fokus 

pada stabilitas koneksi dan 

memaksimalkan aplikasi penunjang 

misalnya OMSPAN 

4) Data di OMSPAN agar cepat diupdate 

agar sama antara aplikasi SPAN dan 

OMSPAN 

5) Penambahan fasilitas penyusunan 

laporan keuangan BUN daerah. 

i. Pada Kanwil Propinsi Tanjung Pinang 

untuk meningkatkan kecenderungan 

untuk menyukai aplikasi SPAN dan 

penerimaan SPAN secara mental dapat 

dilakukan dengan meningkatkan Social 

Influence. Berdasarkan saran operator 
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SPAN pada Kanwil Propinsi Sulawesi 

Selatan, hal ini dapat dilakukan dengan : 

1) Countinous improvement dalam 

penyempurnaan apllikasi SPAN 

2) Peningkatan kapasitas server dan 

jaringan agar tidak terjadi down atau 

trouble saat pekerjaan overload. 

3) Diadakan edukasi dan pelatihan 

secara berkala terhadap operator 

SPAN 

4) Perlu manual book yang update dan 

komprehensif 

j. Pada Kanwil Propinsi Yogyakarta untuk 

meningkatkan kecenderungan untuk 

menyukai aplikasi SPAN dapat dilakukan 

dengan meningkatkan Social Influence, 

sedangkan untuk meningkatkan 

penerimaan SPAN secara mental dapat 

dilakukan dengan meningkatkan 

Facilitating Conditions. Berdasarkan saran 

operator SPAN pada Kanwil Propinsi 

Sumatera Utara, hal ini dapat dilakukan 

dengan : 

1) Infrastruktur jaringan dan koneksi 

internet agar lebih ditingkatkan 

2) Diadakan diklat / training secara rutin 
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ILUSTRASI TABEL 

 

 
Tabel 1.  

Tabel Hasil SEM Wilayah Bali, Jateng, Banten dan Papua 

HIPOTESIS 

BALI JATENG BANTEN PAPUA 

SLF |T hitung| SLF |T hitung| SLF |T hitung| SLF |T hitung| 

AT -> SA 0,042 3,886** 0,464 9,498** 0,674 17,012** 0,619 24,470** 

EE -> AT 1,351 10,367** 0,091 3,041** 0,474 23,845** -0,705 14,035** 

EE -> SA -0,214 5,920** 0,176 5,400** 0,488 19,767** -0,054 0,808 

FC -> AT -0,338 2,930** 0,063 1,609 -0,059 2,064** 0,429 8,681** 

FC -> SA -0,228 16,184** 0,535 12,402** 0,355 8,961** 0,642 44,134** 

MI -> AT -0,589 10,037** 0,294 8,898** 0,130 4,730** 0,566 13,970** 

MI -> SA 0,109 6,767** 0,368 10,080** -0,016 0,382 -0,300 9,944** 

PE -> AT -0,042 0,356 0,366 10,590** 0,472 22,687** 0,961 15,080** 

PE -> SA 0,792 31,086** 0,085 3,099** 0,108 4,678** -0,025 0,259 

SI -> AT -0,093 0,825 0,195 5,363** -0,011 1,079 -0,460 6,429** 

SI -> SA 0,548 28,261** -0,156 4,108** 0,158 12,218** 0,703 9,369** 

Keterangan : **) significant at level 5% 
 

Tabel .2 

Tabel Hasil SEM Wilayah Jakarta, Riau dan Sulawesi 

HIPOTESIS 

JAKARTA RIAU SULAWESI 

SLF |T hitung| SLF |T hitung| SLF |T hitung| 

AT -> SA 0,487 12,218** 0,310 10,949** 0,736 24,706** 

EE -> AT 0,168 3,286** 0,684 22,352** 0,405 8,657** 

EE -> SA -0,004 0,106 0,943 40,085** 0,412 8,905** 

FC -> AT 0,225 4,835** -0,069 2,319** -0,141 2,384** 

FC -> SA 0,301 6,539** -0,071 3,189** 0,000 0,004 

MI -> AT 0,251 6,777** 0,124 2,179** -0,258 5,384** 

MI -> SA 0,123 3,313** 0,113 4,734** 0,113 2,670** 

PE -> AT 0,322 9,406** 0,031 0,683 0,597 12,061** 

PE -> SA 0,438 12,288** -0,215 10,343** 0,442 11,193** 

SI -> AT 0,042 1,269 0,211 6,358** 0,260 5,416** 

SI -> SA 0,158 4,367** 0,237 14,622** 0,144 4,514** 

Keterangan : **) significant at level 5% 
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Tabel 3 

Tabel Hasil SEM Sumatera Utara, Tanjung Pinang dan Yogyakarta 

HIPOTESIS 

SUMUT TANJUNGPINANG YOGYA 

Original 

Sample 

(O) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

Original 

Sample 

(O) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

Original 

Sample 

(O) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

AT -> SA 0,891 12,668** 0,311 19,162** 0,622 23,811** 

EE -> AT 0,467 22,298** -0,235 5,018** 0,365 5,581** 

EE -> SA 0,410 12,915** -0,452 19,532** 0,416 7,478** 

FC -> AT 0,178 10,281** -0,031 0,339 -0,264 2,054** 

FC -> SA 0,322 8,427** 0,272 8,281** 1,053 21,273** 

MI -> AT -0,012 0,646 0,401 6,426** 0,305 3,216** 

MI -> SA -0,147 8,012** 0,041 1,780 -0,597 21,020** 

PE -> AT 0,113 7,059** 0,236 9,345** -0,445 8,887** 

PE -> SA 0,083 2,915** 0,269 20,619** 0,068 3,428** 

SI -> AT 0,376 15,812** 0,715 10,726** 0,922 10,756** 

SI -> SA 0,366 14,017** 0,927 44,812** 0,011 0,288 

Keterangan : **) significant at level 5% 
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ILUSTRASI GRAFIK 

Gambar 1.  

Hasil Analisis SEM 
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Gambar Standardized Loading Factor 
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The quality of budgeting is an instrument to assess the performance of the 
entity. Analysis of budget execution can be engaged by comparing budget 
realization in LRA and budget in DIPA. The budgetary variances arise due 
to differences, but unfortunately the government has not been intensively 
using variance analysis as an evaluation of budgeting. The qualitative 
research with this case study approach aimed to analyze the variance of 
the budget and relate it to the performance assessment of Foreign 
Corporate and Individual Tax Service Office. The results showed the 
absorption rate of 94,42% with variance (difference) of IDR974.697.831 
or equivalent to 5,58% for expenditure activities. The absorption of the 
budget encourages the achievement of output targets and Key 
Performance Indicators (IKU) that impact on the Performance Value 
Organization (NKO) at a good level of 93,57%. The study recommends the 
importance of reviewing the accuracy of the expenditure allocation and 
budgeting must also meet the criteria of Architecture and Performance 
Information (ADIK). 
 

ABSTRAK 

Kualitas penganggaran belanja merupakan instrumen untuk menilai 

kinerja satuan kerja. Analisis pelaksanaan anggaran dapat dilakukan

dengan membandingkan realisasi anggaran pada Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) dan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA). Varians anggaran belanja timbul akibat perbedaan, namun 

sayangnya pemerintah belum intensif menggunakan analisis varians 

sebagai evaluasi penganggaran. Penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus ini bertujuan menganalisis varians anggaran belanja dan 

mengaitkannya dengan penilaian kinerja KPP Badan dan Orang Asing.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat penyerapan anggaran 94,42% 

dengan varians (selisih) sebesar Rp974.697.831 atau setara dengan 
5,58% untuk kegiatan belanja. Penyerapan anggaran tersebut 

mendorong tercapainya target keluaran dan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) yang berdampak pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada level 

baik yakni 93,57%. Studi merekomendasikan agar ditinjau kembali 

apakah alokasi belanja telah didistribusikan pada pos-pos yang tepat 

sehingga realisasi lebih baik lagi. Penyusunan anggaran juga harus 

memenuhi kriteria Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) mengingat 

kompleksitas revisi jenis belanja.  
  

 

KATA KUNCI: 

Varians, Anggaran, Kinerja. 
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ANALISIS VARIANS ANGGARAN BELANJA UNTUK PENGUKURAN        Indonesian Treasury Review Vol.3, No.4, (2018), Hal.348-363 

KINERJA | STUDI TERAPAN PADA KPP BADAN DAN ORANG ASING   
 

                                      Fitri Irka Wahyu Niansyah dan Ali Tafriji Biswan 

 
Halaman 349 

1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Peranan anggaran dalam organisasi demikian 

besarnya. Hal ini karena anggaran tidak hanya 

dijadikan sebagai alat untuk merencanakan 

distribusi sumber daya keuangan, namun juga 

digunakan dalam komunikasi, koordinasi, 

pengawasan, dan pengambilan keputusan pada 

organisasi. Menurut Freeman dalam Nordiawan 

(2006), “Anggaran merupakan proses yang 

dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk 

mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke 

dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas.”  

Pada umumnya, anggaran dianggap sebagai suatu 

rencana terperinci dan sistematis yang 

dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa 

yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan 

dinyatakan dalam satuan uang. Tidak terbatas pada 

sektor swasta, anggaran sangat penting pada 

sektor pemerintahan karena berkaitan dengan 

penentuan alokasi dana guna mendukung 

pelaksanaan setiap program atau kegiatan yang 

dicanangkan pemerintah sekaligus 

pertanggungjawabannya kepada para pemangku 

kepentingan.  

Dalam lingkup negara, anggaran dituangkan 

dalam sebuah dokumen yang disebut Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, APBN merupakan 

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara 

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Rencana tersebut memuat pos-pos pendapatan dan 

belanja yang menjadi sasaran atau target yang 

hendak dicapai selama satu tahun anggaran. Dalam 

penyusunan APBN, pemerintah biasanya 

dihadapkan pada pilihan, antara melaksanakan 

kebijakan defisit atau surplus atau juga berimbang. 

Berdasarkan sejarah, pemerintah selalu mengambil 

kebijakan anggaran defisit sebagai pilihan utama. 

Kebijakan defisit menjadi pilihan ketika tujuan 

makro ekonomi dimaksudkan untuk menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga 

pemerintah lebih banyak melakukan pengeluaran 

daripada penerimaan (ekspansif).   

