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This study examines the implementation of fiscal decentralization in Indonesia 1985-2011 and
case studies of Papua province. On the revenue side, although the role of revenue receipts in
government revenue is improving, but the change is not large, it means the fiscal dependency of
local governments to the central government greater. Dependency patterns also remained the
same, ie when the lower government levels, then higher levels of dependence. On the
expenditure side, until the year 2011  expenditures area still dominated by routine expenditures
that do not have an impact on the local economy's production capacity.

In a case study of Papua province, the study showed that during the first ten years of fiscal
decentralization, revenue structure Papua province weakened due to the implementation of
special autonomy. This is evident from the increasing size of the role of locally generated
revenues and a greater role in the transfer of central government revenue. On the other hand,
the impact of additional spending to repair the level of prosperity, has declined. As a whole and
in particular in Papua province, there are some very large potential issues.

The first problem is the low ratio of provincial and local government taxes. At the provincial level
there are only two that have a tax rate of more than 5 percent of PDRB. At the district level there
are still many areas that the tax rate is much lower than 1 percent of PDRB. This suggests that
local governments will continue to become more dependent on the central government. The
second problem is still a poor level of efficiency and effectiveness of budget management. In the
long term this can lead to loss of local budgets function as an instrument of social welfare
improvements. The third problem is the lack of impact of budget growth to the level of welfare
improvement. If not corrected, the long-term waste scarce resources will become chronic.
Based on these results it can be concluded that the implementation of fiscal decentralization in
Indonesia, during the first decade, has not given the expected results.
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1. Pendahuluan

Berdasarkan UU No.22/1999 tentang pemerintahan daerah, maka sejak 1999 sistem

pemerintah yang lebih desentralistik mulai efektif dilaksanakan di Indonesia. Kemudian pada

tahun 2001, berdasarkan UU No.25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah maka

konsep desentralisasi pemerintahan disempurnakan dengan dilaksanakannya desentralisasi

fiskal. Harapan utama yang digantungkan pada pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah

memenuhi tujuan demokratisasi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat (Simanjuntak, 2008).

Tahun 2011 adalah tahun pertama dari dasa warsa kedua, pelaksanaan desentralisasi

fiskal di Indonesia.  Saat yang baik untuk melakukan perenungan atau evaluasi tentang

pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia selama sepuluh tahun pertama. Apakah

desentralisasi fiskal yang dilaksanakan selama sepuluh tahun itu, sudah memberikan hasil

seperti yang diharapkan? Setidak-tidaknya apakah arah hasil desentralisasi fiskal sudah seperti

yang diamanatkan pesan reformasi? Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Apakah

desentralisasi fiskal telah berhasil membuat Indonesia semakin dekat dengan tujuan

pembangunan nasional, seperti yang diamanatkan UUD 1945? Hasil evaluasi tersebut, akan

memberi manfaat untuk menentukan langkah selanjutnya. Apakah desentralisasi fiskal akan

terus dilanjutkan? Perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan?

Provinsi Papua sejak 2001 juga melaksanakan desentralisasi fiskal. Perkembangan-

perkembangan politik telah menghasilkan keputusan untuk memberi   status Otonomi Khusus

(Otsus) kepada provinsi  Papua. 4 Tujuan pemberian otonomi khusus kepada provinsi Papua

adalah   percepatan kemajuan kesejahteraan sosial rakyat, melalui percepatan kemajuan

ekonomi. Itulah sebabnya porsi terbesar dana otonomi khusus dialokasikan untuk pembiayaan

pendidikan dan kesehatan (Kementrian Keuangan, 2005).  Namun demikian status otonomi

khusus bukanlah pembenaran untuk inefisiensi pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan

daerah. Dalam analisis keuangan publik, efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran

memang menjadi prioritas, sebab penerimaan dan belanja pemerintah berkaitan dengan alokasi

sumber daya yang langka. Karena itu ukuran keberhasilan desentralisasi fiskal, termasuk

dengan status otonomi khusus adalah membaiknya  struktur keuangan pemerintah provinsi

Papua, baik struktur penerimaan maupun pengeluarannya.

Pertanyaannya adalah apakah tujuan-tujuan desentralisasi fiskal dengan status Otonomi

Khusus, sudah tercapai atau terindikasi akan tercapai? Apakah struktur keuangan daerah

4 Satu provinsi lain yang mendapatkan status otonomi khusus adalah Aceh (Nangroe Aceh Darussalam)



sudah semakin baik? Apakah tingkat kesejahteraan rakyat juga sudah semakin baik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah  yang memotivasi kajian awal ini. Dengan

mempertimbangkan   fokus pembahasan dan tingkat kedalaman analisis, maka pokok bahasan

desentralisasi fiskal di provinsi Papua, dibatasi   pada sisi penerimaan. Tujuan yang ingin

dicapai  adalah menganalisis apakah pelaksanaan desentralisasi fiskal   selama sepuluh tahun

pertama ini telah memperbaiki struktur penerimaan daerah  provinsi(penerimaan pemerintah

daerah provinsi ) Papua.

Pembahasan sisi penerimaan lebih ditekankan pada perkembangan struktur

penerimaan pemerintah daerah provinsi terutama perkembangan peranan pendapatan asli

daerah (PAD), pendapatan bagi hasil (PBH) dan transfer dalam penerimaan pemerintah daerah

provinsi Papua.5 Pembahasan  dilakukan dengan mengamati perkembangan antara periode

1987/1988 sampai dengan tahun 2011. Rentang waktu tersebut dapat dikelompokkan menjadi

dua periode waktu, yaitu periode pra desentralisasi fiskal6; 1987/1988 – 1999/2000 dan periode

desentralisasi fiskal;  2001-2011. Observasi selama 25 tahun ini, cukup memadai untuk

mengamati apakah memang desentralisasi fiskal di provinsi Papua selama sepuluh tahun

pertama, telah berhasil memperbaiki dan memperkuat struktur penerimaan pemerintah daerah

provinsi .

2. Desentralisasi Fiskal dan Perbaikan Struktur Keuangan daerah

Analisis struktur keuangan daerah bertujuan mengevaluasi perkembangan tingkat

keseimbangan dan kesehatan struktur penerimaan maupun belanja daerah. Hasil evaluasi

tersebut menunjukkan bukan saja apakah pengelolaan kehidupan kolektif pada tingkat daerah

sudah menghasilkan perbaikan kesejahteran rakyat (social walfare), tetapi apakah perbaikan

kesejahteraan sosial yang tercapai sudah berlandaskan perbaikan efisiensi dan efektifitas

pengelolaan keuangan daerah.

