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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latarbelakang 

Perubahan sistem politik sentralisasi menjadi desentralisasi telah memberikan ruang 

kekuasaan yang kian besar bagi pemerintah daerah. Salah satu sektor kekuasaan adalah 

“keuangan”. Kekuasaan terhadap keuangan daerah adalah kewenangan untuk memanfaatkan 

dan membelanjakan keuangan daerah untuk membangun daerah dan mensejahterakan rakyat. 

Salah satu instrumen utama dalam pembangunan daerah adalah keuangan daerah. 

Keuangan daerah bisa dimaknai sebagai hasil karya, tetapi bisa juga dimaknai sebagai modal 

untuk melaksanakan karya pembangunan. Beranjak dari makna tersebut maka sebenarnya 

keuangan daerah diposisikan sebagai modal sekaligus hasil. Dalam prinsip ekonomi praktis, 

semua orang bekerja dengan  modal dan mengakhiri dengan mendapatkan uang, kemudian 

uang tersebut kembali dijadikan sebagai modal untuk meningkatkan kapasitas hasil yang 

hendak didapatnya lagi. 

Demikian pula dengan daerah-daerah sebagai sebuah organisasi yang memiliki 

otoritas atas suatu daerah didalam menjalankan fungsi urusan keuangan di daerah. Banyak 

sekali potensi karya yang dijalankan oleh daerah,dengan memberdayakan potensi-potensi 

tersebut maka daerah mendapatkan uang. Setelah uang tersebut didapatnya daerah kemudian 

meningkatkan kapasitas pendapatannya, disitulah sebenarnya uang tersebut menjadi modal. 

Bagaimana jika daerah enggan menjadikan uang sebagai modal untuk membangun dan 

mengingatkan kapasitas ekonomi di daerah. Pertanyaan seperti ini kerapkali muncul di 

kalangan akademisi dan para idealis pada umumnya. Tetapi tidak dengan kalangan politisi 

dan pebisnis. 
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Presiden Joko Widodo memberikan peringatan keras kepada kepala daerah yang 

membiarkan dana-dana yang diperoleh dari pendapatan daerah terendap di bank daerah. 

Kemarahan Presiden itu terlihat jelas dengan perintah mempublikasikan nilai endapan di 

setiap daerah ke media masa agar dapat diketahui oleh masyarakat umum. Kemarahan 

Presiden tersebut disebabkan oleh perbandingan dua sisi yang tidak berimbang, sisi pertama 

adalah “nilai uang daerah yang terendap dalam jumlah yang sangat besar;  sisi kedua kondisi 

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang masih berada di garis terbawa angka 

ketertindasan. 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dikenal dengan sebutan APBD  

merupakan kompenen vital dalam pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang 

dinterpretasikan sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggungjawab. Bila suatu daerah memiliki pendapatan rendah maka kecil 

kemungkinannya perwujudan kesejahteraan bisa terjalin cepat. Soal tinggi dan rendah; besar 

dan kecilnya pendapatan daerah tidak selamanya bergantung pada kandungan potensi suatu 

daerah, tetapi lebih disebabkan beberapa faktor internal yaitu kecerdasan, kejujuran dan 

keuletan pengelolah manajemen daerah. Ada 4 (empat) dimensi yang melekat pada keuangan 

daerah, yaitu (a) Adanya dimensi hak dan kewajiban, (b) Adanya dimensi tujuan dan 

perencanaan, (c) Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik ; (d) Adanya 

dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi). 

Pandangan dan orientasi pengelolah dalam sistem manajemen keuangan daerah 

selama ini terbentuk dari salah satu dari  semua dimensi yang ada. Pemerintah daerah yang 

mengendapkan dananya pada bank daerah cenderung berpandangan pada dimensi nilai uang 

dan barang (investasi dan inventarisasi). Pemerintah daerah berpendapat dengan adanya 

penyimpanan dana di Bank Pembangunan Daerah akan adanya penambahan nilai uang yang 
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didepositokan karena terkelolah melalui mekanisme investasi perbankan. Penempatan 

keuangan daerah di bank daerah itu juga bersifat legal karena berdasarkan pada dimensi hak 

dan kewajiban. Namun demikian tindakan tersebut mengingkari prinsip penyelenggaraan 

pelayanan publik, serta keluar dari tujuan dan perencanaan yang ideal. 

Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia, hingga semester I -2015, baru 25 persen total dana APBD yang 

dialokasikan. Secara nominal, dana di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang belum 

dialokasikan bagi pembangunan mencapai Rp 255 triliun.
1
 Sebagian besar disimpan dalam 

bentuk giro dan deposito di Bank Pembangunan Daerah ataupun Bank Komersial. Pada 

prinsipnya dana yang berada pada BPD tersebut umumnya berasal dari Pemerintah Daerah 

(Pemda) dan yang dialokasi dari APBN/APBD. 

Mengendapnya anggaran pada BPD tersebut akan mengakibatkan dua persoalan bagi 

upaya pemerintah untuk menggenjot kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada 

umumnya. Pertama; efek pengganda (multiplier effect) dari sektor publik terhadap ekonomi 

nasional akan terus menurun. Ketika anggaran pemerintah gagal menjadi stimulus bagi 

berbagai sektor atau bentuk usaha yang masih mencari pola/bentuknya, sehingga berdampak 

pada pendapatan ekonomi skala nasional. Kedua, mengendapnya anggaran membawa 

pengaruh inflasi bagi ekonomi. Bunga yang harus dibayar Bank Indonesia bagi dana publik 

yang disimpan dalam bentuk giro maupun deposito di daerah mengakibatkan inflasi tinggi. 

Perputaran dana hanya terjadi di sektor keuangan, bukan pada sektor riil yang sebenarnya 

lebih dibutuhkan untuk peningkatan kemakmuran rakyat. Hal lain yang mendasari pernyataan 

kami terdahulu bahwa kebijakan pengendapan dana pada BPD merupakan bentuk 

pengingkaran terhadap rencana dan tujuan pembangunan nasional. 
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Pengendapan sejumlah dana milik pemerintah daerah merupakan masalah sangat 

serius. Dana menganggur itu jumlahnya mencapai Rp 90,96 triliun dan tidak hanya berada di 

Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurut Bank Indonesia sebagian besar dana itu berasal 

dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum digunakan. 

Padahal seharusnya dana itu bisa berperan penting dalam menggerakkan sektor riil khususnya 

di daerah. Ini juga merupakan satu faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi 

karena bagaimanapun pengeluaran pemerintah masih sangat berpengaruh. 

Transparansi dan akuntabilitas anggaran juga merupakan persoalan pokok di sebagian 

besar daerah di Indonesia.  Pada kasus Pemprop DKI Jakarta, upaya untuk menjamin 

transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan e-budgeting ternyata masih sering 

menghadapi resistensi, baik di antara aparat birokrasi maupun di antara politisi yang memiliki 

kepentingan sempit terkait alokasi anggaran publik. Kinerja birokrasi tidak identik dengan 

serapan anggaran, dengan semakin banyak anggaran publik yang mengendap di bank 

pembangunan daerah, upaya untuk mendorong serapan yang lebih optimal memang sangat 

penting. 

Penggunaan anggaran publik yang serampangan semata-mata untuk mengejar target 

alokasi, juga akan mengakibatkan persoalan karena pemborosan atau berkurangnya manfaat 

langsung dari penggunaan anggaran pemerintah. Betapapun, indikator penting bagi anggaran 

publik adalah pemanfaatannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk kepuasan 

publik dan kesejahteraan rakyat. Endapan APBD DKI Jakarta di Bank Pembangunan Daerah  

(BPD) yang mencapai  Rp 13,9 triliun
2
, disaat bersamaan terevaluasi belum ada penurunan 

secara signifikan kemiskinan dan pengangguran di DKI serta tidak menguatnya kualitas 
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kesejahteraan dan ekonomi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa manajemen sistem 

keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan 

publik untuk kesejahteraan masyarakat. 

Persoalan tersebut bermuara pada masalah manajamen sistem keuangan daerah. 

Manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintahan di daerah 

karena merupakan konsekuensi logis dari perspektif pengelolaan perimbangan antara 

keuangan pusat dan daerah. Transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini 

adalah meningkatnya penekanan proses akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjawaban 

horizontal, khususnya bagi aparat pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan 

pertanggungjawaban secara vertikal kepada pemerintahan pusat dalam segala aspek 

pemerintahan, termasuk aspek penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah 

sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002.
3
 

Penelitian ini mengangkat tema Analisis Pengendapan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) di Bank Pembangunan Daerah (BPD) terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Judul tersebut mengarah pada variabel kebijakan 

pengelolaan keuangan daerah dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di DKI Jakarta.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latarbelakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana Pengaruh Pengendapan APBD,  pada Giro di BPD terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Propinsi DKI Jakarta 
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2. Apa yang melatarbelakangi kebijakan pengendapan dana APBD Propinsi DKI 

Jakarta di Bank Pemerintah Daerah (BPD) Propinsi DKI Jakarta. 

3. Bagaimana dampak atau implikasi kebijakan pengelolaan keuangan terhadap 

peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial ekonomi, Pembangunan 

masyarakat Propinsi DKI Jakarta. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut di atas maka ditetapkan tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui secara normatif kebijakan pengelolaan keuangan daerah di 

Propinsi DKI Jakarta.  

b. Mengetahui secara nyata kebijakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 

mengendapkan dana APBD di Bank Pembangunan Daerah Propinsi DKI 

Jakarta. 

c. Mengetahui output dan outcome dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah 

serta kebijakan pengendapan dana di APBD DKI terhadap kualitas layanan 

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Propinsi DKI Jakarta. 

 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap dan jelas sebagai bahan 

untuk Penulisan tesis, sebagai persyaratan dalam mencapai gelar Magister 

Administrasi Publik (MAP) Pada program Pasca sarjana Universitas Esa 

Unggul 

b. Untuk menerapkan teori yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah, 

khususnya dalam bidang  Kebijakan Publik. 
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c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang  Pengelolaan 

keuangan  pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di  Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) terhadap kesejahteraan sosial ekonomi 

masyarakat baik  di Propinsi DKI Jakarta secara khusus maupun daerah-daerah 

lain di Indonesia pada umumnya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :  

 

a.  Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan 

dan pengetahuan tentang kebijakan Pemerintahan Daerah dalam bidang keuangan 

terhadap mitra lembaga keuangan pemerintah  begitu juga terhadap Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia terhadap kesejahteraan sosial ekonomi 

masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Selain itu memberikan kontribusi sebagai bahan 

referensi untuk penelitian sejenis. 

b. Kegunaan Praktis 

Memperoleh data dan informasi penting terkait dua hal, yaitu latarbelakang kebijakan 

pengendapan dana APBD Provinsi DKI di BPD Jakarta serta dampaknya terhadap 

pembangunan layanan publik di DKI. Data dan informasi tersebut dapat bermanfaat 

bagi pembuatan kebijakan tentang pengelolaan keuangan di masa mendatang. 

 

1.5. Ruang Lingkup Batasan Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kebijakan keuangan daerah dengan batasan 

batasan sebagai berikut : 

a. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Propinsi DKI Jakarta. 
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b. Latarbelakang dan tujuan kebijakan pengendapan dana APBD di BPD Jakarta 

serta dampaknya terhadap pembangunan daerah secara khusus peningkatan 

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat DKI Jakarta. 

c. Variabel turunan yang bisa menjadi indikator dalam penelitian adalah Penyerapan 

APBD DKI Jakarta, Jasa Giro, yang akan mempengaruhi Kesejahteraan 

Masyarakat DKI Jakarta. 

 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran 

keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian 

ini terdiri dari lima bab.  

 

BAB I : Pendahuluan  

 

Bab ini berisikan (a) Latar belakang masalah, (b) Perumusan masalah, (c) Tujuan 

penelitian, (d) Manfaat penelitian, (e) Ruang Lingkup Batasan Penelitian dan (e) 

Sistematika penulisan 

 

BAB II : Tinjauan Pustaka  

 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, definisi dan penjelasan yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu 

serta menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini.  

 

BAB III : Metode Penelitian  

 

Bab ini berisi tentang populasi, variabel penelitian dan definisi operasional, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.  
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BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

 

Bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan 

pemaparan hasil penelitian. 

 

BAB V : Penutup 

 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari laporan penelitian yang telah dilakukan 

berdasarkan hasil analisis dan pembahasan,keterbatasan penelitian, serta saran dan 

rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian 

maupun bagi peneliti dalam hal ini saya sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


