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SINOPSIS
Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan
antara kinerja pembagunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta
apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
Potensi permasalahan pembangunan daerah yang pada umumnya timbul dari
kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak
diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.
Permasalahan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Depok diidentifikasikan
berdasarkan dinamika yang terjadi. Kondisi Kota Depok sekarang sudah sangat
parah sehingga perlu terobosan pembangunan infrastruktur jalan, baik
pembangunan jalan baru maupun pelebaran sangat dibutuhkan bagi Kota Depok
yang terus berkembang sebagai salah satu mengurai kemacetan serta
kemerawutan lalulintas yang terjadi setiap hari. Kota Depok diusianya yang
menginjak 19 tahun masih harus berbenah, masih banyak yang menjadi pekerjaan
rumah bagi Pemerintah Kota Depok guna meningkatkan pembangunan khusus
nya pembangunan infrastruktur jalan di Kota Depok yang masih belum maksimal.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari
informan. Sementara itu yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah
pengelolaan pendapatan asli daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur
jalan di Kota Depok. Subyek dalam penelitian ini sekaligus informan sebanyak 3
orang Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi. Setelah itu, data dianalisis memilih hal-hal yang pokok sesuai
dengan fokus yang ada dalam peneltian.
Hasil penelitian dari pengelolaan pendapatan asli daerah dalam rangka
pembangunan infrastruktur jalan diKota Depok menghasilkan, pertama
pemerintah Kota Depok belum sepenuhnya mampu mandiri secara keuangan
walaupun pendapatan asli daerah nya meningkat setiap tahunnya. Kedua, Proporsi
alokasi anggaran pendapatan asli daerah untuk infrastruktur jalan setiap tahun nya
mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi tahun 2016 sebesar 50,71%.
Ketiga, Faktor penghambat dan pendukung dalam rangka pembangunan
infrastruktur jalan, faktor penghambatnya yaitu diantaranya belum optimalnya
pemanfaatan asset-aset pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pad,
kekurangtaatan warga dalam membayar pajak. selain itu juga keterlambatan
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa. Sementara
itu faktor pendukungnya yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat, masyarakat
diharapakan terlibat langsung dalam proses pembangunan. Perbaikan terhadap
manajemen pelayanan pendapatan daerah, melalui peningkatan sarana dan
prasarana pelayanan, perbaikan sistem dan prosedur pelayanan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pembangunan, Infrastruktur Jalan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pada

masa

pemerintahan

Orde

Baru,

Pemerintah

Indonesia

menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Dengan demikian,
sistem

penyelenggaraan

sepenuhnya

diatur

oleh

pemerintah

pusat.

Pembangunan daerah hanya dilaksanakan dan diatur oleh pemerintah pusat
sehingga mengakibatkan adanya ketimpangan pendapatan antara pusat dan
daerah. Sumber daya yang cukup potensial yang dimiliki daerah sebagian
besar dikirim ke pusat, padahal semestinya sumber daya daerah yang besar
dikelola secara mandiri oleh daerah demi kesejahteraan masyarakat daerah.
Oleh sebab itu, maka daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya
otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur
dan mengurus daerahnya masing-masing.
Pembangunan daerah yang terjadi selama orde baru dirasa tidak
menyentuh di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat.
Masih terdapat ketimpangan antar wilayah pusat dan daerah. Salah satu
penyebab ketidakmerataan pembangunan tersebut adalah adanya struktur
pemerintahan terpusat. Pada sistem pemerintahan terpusat ini pemerintah
pusat berperan sebagai pengambil keputusan dan pembuat keputusan
pembangunan untuk daerah, sedangkan pemerintah daerah hanya berperan
sebagai pelaksana. Sistem tersebut dianggap tidak efektif dan efisien bagi
pembangunan di daerah, sehingga sistem ini dirasa tidak memuaskan
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masyarakat yang menghendaki pembangunan yang menyeluruh dan merata di
segala aspek kehidupan masyarakat daerah.
Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, pemerintah pusat
memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan
perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang
kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam
undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 butir (6) dijelaskan bahwa
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan

pemberian

otonomi

kepada

daerah

adalah

untuk

memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah
tangganya

sendiri,

untuk

meningkatkan

daya

guna

dan

hasilguna

penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat
dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka
kepada

daerah

perlu

diberikan

kewenangan

untuk

melaksanakan

berbagaiurusan rumah tangganya. Pembangunan daerah merupakan bagian
integral dari upaya pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk
meningkatkan

kapasitas

pemerintah

daerah,

sehingga

tercipta

suatu

kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi

2

daerah secara berdaya dan berhasil untuk kemajuan perekonomian daerah dan
kesejahteraan masyarakat. (Nurcholis Hanif, 2007:145)
Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi
daerah yang memberikan kewenangan lebih besar untuk mengurus rumah
tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan
mendorong timbulnya inovasi. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut,
diperukan