5 Data historis APBD Provinsi Papua, maupun provinsi-provinsi lain di Indonesia, menunjukkan bahwa peran ketiga
sumber penerimaan ini mencapai lebih dari 80% penerimaan provinsi. Karena itu pembatasan pembahasan pada
ketiga sumber penerimaan ini tetap representative menggambarkan perkembangan umum sisi penerimaan
pemerintah daerah provinsi .
6 Untuk selanjutnya digunakan istilah pra desentralisasi untuk pra desentralisasi fiskal dan desentralisasi untuk
desentralisasi fiskal. Alternatif yangdapat digunakan adalah era Orde Baru untuk pra desentralisasi, era Otonomi
atau Refromasi untuk periode desentralisasi



Sekalipun penetapan anggaran negara maupun daerah, merupakan keputusan politik,

namun analisis ekonomi dari anggaran pemerintah mutlak diperlukan, sebab alokasi anggaran

berkaitan dengan transfer sumber daya dari sektor privat ke sektor publik atau sebaliknya.

Tanpa analisis ekonomi dari pengelolaan anggaran, maka tidak pernah diketahui apakah

penggunaannya penggunaan sumber daya yang langka, sudah mencapai tingkat efisiensi yang

paling tinggi atau tingkat Optimal Pareto (Pareto Optimum), yaitu efisiensi pada tingkat

kesejahteraan sosial yang paling tinggi (Stiglitz, 2000; Rosen, 2008).

Ada hubungan timbal balik antara perkembangan struktur keuangan daerah (struktur

penerimaan dan pengeluaran) dengan tingkat kemajuan ekonomi. Di satu sisi struktur

keuangan daerah dapat memperbaiki struktur ekonomi, tetapi sebaliknya struktur ekonomi

dapat memperbaiki struktur keuangan daerah.

Struktur belanja pemerintah dalam jangka panjang dapat memperburuk atau

memperbaiki kondisi perekonomian. Hal ini berhubungan dengan fungsi keuangan negara

sebagai alat alokasi, distribusi dan stabilisasi (Musgrave dan Musgrave, 1985). Ketiga fungsi

tersebut dalam jangka pendek akan mempengaruhi sisi permintaan agregat. Namun dalam

jangka  panjang akan memperbaiki kapasitas produksi, melalui perbaikan jumlah input (barang

modal dan tenaga kerja), serta perbaikan efisiensi penggunaan input (Mankiw, 2003,

Blanchard2008).

Struktur penerimaan juga mempunyai hubungan timbal balik dengan kinerja ekonomi

dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi, untuk memperbaiki kuantitas dan

efisiensi barang/jasa publik, pemerintah membutuhkan struktur keuangan yang kuat, agar

sustainibilitas penyediaan barang/jasa publik tidak terlalu tergantung pada sumber-sumber

keuangan eksternal, baik berupa transfer maupun pinjaman. Belum ada kesepakatan ukuran

operasional yang mutlak tentang struktur penerimaan pemerintah yang kuat. Namun para ahli

berpandangan bahwa makin besar porsi penerimaan internal maka struktur penerimaan

pemerintah daerah makin baik.7

Salah satu ukuran untuk mengevaluasi baik atau buruknya struktur penerimaan adalah

porsi penerimaan pajak dalam total penerimaan pemerintah. Struktur penerimaan pemerintah

dikatakan makin kuat, bila peranan penerimaan pajak dalam total penerimaan pemerintah

7 Dalam konteks keuangan daerah di Indonesia, penerimaan internal ini dikenal sebagai pendapatan asli daerah
(PAD). Bila porsi PAD sudah melebihi angka 50% penerimaan daerah, dapat dikatakan struktur penerimaan daerah
tersebut sudah relatif baik, karena lebih dari separuh penerimaan daerah sudah dapat dipenuhi oleh kemampuan
sendiri.



semakin besar. Pengalaman   negara-negara maju menunjukkan bahwa   lebih dari 90%

penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Data empiris berdasarkan hasil studi Lewis

(2001) seperti yang dikutip (Siddik, 2009). menunjukkan mumnya porsi penerimaan pajak dalam

total penerimaan pemerintah pusat adalah lebih besar dari porsi penerimaan pajak dalam total

penerimaan pemerintah daerah. Di Indonesia pola yang sama juga terlihat, yaitu porsi PAD

dalam penerimaan pemerintah daerah akan makin rendah pada tingkat pemerintahan yang

makin rendah.

Di sisi lain, struktur penerimaan pemerintah sangat ditentukan oleh tingkat kemajuan

ekonomi. Umumnya perekonomian yang makin maju dan modern akan mampu memperoleh

penerimaan pajak dalam porsi yang relatif sangat besar. Hal ini disebabkan perekonomian yang

maju dan modern memiliki potensi pajak yang besar dan sistem perpajakan yang sangat

efisien.  Sebaliknya perekonomian yang terkebelakang tidak mampu menghasilkan penerimaan

pajak dalam porsi yang besar, terutama disebabkan oleh rendahnya potensi pajak

(Purohit,2005).

Laffer8 berpendapat bahwa hubungan antara beban pajak dalam perekonomian dengan

tingkat penerimaan pajak adalah tidak linier. Awalnya peningkatan beban pajak akan

meningkatkan penerimaan pajak, tetapi bila sudah melampaui tingkat tertentu, beban pajak

yang semakin besar, justru tidak kondusif bagi perekonomian karena akan menurunkan

penerimaan pajak. Ukuran umum beban pajak dalam perekonomian adalah rasio pajak, yaitu

rasio yang menunjukkan berapa persen Produk Domestik Bruto yang dipungut untuk pajak.

Awalnya bila rasio pajak semakin besar, penerimaan pajak akan semakin besar. Namun bila

sudah mencapai angka tertentu penerimaan pajak justru akan menurun. Studi empiris yang

dilakukan umumnya menunjukkan bahwa interval rasio pajak yang dapat ditoleransi adalah

23% - 34% PDB (Scully,1989).

Pengelolaan keuangan negara atau pemerintah tidak sepenuhnya di tangan

pemerintah pusat. Hal ini disebabkan tidak semua pelayanan publik dapat dan tidak perlu

ditangani oleh pemerintah pusat. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, dasar pembagian

barang/jasa mana yang ditangani pemerintah pusat dan mana yang ditangani pemerintah

daerah  luas sebaran eksternalitasnya (Stiglitz,2000). Bila luas sebaran eksternalitasnya adalah

nasional, seperti pertahanan keamanan, maka sebaiknya barang/jasa publik tersebut diprovisi

8 Pandangan Laffer (ekonom USA) yang pernah menjdi penasihat ekonomi Presiden Ronald Reagan, banyak dikutip
dalam buku-buku teks Pengantar Ekonomi Makro



oleh pemerintah pusat. Namun bila luas sebarannya adalah daerah, seperti jembatan

penyeberangan, sebaiknya barang/jasa publik tersebut ditangani oleh pemerintah daerah.

Dalam praktik, pembagian tugas barang/jasa publik antar tingkat pemerintahan, amatlah

sulit. Hal ini bukan saja disebabkan oleh kesulitan mengukur tingkat sebaran eksternalitas

barang publik, tetapi juga kesulitan dalam pembagian beban keuangan. Sering kali pemerintah

daerah memang membutuhkan satu atau beberapa jenis barang/jasa publik tertentu. Tetapi

pemerintah daerah tersebut tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai. Kesulitan

semakin diperbesar bila mempertimbangkan dimensi politik, ideologi dan historis.