Untuk menjaga keberlangsungan 

perekonomian, besarnya defisit harus dibatasi dan 

dikendalikan menjadi setinggi-tingginya 3% dari 

Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan 

memandang bahwa batasan defisit 3% masih bisa 

mengakomodasi berbagai kebutuhan 

pembangunan, dan pelebaran defisit yang tidak 

diikuti perencanaan yang matang dan bisa 

dieksekusi malah berpotensi menimbulkan beban 

utang baru (mediaindonesia.com). Mengingat 

defisit negara harus tetap berada di level aman, 

pemerintah mau tidak mau harus mengendalikan 

belanjanya dengan menetapkan suatu standar 

biaya yang dijabarkan dalam anggaran. Standar 

biaya dimaksud juga ikut dijabarkan hingga ke unit 

satuan kerja terkecil dalam bentuk Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan 

anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan 

lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal 

Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan 

yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan 

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara 

dan pencairan dana atas beban APBN sekaligus 

juga sebagai dokumen pendukung kegiatan 

akuntansi pemerintah. Penyusunan anggaran 

dalam bentuk APBN hingga penjabarannya dalam 

DIPA dimaksudkan agar setiap unit pemerintah 

mampu mempertanggungjawabkan penggunaan 

sumber daya keuangan yang terbatas dengan 

sebaik-baiknya. Dalam DIPA nomor DIPA-

015.04.2.119152/2016 tanggal 7 Desember 2015, 

KPP Badan dan Orang Asing memperoleh alokasi 

dana sebesar Rp15.106.625.000 yang digunakan 

dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja 

organisasi yang tercermin dari pencapaian output 

kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 

anggaran 2016. KPP Badan dan Orang Asing 

merupakan salah satu bentuk kantor pelayanan 

pajak yang dikhususkan melayani wajib pajak 

orang pribadi berkewarganegaraan asing yang 

bertempat tinggal dan memperoleh penghasilan 

dari Indonesia, badan/perusahaan asing Bentuk 

Usaha Tetap (BUT) serta kantor perwakilan asing 

yang berkedudukan di Jakarta.  

Mengingat kedudukannya sebagai organisasi 

pemerintahan ditambah sebagai bagian dari 

Kementerian Keuangan, KPP Badan dan Orang 

Asing menjadi pihak yang paling mengerti betapa 

tidak mudahnya menghimpun setiap rupiah dari 

penerimaan pajak yang kemudian akan digunakan 

untuk membiayai belanja negara. Oleh karena itu, 

sudah sepatutnya selisih yang cukup besar antara 

anggaran dengan capaian realisasi belanja dapat 

diminimalisasi mengingat anggaran belanja 

tersebut setiap tahun disusun dan diusulkan 

berdasarkan perhitungan sendiri KPP Badan dan 

Orang Asing yang dianggap telah disesuaikan 

dengan kebutuhan riil. Selisih inilah yang 

seringkali disebut dengan istilah varians. 

Varians dalam pengertian ini berbeda dengan 

definisi umum varians dalam ilmu statistika. 

Varians yang dimaksud adalah varians dalam 

lingkup akuntansi manajemen yang didefinisikan 

sebagai perbedaan antara suatu rencana atau 

target dengan suatu hasil (Witjaksono dalam 

Husain, 2014). Dalam disiplin akuntansi 

manajemen, perhitungan dan analisis terhadap 

varians dapat digunakan sebagai alat untuk 

membantu manajer dalam membuat keputusan 

perencanaan dan pengendalian. Varians 

merupakan suatu indikasi yang sebaiknya 

diidentifikasi dan dianalisis guna memperbaiki 

proses kerja. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari 

Luckett & Eggleton (1991) yang mengatakan 
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bahwa analisis varians dilakukan untuk memahami 

perbedaan antara kinerja aktual dengan beberapa 

tingkatan kinerja yang telah direncanakan atau 

ditargetkan sebelumnya serta merupakan sebuah 

bentuk umpan balik yang penting bagi organisasi. 

Luckett & Enggleton dalam Emsley (2000) juga 

menambahkan bahwa analisis varians dapat 

dijalankan melalui tiga proses tahapan yakni tahap 

pertama, dengan menghitung besarnya varians; 

langkah kedua, mengidentifikasi permasalahan 

yang menimbulkan varians, dan yang ketiga, 

menemukan penyebab permasalahan tersebut.  

Penggunaan analisis ini tidak hanya terbatas pada 

organisasi bisnis saja namun juga bisa diterapkan 

pada organisasi pemerintahan guna mengevaluasi 

kinerja organisasi dalam hal efektivitas 

dan efisiensi.  

Penilaian kinerja KPP Badan dan Orang Asing 

melalui mekanisme Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 

yang berbasis Balanced Scorecard, memasukkan 

realisasi anggaran belanja sebagai salah satu 

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) 

yang ikut diperhitungkan dalam perspektif 

learning and growth. Sasaran strategis ini 

mengambil porsi 10% dari total penilaian 

keseluruhan kinerja organisasi dan menempati 

urutan ketiga setelah realisasi penerimaan pajak 

dan extra effort dalam perspektif stakeholder yang 

merupakan tugas dan fungsi utamanya sebagai 

kantor pelayanan pajak. Melihat kenyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya 

realisasi anggaran belanja memiliki peran penting 

dalam menentukan capaian kinerja KPP Badan dan 

Orang Asing yang diukur berdasarkan NKO, 

sehingga semakin besar nilai varians anggaran 

belanja maka akan berdampak pada semakin 

rendahnya nilai kinerja KPP Badan dan Orang 

Asing. Namun sebagaimana pada umumnya, 

varians anggaran belanja masih belum mendapat 

perhatian serius dari organisasi-organisasi 

pemerintah, termasuk KPP Badan dan Orang Asing. 

 

1.2. Tujuan dan Kerangka Pemikiran 
Atas dasar pertimbangan serta melihat 

penelitian mengenai varians anggaran belanja yang 

dikaitkan dengan kinerja organisasi khususnya 

pemerintah belum banyak dilakukan, maka peneliti 

tertarik untuk menghitung varians anggaran 

belanja yang terjadi pada tahun anggaran 2016 

untuk kemudian melihat pengaruhnya terhadap 

penilaian capaian kinerja KPP Badan dan Orang 

Asing. Penelitian ini bertujuan untuk:  

 

1.2.1. mengetahui besarnya total varians dalam 

pelaksanaan anggaran belanja pada KPP 

Badan dan Orang Asing,  

1.2.2. melakukan identifikasi masalah penyebab 

terjadinya varians tersebut, menunjukkan 

pengaruhnya terhadap pengukuran dan 

penilaian kinerja, serta  

1.2.3. memberikan masukan penyelesaian atas 

varians yang terjadi sehingga KPP Badan dan 

Orang Asing dapat melakukan perbaikan 

yang berkelanjutan dalam rangka 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

kantor pelayanan pajak. 

 

Penelitian ini dibatasi ruang lingkupnya hanya 

untuk tahun anggaran (TA) 2016, sebagai case 
study. Dalam melakukan analisis varians pada KPP 

Badan dan Orang Asing, peneliti menggunakan 

anggaran belanja pada Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan 

DIPA KPP Badan dan Orang Asing TA 2016 sebagai 

biaya standar dan angka realisasi belanja pada 

Laporan Realisasi Angggaran (LRA) dan Laporan 

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai biaya 

aktual. Anggaran dan realisasi belanja kemudian 

dibandingkan dan dihitung selisihnya untuk 

menentukan varians belanja yang terjadi kemudian 

dianalisis pengaruhnya terhadap pengukuran 

kinerja yang dituangkan dalam NKO.  Kerangka 

pemikiran studi ini diorganisasikan sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 1. 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Disesuaikan dari pemodelan Luckett & Enggleton dalam Emsley (2000) 

 

RKA-K/L dan DIPA KPP 

Badan dan Orang 

Asing TA 2016 

Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) dan 

Laporan POK 

Anggaran belanja 

(biaya standar) 

Realisasi belanja 

(biaya aktual) 

Identifikasi 

permasalahan 

varians terhadap 

kinerja 

 

Menghitung  

varians 

Menentukan 

penyebab dan 

perbaikan pada 

kinerja organisasi 

 



ANALISIS VARIANS ANGGARAN BELANJA UNTUK PENGUKURAN        Indonesian Treasury Review Vol.3, No.4, (2018), Hal.348-363 

KINERJA | STUDI TERAPAN PADA KPP BADAN DAN ORANG ASING   
 

                                      Fitri Irka Wahyu Niansyah dan Ali Tafriji Biswan 

 
Halaman 351 

Berdasarkan pengorganisasian kerangka 

pemikiran tersebut, studi ini berupaya menjawab 

pertanyaan penelitian: apakah alokasi belanja telah 

didistribusikan pada pos-pos yang tepat, 

bagaimana penyusunan anggaran agar dapat 

memenuhi kriteria Arsitektur dan Informasi 

Kinerja (ADIK) mengingat kompleksitas revisi jenis 

belanja, kendala apa saja yang terjadi, dan 

bagaimana rekomendasi perbaikan penganggaran 

mendatang. 

 

2. KERANGKA TEORI  

2.1. Anggaran Pemerintah 

Anggaran merupakan rencana keuangan yang 

dibuat secara rinci dan sistematis yang memuat 

rencana penerimaan dan rencana pengeluaran.  

Hansen dan Mowen (2005) menjelaskan bahwa 

“Budgets are financial plans for the future; they 
identify objectives and the actions needed to achieve 
them”. World Bank (2007) turut menambahkan 

bahwa anggaran “…is a key management tool for 
planning, monitoring, and controlling the finances of 
a project or organization. It estimates the income 
and expenditures for a set period of time for your 
project or organization. Selain itu, “Budgets are 
intended to carry out at least three broad functions: 
Planning, Controlling and Administering, Reporting 
and Evaluating” (Granof, 2005). 

Anggaran bukan hanya sekedar alat untuk 

membuat perencanaan namun juga dapat 

digunakan untuk mengendalikan kegiatan. Dalam 

sebuah organisasi, anggaran memegang peran yang 

sangat penting karena anggaran mengarahkan 

penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi 

secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks 

kehidupan bernegara, anggaran merupakan alat 

bagi pemerintah untuk melakukan alokasi sumber 

daya secara tepat, distribusi pendapatan yang lebih 

adil, dan menjaga stabilitas perekonomian. Dalam 

menjalankan anggaran negara, pemerintah harus 

mampu menjamin bahwa anggaran yang 

dilaksanakan sepenuhnya dapat 

dipertanggungjawabkan bagi kemakmuran rakyat.  

Sejak tahun 2004, pemerintah melakukan berbagai 

upaya untuk menerapkan Penganggaran Berbasis 

Kinerja (PBK) dalam sistem penganggaran di 

Indonesia. Anggaran berbasis kinerja mengacu 

pada konsep di sektor bisnis yang dikenal dengan 

sebutan new public management (NPM) yang 

mencakup planning-programming-budgeting 
(PPBS), zero-base budgeting (ZBB), dan 

performance-based budgeting. Hal ini sesuai 

dengan amanah Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang 

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

yakni dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggaran dilakukan berdasarkan prestasi kerja 

yang akan dicapai. Proses penerapan PBK terus 

dikembangkan agar fungsi anggaran sebagai alat 

manajemen dan kebijakan ekonomi maupun alat 

akuntabilitas dapat tercapai.  

