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

Publik” (ITRev) Volume 2 Nomor 3, 2017 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. ITRev memiliki International Standard Serial Number (ISSN) No.2527-2721. Hal yang hendak

disasar dalam penerbitan ITRev adalah pengembangan budaya ilmiah dalam keorganisasian yang

mengedepankan nilai research / evidence-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 2 Nomor

3, 2017 ini mengangkat beberapa karya tulis ilmiah diantaranya:

1.

Pemodelan Prakiraan Kas Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam

literatur dengan memperkenalkan salah satu cara menyusun model prakiraan kas pemerintah dengan

tingkat akurasi yang memenuhi harapan pengelola kas pemerintah. Penelitian ini menggunakan
Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) untuk menyusun

model prakiraan kas. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode JST dapat menjadi

alternatif dalam menyusun model prakiraan kas pemerintah dengan tingkat akurasi model prakiraan
2.

kas yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan ARIMA model.

Strategi Komunikasi Organisasi Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif dengan data kualitatif, dimana data dan informasi penelitian dikumpulkan melalui wawancara

mendalam serta observasi terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan strategi komunikasi
internal yang diimplementasikan adalah: menerapkan komunikasi secara lisan dan tatap muka sebagai

metode utama untuk melakukan koordinasi pada saat pelaksanaan kegiatan, mewujudkan visi dan misi

organisasi sebagai fokus utama pelaksanaan kegiatan organisasi, menggabungkan antara komunikasi
formal dan informal untuk koordinasi internal. Strategi komunikasi eksternal yang diterapkan adalah

menyesuaikan isi pesan dan materi yang disampaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pihak

eksternal, serta memanfaatkan sarana media yang beragam dalam berkomunikasi dengan pihak
eksternal.
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3.

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Pengguna Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual
(SAIBA) dengan Model End-User Computing Satisfaction. Penelitian ini mengkaji penyebab kepuasan
operator SAIBA pada satuan kerja KPPN lingkup Provinsi Aceh berdasarkan faktor-faktor yang
memengaruhinya dengan pendekatan model End-User Computing Satisfaction (EUCS) dan uji statistik
dilakukan dengan menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akurasi, format, dan
kemudahan penggunaan aplikasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna SAIBA di lingkup
KPPN Tipe A1, sedangkan di lingkup KPPN Tipe A2, format dan ketepatwaktuan berpengaruh positif
terhadap kepuasan pengguna.

4.

Pariwisata, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Bali (Hipotesis Kurva
Kuznets). Penelitian ini berusaha untuk melihat hubungan antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Bali. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dari
9 kabupaten/kota di Bali mulai tahun 2006 s.d. 2015 dan menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan
pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada naiknya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

5.

Analisis Implementasi Dana Desa di Wilayah Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
empat aspek pelaksanaan program Dana Desa yang meliputi aspek pengalokasian, penyaluran,
penggunaan dan pelaporan dana desa serta memberikan rekomendasi atas permasalahan dari keempat
aspek tersebut. Hasil penelitian menunjukkan alokasi dasar dan alokasi formula menyebabkan kurang
proporsionalnya distribusi Dana Desa apabila dikaitkan dengan status/kondisi desa dalam Indeks Desa
Membangun (IDM), keterlambatan penyaluran dana desa pada tahap I berdampak pada keterlambatan
penyaluran dana desa tahap berikutnya, terdapat penggunaan Dana Desa yang kurang sesuai prioritas
karena bias penerjemahan regulasi, dan beberapa desa belum mempublikasikan pelaporannya di media
yang tersedia seperti di balai desa.

6.

Analisis Respon Perbankan atas Dana Repatriasi Program Pengampunan Pajak. Penelitian ini mencoba
untuk menunjukan respon dari perbankkan apabila terjadi pertambahan likuiditas dalam sistem
keuangan dan bagaimana kebijakan pemerintah dan otoritas moneter dalam mempertahankan stabilitas
sistem keuangan paska program pengampunan pajak atau saat terjadi gejolak likuiditas dalam sistem
keuangan. Penelitian ini menunjukan bahwa perubahan likuiditas atau gejolak likuiditas dalam sistem
keuangan

tidak

terlalu

berpengaruh

terhadap

indikator

Profil

Resiko,

indikator

Rentabilitas/Profitabilitas, indikator Permodalan dalam sistem perbankan. Hal tersebut menunjukkan
bahwa sistem keuangan terutama sistem perbankan mempunyai fundamental yang kuat untuk
meredam gejolak likuiditas dalam sistem keuangan.
Substansi yang diangkat dalam ITRev Volume 2 Nomor 3, 2017 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.