Distribusi beban belanja dan atau sumber-sumber penerimaan antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah inilah  yang merupakan inti permasalahan hubungan keuangan

pusat-daerah di manapun. Sistem keuangan negara dikatakan sentralistik bila pemerintah pusat

mengontrol dalam porsi yang sangat besar, sumber-sumber penerimaan maupun beban

pengeluaran. Pilihan sistem keuangan sentralistik ataupun desentralistik adalah sama baiknya

atau sama buruknya, dikaitkan dengan kondisi yang dihadapi.

Pilihan sistem keuangan negara yang sentralistik maupun desentralistik, juga perlu

mempertimbangkan aspek stabilitas ekonomi makro (Sumarlin,2000). Desentralisasi bukan

hanya memiliki kemungkinan kegagalan,  tetapi juga  menganggu stabilitas makro nasional.

Pengalaman internasional memperlihatkan bila negara mendesentralisasikan tanggung jawab

pengeluaran yang lebih besar dibanding sumber-sumber yang tersedia, maka tingkat pelayanan

publik akan menurun, atau daerah akan menekan pusat. Sebaliknya bila lebih banyak

desentralisasi pada sumber-sumber penerimaan, mobilisasi dana daerah dapat menurun dan

ketidakseimbangan makro ekonomi kembali menjadi masalah. Bahkan bila sisi penerimaan dan

pengeluaran dapat didesentralisasikan dengan baik, potensi kegagalan masih saja mungkin

terjadi, akibat lemahnya kapasitas administrasi pemerintah daerah (Bird dan Vaillancourt,2000).

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai instrumen manajemen

makroekonomi, diperlukan suatu Grand Design (Simanjuntak, 2008).

3. Pengalaman Provinsi Papua

Pergumulan tentang desentralisasi fiskal di Indonesia sudah sama tuanya dengan usia

Republik Indonesia. Sejak mencapai kemerdekaannya (1945)  Indonesia telah mengalami tiga

orde pemerintahan, yaitu Orde Lama (1945-66), Orde Baru (1966-1998) dan Orde Reformasi



(1999-sekarang). Jatuhnya  orde-orde pemerintahan di Indonesia  dipicu  oleh ketidakpuasan

atas kondisi sosial ekonomi yang dihadapi dan sistem pemerintahan yang terlalu sentralistik.

Peralihan Orde pemerintahan mempunyai konsekuensi langsung atau tidak langsung

terhadap sistem keuangan negara.  Selama Orde Baru sistem pelaporan Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN ) dan Daerah (APBD) menggunakan sistem neraca T yang terdiri atas

dua lajur (T account), sedangkan pada periode Orde Reformasi menggunakan sistem neraca I

(satu lajur). Pada periode Orde Baru,      struktur penerimaan terdiri atas lima kompoen utama,

yaitu: Sisa Lebih Tahun Anggaran; Pendapatan Asli Daerah (PAD);  Pendapatan Bagi Hasil

(PBH);  Bantuan Dan Sumbangan; Penerimaan Pembangunan. Pengelompokkan kelima

komponen tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga, yaitu PAD, PBH dan transfer yang

terdiri atas Bantuan dan Sumbangan, serta Penerimaan Pembangunan.

Komponen PAD pada periode Orde Reformasi tidak berbeda dengan periode pra

desentralisasi fiskal. Komponen yang berbeda terlihat pada Dana Perimbangan yang terdiri atas

PBH, DAU dan DAK. Namun DAU dan DAK dapat dikelompokkan sebagai transfer pemerintah

pusat kepada pemerintah provinsi. Karena pada prinsipnya tujuan dari DAU dan DAK tidak jauh

berbeda dengan tujuan bantuan dan sumbangan pada periode pra desentralisasi, maka DAU

dan DAK9 dapat dilihat sebagai Bantuan dan Sumbangan, versi Orde Reformasi. Komponen

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, berdasarkan penjelasan Kementrian Keuangan(2005), pada

prinsipnya merupakan transfer yang tidak dapat dimasukkan sebagai DAU dan DAK. Karena itu

komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dapat dikategorikan sebagai Transfer Lain-Lain.

Dengan demikian  secara prinsip  struktur keuangan penerimaan provinsi di Indonesia,

tidak berubah dengan dilaksanakannya desentralisasi fiskal, sejak 2001. Sumber-sumber

penerimaan pemerintah daerah provinsi masih terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Penerimaan Bagi Hasil dan Transfer Umum dan Transfer Lain-Lain. Keempat komponen inilah

yang akan dijadikan dasar analisis perkembangan struktur penerimaan pemerintah daerah

provinsi Papua selama periode 1987/1988 sampai 2011.10

9 Karena pengalaman empiris termasuk di Papua, peranan DAK relatif kecil, maka dalam makalah ini pembahasan
tentang transfer umum selama periode desentralisasi fiskal difokuskan pada DAU.
10 Definisi-definisi empat komponen penerimaan pemerintah daerah provinsi yang digunakan dalam studi ini
mengacu pada definisi-definisi dalam buku Statistik Keuangan Daerah Tingkat I (versi pemerintahan Orba) dan
Statistik Keuangan Provinsi (Versi Orde Reformasi), terbitan BPS.



Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari pajak

daerah, restribusi daerah, laba badan usaha milik daerah (laba BUMD) dan penerimaan-

penerimaan lain, seperti penerimaan dinas-dinas. Jumlah, komposisi dan laju pertumbuhan

PAD  memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi

penerimaan pajak dan non pajak daerah. Meningkatnya PAD menunjukkan meningkatnya

potensi dan atau efisiensi pemungutan potensi penerimaan daerah yang bersangkutan.

Penerimaan Bagi Hasil

Penerimaan bagi hasil (PBH)  adalah sumber penerimaan yang pada dasarnya memperhatikan

potensi daerah penghasil (Kementrian Keuangan, 2005). PBH selama periode pra

desentralisasi maupun   desentralisasi,  terdiri atas bagi hasil pajak (BHP) dan bagi hasil bukan

pajak (BHBP).   Pada periode desentralisasi secara eksplisit dinyatakan bahwa pajak

penghasilan pribadi termasuk PPh pasal 21 merupakan cakupan penerimaan BHP.11 Bagi hasil

bukan pajak terdiri atas iuran hasil hutan (IHH), iuran hak pengusahaan hutan, pemberian hak

atas tanah negara, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalty pertambangan umum, hasil

pertambangan minyak/gas alam, hasil perikanan dan lain-lain. Berdasarkan komponen-

komponennya maka penerimaan bagi hasil pajak adalah penerimaan provinsi-provinsi yang

kaya akan sumber daya alam khususnya tambang dan hutan seperti  provinsi Papua.

Transfer Umum

Pada periode pra desentralisasi tranfer terdiri atas Sumbangan dan Bantuan.