adanya

suatu

penyusunan

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan daerah, yang mana salah satu faktor yang dominan turut
menentukan adalah segi keuangan daerah, khususnya sumber pendapatan dan
anggaran daerah.
Dalam menyelenggarakan tugas-tugas serta urusan rumah tangganya,
daerah harus mempunyai keuangan yang kuat pula. Semakin besar keuangan
daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam menyelenggakan
usaha-usaha dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial budaya dan
kesejahteraan tersebut tergantung didalam penyusunan anggaran pendapatan
dan belanja daerah. Keadaan keuangan daerah tersebut menentukan corakcorak, bentuk serta kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah
daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara
maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah
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yang memang telah lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.
(Nurcholis Hanif, 2007:176).
Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna, pemerintah
menyelenggarakan usaha-usaha pembangunan disemua sektor. Dalam
menyelenggarakan usaha-usaha tersebut, masalah utama yang dihadapi adalah
masalah keterbatasan dana di daerah. Berkaitan dengan dana yang ada
didaerah, yang harus diusahakan dan dikelola oleh daerah adalah upaya
pembinaan rumah tangga daerah. (Arnita, Kusnadi, 2004:84)
Pemerintahan dapat terselenggara dengan baik karena adanya
dukungan dari berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan
jalannya

pemerintahan

dalam

menjalankan

otonomi

daerah.

Dalam

melaksanakan otonomi daerah ada beberapa faktor yang harus diperhatikan.
Empat faktor yang dapat mempengaruhi jalannya otonomi daerah adalah :
(Josef Riwu Kaho, 2007:66)
1) Faktor Manusia Pelaksana
2) Faktor Keuangan Daerah
3) Faktor Peralatan
4) Faktor Organisasi dan Manajemen
Faktor yang pertama adalah manusia, manusia merupakan subjek
dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusia sebagai pelaksana semua
kegiatan pemerintahan. Faktor yang kedua adalah faktor keuangan, semua
kegiatan pemerintahan memerlukan biaya. Faktor ketiga adalah faktor
kegiatan, setiap benda atau alat yang digunakan untuk memperlancar kegiatan
pemerintahan daerah antara lain komputer, alat-alat kantor, dan alat-alat
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komunikasi. Faktor yang keempat adalah faktor organisasi dan manajemen.
Jika suatu organisasi diatur dengan baik maka semua kegiatan pemerintahan
dapat terlaksana dengan baik pula.
Berkaitan dengan hal tersebut, faktor keuangan merupakan sumber
daya yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan
penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya
kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini
merupakan salah satu indikator yang penting guna mengukur tingkat otonomi
suatu daerah. Hal ini mudah dipahami, karena mustahil bagi daerah untuk
dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaannya dengan efisien dan efektif
dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya
tanpa tersedianya dana. (Josef Riwu Kaho, 2007:283)
Sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah penerimaan adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah;
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan\
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan;
a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus.
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3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu elemen penting
pembentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bila Pendapatan
Asli Daerah meningkat makakemungkinan besar APBD juga ikut meningkat.
Karena itu, perlu adanya suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk
terus berupaya meningkatkan sektor-sektor utama Pendapatan Asli Daerah.
Dengan adanya otonomi daerah diharapkan semua daerah di Indonesia mampu
melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan daerah
bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya. Berkaitan dengan
hal tersebut optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah
daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk
mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga
meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. (Mardiasmo, 2002 : 146)
Akan tetapi, bukan berarti bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah
ekonomi harus mampu membiayai seluruh keperluannya dari setiap
Pendapatan Asli Daerah. Sebab pendapatan asli daerah hanya salah satu
sumber utama keuangan daerah, masih ada penerimaan lainnya berupa dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah daerah harus
mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui programdan kegiatan yang
tercantum dalam APBD dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan,
ketertiban dan sebagainya. (Suriyansah Muharni, 2008 : 52)
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Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah di Indonesia, Kota Depok
yang sebelum dimekarkan merupakan bagian dari Kabupaten Bogor, ikut serta
mengaplikasikan kebijakan otonomi daerah, sehingga Kota Depok memiliki
kewenangan lebih dalam melaksanakan pemerintahan dan menentukan sendiri
kemajuan pembangunan didaerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan
salah satu faktor penting penunjang pembangunan daerah. Dibawah ini adalah
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Tahun 2012-2016.
Tabel I. 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok
Tahun 2012– 2016
No

Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

1

2012

387. 942. 005. 405. 00

474. 705. 361. 540. 18

2

2013

513. 087. 581. 193. 55

581. 437. 750. 560. 26

3

2014

638. 584. 271. 255. 45

660. 404. 107. 745. 23

4

2015

697. 154. 396. 353. 00

818. 350. 028. 264. 96

5

2016

847. 022. 899. 152. 01

921. 902. 558. 377. 15

Sumber : Bappeda Kota Depok
Jika dilihat dari tabel diatas, perkembangan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Tahun 2012-2016 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Depok relatif mengarah pada
kemandirian daerah.
Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan
selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat
memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau
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keampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah
mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli
daerah maka akan timbul masalah dan gejola ekonomi yang tidak stabil
didaerah tersebut.
Otonomi daerah di Indonesia tidak terpisahkan dengan desentralisasi.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal
merupakan hal penting dari otonomi daerah. Desentralisasi fiskal merupakan
suatu proses Distribusi anggaran dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada
pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi dan tugas
pemerintahan yang dilimpahkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang bisa memperkuat
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi memang berimplikasi
pada

semakin

luasnya

kewenangan

daerah

dalam

mengelola

dan

memanfaatkan pendapatan daerah. Kewenangan yang dimiliki bertujuan agar
daerah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah dan memanfaatkannya untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan
kepada masyarakat. Dengan kewenangan ini daerah memang diharapkan
secara bertahap memiliki kemandirian pendapatan dan mengoptimalkan
seluruh sumber daya yang dimiliki daerahnya.
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Adanya

kebijakan tentang desentralisasi

keuangan merupakan

konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara
mandiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif
dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor
publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan
yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,
Pinjaman Daerah dan Lain-lain dari pendapatan yang sah. Pendapatan Asli
Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dnegan peraturan perundang-undangan.
Sumber pendapatan daerah salah satunya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah
yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU
No23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pendapatan Asli Daerah
(PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk
mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai
perwujudan Desentralisasi. (UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah).
Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan,
serta apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat
perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada
umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal,
kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman
yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan Kota Depok diidentifikasi
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berdasarkan dinamika yang terjadi. Kota Depok diusianya yang menginjak 18
Tahun masih harus berbenah, masih banyak yang menjadi pekerjaan rumah
bagi Pemerintah Kota Depok guna meningkatkan pembangunan Kota Depok
yang selama ini masih belum maksimal.
Persoalan yang dihadapi Depok sama seperti kota lain, yaitu
kemacetan. Dengan pertambahan penduduk yang kian pesat, pertumbuhan pun
tidak terkendali. Permasalahan pembangunan infrastruktur mendasar seperti
jalan, terus menghadapi kendala. Laju pembangunan infrastruktur belum
sebanding dengan laju pertumbuhan Kota Depok yang kian pesat.
Kemacetan dan kepadatan arus lalulintas di Kota Depok yang hampir
setiap hari terjadi membutuhkan pelebaran jalan maupun kelanjutan
pembagunan jalan tol yang sampai saat ini terhenti. Kondisi Kota Depok
sekarang sudah sangat parah sehingga perlu terobosan pembangunan
infrastruktur jalan, baik pembangunan jalan baru maupun pelebaran sangat
dibutuhkan bagi Kota Depok yang terus berkembang sebagai salah satu
mengurai kemacetan serta kemerawutan lalulintas yang terjadi setiap hari.
Depok berpotensi besar mengingat posisinya yang berbatasan langsung
dengan pusat perekonomian nasional sekaligus Ibukota Negara yaitu DKI
Jakarta. Letaknya yang strategis tersebut menempatkan Depok sebagai pintu
gerbang (pintu gerbang antara DKI Jakarta dan Jawa Barat) bagi warga Jakarta
yang ingin ke wilayah Jawa Barat ataupun sebaliknya. Kota Depok sebagai
daerah otonom seharusnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
karena dilihat dari potensi daerah yang potensial. Kota Depok memiliki
keunggulan ekonomi terutama pada sektor perdagangan, jasa, dan industri.
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Hal

yang

diusahakan

oleh

Pemerintah

Kota

Depok

adalah

mengoptimalkan penerimaan dan sumber-sumber pengalihan yang selama ini
ada dan mengembangkan sumber dana baru yang selama ini belum
dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kreativitas dan inisiatif daerah untuk menggali sumber keuangan sangat
bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah daerah itu sendiri.
Berdasarkan uraian diatas maka, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka
Pembangunan Daerah di Kota Depok”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,
maka penyusun, merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana
Pengelolaan

Pendapatan

Asli

Daerah

dalam

rangka

Pembangunan

Infrastruktur Jalan di Kota Depok?”

C. Tujuan Penelitian
Untuk mendesktipsikan pengelolaan pendapatan asli daerah dalam
rangka pembagunan infrastruktur jalan di Kota Depok.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Manfaat bagi penulis adalah sebagai sarana untuk memperluas
pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sehingga dapat menambah
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