Pada tahun 2014 dan 2015, Kemenkeu, dalam 

hal ini Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 

melakukan inisiasi penyempurnaan penerapan 

sistem PBK yang diawali dengan penataan 

Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam 

dokumen penganggaran. Selanjutnya dilakukan 

penguatan dan penajaman informasi kinerja yang 

semakin jelas, relevan, dan terukur menggunakan 

pendekatan kerangka logika (logic model) yang 

membentuk keterkaitan logis antara outcome, 
output, aktivitas, dan input, serta indikator dan 

target untuk masing-masing outcome dan output. 

Mekanisme penyusunan informasi kinerja dalam 

pendekatan logic model dilakukan dari level paling 

atas (outcome) dan diikuti dengan informasi atau 

referensi output, aktivitas, dan input yang 

digunakan (top down 
mechanism).  Outcome dan output yang disusun 

harus berorientasi keluar, yaitu kepada para 

pelanggan (external perspective), bukan kepada 

internal suatu organisasi (K/L). Melalui 

pendekatan logic model, secara otomatis akan 

memberikan dampak perubahan struktur 

informasi kinerja, yaitu semula arsitektur kinerja 

disusun berdasarkan struktur organisasi 

selanjutnya menjadi berdasarkan fungsi organisasi 

berbasis pada hasil (outcome).  

Dalam penyusunan RKA-K/L TA 2016, 

pemerintah khususnya di lingkungan Kementerian 

Keuangan, ADIK diterapkan secara piloting pada 

beberapa kegiatan, atau menggunakan arsitektur 

yang sama dengan RKA-K/L (existing) yang telah 

disusun untuk tahun 2016. Pada tahun 2017 

seluruh unit termasuk Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) telah mengimplementasikan ADIK secara 

penuh. Keterkaitan antara outcome, output, dan 

aktivitas dapat terlihat semakin jelas dengan 

didukung pengukuran keberhasilan pencapaian 

outcome dan output melalui indikator kinerja yang 

memadai. Namun demikian, implementasi ADIK 

dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 

masih harus terus-menerus disempurnakan 

mengingat penerapannya yang masih terhitung 

baru. Continuous improvement perlu dilakukan 

guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

anggaran khususnya terkait pengukuran 

pencapaian outcome yang telah ditetapkan, 

misalnya melalui pengintegrasian aplikasi ADIK 

secara keseluruhan ke dalam aplikasi RKA-K/L 

sehingga peranan ADIK dapat terlihat semakin 

jelas dan konkret serta dengan menetapkan sebuah 

mekanisme pengendalian guna mengukur 

seberapa jauh ADIK telah efektif digunakan oleh 

satker dalam menyusun anggaran belanjanya. 

 

2.2. Pengukuran Kinerja 

Kinerja merupakan hasil yang diperoleh suatu 

organisasi baik yang bersifat profit 
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oriented maupun nonprofit oriented yang 

dihasilkan selama satu periode waktu yang telah 

ditentukan. Kinerja merupakan suatu istilah yang 

secara umum digunakan untuk sebagian atau 

seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu 

organisasi pada suatu periode dengan referensi 

pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa 

lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar 

efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas 

manajemen dan semacamnya. Oleh karena itu, 

disebutkan bahwa “Organizations need highly 
performing individuals in order to meet their goals, 
to deliver the products and services they specialized 
in, and finally to achieve competitive advantage. 
Performance is also important for the individual” 

(Sonnentag dan Frese, 2001).  

Pengukuran kinerja merupakan unsur yang 

sangat penting untuk menilai akuntabilitas 

organisasi dan manajer dalam menghasilkan 

pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, 

pengukuran kinerja juga membawa banyak 

manfaat bagi organisasi. Mardiasmo (2004) 

menjelaskan terdapat tiga maksud dalam 

pengukuran kinerja yaitu membantu memperbaiki 

kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya 

dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan 

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki 

komunikasi kelembagaan.  

Keberhasilan suatu organisasi dapat 

dilakukan melalui dua penilaian yaitu dengan 

mengevaluasi kinerja finansial dan kinerja 

nonfinansial. Evaluasi kinerja finansial saja tidak 

bisa mencerminkan kinerja organisasi yang 

sesungguhnya karena hanya melihat dari satu 

faktor saja. Oleh karena itu, untuk menilai kinerja 

organisasi dapat dilakukan dengan mengukur 

kinerja yang terintegrasi baik bersifat finansial 

maupun nonfinansial. Penilaian tersebut dapat 

ditemukan dalam model evaluasi berbasis 

Balanced Scorecard. 

Balanced Scorecard (BSC) merupakan sebuah 

konsep pengukuran kinerja yang pertama kali 

diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. 

Norton melalui majalah Harvard Business Review 
pada tahun 1992. Konsep ini dianggap dapat 

membantu organisasi untuk menerjemahkan visi 

dan strategi organisasi ke dalam aksi dengan 

memanfaatkan sekumpulan indikator yang tidak 

hanya terbatas dalam aspek keuangan saja namun 

juga melibatkan aspek nonkeuangan yang terjalin 

dalam sebuah hubungan sebab-akibat. Dalam BSC, 

kinerja organisasi diukur dengan menggunakan 

sebuah alat ukur komprehensif yang menggunakan 

empat perspektif untuk menggabungkan kedua 

aspek tersebut, yaitu perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, 

serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Dalam perkembangannya, BSC yang dulu 

digunakan hanya pada bisnis dan industri kini juga 

telah digunakan secara meluas pada organisasi 

nirlaba maupun pemerintahan di seluruh dunia.  

Sejak tahun 2007, pemerintah, dalam hal ini 

Kementerian Keuangan telah menetapkan 

penggunaan metode Balanced Scorecard dalam 

pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja 

menjadi terukur dan terarah. Staf Pengajar Jurusan 

Pendidikan Akuntansi UNY (2008: 15) 

mengatakan: “Sebagai alat evaluasi kinerja, 

Balanced Scorecard mengimplementasi program 

perbaikan yang berkelanjutan (continuous 
improvement programs) yaitu mengukur kinerja 

organisasi secara komprehensif dan seksama 

untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.” 

Balanced Scorecard terdiri dari empat perspektif 

yaitu perspektif finansial (Finansial Perspective), 

pelangggan (Customer Perspective), proses bisnis 

internal (Internal Process Perspective), serta 

pertumbuhan dan pembelajaran (Learning and 
Growth Perspective) yang semuanya mampu 

menggambarkan adanya keseimbangan antara 

tujuan jangka pendek dan jangka panjang antara 

ukuran finansial dan nonfinansial. Keempat 

perspektif ini kemudian menjadi bagian dari 

penjabaran NKO Kementerian Keuangan tidak 

terkecuali pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 

satker vertikalnya guna mengukur dan menilai 

kinerja unit yang telah memiliki peta strategi. 

 

2.3. Pengukuran Kinerja 

Witjaksono dalam Husain (2014) menyatakan 

varians atau selisih adalah perbedaan antara suatu 

rencana atau target dan suatu hasil. Varians 

tersebut menyangkut ketiga elemen biaya produksi 

yaitu: varians bahan baku, varians tenaga kerja dan 

varians overhead pabrik. Selisih biaya produksi 

yang dikeluarkan kemudian dianalisis dengan 

biaya standar dan dari analisis ini diselidiki 

penyebab terjadinya, untuk kemudian dicari jalan 

untuk mengatasi terjadinya selisih yang 

merugikan. Hansen & Mowen (2005: 373) 

menuturkan bahwa “Unfavorable (U) variances 
occur whenever actual prices or usage of inputs are 
greater than standard prices or usage. When the 
opposite occurs, favorable (F) variances are 
obtained.” 

Tidak berbeda dengan sektor swasta, varians 

juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat analisis 

dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan anggaran 

organisasi sektor publik. Hal ini karena varians 

dianggap dapat memberikan indikasi atau suatu 

peringatan bahwa operasi tidak berjalan 

sebagaimana yang direncanakan semula 

(Witjaksono, 2013: 155). Menurut Lastowo (2010: 

18) varians ini dapat digunakan untuk mengukur 

prestasi, memperbaiki efisiensi, dan memberi 

perlakuan tertentu terhadap fungsi yang 

bertanggung jawab.  Jika kita beranggapan 

anggaran yang disusun telah sesuai dan benar 

maka menjadi kewajiban untuk kita agar 
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mengusahakan realisasi harus sama dengan 

anggaran yang telah disusun. 

Analisis varians merupakan analisis yang 

dilakukan terhadap perbedaan atau selisih antara 

realisasi dengan anggaran yang ditargetkan 

semula. Dengan melakukan analisis varians, yaitu 

sebuah analisis matematis dari dua perangkat data, 

penyebab terjadinya suatu penyimpangan atau 

varians dapat ditelusuri secara lebih mendalam. 
Dalam pemerintahan, varians anggaran terbagi 

menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu varians anggaran 

pendapatan dan varians anggaran belanja. 

Meskipun belum menggambarkan pencapaian 

kinerja organisasi secara utuh mengingat hanya 

mencakup kinerja keuangan saja, analisis jenis ini 

dapat dijadikan bahan pertimbangan. Hal ini 

karena penilaian kualitas pelaksanaan anggaran 

pada organisasi pemerintahaan pada umumnya 

memiliki porsi yang signifikan terhadap penilaian 

kinerja organisasi secara keseluruhan (Balogun, 

Mamidu, dan Owuxe, 2015). 

 

3. METODE PENELITIAN  

Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif 

yaitu pengolahan data berupa angka yang 

menghasilkan output dalam bentuk kalimat yang 

bersifat objektif dan akurat. Metode analisis data 

yang digunakan adalah deskriptif yakni sifatnya 

menguraikan dan menggambarkan suatu data atau 

keadaan serta melukiskan atau menjelaskan 

sedemikian rupa sehingga dapat ditarik 

kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang 

ada. 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

tahap yang utamanya terdiri dari telaah literatur, 

kegiatan wawancara, dan konsultasi kepada pihak-

pihak pemilik data yang dibutuhkan, untuk 

kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data 

yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer yang berupa hasil 

pengamatan/wawancara dan data sekunder 

berupa Laporan Petunjuk Operasional Kegiatan 

(POK), Kertas Kerja RKA-K/L, DIPA Nomor SP 

DIPA-015.04.2.119152/2016 revisi ke-01 tanggal 

31 Oktober 2016, dan Laporan Nilai Kerja 

Organisasi (NKO) KPP Badan dan Orang Asing 

tahun anggaran 2016. Data juga diperoleh dari 

aplikasi RKA K/L 2016 dan website resmi OMSPAN 

dan RKAKLDIPA Kementerian Keuangan.  