Sumbangan adalah bantuan yang diberikan kepada daerah untuk menutupi kekurangan

anggaran keuangan daerah oleh karena keadaan luar biasa yang mengakibatkan daerah

mengalami kesulitan keuangan, seperti  ganjaran,subsidi/perimbangan keuangan dari negara

dan  subsidi bantuan pembiayaan penyelenggaraan sekoah dasar negeri. Tercakup dalam

komponen bantuan adalah seluruh bantuan pembangunan atas dasar instruksi presiden dan

bantuan lainnya, misalnya bantuan pembangunan daerah tingkat I.

11 Lihat lebih lanjut, Kementrian Keuangan (2005)



Pada periode desentralisasi fiskal   umum (DAU)   adalah transfer dana dari pemerintah

pusat kepemerintah daerah untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap). Suatu daerah akan

mendapatkan DAU apabila kebutuhan fiskal lebih besar dari kapasitas fiskal.12 DAU juga

bertujuan   pemerataan kemampuan antar daerah dalam rangka membantu kemandirian

pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugas pelayanan masyarakat. DAU bersifat block

grant yaitu  transfer yang pengelolaannya diserah sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang

menerima.

Transfer Lain-Lain

Pada periode pra desentralisasi transfer lain-lain (TLL)  merupakan penerimaan

pembangunan daerah tingkat I yang berasal dari pinjaman untuk belanja pembangunan, yang

terdiri atas  pinjaman untuk Pemerintah daerah dan pinjaman untuk BUMD. Pada periode

desentralisasi,  TLL  adalah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.  Pendapatan tersebut merupakan

penerimaan lainnya yang  berasal  penerimaan dari pemerintah/instansi pusat. Penerimaan

lainnya terdiri atas dana darurat bencana alam, dana bantuan umum, dana bantuan khusus,

penerimaan dari daerah lain dalam rangka kerja sama dan lain-lain.

Dana otonomi khusus dan penyesuaian (Dana Otsus) mulai dialokasikan ke daerah

sejak tahun 2002.   Dana Otus untuk provinsi Papua, berdasarkan UU No.21/2001 yang

besarnya setara dua persen dari DAU nasional. Tujuan penggunaan dana Otsus adalah

pembiayaan pendidikan dan kesehatan.13.

3.1.Perkembangan Struktur Penerimaan

Seperti telah disampaikan, empat komponen penerimaan daerah yang akan dibahas

adalah pendapatan asli daerah, penerimaan bagi hasil, transfer umum  dan transfer lain-lain.

12 Perhitungan tentang kebutuhan dan kapasitas fiskal suatu daerah tidak dibahas dalam makalah ini, karena
literature-literatur yang membahasnya sudah cukup banyak dan mudah diperoleh.
13 Penjelasan lebih rinci  tentang hal ini dapat dilihat dalam buku, The Indonesian Budget in Brief 2005; yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan, 2005.



A. Pendapatan Asli Daerah

Peranan PAD  dalam penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua relatif sangat

kecil. Selama periode 1987/1988 -2011   sumbangan PAD  rata-rata hanya 7% penerimaan

pemerintah daerah provinsi Papua. Sumbangan terbesar yaitu sebesar 15,6% penerimaan

pemerintah daerah provinsi Papua tercapai pada tahun 1989 .Sedangkan sumbangan terkecil

terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 3,5% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua.

Selain  yang terkecil, juga terlihat kecenderungan menurunnya peranan PAD dalam penerimaan

pemerintah daerah provinsi Papua. Penurunan peranan PAD semakin cepat justru terjadi  pada

periode desentralisasi fiskal seperti dapat dilihat pada Grafik 1 di bawah ini.

Penurunan yang drastis dan konsisten awalnya terlihat pada periode 1990/1991

sampai dengan 1996/1997 dan terus berlajut terutama pada periode desentralisasi fiskal.

Penurunan peranan yang snagat tajam terlihat pada periode 1989/1990 -1990/1991. Walapun

sempat meningkat kembali selama periode 1991/1992 – 1997/1998, memasuki tahun 2000 dan

seterusnya peranan PAD terus menurun. Sebelum periode desentralisasi, peranan PAD rata-

rata hanya 8,2% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Selama periode

desentralisasi fiskal peranan PAD menurun menjadi rata-rata hanya 5,8% dan  tidak pernah

mencapai 8% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Hal tersebut tidaklah berarti

PAD provinsi Papua tidak mengalami pertumbuhan. Data menunjukkan  bahwa sejak tahun

1987/1988  nilai PAD provinsi Papua  memiliki kecenderungan terus meningkat.



Grafik 1

Perkembangan Peranan PAD Dalam Penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua
1987/1988-2011 (% Penerimaan Penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua)

Selama periode pra desentralisasi,  PAD provinsi Papua tumbuh   rata-rata 22,5% per

tahun yang kemudian menurun menjadi 16,8% per tahun  selama periode desentralisasi.

Penyebab turunnya peranan PAD dalam penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua

adalah laju pertumbuhan PAD masih lebih rendah dari laju pertumbuhan penerimaan

pemerintah daerah provinsi . Selama periode pra desentralisasi, laju pertumbuhan penerimaan

pemerintah daerah provinsi Papua adalah 26,8% per tahun (4% lebih tinggi dari pertumbuhan

PAD.  Selama periode desentralisasi, laju pertumbuhan penerimaan pemerintah daerah provinsi

Papua adalah 20,4%/tahun yang juga sekitar 4% lebih tinggi dari pertumbuhan PAD.

Dibandingkan dengan rata-rata nasional, maka peranan PAD dalam penerimaan

pemerintah daerah provinsi Papua adalah relatif sangat rendah. Rata-rata peranan PAD

provinsi seluruh Indonesia, selama periode 1987/1988-2011 umumnya lebih dari 30%
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penerimaan. Dengan demikian 25 tahun terakhir ini peranan PAD dalam penerimaan

pemerintah daerah provinsi rata-rata peranan PAD dalam penerimaan pemerintah daerah

provinsi di seluruh Indonesia.

B. Penerimaan Bagi Hasil

Grafik 2 di bawah ini menunjukkan bahwa setelah mengalami kenaikan peranan yang

relatif cepat selama periode pra desentralisasi, maka memasuki periode desentralisasi peranan

peneriman TBH dalam penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua, justru menurun drastis.

Grafik 2

Perkembangan Peranan Penerimaan Bagi Hasil  Dalam Penerimaan pemerintah daerah
provinsi Papua  1987/1988-2011 (% Penerimaan Penerimaan pemerintah daerah provinsi

Papua)

Selama periode 1987/1988 sampai tahun 2011 PBH  menyumbang rata-rata 20,4%

penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Peranan tertinggi tercapai pada tahun 1998

yaitu sebesar 47,7% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua dan peranan terkecil

adalah pada tahun 1987 yaitu  hanya 6,5% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua.

Pada 1987/1988-1999/2000 terlihat  adanya tren kenaikan yang cepat. Pada tahun 1987/1988

peranan PBH hanyalah 6,6% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua, namun pada

tahun 1999/2000  mencapai 40,7% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Dengan
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demikian,  selama periode pra desentralisasi peranan PBH dalam penerimaan pemerintah

daerah provinsi Papua meningkat  rata-rata 16,4% per tahun.