Dewan Redaksi ITRev
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ABSTRAK
Government cash management refers to the strategies for
managing government money to fulfil government obligations
effectively. Failure to manage cash effectively risks of undermining
the implementation of government policies. The Greek crisis in
2010 is an example of a government inability to manage resources
effectively. Despite the importance of effective government cash
management, the literature on effective cash forecasting, as one of
effective government cash management pillars in the public
sector is scarce. This paper addresses this shortcoming by
developing a government cash forecasting model with an accuracy
that meets acceptable levels of materiality for the cash managers.
Using Indonesian government expenditure data in a case study, we
utilise Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) and
Artificial Neural Network (ANN) to build cash forecasting models.
The results provide evidence that the ANN method is superior than
the ARIMA model to build a government cash forecasting model.
Pengelolaan Kas Pemerintah mengacu pada serangkaian strategi
yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola uang
pemerintah secara efektif dalam rangka memenuhi kewajiban
pemerintah. Kegagalan dalam mengelola uang pemerintah secara
efektif berisiko mengganggu pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Krisis yang dialami Yunani di tahun 2010 merupakan salah satu
contoh dampak yang dapat ditimbulkan dari tidak berhasilnya
suatu pemerintahan mengelola sumber daya keuangan yang
mereka milik secara efektif. Terlepas dari pentingnya mengelola
kas pemerintah secara efektif, literatur tentang bagaimana
menyusun prakiraan kas yang efektif – sebagai salah satu pilar
Pengelolaan Kas Pemerintah – bagi sektor publik masih langka.
Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam
literatur dengan memperkenalkan salah satu cara menyusun
model prakiraan kas pemerintah dengan tingkat akurasi yang
memenuhi harapan Pengelola Kas pemerintah. Dengan
menggunakan data historis harian pengeluaran pemerintah
Indonesia sebagai sebuah studi kasus, penelitian ini
menggunakan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)
dan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) untuk menyusun model
prakiraan kas. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan
metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dapat menjadi alternatif
dalam menyusun model prakiraan kas pemerintah dengan
tingkat akurasi model prakiraan kas yang lebih tinggi
dibandingkan menggunakan ARIMA model.
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1. PENDAHULUAN
Pengelolaan
Kas
Pemerintah
adalah
serangkaian strategi yang diambil oleh pemerintah
untuk memastikan sejumlah uang tersedia untuk
memenuhi kewajiban pemerintah pada saat uang
tersebut dibutuhkan dengan cara yang paling
efektif (Storkey, 2003). Hal ini membutuhkan
kolaborasi antara pemerintah dan pengambil
kebijakan lainnya. Oleh karena itu, kebijakan
pemerintah terkait pengelolaan kas dan kebijakan
lainnya di bidang keuangan harus sejalan
(Williams, 2010). Peran pemerintah yang semakin
penting dalam menyediakan layanan publik
menjadikan fungsi pengelolaan kas semakin sentral
dalam perekonomian suatu negara (Widodo,
Sihombing, Budhisusetyo, & Harjowiryono, 2014).
Kegagalan dalam menyediakan dana guna
membiayai
kebutuhan
pemerintah
dapat
mengganggu kemampuan pemerintah memberikan
pelayanan publik. Penarikan pinjaman yang tidak
diantisipasi
sebelumnya
untuk
menutupi
pengeluaran
pemerintah
menyebabkan
peningkatan beban pemerintah dan mempengaruhi
kredibilitas pemerintah. Krisis yang dialami Yunani
pada tahun 2010 adalah salah satu contoh dimana
pemerintah gagal mengelola kas mereka secara
efektif yang menyebabkan membengkaknya biaya
pinjaman (cost of borrowing) guna menutupi
pengeluaran pemerintah. Krisis tersebut tidak
hanya berdampak pada kondisi dalam negeri
Yunani, tetapi juga berpotensi menular pada sistem
perekonomian yang lebih luas (Arghyrou &
Tsoukalas, 2011; Kouretas & Vlamis, 2010). Ini
menggambarkan pentingnya Pengelolaan Kas
Pemerintah yang efektif pada suatu perekonomian.
Penelitian di bidang Pengelolaan Kas
Pemerintah seperti Storkey (2003), Mu (2006),
Lienert (2009), dan Williams (2009) menekankan
pentingnya memprediksi kebutuhan dana untuk
membiayai kegiatan pemerintah sebagai unsur
yang
harus
dipenuhi
guna
mewujudkan
Pengelolaan Kas Pemerintah yang efektif. Meski
demikian, Mu (2006) berpendapat bahwa
kemampuan
negara
berkembang
dalam
memprediksi kebutuhan dana dimaksud masih
rendah. Untuk memperkuat sistem pengelolaan kas
mereka, negara berkembang perlu menganalisis
pola permintaan dana dan menyusun model
prakiraan kas yang dapat diandalkan (Mu, 2006).
Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam
menyusun model prakiraan kas pemerintah dilihat
dari informasi yang digunakan, yaitu: (1)
pendekatan bottom-up yang memanfaatkan
informasi yang disampaikan instansi pemerintah –
dalam hal ini satuan kerja sebagai pengguna
anggaran terkecil (spending unit) – kepada
Pengelola Kas, dan (2) pendekatan top-down
menggunakan informasi yang dimiliki Pengelola