Variabel yang dianalisis pada penelitian ini 

adalah data anggaran belanja, realisasi belanja, dan 

realisasi NKO TA 2016 pada KPP Badan dan Orang 

Asing, sedangkan tahun 2016 dipilih dengan 

mempertimbangkan keterbatasan ketersediaan 

data yang dapat diberikan oleh pihak terkait.  

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan 

yaitu dengan membandingkan dan menghitung 

varians atau selisih antara anggaran dan realisasi 

belanja untuk kemudian dilakukan analisis 

pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. 

 

4. HASIL PENELITIAN  

4.1. Data Kinerja dan Anggaran KPP Badan dan 

Orang Asing 

Studi berfokus pada varians yang terjadi 

antara realisasi dan anggaran belanja selama tahun 

2016 dan melihat pengaruhnya terhadap 

perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagai 

alat pengukuran kinerja pada KPP Badan dan 

Orang Asing. Anggaran belanja secara rinci 

dijelaskan dalam kertas kerja RKA-KL, sedangkan 

data realisasi belanja dapat diperoleh dari Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara (OM SPAN) yaitu sebuah aplikasi yang 

digunakan dalam rangka mengawasi transaksi 

dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara dan menyajikan informasi sesuai 

kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis 

web. Selain OM SPAN, Bendahara Pengeluaran 

pada KPP Badan dan Orang Asing juga membuat 

Laporan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 

sebagai kendali atas anggaran dan realisasi belanja 

yang disusun setiap bulannya.  

Berdasarkan DIPA, kertas kerja RKA-K/L, dan 

laporan POK, rincian informasi kinerja KPP Badan 

dan Orang Asing dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Informasi Kinerja KPP Badan dan Orang Asing 

 

Fungsi 01 Pelayanan Umum 

Subfungsi 01.01 
Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah 

Keuangan 

Program 015.04.12 
Program Peningkatan dan Pengamanan 

Penerimaan Pajak 

Kegiatan 1668 
Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan 

dan Konsultasi Perpajakan di Daerah 

Indikator Kinerja Kegiatan 001 
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap 

Target Penerimaan Pajak 

Keluaran (Output) 
1668.008 Database Perpajakan 

1668.017 Dukungan Layanan Perkantoran 
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1668.994 Layanan Perkantoran 

1668.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 

1668.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 

 

Sumber: Diolah dari DIPA Petikan Halaman IA.1 TA 2016 KPP Badan dan Orang Asing 
 

Tabel 1 menjelaskan bahwa dalam rangka 

menjalankan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan, 

Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan 

di Daerah pada tahun anggaran 2016, KPP Badan 

dan Orang Asing memiliki 5 (empat) jenis output 

yang harus dicapai, yaitu database perpajakan 

(008) dan dukungan layanan perkantoran (017) 

sebagai output utama terkait dengan pelaksanaan 

tugas dan fungsinya sebagai kantor pelayanan 

pajak serta layanan perkantoran (994), perangkat 

pengolah data dan komunikasi (996), dan 

peralatan dan fasilitas perkantoran (997) sebagai 

output pendukung dalam rangka mencapai output 

utama. 

Dengan diterapkannya penganggaran 

berbasis kinerja (PBK) dalam penyusunan 

anggaran pemerintah, KPP Badan dan Orang Asing 

juga ikut menyusun anggaran belanja dengan 

berorientasi kepada output yang ingin dicapai 

untuk tahun berkenaan. Berhasil atau tidaknya 

suatu organisasi salah satunya dinilai dari 

pencapaian target atas output tersebut. Setiap 

output tentunya memiliki sejumlah volume target 

sebagai satuan ukurnya. Output database 

perpajakan memiliki volume target 1 (satu) 

database, output dukungan layanan perkantoran 

dan layanan perkantoran sama-sama memiliki 

volume target 12 (dua belas) bulan layanan, dan 

output perangkat pengolah data dan komunikasi 

serta peralatan dan fasilitas perkantoran memiliki 

volume target masing-masing 23 (dua puluh tiga) 

dan 20 (dua puluh) unit. 

Guna mendukung tercapainya volume target 

output yang telah disusun tersebut, baru kemudian 

anggaran dihitung, dialokasikan, dan diusulkan 

dalam dokumen penganggaran RKA-K/L yang 

disusun dua tahun sebelum tahun pelaksanaan. 

Anggaran yang diusulkan tersebut kemudian 

ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) setelah melalui beberapa proses 

penyesuaian yang sejalan dengan proses 

penyusunan APBN. Adapun anggaran yang 

dialokasikan pada masing-masing output yang 

tercantum dalam DIPA KPP Badan dan Orang Asing 

TA 2016, yang dirinci per jenis belanja, tercantum 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rincian Pengeluaran (dalam ribuan rupiah) 

 

Kode 

Output 

Nama Output Belanja 

Pegawai 

(51) 

Belanja 

Barang 

(52) 

Belanja 

Modal 

(53) 

Total 

1668.008 Database Perpajakan  41.240  41.240 

1668.017 Dukungan Layanan Perkantoran  313.950  313.950 

1668.994 Layanan Perkantoran 7.039.300 7.476.069  14.515.369 

1668.996 
Perangkat Pengolah Data dan 

Komunikasi 
  153.913 153.913 

1668.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran   82.153 82.153 

Jumlah 7.039.300 7.831.259 236.066 15.106.625 

 

Sumber: Diolah dari DIPA Petikan Halaman II.1 TA 2016 KPP Badan dan Orang Asing 

 

Dari data yang disajikan pada tabel di atas 

dapat diketahui bahwa KPP Badan dan Orang Asing 

memperoleh dana sebesar Rp 15.106.625.000 guna 

membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi (belanja 

barang), operasional (belanja pegawai dan barang), 

dan pengadaan barang modal (belanja modal) 

dalam rangka menjalankan Kegiatan Pelaksanaan 

Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan 

Konsultasi Perpajakan di Daerah selama tahun 

anggaran 2016. Dana tersebut selanjutnya di-

breakdown sesuai jenis output, yaitu sebesar Rp 

41.240.000 untuk output database perpajakan yang 
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terkait dengan pelaksanaan kegiatan dukungan 

dalam rangka pengamanan penerimaan 

perpajakan, Rp313.950.000 untuk output 
dukungan layanan perkantoran yang terkait 

dengan transformasi kelembagaan dan pelayanan 

pengampunan pajak, Rp14.515.369.000 untuk 

output layanan perkantoran terkait dengan 

pembayaran gaji dan operasional perkantoran 

serta pemeliharaan perkantoran, Rp153.913.000 

untuk output perangkat pengolah data dan 

komunikasi dan Rp 82.153.000 untuk output 
peralatan dan fasilitas perkantoran dimana kedua 

output ini berbentuk belanja modal yang 

diperlukan guna mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi KPP Badan dan Orang Asing.  

 

4.2. Analisis Varians Anggaran Belanja pada 

KPP Badan dan Orang Asing 

Seiring dengan berjalannya reformasi 

birokrasi, DJP sebagai salah satu instasi 

pemerintah di lingkungan kementerian kuangan 

menerapkan sistem Balanced Scorecard sebagai 

alat manajemen kinerja. Menurut Kaplan dan 

Norton dalam Horgren, Datar, dan Foster (2006), 

Balanced Scorecard (BSC) mentranslasikan misi 

dan strategi organisasi ke dalam serangkaian 

ukuran kinerja yang memberikan kerangka kerja 

untuk mengimplementasikan strateginya. 

Pengukuran kinerja dalam BSC yang kemudian 

dituangkan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 

merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan 

pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah 

diidentifikasikan untuk tercapainya sasaran 

strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Peta Strategi DJP.  

KPP Badan dan Orang Asing sebagai salah 

satu instansi vertikal DJP juga menerapkan hal 

yang sama. Persentase kualitas pelaksanaan 

anggaran yang diukur dari tingkat penyerapan 

anggaran adalah salah satu dari 16 (enam belas) 

IKU atau Sasaran Stategis penting yang dimiliki 

oleh KPP Badan dan Orang Asing untuk mengukur 

dan menilai kinerja organisasi.  

Adapun formula perhitungan realisasi IKU 

persentase penyerapan anggaran dan pencapaian 

output belanja yang mengacu pada SE-

32/MK.1/2015 tentang Tata Cara Pengukuran IKU 

Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output 

Belanja di Lingkungan Kementerian Keuangan 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki pagu 

kontrak, maka formula adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

Mengingat besarnya porsi IKU kualitas 

pelaksanaan anggaran dalam perhitungan NKO, 

peneliti berpendapat alat yang tepat untuk 

mengukur pengaruh anggaran dan realisasi belanja 

adalah melalui perhitungan varians. Karena 

semakin kecil nilai varians yang terjadi, 

mengindikasikan semakin tinggi tingkat 

penyerapan anggaran, sehingga berimplikasi pada 

semakin baiknya kinerja organisasi. 

Perhitungan varians anggaran belanja pada 

instansi pemerintahan menggunakan suatu 

pendekatan yang berbeda jika dibanding pada 

entitas bisnis yang dijelaskan dalam ilmu akuntansi 

manajemen. Pada entitas bisnis, varians anggaran 

belanja dihitung dengan membandingkan standar 

biaya yang telah ditetapkan dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk masing masing komponen 

dalam biaya produksi, seperti bahan baku 

langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead, baik 

yang bersifat tetap maupun variabel. Adapun pada 

instansi pemerintahan, analisis varians dihitung 

dengan mencari selisih antara anggaran dan 

realisasi belanja pada tahun bersangkutan. 