Memasuki periode desentralisasi peranan PBH   menurun  drastis menjadi rata-rata

hanya 10,7% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua.  Penurunan peranan ini

disebabkan laju pertumbuhan PBH lebih kecil dibanding dengan laju pertumbuhan penerimaan

daerah. Selama periode pra desentralisasi    pertumbuhan TBH mencapai 24,9% per tahun.

Sedangkan selama periode desentralisasi     pertumbuhan TBH menurun drastis menjadi hanya

8,3 % per tahun.  Pada tahun 2011 pertumbuhan TBH adalah -22%/tahun. Penurunan laju

pertumbuhan TBH selama periode desentralisasi  berkaitan dengan lambannya pertumbuhan

BPHP. Selama periode 2001 – 2010 laju pertumbuhan BPHP hanya 5,3% per tahun.  Bila

diamati dalam periode yang lebih singkat, maka selama tahun 2001-2007 penerimaan BHBP

mengalami kemandekan. Sedangkan selama periode 2007-2010 penerimaan BHBP mulai

mengalami peningkatan walaupun sangat lambat.

Komposisi PBH juga mengalami perubahan yang mendasar seperti dapat dilihat pada

Grafik 3 di bawah ini.  Selama periode 1987/88-2011 terlihat  pola peningkatan yang konsisten

peranan BHP   dan juga penurunan yang konsisten peranan BHBP dalam PBH  provinsi

Papua 14.   Selama periode 1987/1988 sampai tahun 2011 sumbangan bagi hasil pajak dalam

total penerimaan bagi hasil adalah rata-rata 31%.  Selama periode 1987/1988 sampai dengan

periode 1999/2000 peranan penerimaan bagi hasil pajak rata-rata adalah 19% PBH. Sehingga

dapat dikatakan bahwa selama periode pra desentralisasi fiskal, peranan BHP dalam

penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua, hanya seperempat peranan BHBP dalam

penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Memasuki periode desentralisasi fiskal (2001-

2010)  peranan BHP penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua semakin membesar.

Selama periode ini    peranan penerimaan  BHP adalah 46% penerimaan pemerintah daerah

provinsi Papua. Bila dibandingkan dengan periode pra desentralisasi fiskal, maka peranan BHP

dalam penerimaan TBH meningkat lebih dari dua kali lipat.  Namun demikian secara

keseluruhan selama periode 2001-2010 peranan BHP dalam penerimaan bagi hasil belum

dapat melampaui peranan BHBP. Hanya selama periode 2004-2007, peranan BHP dalam

penerimaan TBH melampaui angka 50%.

14 Data pendapatan bagi hasil pada tahun 2011 digabung , sehingga tidak dapat diperoleh porsi BHP dan BHBP
dalam penerimaan bagi hasil.



Grafik 3

Perkembangan Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
Dalam Penerimaan Bagi Hasil Pemerintah Papua, Periode 1987/1988 – 2011 (% Penerimaan

Bagi Hasil)
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Kenaikan pernanan BHP dalam penerimaan bagi hasil Papua  disebabkan

meningkatnya penerimaan BHP secara konsisten selama periode 1988/1989 sampai 2010.

Bahkan selama periode krisis ekonomi Indonesia 1997-1999, penerimaan BHP provinsi Papua

terus meningkat. Selama periode 1988/1989 sampai 1999/2000 penerimaan BHP tumbuh

sebesar rata-rata 28,7% per tahun. Diantara tahun 1999/2000-2001 penerimaan BHP

meningkat sebesar lebih dari tiga kali lipat.  Namun selama periode 2001-2010 pertumbuhan

penerimaan BHP menurun drastis menjadi hanya 13,3% per tahun. Sementara itu penerimaan

BHBP tumbuh sebesar 46,7% per tahun selama periode 1987/1988 sampai 1997/1998. Pada

tahun 1997/1998-1999 penerimaan BHP meningkat lebih dari 100%. Namun selama periode

2001-2010 penerimaan BHBP hanya tumbuh 5,2% per tahun.



Perkembangan penerimaan bagi hasil seperti diuraikan di atas, menunjukkan bahwa

pemerintah provinsi Papua masih mengandalkan hasil kekayaan alam dalam meningkatkan

penerimaan.

Dibandingkan dengan rata-rata nasional, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan.

Pertama, selama periode pra desentralisasi fiskal, peranan PBH dalam penerimaan pemerintah

daerah provinsi Papua adalah jauh lebih besar dari rata-rata nasional. Misalnya peranan rata-

rata PBH dalam penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua  adalah sekitar 50% lebih

tinggi dibanding rata-rata nasional. Namun selama periode desentralisasi fiskal, pada saat

peranan PBH pada rata-rata nasional meningkat menjadi lebih besar dari 20% penerimaan

pemerintah daerah provinsi , peranan PBH dalam penerimaan pemerintah daerah provinsi

Papua, justru menurun menjadi kurang dari 10%. Dengan demikian peranan PBH dalam

penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua hanya separuh rata-rata nasional. Kedua, PBH

di provinsi Papua didominasi oleh penerimaan bagi hasil bukan pajak, sementara pada tingkat

nasional peranan bagi hasil bukan pajak hanya sekitar separuh peneriman bagi hasil pajak.

C. Transfer Umum

Grafik 2 di bawah ini menunjukkan bahwa peranan transfer umum dalam penerimaan

pemerintah daerah provinsi Papua menurun drastis selama periode 1987/1988 sampai tahun

2011.



Grafik 4

Perkembangan Peranan Transfer Umum Dalam Penerimaan pemerintah daerah provinsi
Papua 1987/1988-2011 (% Penerimaan Penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua)

Pada tahun 1987/1988 porsi transfer umum mencapai 78,2% yang artinya  hampir 80%

penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua berasal dari sumbangan dan bantuan

pemerintah pusat. Tetapi pada tahun 1998/1999 peranannya menurun drastis menjadi hanya

39,7% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Memasuki periode desentralisasi fiskal

khususnya tahun 2002 dan seterusnya peranan transfer umum umumnya lebih kecil dari 20%

penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Makna angka tersebut dalam konteks

perkembangan desentralisasi fiskal adalah peranan DAU   kurang dari 20% penerimaan

pemerintah daerah provinsi Papua

Selama periode 1987/1988 – 2011 peranan transfer umum    adalah paling dominan,

yaitu 39,3% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Peranan tertinggi tercapai pada

tahun  1987/1988 yaitu sebesar  78,2% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua.

Sedangkan peranan terrendah tejadi pada tahun 2007, yaitu hanya  13,6% penerimaan
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pemerintah daerah provinsi Papua. Pola pergerakan peranan TU akan lebih dapat dipahami,

bila membandingkan perkembangan antara periode pra desentralisasi fiskal dengan periode

desentralisasi fiskal.