Favorable (F) adalah suatu kondisi yang diberikan 

jika jumlah anggaran lebih besar daripada 

realisasinya. Sebaliknya jika realisasi lebih besar 

dari jumlah yang dianggarkan maka disebut 

dengan Unfavorable (U). Varians anggaran belanja 

yang peneliti hitung pada KPP Badan dan Orang 

Asing untuk TA 2016, yang dirinci per jenis output, 

dituangkan pada Tabel 3. 
 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Perhitungan Varians Belanja (dalam ribuan rupiah) 

 

No Output Anggaran Realisasi % Penyerapan Varians % Varians  (F/U) 

1 
Database 

Perpajakan 
41.240 16.162 39,19 25.078 60,81 F 

2 

Dukungan 

Layanan 

Perkantoran 

313.950 261.675,953 83,35 52.274,047 16,65 F 

Realisasi IKU = (% penyerapan anggaran x 

11,86%) + (% efisiensi x 34,96%) + (% 

pencapaian keluaran x 53,18%) 

Realisasi IKU = (% penyerapan anggaran x 
29,34%) + (% pencapaian keluaran x 70,66%) 
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3 
Layanan 

Perkantoran 
14.515.369 13.629.283,981 93,90 886.085,019 6,10 F 

4 

Perangkat 

Pengolah Data 

dan 

Komunikasi 

153.913 147.757 96,00 6.156 4,00 F 

5 

Peralatan dan 

Fasilitas 

Perkantoran 

82.153 75.594,585 92,02 6.558,415 7,98 F 

Jumlah 15.106.625 14.131.927,169 94,42 974.697,831 5,58  

 

Sumber: Diolah dari Laporan POK TA 2016 KPP Badan dan Orang Asing 

 

Tabel 3. di atas menunjukkan setiap varians 

belanja untuk masing-masing output kegiatan 

diberi label F (Favorable). Hal ini terjadi karena 
Pemerintah Indonesia menggunakan basis 

maksimal dalam menyusun anggaran belanja, yang 

artinya anggaran belanja yang dialokasikan kepada 

tiap-tiap satuan kerja merupakan batasan 

maksimal yang dapat dibelanjakan oleh satker 

untuk tahun bersangkutan. Satuan kerja tidak 

diperkenankan melakukan belanja dalam jumlah 

melebihi yang telah dianggarkan, kecuali jika 

terdapat kebutuhan mendesak yang kemudian 

dilakukan melalui mekanisme revisi dan disetujui 

oleh pemerintah. Oleh karena itu, analisis varians 

yang dilakukan pada satuan kerja Pemerintah 

hampir selalu menunjukkan jumlah yang 

menguntungkan (Favorable). Selain itu, dapat 

dilihat jumlah varians (selisih) belanja yang terjadi 

pada KPP Badan dan Orang Asing secara 

keseluruhan adalah sebesar Rp974.697.831 atau 

5,58% dari total anggaran yang ditetapkan. Selisih 

pada output database perpajakan (008) adalah 

sebesar Rp25.078.000 (60,81%), dukungan 

layanan perkantoran (017) sebesar Rp52.274.047 

(16,65%), layanan perkantoran (994) sebesar 

Rp886.085.019 (6,10%), perangkat pengolah data 

dan komunikasi (996) sebesar Rp6.156.000 (4%), 

serta peralatan dan fasilitas perkantoran (997) 

sebesar 6.558.415 (7,98%).  

 

4.3. Pengukuran dan Penilaian Kinerja KPP 

Badan dan Orang Asing 

Nilai varians yang semakin kecil 

menunjukkan penyerapan anggaran yang semakin 

tinggi. Dalam penyusunan Nilai Kinerja Organisasi 

(NKO), penyerapan anggaran akan menjadi salah 

satu komponen penentu dalam pengelolaan 

anggaran yang optimal (IKU 10a-N) yang diukur 

berdasarkan persentase kualitas pelaksanaan 

anggaran sebagai bagian dari Learning & Growth 
Perspective pada KPP Badan dan Orang Asing. 

Kualitas pelaksanaan anggaran memiliki porsi yang 

cukup signifikan, yaitu 10% atau satu per tiga dari 

30% total bobot tertimbang perhitungan NKO. Hal 

ini juga dipertegas oleh salah satu narasumber, 

yaitu staf senior Seksi PDI pada KPP Badan dan 

Orang Asing, yang menyatakan bahwa jika dilihat 

dari besarnya persentase, IKU kualitas pelaksanaan 

anggaran menduduki peringkat ketiga setelah IKU 

realisasi penerimaan negara dan extra effort yang 

masing-masing berbobot 12,5% dari total bobot 

tertimbang perhitungan NKO. Itu artinya di 

samping realisasi penerimaan negara dan extra 
effort yang merupakan IKU utama dari kantor 

pelayanan pajak, kualitas pelaksanaan anggaran 

lah yang memiliki posisi tertinggi dalam penilaian 

kinerja KPP Badan dan Orang Asing. 

Berikut ini merupakan hasil penilaian kinerja 

triwulan IV tahun anggaran 2016 pada KPP Badan 

dan Orang Asing yang menerapkan konsep BSC 

yang dijabarkan dan dijelaskan menurut jenis 

perspektif dalam NKO-nya. 

4.3.1. Perspektif Pemangku Kepentingan 

(Stakeholder Perspective) 

Menurut Niven (2003), organisasi 

nonprofit/publik yang menggunakan BSC dapat 

memodifikasi perspektif yang digunakan baik dari 

segi jumlah maupun jenis. Modifikasi ini dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam 

merefleksikan strateginya secara lebih baik. 

Sebagai organisasi pemerintahan, tujuan 

didirikannya KPP Badan dan Orang Asing adalah 

bukan untuk memaksimalisasi hasil-hasil 

keuangan, akan tetapi lebih kepada keseimbangan 

pertanggungjawaban keuangan (anggaran) melalui 

pelayanan yang diberikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) sesuai dengan visi 

dan misi organisasi pemerintah. Stakeholder 

dimaksud meliputi masyarakat, Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), Kementerian/Lembaga (K/L), 

bahkan termasuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai 

instansi induk. Mengingat kedudukannya sebagai 

organisasi penghimpun pajak, maka perspektif ini 

utamanya digunakan untuk menilai kemampuan 

KPP Badan dan Orang Asing dalam rangka 

mencapai target penerimaan pajak yang menjadi 

tanggung jawabnya. Adapun target dan realisasi 

terkait perspektif pemangku kepentingan 

ditunjukkan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Target dan Realisasi Perspektif Pemangku Kepentingan pada NKO  

KPP Badan dan Orang Asing Tahun Anggaran 2016  

 

Kode 

SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 

Indikator Kinerja Utama 
Target Realisasi 

Bobot 

Tertimbang 

Indeks 

Capaian 

Stakeholder Perspective      25,00% 16,40% 

1 
Penerimaan Pajak Negara yang 

Optimal 
      65,60% 

1a-N 
Persentase realisasi penerimaan 

pajak 
100,00% 75,20% 50,00% 75,20% 

1b-N 
Persentase realisasi penerimaan 

extra effort 
100,00% 55,99% 50,00% 55,99% 

 

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Badan dan Orang Asing TA 2016 (Seksi PDI) 

 

4.3.2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) 

Pelanggan merupakan pihak yang terkait 

langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh 

suatu organisasi. Pada dasarnya perspektif 

pelanggan antara organisasi pemerintahan dengan 

organisasi bisnis adalah sama, yaitu mengetahui 

bagaimana pelanggan melihat organisasi. 

Perbedaannya hanya terletak pada siapa yang 

menjadi pelanggannya. Pelanggan utama bagi KPP 

Badan dan Orang Asing adalah masyarakat 

pembayar pajak atau yang kerap disebut dengan 

istilah wajib pajak (WP). Perspektif pelanggan pada 

KPP Badan dan Orang Asing sebagai organisasi 

pemerintah dinilai melalui tingkat pemenuhan 

layanan yang diberikan dan besarnya tingkat 

kepatuhan wajib pajak terdaftar baik secara formal 

maupun material. Besarnya target dan realisasi 

2016 untuk perspektif ini ditunjukkan pada Tabel 

5. 

 

Tabel 5. Target dan Realisasi Perspektif Pelanggan pada NKO  

KPP Badan dan Orang Asing Tahun Anggaran 2016  

 

Kode 

SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 

Indikator Kinerja Utama 
Target Realisasi 

Bobot 

Tertimbang 

Indeks 

Capaian 

Customer Perspective      15,00% 13,74% 

2 Pemenuhan layanan publik       120,00% 

2a-N Persentase realisasi e-Filing 100,00% 216,83% 100,00% 120,00% 

3 Kepatuhan wajib pajak yang tinggi       63,21% 

3a-N 
Persentase tingkat kepatuhan formal 

wajib pajak 
87,00% 70,15% 50,00% 80,63% 

3b-N 

Persentase tingkat kepatuhan 

pembayaran Wajib Pajak Badan dan 

OP Non Karyawan 

75,00% 34,35% 50,00% 45,80% 

 

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Badan dan Orang Asing TA 2016 (Seksi PDI) 

 

4.3.3. Perspektif Proses Internal (Internal Process 
Perspective)  

Perspektif proses internal menunjukkan 

rangkaian proses dalam suatu unit organisasi 

untuk menciptakan nilai bagi stakeholder dan 

customer guna membangun keunggulan organisasi 

melalui perbaikan proses internal organisasi 

secara berkelanjutan. Dalam perspektif ini, 
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organisasi mengidentifikasi proses kunci yang 

harus dikelola dengan baik agar terbangun 

keunggulan organisasi (Gaspersz, 2006). Pada KPP 

Badan dan Orang Asing, komponen perspektif 

proses internal yang diperhitungkan dalam NKO 

untuk tahun 2016 adalah semua hal yang 

mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagai kantor pelayanan pajak, seperti pelayanan 

dan penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, serta 

penyidikan dan penagihan yang target dan 

capaiannya dijabarkan lebih lanjut pada tabel 

berikut.

 
Tabel 6. Target dan Realisasi Perspektif Proses Internal pada NKO  

KPP Badan dan Orang Asing Tahun Anggaran 2016  

 

Kode 

SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 

Indikator Kinerja Utama 
Target Realisasi 

Bobot 

Tertimbang 

Indeks 

Capaian 

Internal Process Perspective      30,00% 29,18% 

4 
Peningkatan efektivitas pelayanan 

dan penyuluhan 
      120,00% 

4a-N 
Persentase realisasi kegiatan 

penyuluhan 
100,00% 150,00% 100,00% 120,00% 

5 
Peningkatan pengawasan wajib 

pajak 
      56,85% 

5a-N 
Persentase himbauan SPT Tahunan 

yang selesai ditindaklanjuti 
100,00% 110,94% 33,33% 110,94% 

5b-N 
Persentase himbauan SPT Masa yang 

selesai ditindaklanjuti 
100,00% 53,35% 33,33% 53,35% 

5c-N 

Persentase penyelesaian 

pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa 

Pajak 

100,00% 6,25% 33,33% 6,25% 

6 Peningkatan efektivitas pemeriksaan       102,21% 

6a-N Audit Coverage Ratio 100,00% 93,23% 50,00% 93,23% 

6b-N 
Persentase SKP yang tidak diajukan 

keberatan 
85,00% 94,51% 50,00% 111,19% 

7 
Peningkatan efektivitas penyidikan 

dan penagihan 
      110,00% 

7a-N 
Persentase penagihan aktif dengan 

pencegahan 
100,00% 166,67% 50,00% 120,00% 

7b-N Persentase usulan IDLP 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Badan dan Orang Asing TA 2016 (Seksi PDI) 

 

4.3.4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

(Learning and Growth Perspective) 