Selama periode pra desentralisasi peranan TU mencapai rata-rata 55,7% penerimaan

pemerintah daerah provinsi Papua. Hal ini   menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang

besar pada pemerintah pusat, karena lebih dari separuh sumber penerimaan merupakan

bantuan pemerintah pusat.  Selama periode desentralisasi, peranan transfer umum menurun

drastis menjadi hanya 18,9% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Peranan

tertinggi terjadi pada tahun   yaitu 38,6% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua.

Dengan demikian selama periode desentralisasi fiskal, sumbangan dan bantuan pemerintah

pusat dalam penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua menurun drastis dan angkanya

jauh lebih rendah dari 50% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua.15

Peranan transfer umum dalam penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua, juga

lebih besar dari rata-rata nasional.   Pada periode pra desentralisasi fiskal peranan transfer

umum mencapai rata-rata 55% penerimaan pemerintah daerah provinsi . Angka ini sekitar 50%

lebih tinggi dari rata-rata nasional pada periode yang sama. Pada periode desentralisasi fiskal,

sekalipun peranan transfer umum rata-rata hanya 19% penerimaan pemerintah daerah provinsi

Papua, namun tetap lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.

15 Namun demikian harus agak hati-hati menafsirkan perkembangan di atas. Mmenurunnya peranan transfer umum
bukanlah indikator semakin membaiknya tingkat kemandirian fiskal provinsi Papua. Penurunan peranan transfer
umum, sebaiknya dikaitkan dengan perkembangan politik selama periode desentralisasi, yaitu diberlakukannya
Otonomi Khusus (Otsus) di provinsi Papua. Salah satu konsekuensi dari kebijakan politik tersebut adalah
besarnya bantuan  dana otonomi khusus. Perkembangan peranan dana yang berkaitan dengan Otsus provinsi Papua
dapat diamati melalui perkembangan dana transfer lain-lain.



D. Transfer Lain-Lain

Selama periode 1987/1988 sampai dengan 2011 porsi TLL rata-rata adalah 33,3%

penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Perananan ini sedikit lebih rendah

dibandingkan dengan transfer umum yang adalah sebesar 39,3% penerimaan pemerintah

daerah provinsi Papua.  Peranan TLL dalam penerimaan pemerintah daerah provinsi

mengalami peningkatan pesat, justru selama periode desentralisasi, khususnya tahun 2006-

2011. Pola perkembangan peranan transfer lain-lain seperti yang dapat dilihat pada Grafik 5 di

bawah ini, amat menarik untuk dicermati.

Grafik 5

Perkembangan Peranan TLL Dalam Penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua
1987/1988-2011 (% Penerimaan Penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua)

Grafik 5 di atas menunjukkan bahwa sampai saat akhir periode pra desentralisasi

peranan TLL  umumnya lebih kecil dari 20% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua.

Selain itu, sampai tahun 2000 ada kecenderungan bahwa peranan TLL terus menurun,

sehingga mencapai angka lebih rendah dari 10% penerimaan pemerintah daerah provinsi

Papua. Bahkan data menunjukkan bahwa pada tahun 2000 peranan transfer lain-lain hanya

2,6% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Pada tahun 2001 peranan TLL

meningkat hampir sepuluh kali lipat menjadi 23% penerimaan pemerintah daerah provinsi
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Papua. Selanjutnya pada tahun 2002 peranannya meningkat lagi menjadi 70,3% penerimaan

pemerintah daerah provinsi Papua. Dengan demikian dalam waktu hanya dua tahun peranan

transfer lain-lain dalam penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua meningkat tiga puluh

lima kali lipat. Semenjak tahun 2002 sampai tahun 2011 peranan transfer lain-lain mencapai

rata-rata hampir 70% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua.

Selama periode pra desentralisasi, peranan dana transfer lain-lain hanya 9,1%

penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua provinsi Papua.  Dengan demikian selama

periode desentralisasi, peranan TLL meningkat sekitar tujuh kali lipat dibanding dengan

peranan selama periode pra desentralisasi.

Peningkatan peranan TLL dapat dijelaskan dari perkembangan penerimaan lain-lain

yang sah, yang berkaitan dengan pelaksanaan status Otonomi Khusus, provinsi Papua. Pos

dana yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi khusus ini, disebut Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusu.  Selama periode 2006-2011 total dana TLL untuk provinsi Papua mencapai

angka sekitar Rp.20,4 triliun. Dapat dikatakan hampir 100% dana TLL ini berasal dari dana

penyesuaian dan otonomi khusus. Selama periode 2006-2011, total penerimaan pemerintah

daerah provinsi Papua adalah Rp.33,6 triliun. Dengan demikian selama periode 2006-2011

peranan TLL mencapai 61% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua.

Peningkatan yang pesat peranan  TLL dalam penerimaan pemerintah daerah provinsi

Papua khususnnya selama periode 2006-2011 dapat dibandingkan dengan perkembangan

peranan   sumber-sumber penerimaan lain, yang dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3

Perkembangan Relatif Peranan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah Provinsi Papua

Periode 2006-2011

No Klasifikasi 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Penerimaan pemerintah daerah provinsi

Papua (Rp miliar)

4.895 5.898 5.757 6.013 5.662 5.369

2 Pendapatan Asli Daerah (Rp.miliar) 215 345 358 370 380 304

3 Dana Perimbangan (Rp miliar) 1.192 2.044 1.437 1.563 1.763 1.570

4 Dana Alokasi Umum (Rp miliar) 810 876 1.002 1.058 1.149 1.149



5 Transfer Lain-Lain (Rp miliar) 3.488 3.509 3.962 4.080 3.519 3.495

6 Porsi Dana Perimbangan (%) 24,4 34,7 25,0 26,0 31,1 29,2

7 Porsi Transfer Lain-Lain (%) 71,3 59,5 68,8 67,8 62,2 65,1

8 Transfer Lain-Lain /Dana Perimbangan 2,9 1,7 2,8 2,6 2,0 2,2

9 Transfer Lain-Lain /DAU 4,3 4,0 4,0 3,9 3,1 3,0

10 Transfer Lain-Lain /PAD 16,2 10,2 10,3 11,1 9,3 11,5

Sumber: Diolah dari data BPS berbagai tahun. Catatan:1) angka % adalah persen dari
Penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua

Data pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa selama periode 2006-2011, peranan

pendapatan lain-lain adalah antara 59,5% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua

sampai dengan 71,3% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Angka rata-rata

peranan TLL selama periode 2006-2011 adalah 66% penerimaan pemerintah daerah provinsi

Papua. Hal ini menunjukkan bahwa selama enam tahun terakhir pelaksanaan desentralisasi

fiskal, lebih dari 60% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua bersumber dari Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus.  Data pada Tabel 3 di atas juga menunjukkan bahwa

selama periode 2006-2011 besarnya angka  transfer lain-lain dalam penerimaan pemerintah

daerah provinsi Papua adalah rata-rata hampir tiga  kali lipat angka dana perimbangan, hampir

empat kali lipat angka DAU dan hampir dua belas kali lipat angka PAD.

3.2.Perkembangan Struktur Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan PAD lebih memberi gambaran tentang perkembangan potensi dan

kemampuan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah.

A. Pajak Daerah

Pada tahun 1987/88 sumbangan penerimaan pajak daerah hanya 26,4% PAD, tetapi

pada tahun 2011 sudah mencapai 76,5% PAD. Dengan demikian dalam waktu 25 tahun

peranan penerimaan pajak daerah dalam PAD Papua meningkat sekitar tiga kali lipat.  Data

pada Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan peranan penerimaan pajak daerah,

selama periode desentralisasi fiskal. Rata-rata peranan penerimaan pajak pada periode



tersebut adalah 68,5% PAD yang adalah  lebih besar dibanding dengan rata-rata peranan

selama periode pra desentralisasi, yaitu 57,6% PAD. Dengan demikian peranan rata-rata pajak

daerah terhadap PAD adalah 19% lebih tinggi dibanding dengan sebelum periode

desentralisasi.

Membesarnya peranan penerimaan pajak daerah dalam PAD Papua, menunjukkan

bahwa  penerimaan pajak tumbuh  lebih cepat dari PAD. Selama periode waktu 1987/1988

sampai dengan 1998/1999 pertumbuhan PAD provinsi Papua adalah 8%/tahun, sedangkan

pertumbuhan penerimaan pajak daerah adalah 5,89%/tahun. Sedangkan selama periode 2001-

2011 pertumbuhan PAD rata-rata 13,56%/tahun. Sedangkan pertumbuhan penerimaan pajak

daerah adalah 3,39%/tahun. Selain peranannya meningkat, penerimaan pajak daerah selama

periode desentralisasi fiskal juga terlihat semakin stabil16.

Sekalipun peranan penerimaan pajak daerah dalam penerimaan pemerintah daerah

provinsi Papua sudah melebihi angka 50%, namun peranan tersebut masih jauh lebih rendah

dibanding dengan rata-rata nasional. Selama periode pra desentralisasi fiskal, peranan pajak

daerah dalam PAD seluruh provinsi di Indonesia umumnya lebih besar dari 70%. Sedangkan

selama periode desentralisasi fiskal peranan pajak daerah dalam PAD provinsi Papua sudah

mendekati angka 70%.  Namun peranan pajak daerah  dalam PAD provinsi di seluruh Indonesia

umumnya melebihi  angka sekitar 80%.

B. Restribusi Daerah

Berbanding terbalik dengan pajak daerah yang peranannya terus meningkat, restribusi

daerah peranannnya justru menurun drastis. Selama periode desentralisasi fiskal peranan

restribusi daerah dalam PAD provinsi Papua, rata-rata adalah 6% PAD. Dengan demikian

sumbangsih restribusi daerah terhadap PAD selama periode desentralisasi fiskal hanya

separuh dari peranan selama periode pra desentralisasi fiskal. Pola penurunan peranan

restribusi daerah selama periode 1987/1988 seperti yang terjadi di provinsi Papua, juga terjadi

pada rata-rata nasional provinsi di Indonesia. Data rata-rata nasional juga menunjukkan

menurunnya peranan restribusi daerah, baik selama periode pra desentralisasi fiskal, maupun

16 Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan  jarak nilai terkecil dengan nilai terbesar) dan juga nilai deviasi
standar. Selama periode pra desentralisasi fiskal, jarak antara nilai peranan terendah dengan tertinggi adalah 43,6.
Sementara itu nilai standar deviasinya adalah 15,6 Sedangkan selama periode desentralisasi fiskal, jarak nilai
tertinggi dengan terendah adalah 14,1 sedangkan  nilai deviasi standarnya adalah 7,7.



periode desentralisasi fiskal. Pada periode desentralisasi fiskal, misalnya,  tahun 1987/1988

restribusi daerah menyumbang 19,0% pendapatan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia,

namun pada tahun 1999/2000 peranannya menurun menjadi hanya 6,1% penerimaan

pemerintah daerah provinsi . Penurunan peranan tersebut berlanjut disepanjang periode

desentralisasi. Pada tahun 2001 peranan restribusi daerah adalah 4,7% penerimaan

pemerintah daerah provinsi , tetapi pada tahun 2010 peranannya hanya 2,6% penerimaan

pemerintah daerah provinsi .

C. Laba BUMD

Peranan laba BUMD dalam PAD provinsi Papua, selama periode desentralisasi fiskal

juga mengalami peningkatan. Bila selama periode 1987/88- 1999/2000, sumbangsih laba

BUMD rata-rata hanya 4,2 % PAD, maka selama periode desentralisasi fiskal peranannya

meningkat menjadi 7,9%. Konstribusi terbesar yaitu 10,8% PAD tercapai pada tahun.

Dibanding dengan rata-rata nasional, peranan laba BUMD dalam penerimaan

pemerintah daerah provinsi adalah jauh lebih baik, khususnya selama periode desentralisasi

fiskal.  Selama peride pra desentralisasi fiskal, rata-rata nasional peranan laba BUMD

umumnya di bawah 5% dan terus mengalami penurunan. Angka peranan ini tidak jauh berbeda

dengan peranan laba BUMD dalam penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Namun

pada periode desentralisasi peranan laba BUMD dalam penerimaan propinsi Papua meningkat

hampir 100%, sementara peranan rata-rata nasional masih tetap lebih rendah dari 4%

penerimaan pemerintah daerah provinsi .

Selain peranannya membesar, stabilitas peranan laba BUMD dalam PAD provinsi

Papua juga membaik. Hal ini memberikan indikasi awal bahwa laba BUMD dapat semakin

diandalkan sebagai sumber PAD  dimasa mendatang. Namun demikian, aspek yang masih

perlu diteliti adalah apakah peningkatan peranan laba BUMD memang bersumber dari

peningkatan pendapatan dan perbaikan efisiensi pengelolaan BUMD.

4. Gejala Tingkat Ketergantungan Fiskal  Yang

Semakin Tinggi



Salah satu perkembangan yang amat diperlu dicermati dengan serius dalam

perkembangan struktur penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua adalah gejala

keterantungan fiskal yang semakin besar. Hal tersebut terlihat dari  gejala semakin besarnya

peranan transfer total yaitu transfer umum ditambah transfer lain-lain dalam penerimaan

pemerintah daerah provinsi Papua.