Perspektif ini menggambarkan cara untuk 

memelihara kemampuan dalam rangka mengubah 

dan meningkatkan diri untuk mewujudkan visi 

organisasi. Dalam perspektif ini diidentifikasi 

infrastruktur yang harus terus-menerus dibangun 

organisasi dalam rangka menciptakan 

pertumbuhan dan meningkatkan kinerja jangka 

panjang organisasi untuk menghimpun 

penerimaan pajak negara. Pada KPP Badan dan 

Orang Asing, 3 (tiga) hal yang menjadi fokus 

penilaian utama dalam perspektif ini adalah 

kualitas sumber daya manusia (pegawai), 

penyelenggaraan organisasi, serta pelaksanaan 

anggaran yang diamanatkan guna mendukung 

pencapaian target penerimaan yang cakupan target 

dan capaian (lihat Tabel 7).  
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Tabel 7. Target dan Realisasi Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada NKO 

KPP Badan dan Orang Asing Tahun Anggaran 2016 

 

Kode 

SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 

Indikator Kinerja Utama 
Target Realisasi 

Bobot 

Tertimbang 

Indeks 

Capaian 

Learning & Growth Perspective      30,00% 34,25% 

8 SDM yang kompetitif       120,00% 

8a-N 
Persentase pegawai yang memenuhi 

standar jamlat 
55,00% 83,49% 100,00% 120,00% 

9 Organisasi yang kondusif       120,00% 

9a-N 
Persentase mitigasi risiko yang 

selesai dijalankan 
75,00% 100,00% 100,00% 120,00% 

10 Pengelolaan anggaran yang optimal       102,47% 

10a-N 
Persentase kualitas pelaksanaan 

anggaran 
95,00% 97,35% 100,00% 102,47% 

 

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Badan dan Orang Asing TA 2016 (Seksi PDI) 

 

Berdasarkan uraian target dan realisasi NKO 

untuk masing-masing perspektif di atas diperoleh 

kesimpulan bahwa hasil penilaian kinerja KPP 

Badan dan Orang Asing hingga triwulan IV adalah 

sebesar 93,57%. Besaran NKO ini termasuk dalam 

kategori baik (90%-100%) jika mengacu pada 

penjelasan yang disampaikan oleh narasumber 

dari Seksi PDI, sebagai pihak yang bertugas 

mengumpulkan dan melakukan perhitungan NKO 

KPP Badan dan Orang Asing setiap tahunnya. 

Persentase tersebut diperoleh atas hasil 

konsolidasi dari seluruh nilai kinerja perspektif 

(NKP) dalam peta strategis di atas, dimana 

perspektif pemangku kepentingan menyumbang 

sebesar 16,4% dari total 25%, perspektif 

pelanggan sebesar 13,74% dari total 15%, 

perspektif proses bisnis sebesar 29, 18% dari 30%, 

dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

sebesar 34,25% dari total 30%. 

Sebagai satu-satunya yang berhasil 

melampaui target dalam NKO, NKP pembelajaran 

dan pertumbuhan ditopang oleh 3 (tiga) nilai 

sasaran strategis (NSS), salah satunya berasal dari 

nilai sasaran strategis pengelolaan anggaran yang 

optimal yang diukur berdasarkan persentase 

kualitas pelaksanaan anggaran (IKU 10a-N) dengan 

nilai sebesar 97, 35% atas target sebesar 95%. IKU 

ini mencerminkan penyerapan anggaran sekaligus 

pencapaian output pelaksanaan anggaran yang 

tercantum dalam DIPA tahun anggaran 2016 KPP 

Badan dan Orang Asing.  

Realisasi untuk IKU 10a-N sebesar 97,35% 

berbeda dengan persentase penyerapan anggaran 

pada Tabel 3 yang nilainya hanya sebesar 94,42%. 

Narasumber yang dalam hal ini adalah Bendahara 

Pengeluaran pada KPP Badan dan Orang Asing 

menjelaskan bahwa perbedaan tersebut terjadi 

karena angka sebesar 94,42% merupakan nilai 

realisasi atas keseluruhan anggaran dalam DIPA 

yang mencakup seluruh jenis belanja, baik belanja 

pegawai (51), belanja barang (52), maupun belanja 

modal (53). Adapun untuk menghitung persentase 

kualitas pelaksanaan anggaran dalam IKU 10a-N 

pada sasaran strategis pengelolaan anggaran yang 

optimal, penyerapan anggaran hanya terbatas pada 

realisasi belanja barang dan modal saja untuk 

kemudian dihitung bersama dengan pencapaian 

keluaran (output) dalam DIPA. 

Mengingat KPP Badan dan Orang Asing tidak 

memiliki pagu kontrak untuk TA 2016, maka 

perhitungan realisasi IKU 10a-N dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 
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Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

158 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Surat 

Edaran Nomor SE-32/MK.1/2015 dan S-

236/PJ.013/2016 ditegaskan bahwa persentase 

kualitas pelaksanaan anggaran dalam IKU satker 

sedikitnya harus mencapai 95% (sembilan puluh 

lima persen) dari yang telah dianggarkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun KPP Badan dan 

Orang Asing masih memiliki varians belanja 

sebesar Rp974.697.831 atau 5,58% dari total 

anggaran, namun realisasi sasaran strategis 

pengelolaan anggaran yang optimal sebesar 

97,35% telah berhasil melampaui target yang 

ditetapkan dan telah berhasil memberikan 

kontribusi yang maksimal, sebesar 10%, bagi 

proses penilaian kinerja (NKO) KPP Badan dan 

Orang Asing untuk tahun anggaran 2016. 

Perolehan NKO sebesar 93,57% mencerminkan 

keberhasilan KPP Badan dan Orang Asing dalam 

menjalankan kinerjanya dengan baik terlebih lagi 

melalui proses pelaksanaan dan pengelolaan 

anggaran yang efisien yang tercermin dari adanya 

varians sebesar Rp974.697.831. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti 

lakukan kepada Bendahara Pengeluaran KPP 

Badan dan Orang Asing, varians belanja pada KPP 

Badan dan Orang Asing yang terjadi utamanya 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Dikeluarkannya 2 (dua) Instruksi Presiden RI, 

yaitu nomor 4 dan 8 tahun 2016 terkait 

penghematan dan pemotongan belanja K/L 

dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2016. 

2. Mekanisme revisi anggaran yang cukup sulit 

dan memakan waktu terutama untuk revisi 

anggaran yang menjadi kewenangan 

Direktorat Jenderal Anggaran. 

3. Anggaran Belanja Pegawai tidak boleh 

direvisi ke jenis belanja lainnya karena 

mengantisipasi terjadinya pagu minus pada 

akhir tahun anggaran. 

4. Adanya selisih harga belanja barang akibat 

perbedaan standar biaya yang digunakan 

dalam penyusunan anggaran dengan yang 

terjadi di lapangan. 

5. Pengadaan barang modal (996 dan 997) 

dengan spesifikasi dan kualitas yang sama 

namun dengan harga lebih rendah yang 

dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk TA 

2016 (efisiensi). 

Salah satu faktor penyebab terjadinya varians 

dalam anggaran belanja yang perlu mendapat 

penekanan dari penjelasan tersebut adalah perihal 

revisi anggaran dalam DIPA yang masih terhitung 

sulit untuk dijalankan bukan hanya bagi KPP Badan 

dan Orang Asing sendiri namun juga untuk hampir 

seluruh satker pemerintahan. Jarak antara proses 

perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran 

yang cukup lama, perubahan keadaan 

atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi 

pada saat proses perencanaan, perubahan 

metodologi pelaksanaan kegiatan, perubahan 

kebijakan pemerintah dalam tahun anggaran 

berjalan seperti penghematan anggaran adalah 

beberapa alasan yang dibenarkan dalam 

melakukan revisi anggaran. Namun, munculnya 

stereotype yang menyebutkan bahwa revisi adalah 

bentuk ketidakbecusan dalam penganggaran yang 

dilakukan oleh satker serta dengan adanya 

pembagian kewenangan revisi dalam tiga level, 

yaitu kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Anggaran 

(DJA), menjadi halangan yang cukup besar bagi 

satker untuk melakukan revisi jika dihadapkan 

pada sisa tahun pelaksanaan anggaran yang relatif 

singkat.  

Tiap kewenangan revisi, baik berupa 

pergeseran, penambahan, maupun pengurangan 

memiliki ruang lingkup dan persyaratan yang 

berbeda. Makin tinggi tingkatannya. maka akan 

semakin rumit persyaratan serta semakin banyak 

waktu yang dibutuhkan hingga revisi selesai dan 

belanja dapat dilaksanakan kembali. Sementara di 

sisi lain, waktu terus berjalan dan target 

penyerapan harus terus dikejar demi penilaian 

kinerja yang baik bagi organisasi.   

Mekanisme revisi anggaran yang terbilang 

rumit dan memerlukan waktu yang tidak sedikit ini 

seharusnya bisa dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran bagi para pihak pengelola keuangan 

pada KPP Badan dan Orang Asing untuk lebih 

mengoptimalkan penggunaan Arsitektur dan 
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Informasi Kinerja (ADIK) agar keterkaitan antara 

input, output, dan kegiatan dalam RKA-K/L yang 

disusun untuk tahun-tahun berikutnya dapat 

terlihat semakin jelas. Pada akhirnya anggaran 

dapat dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai 

dengan kebutuhan, tingkat varians anggaran 

belanja dapat ditekan, serta senantiasa dapat 

memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian 

target nilai kinerja organisasi setiap tahunnya.  

 

5. KESIMPULAN  

 Penelitian ini disusun untuk mengidentifikasi 

dan menunjukkan pengaruh varians yang terjadi 

antara anggaran dan realisasi belanja terhadap 

capaian kinerja KPP Badan dan Orang Asing TA 

2016. Berdasarkan hasil dan pembahasan, varians 

belanja yang terjadi pada KPP Badan dan Orang 

Asing adalah sebesar Rp974.697.831 atau sama 

dengan 5,58% dari total anggaran belanja yang 

dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) TA 2016. 

 Varians anggaran belanja untuk tahun 

anggaran 2016 tersebut utamanya disebabkan oleh 

terbitnya dua Instruksi Presiden RI, yaitu nomor 4 

dan 8 tahun 2016, terkait penghematan dan 

pemotongan belanja K/L dalam rangka 

pelaksanaan APBN TA 2016 serta mekanisme 

revisi anggaran yang cukup sulit dan 

menghabiskan waktu terutama untuk revisi 

anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat 

Jenderal Anggaran (DJA). Selain itu, larangan revisi 

atas anggaran Belanja Pegawai ke jenis belanja 

lainnya guna mengantisipasi terjadinya pagu minus 

pada akhir tahun anggaran, adanya selisih harga 

belanja barang akibat perbedaan standar biaya 

yang digunakan dalam penyusunan anggaran 

dengan yang terjadi di lapangan, serta efisiensi 

pelaksanaan belanja modal yang dilakukan oleh 

pejabat pengadaan KPP Badan dan Orang Asing 

juga turut andil dalam menciptakan varians 

anggaran belanja tersebut. 

 Namun demikian, dibalik varians anggaran 

belanja yang terjadi, sasaran strategis pengelolaan 

anggaran yang optimal sebesar 97,35%, yang 

dihitung berdasarkan penyerapan anggaran dan 

tingkat capaian output, mampu melampaui target 

yang semula telah ditetapkan (95%). KPP Badan 

dan Orang Asing juga terbukti telah menjalankan 

kinerjanya dengan baik. Hal ini tercermin dari 

capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 2016 

sebesar 93,57% dimana penyerapan anggaran dan 

pencapaian output ikut menyumbangkan 

kontribusi proporsi maksimalnya, yaitu sebesar 

10% dari total bobot tertimbang NKO. 

 Semakin kecil varians mengindikasikan 

semakin baiknya tingkat penyerapan/realisasi 

anggaran belanja. Meskipun proporsi penilaian 

yang diberikan untuk realisasi anggaran dalam 

perhitungan NKO hanya sebesar 10%, namun 

bukan berarti hal tersebut lantas dapat diabaikan 

dan dipandang sebelah mata. Proporsi tersebut 

merupakan peringkat ketiga bobot paling besar 

dalam penilaian kinerja setelah realisasi 

penerimaan pajak dan extra effort sebesar masing-

masing 12,5%. Hal tersebut secara tidak langsung 

menunjukkan bahwa tingkat varians berperan 

sangat signifikan terhadap penilaian kinerja 

organisasi (KPP Badan dan Orang Asing). 

  

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti, 

meskipun pengelolaan anggaran telah optimal dan 

output telah tercapai serta berdampak pada nilai 

kinerja organisasi yang baik, namun keberadaan 

varians belanja yang cukup signifikan sebesar 

Rp974.697.831 seharusnya dapat dihindari atau 

paling tidak dikendalikan pada level yang lebih 

rendah. Sisa dana tersebut harusnya dapat 

dimanfaatkan dan dikelola secara bijak untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak 

lainnya apabila perencanaan anggaran telah 

menggunakan mekanisme dan metode yang tepat. 

Penulis memberi rekomendasi agar ke 

depannya para pihak yang terlibat dalam proses 

penyusunan anggaran pada KPP Badan dan Orang 

Asing kembali meninjau dan mendiskusikan 

apakah alokasi belanja telah didistribusikan pada 

pos-pos yang tepat dan nantinya benar-benar 

dapat terealisasi sebelum mengajukan usulan 

anggaran ke tingkat yang lebih tinggi. Penyusunan 

anggaran juga harus memenuhi kriteria Arsitektur 

dan Informasi Kinerja (ADIK) mengingat terdapat 

jenis belanja yang tidak dapat direvisi 

sembarangan ditambah proses revisi yang cukup 

rumit serta membutuhkan waktu yang tidak 

sebentar. Jangan sampai terdapat pos belanja 

dengan tingkat varians yang tinggi sedangkan ada 

pos belanja lain yang kekurangan dana akibat 

lemahnya proses penganggaran. Jika konstruksi 

ADIK yang mulai diimplementasikan dalam proses 

penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak telah diadaptasi dengan baik maka bukanlah 

hal mustahil anggaran negara yang berkualitas dan 

tepat guna dapat terealisasi dalam waktu singkat. 

Tanpa adanya perbaikan dan perubahan 

yang nyata dalam perencanaan dan penyusunan 

anggaran, akumulasi jumlah varians anggaran akan 

semakin membengkak. Yang artinya sejumlah dana 

yang digelontorkan tidak akan tepat sasaran akibat 

tidak menerapkan ADIK dalam penyusunannya.  

Selain itu, akan adanya dana menganggur di 

kas negara yang sebenarnya dapat dimanfaatkan 

untuk melaksanakan program-program 

pemerintah yang terkendala masalah pendanaan 

bisa saja terjadi. Seperti yang kita ketahui bersama, 

pemerintah selalu mengambil kebijakan anggaran 

defisit sebagai pilihan utama dimana sebagian dana 

yang tidak dibiayai dari penerimaan negara 

biasanya berasal dari utang. Setiap rupiah dana 

yang disediakan dari utang pemerintah harus 
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dibayar kembali ditambah bunga yang telah 

ditentukan. Dengan kata lain, ketika varians terjadi, 

pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah 

menjadi tidak efektif dan justru mengarah pada 

pemborosan sumber daya keuangan.  

Di sisi lain, mengingat belanja negara 

merupakan salah satu sumber utama penggerak 

perekonomian, rendahnya tingkat realisasi 

anggaran yang ditandai dengan besarnya varians 

yang terjadi pada belanja pemerintah 

menyebabkan total pembentukan modal atau 

investasi sebagai salah satu stimulus pertumbuhan 

ekonomi menjadi semakin berkurang. Hal ini dapat 

berdampak pada terhambatnya peluang 

penyediaan tenaga kerja. Oleh karena itu, sangat 

bijak rasanya apabila saran tersebut mampu 

didengarkan dan ditindaklanjuti demi keuangan 

negara yang semakin baik di masa mendatang. 

Selain saran dan implikasi di atas, peneliti 

menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari 

kata sempurna dan memiliki banyak keterbatasan 

dan kelemahan, yang salah satu di antaranya 

terlihat dari penggunaan data anggaran dan 

realisasi belanja serta Nilai Kinerja Organisasi 

(NKO) yang hanya menggunakan satu tahun 

anggaran saja (2016), sehingga data historis tidak 

tercakup dalam penelitian. Penulis juga 

mengumpulkan data primer hanya melalui 

kegiatan wawancara yang dilakukan secara tidak 

langsung, sehingga dimungkinkan jika terjadi 

kesalahan intepretasi pada saat penyusunan 

penelitian ini. Ditambah lagi dengan capaian 

kinerja organisasi yang hanya dilihat dari Nilai 

Kinerja Organisasi sebagai suatu indikator tunggal, 

tanpa mempedulikan kemungkinan adanya 

variabel lain yang mungkin ikut mempengaruhi 

dalam pelaksanaannya. 
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INDONESIAN TREASURY REVIEW 
JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK 

 

 

 

 

LOGO JURNAL 

 
ARTI LOGO JURNAL 

1. Gedung bersejarah yang dirancang pada masa Daendels dan diselesaikan pada tahun 1928 dan 
merupakan bagian induk istana pada masa itu, dan saat ini menjadi bagian dari Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dijadikan maskot pada logo Jurnal Ilmiah Perbendaharaan, dimaksudkan untuk 
mengilustrasikan rumah/ gelanggang/ wahana [San.:śāsana] dalam melakukan olah-rasa/ berdialog/ 
bermufakat [San.:bhāwa rasa] yang berkelanjutan (sustainable) dalam mengawal nilai- nilai kebijakan 
[San.:abyāsa]. 

2. Simbol bulir padi emas yang berisi melambangkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan memegang teguh nilai-nilai profesionalisme, diantaranya adalah learning 

organization dan research-based policy. 

3. Warna emas pada gambar gedung perbendaharaan dan bulir padi melambangkan bahwa nilai-nilai yang 
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan 
publik yang semakin baik (continuous improvement) untuk kesejahteraan masyarakat. 

4. Warna dasar biru dengan bingkai perisai melambangkan keteguhan dalam melaksanakan tugas 
berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, dengan selalu mengembangkan inovasi dan 
improvement yang berkelanjutan. 

5. Tulisan “Indonesian Treasury Review” pada bagian atas bingkai menunjukkan nama Jurnal Ilmiah 
Perbendaharaan, yang merupakan jurnal ilmiah dengan tema sentral pengkajian di bidang: 
Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik. 

6. Motto pada logo bertuliskan Bahasa Latin [L.]: ⌜adæquatio intellectûs nostri cum rê⌟ yang 
diterjemahkan dalam Bahasa Inggris [Eng.]: ⌜conformity of our minds to the fact⌟; yang dalam Bahasa 
Indonesia merupakan ⌜kesesuaian antara apa yang kita pikirkan terhadap fakta⌟. Motto ini digunakan 
dalam epistemology [Cabang Ilmu Filsafat tentang hakikat ilmu pengetahuan] terkait pemahaman [Eng.]: 
⌜the nature of understanding⌟ : adalah fenomena alamiah tentang paham/ persepsi/ pengetahuan/ 
pemikiran rasional. 
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Petunjuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

 

1. Persyaratan penulisan Karya Tulis Ilmiah untuk dapat diterima/ dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah 
Perbendaharaan adalah:  

a. Menyampaikan Karya Tulis Ilmiah baik dalam bentuk softcopy dan hardcopy; 

b. Surat pernyataan orisinalitas Karya Tulis Ilmiah yang bermaterai Rp6.000,00 yang menjelaskan 
bahwa Karya Tulis Ilmiah berkenaan merupakan hasil karya sendiri/ tidak merupakan plagiat baik 
sebagian maupun seluruhnya, dan karya tulis tersebut belum pernah dipublikasikan/ sedang dalam 
proses publikasi pada jurnal/ media manapun; 

c. Menyampaikan Lembar Penjelasan Karya Tulis Ilmiah; 

d. Formulir Identitas Penulis (Curriculum Vitae); 

Format formulir pada huruf a s.d. d sebagaimana terlampir. 

2. Karya Tulis Ilmiah yang diajukan diketik dengan program Microsoft Word atau program pengolah kata 
sejenis dan disimpan dalam format docx berikut ketentuannya: 

a. Menggunakan huruf Cambria, ukuran 10, judul menggunakan huruf Cambria ukuran 14, spasi 
tunggal; 

b. Dicetak pada kertas A4 dengan jumlah 10 s.d. 25 halaman, margin atas 2,5 cm, bawah 2 cm, kanan 2 
cm, dan kiri 2,5 cm; 

c. Diserahkan dalam bentuk hardcopy/ cetak sebanyak 1 eksemplar beserta softcopy-nya yang dapat 
dikirimkan melalui e-mail ke alamat: jurnal.djpbn@gmail.com. 

3. Karya Tulis Ilmiah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Sistematika Karya Tulis Ilmiah hasil 
penelitian adalah: 

a. Judul 

Penulisan judul tidak lebih dari 14 kata, dicetak dengan huruf kapital, center, Cambria 14, Bold. 

b. Nama Penulis 

Nama Penulis ditulis tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal tempat peneliti melakukan 
penelitian. Dalam hal Karya Tulis Ilmiah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan 
penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Penulis utama wajib 
mencantumkan alamat korespondensi dan/ atau alamat e-mail. 

c. Abstrak disertai kata kunci 

1. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Panjang 
masing-masing abstrak tidak lebih dari 250 kata dalam Bahasa Indonesia dan 200 kata dalam 
Bahasa Inggris yang disertai dengan 3-5 kata kunci. Abstrak minimal berisi judul, tujuan, metode 
dan hasil penelitian. 