Selama periode pra desentralisasi fiskal, peranan transfer total adalah rata-rata adalah

64,8% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Artinya selama periode tersebut,

transfer pemerintah pusat kepada provinsi Papua dalam bentuk bantuan dan sumbangan,

maupun penerimaan pembangunan porsinya adalah 64,4% penerimaan pemerintah daerah

provinsi .  Hanya antara tahun 1987/1988 - 1998/1999, peranan transfer total melebihi angka

80% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Memasuki periode desentralisasi peranan

transfer total  rata-rata adalah 83,4% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Angka ini

sekitar 40% lebih tinggi dibanding dengan tingkat ketergantungan fiskal selama periode pra

desentralisasi fiskal. Data menunjukkan bahwa selama periode desentralisasi fiskal, hanya

pada tahun 2001, peranan transfer lebih rendah dari 80% penerimaan pemerintah daerah

provinsi Papua, yaitu hanya 61,1%. Untuk tahun 2002 sampai tahun 2011  peranan transfer

total senantiasa lebih besar dari 80% penerimaan pemerintah daerah provinsi Papua. Selama

periode 2002-2011, hanya pada tahun 2010 peranan transfer total lebih rendah dari 85%. Pada

tahun-tahun yang lain peranan transfer total adalah selalu lebih besar dari 85% penerimaan

pemerintah daerah provinsi Papua.

Berdasarkan pengamatan selama lima tahun terakhir, dikawatirkan tampaknya tingkat

ketergantungan fiskal seperti tersebut di atas bersifat kronis dan cenderung akan terus

memburuk bila tidak dilakukan perbaikan.

Walaupun masih harus ditelaah lebih lanjut, gejala makin besarnya tingkat

ketergantungan fiskal provinsi Papua berhubungan dengan pelaksanaan otonomi khusus di

provinsi Papua. Besarnya kucuran dana Otsus selama paruh kedua periode desentralisasi

dikawatirkan akan melemahkan inisiatif pemerintah provinsi Papua untuk menggali sumber-

sumber penerimaan daerah. Gejala ini, sebenarnya sudah mulai terlihat dari gejala menurunnya

laju pertumbuhan pajak daerah dan restribusi daerah selama periode desentralisasi.  Arah

kecenderungan ini amat bertentangan dengan perkembangan rata-rata nasional, yang

menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal provinsi-provinsi di Indonesia, umumnya semakin

berkurang walaupun tingkat  kemajuan di setiap daerah amat bervariasi.



Sangat tingginya pertumbuhan dana Otsus di Papua juga menimbulkan kekawatiran

dalam hal kemampuan pengelolaannya. Hal ini disebabkan laju kecepatan beban administrasi

pemerintah daerah diukur dengan besarnya jumlah dan kerumitan program akan relatif terlalu

cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kapasitas birokrasi daerah diukur dengan laju

pertumbuhan kuantitas da kualitas aparatur pemerintah daerah. Selain persoalan SDM, Papua

juga masih berhadapan dengan persoalan-persoalan institusi yang dianggapa belum mampu

menopang pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hasil audit BPK menunjukkan ada sebesar

Rp.11,4 triliun dana otsus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.17 Nilai

tersebut sekitar separuh total dana otsus yang dialokasikan ke provinsi Papua.

Keprihatinan yang mendalam juga muncul bila mengevaluasi dampak penyaluran dana

Otsus terhadap perbaikan kesejahteraan rakyat. Hal ini dibuktikan bahwa sekalipun dana APBD

provinsi Papua semakin besar, tetapi tingkat kesejahteraan rakyat belum membaik seperti yang

diharapkan.   Ruben Magai, salah seorang anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)

menyatakan bahwa sampai saat ini Papua tetap menjadi salah satu provinsi termiskin di

Indonesia.

17 Dikutip dari hasil wawancara  Majalah Media  Pembaharuan dengan Ruben Magai, SIP,  edisi 06, 28 Maret-16
April 2012, halaman 44-46.
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Lampiran 1

Perkembangan Peranan PAD, Penerimaan Bagi Hasil, Transfer Umum Dan Transfer Lain-Lain
Dalam Penerimaan Provinsi Papua Periode 1985-2011 (% Penerimaan Provinsi)

obs Porsi
PAD

Porsi Bagi
Hasil

Porsi
Transfer
Umum

Porsi
Transfer Lain-Lain

1985 n.a n.a n.a n.a
1986 n.a n.a n.a n.a
1987 10.56777 6.588020 78.16207 4.682140
1988 9.934233 18.10904 61.17573 10.78100
1989 15.55201 18.99973 45.15602 20.29224
1990 4.935813 19.55689 67.90946 7.597833
1991 6.315100 17.67782 66.18289 9.824188
1992 5.104403 25.70245 60.63861 8.554532
1993 5.790351 20.79754 60.29686 13.11525
1994 6.896437 26.77128 62.53121 3.801078
1995 6.666729 40.59645 44.41932 8.317500
1996 7.476780 32.36160 42.14932 18.01229
1997 10.74242 36.05286 49.12078 4.083940
1998 9.345100 47.69176 39.73077 3.232372
1999 6.992060 40.61571 46.38706 6.005175
2000 4.218548 40.23137 52.96995 2.580128
2001 7.643129 31.23641 38.19888 22.92159
2002 3.513361 10.10479 16.11236 70.26949
2003 4.716105 13.51792 15.81317 65.95280
2004 6.645191 8.294855 15.16486 69.89509
2005 7.428094 9.927724 15.66522 66.97896
2006 4.383723 7.802804 16.55214 71.26133
2007 5.368863 6.492109 13.62026 74.51877
2008 6.213946 6.954199 17.41216 69.41969
2009 5.927182 6.790096 16.96470 70.31802
2010 6.547833 9.286634 19.78859 64.37694
2011 5.665239 7.847932 21.39522 65.09161

Sumber: Papua Dalam Angka (BPS) dan Ringkasan APBD Provinsi Papua , Berbagai Tahun diolah



Lampiran 2

Perkembangan Peranan Pajak Daerah, Restribusi daerah Dan laba BUMD Dalam PAD Provinsi
Papua, Periode 1985-2011 (% PAD)

obs Porsi
pajak Daerah

Porsi
Restribusi Daerah

Porsi
Laba BUMD

1985 n.a n.a n.a
1986 n.a n.a n.a
1987 26.37671 9.729747 8.856564
1988 65.28054 7.321136 8.979580
1989 36.11013 12.04623 0.547367
1990 61.06201 11.38374 2.191572
1991 66.52658 9.706515 2.746941
1992 65.47021 12.70994 2.465340
1993 69.98493 17.48824 1.848715
1994 68.39222 13.27125 5.460800
1995 66.80933 15.13501 6.974686
1996 65.89935 20.76135 1.521865
1997 30.53592 5.558043 2.413592
1998 59.05044 14.09487 2.751033
1999 67.70804 5.696575 7.726639
2000 65.81997 9.395163 15.37993
2001 63.04462 5.030812 5.441542
2002 56.67332 6.630513 10.80164
2003 74.84125 5.287471 10.33073
2004 77.60412 5.649725 6.876596
2005 68.62196 7.048911 8.265661
2006 76.07129 7.216292 5.691373
2007 55.92502 5.942411 6.554631
2008 72.45058 5.509671 7.384706
2009 65.66696 5.565370 7.823776
2010 66.42573 5.571190 7.983891
2011 75.77875 6.739541 9.591518

Sumber: Papua Dalam Angka (BPS) dan Ringkasan APBD Provinsi Papua , Berbagai Tahun diolah