2. Penulisan Abstrak yang berbahasa Inggris mengacu pada kaidah penulisan abstrak karya ilmiah 
yang berlaku umum secara internasional. Dalam hal penerjemahan abstrak bahasa Indonesia ke 
dalam bahasa Inggris, penulis tidak diperkenankan melakukan copy-paste langsung dari software/ 
aplikasi/ web penerjemah bahasa. Untuk keperluan translasi, dalam hal terdapat kesulitan dalam 
melakukan penerjemahan, direkomendasikan menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Adapun 
biaya yang muncul atas penggunaan jasa tersebut menjadi tanggung jawab Penulis Karya Tulis 
Ilmiah. 

d. Pendahuluan 

Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan (jika dipandang 
perlu) organisasi penulisan Karya Tulis Ilmiah. 

e. Kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis 

Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk 
mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model riset. 
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f. Metode riset/ penelitian 

Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, 
dan metode analisis data. 

g. Hasil dan pembahasan 

Menjelaskan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan. 

h. Kesimpulan 

Memuat simpulan hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau 
berupa intisari hasil pembahasan. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf. 

i. Implikasi dan keterbatasan 

Menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran yang dikemukakan 
peneliti untuk riset yang akan datang. 

j. Daftar Pustaka 

Memuat sumber-sumber pustaka atau referensi yang dikutip di dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah. 
Hanya sumber yang dijadikan referensi dalam karya tulis ilmiah yang dimuat dalam daftar referensi 
ini. Untuk keseragaman penulisan, Daftar Pustaka ditulis sesuai dengan format American 

Psychological Association (APA). 

k. Lampiran 

Memuat tabel, gambar dan instrumen riset yang digunakan. 

4. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan 
Karya Tulis Ilmiah atau merujuk pada peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 
04/E/2012. Karya Tulis Ilmiah berbahasa Indonesia menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia Yang Disempurnakan dan istilah-istilah yang telah dibakukan oleh Pusat Bahasa. 

5. Semua Karya Tulis Ilmiah ditelaah secara anonim oleh Dewan Redaksi dan Mitra Bestari (peer-reviewer) 
yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi Jurnal ITRev menurut bidang kepakarannya. Penulis Karya Tulis 
Ilmiah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan atau revisi Karya Tulis Ilmiah atas dasar 
rekomendasi/ saran dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari. Kepastian pemuatan atau penolakan Karya 
Tulis Ilmiah akan diberitahukan secara tertulis. 

6. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan, penggunaan software/ aplikasi komputer untuk 
pembuatan Karya Tulis Ilmiah atau hal lainnya yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual 
(HAKI) yang dilakukan oleh Penulis, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul, menjadi 
tanggung jawab penuh Penulis Karya Tulis Ilmiah. 
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SURAT PERNYATAAN 

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama Penulis Karya Tulis Ilmiah  : …………………………………………...………… 

NIP / NRM/ No. Identitas Lain  : ……………………………….……………..………  

Pangkat / Golongan (jika ada)  : ………………………………………...…………… 

Jabatan     : …………………………………………...………… 

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang saya susun dengan judul: 

 
 
 

JUDUL MENGGUNAKAN HURUF TEBAL DAN KAPITAL 

 

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari karya tulis orang/ lembaga 
lain. Karya tulis ini juga belum pernah dipublikasikan pada jurnal atau media lain dan akan diserahkan 
kepada Indonesian Treasury Review untuk digandakan, diperbanyak dan/atau disebarluaskan. Apabila 
dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana 
diperlukan. 
        
 
 
 

…………….., ………………………..….. 
        Pembuat Pernyataan 
 
 
 
 
 
        ...……………………………………… 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan: 

Softcopy Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: jurnal.djpbn@gmail.com 

 

Materai 
Rp6.000 
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FORMULIR 

CURRICULUM VITAE PENULIS JURNAL ILMIAH PERBENDAHARAAN 

 

 
Nama Lengkap  : 
NIP/NRM  : 
Tempat/Tgl Lahir : 
Pangkat/Golongan : 
Jabatan    : 
Unit Organisasi  : 
NPWP   : 
E-mail   : 
No. HP   : 
No. Rekening  :     Bank …                                Cabang … 

Pendidikan Terakhir 

 

Jenjang Program Studi Universitas Tahun Lulus 

  
 
 
 

 
 
 

 

 
Riwayat Pekerjaan 

 

Jabatan Unit Organisasi Periode 

   

   

   

   

 
Prestasi/ Penghargaan/ Award 

 
 
 
 
 
 

 
Riwayat Tulisan yang Pernah Dimuat 

 
 
 
 
 
 

 
 
Catatan: 
Softcopy Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: jurnal.djpbn@gmail.com 

 

Foto 
4 x 6 
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LEMBAR PENJELASAN KARYA TULIS ILMIAH 

Judul Karya Tulis  

 

Beri tanda (√) pada ⊡ yang telah disediakan sesuai keadaan yang sebenarnya: 

a. Jenis Artikel 

� Penelitian ini telah dilaksanakan dan berproses sejak (tanggal/bulan/tahun) 
___________________________ sampai dengan (tanggal/bulan/tahun) 
______________________________________________________________________ 

b. Hubungan dan relevansi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

� Merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan oleh pihak manapun. 

� Ringkasan/ Short version Skripsi/ Thesis/ Disertasi karya sendiri dengan judul 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

� Merupakan kajian lanjutan atas Karya Tulis Ilmiah sendiri yaitu (judul, kota penerbit: penerbit, 
tahun) _______________________________________________________________________________________________________ 
dengan perubahan pada 
_______________________________________________________________________________________ 

� Merupakan kajian lanjutan atas Karya Tulis Ilmiah pihak lain yaitu (judul, kota penerbit: penerbit, 
tahun)  _________________________________________________________________________________________________________ 
dengan perubahan pada 
_______________________________________________________________________________________ 

� Lainnya, sebutkan: 
_____________________________________________________________________________________________ 

c. Tempat penulis melakukan Penelitian/Pemikiran pada artikel ini 

� Dilaksanakan di (tempat/negara) 
____________________________________________________________________________ 

d. Pelaksanaan penelitian pada artikel ini merupakan bagian dari 

� Pendidikan program _______________________________________________________________ (nama program studi) 
di ____________________________________________________________________________ (nama Universitas dan 
Negara) 

� Lainnya, yaitu __________________________________________________________________________________________________ 

e. Sumber pembiayaan dalam melakukan Penelitian pada artikel ini adalah 

� Sendiri __________________________________________________________________________________________________________ 

� Lainnya, yaitu __________________________________________________________________________________________________ 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: data yang Saya isi pada formulir ini adalah benar adanya dan tanpa 
rekayasa. Apabila dikemudian hari pernyataan Saya terbukti tidak benar, maka Saya bersedia menerima 
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 

………….., ……..……………………. 

Penulis Artikel, 
 
 
 
…………………………………… 

 
Catatan: 
Softcopy Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: 
jurnal.djpbn@gmail.com 



                         

                                                 Indonesian Treasury Review Vol.3 No.4, 2018 

  

 

Halaman 363.12 

Etika Penulisan Jurnal ITRev 

a. Standar Penulisan 

Penulis Karya Tulis Ilmiah (scientific article) diharuskan menyajikan naskah karya tulis dengan 
penggunaan metode ilmiah, disajikan dengan dukungan data yang valid, akurat dan menggunakan 
analisis data untuk menyajikan suatu informasi yang dapat diterima secara akademis. Disamping itu, 
Karya Tulis Ilmiah hendaknya disampaikan dengan didukungan referensi yang memadai sehingga 
memungkinkan pembaca karya dimaksud melakukan replikasi (penelitian untuk menjawab penelitian 
yang sama, diantaranya dengan maksud merefutasi/ menggugurkan teori dengan rancangan yang lebih 
kuat). Secara prinsip, Penulis dilarang melakukan tindakan yang tidak etis/ tidak dapat diterima oleh 
values publik akademis dalam melakukan pengkajian/ penulisan Karya Tulis Ilmiah, sebagai contoh: 
melakukan tindakan plagiarisme, penipuan, menyajikan naskah akademis yang tidak akurat, dan 
tindakan lain yang tidak/ kurang etis.  

b. Akses Data Penelitian 

Penulis, dalam situasi dan kondisi tertentu dapat diminta oleh pihak Editor untuk menyediakan data 
mentah/data yang belum diolah dan data setelah diolah untuk keperluan pelaksanaan penelaahan. 
Untuk hal yang sama, Penulis harus dapat menyediakan akses kepada publik untuk keperluan klarifikasi 
atas akurasi data. Penulis harus dapat menjelaskan secara teknis data yang dipergunakan dalam hal 
terdapat pihak-pihak yang mempertanyakan akurasi data, sehingga Penulis harus menyimpan data 
dimaksud dalam jangka waktu yang wajar setelah publikasi dilaksanakan. 

c. Orisinalitas dan Plagiarisme 

Penulis harus memastikan bahwa hasil kerja yang disajikan dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah merupakan 
hasil kerja yang original, dan dapat diterima/ diakui oleh semua pihak. Dalam hal menyampaikan suatu 
kutipan atas hasil karya/ statement pihak lain, maka Penulis diwajibkan menyampaikan referensi yang 
akurat sehingga tidak menyalahi ketentuan terkait pelanggaran hak cipta. Dalam prakteknya, terdapat 
berbagai macam bentuk plagiarisme, diantaranya: menyalin/ menulis kembali bagian yang secara 
substantif merupakan hasil karya orang lain tanpa menyebutkan referensi yang seharusnya atau 
melakukan klaim atas hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Hal yang sama diberlakukan untuk 
kasus self-plagiarism atau oto-plagiarisme yaitu mengutip hasil atau statement hasil karya sendiri yang 
sudah dipublikasikan tanpa menyebutkan sumbernya. 

d. Ketentuan Pengiriman Tulisan 

Penulis tidak diperkenankan melakukan publikasi/ proses publikasi suatu naskah Karya Tulis Ilmiah 
yang sama kepada lebih dari satu jurnal/ media yang lain. Untuk itu, Penulis diwajibkan memberikan 
pernyataan di atas meterai Rp6.000,00 yang menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah tersebut merupakan 
karya tulis original dan tidak sedang/pernah dipublikasikan pada jurnal/ media lainnya. 

e. Pencantuman Sumber Referensi 

Penulis diwajibkan memuat/ menyampaikan pengakuan dengan benar atas hasil karya orang lain pada 
Karya Tulis Ilmiah berkenaan. Penulis dalam hal ini menyebutkan publikasi yang berpengaruh dalam 
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.  
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