Kas berupa data historis yang tersimpan dalam
sebuah database (Williams, 2009, 2010).
Beberapa penelitian tentang prakiraan kas
pemerintah telah dilakukan, tetapi sebagian besar
hanya sebagai pelengkap bagi topik utama
Pengelolaan Kas Pemerintah. Storkey (2003)
membahas tentang penggunaan teknologi dalam
mengembangkan
sistem
pengelolaan
dan
prakiraan kas pemerintah. Mu (2006) menekankan
pentingnya membangun sistem prakiraan kas
sebagai pilar mewujudkan Pengelolaan Kas
Pemerintah yang efektif. Lienert (2009) dan
Williams (2009) mengusulkan langkah-langkah
penyempurnaan Pengelolaan Kas Pemerintah,
dengan prakiraaan kas menjadi salah satu yang
terpenting. Minimnya literatur yang berfokus pada
pengembangan model prakiraan kas pemerintah
menjadi motivasi ditulisnya penelitian ini.
Penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan
salah satu cara dalam menyusun model prakiraan
kas yang digunakan oleh Pemerintah dan sektor
publik lainnya.
Penelitian ini secara spesifik ditujukan untuk
mengembangkan model prakiraan kas pemerintah,
dengan tingkat akurasi yang memenuhi harapan
Pengelola Kas Pemerintah. Untuk mencapai tujuan
tersebut, penulis menggunakan pendekatan topdown yang dipaparkan oleh Williams (2009, 2010)
dengan menggunakan informasi dari data historis
pengeluaran seluruh instansi pengguna anggaran
pemerintah
Indonesia
sebagaimana
akan
dijelaskan pada bagian berikutnya. Temuan
penelitian ini akan memberikan kontribusi yang
bermanfaat bagi penelitian di bidang Pengelolaan
Kas Pemerintah, terutama bagi pengembangan
model prakiraan kas yang merupakan elemen
kunci dalam mencapai Pengelolaan Kas Pemerintah
yang efektif. Kemampuan pemerintah yang lebih
baik untuk memproyeksikan kebutuhan dana
mereka secara lebih tepat akan meningkatkan
kemampuan mereka dalam mengelola kas secara
efektif sehingga beban yang timbul akibat
pinjaman dapat dihindari.
Bagian selanjutnya pada penelitian ini ditulis
dengan sistematika sebagai berikut. Kerangka teori
yang melandasi penelitian ini disajikan pada
Bagian 2. Bagian 3 menjelaskan metode yang akan
digunakan
untuk
membangun
pemodelan
prakiraan kas pemerintah pada penelitian ini.
Bagian 4 menyajikan hasil dan diskusi. Kesimpulan
disajikan pada Bagian 5 dan Bagian 6 berisi
implikasi dan keterbatasan penelitian.

2. KERANGKA TEORI
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor
127/PMK.02/2015,
pengeluaran
pemerintah di Indonesia dikelompokkan menjadi
berbagai
jenis
belanja
penyelenggaraan
pemerintah pusat sebagi berikut: Belanja Pegawai,
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Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja
Pembayaran Kewajiban Utang, Belanja Subsidi,
Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja
Lain-lain. Belanja Pegawai adalah kompensasi
terhadap pegawai pemerintah seperti gaji dan
biaya personil lainnya. Belanja Barang dan Jasa
mencakup biaya operasional satuan kerja instansi
pemerintah. Belanja Modal digunakan untuk
memperoleh aset baru atau memperbaiki aset yang
ada. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
merupakan pengeluaran pemerintah untuk
pembayaran bunga atas utang dan biaya lainnya
yang terkait dengan utang pemerintah. Belanja
Subsidi diberikan kepada perusahaan negara,
instansi pemerintah, dan pihak lain untuk
mempertahankan daya beli masyarakat atas suatu
produk. Belanja Hibah adalah transfer pemerintah
ke negara lain, organisasi internasional,
pemerintah daerah, dan masyarakat yang bersifat
tidak wajib, sukarela, tidak mengikat, dan tidak
perlu dibayar kembali. Bantuan sosial terdiri dari
transfer uang, barang, atau jasa kepada masyarakat
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Belanja
Lain-lain
mencakup
pengeluaran bencana alam, bencana sosial, dan
kejadian tak terduga lainnya (Menteri Keuangan,
2015).
Jenis pengeluaran tersebut di atas dapat
dikelompokkan menjadi Pengeluaran Terjadwal
dan Pengeluaran Tidak Terjadwal. Pengeluaran
Terjadwal – termasuk di dalamnya Belanja
Pegawai, Belanja Pembayaran Kewajiban Utang,
Belanja Subsidi, Belanja Hibah – mengacu pada
waktu dan jumlah pengeluaran yang dapat
diprediksi dengan baik. Pada kebanyakan kasus,
waktu dan jumlah pengeluaran rutin terlebih
dahulu ditetapkan oleh suatu peraturan sehingga
besaran dan waktu dana dimaksud diperlukan
dapat diketahui secara pasti sebelumnya oleh
Pengelola Kas Pemerintah. Sebaliknya, pada
Pengeluaran Tidak Terjadwal, waktu dan jumlah
uang yang dibutuhkan bervariasi pada setiap
periode sehingga sulit bagi Pengelola Kas
Pemerintah menentukan dengan pasti sebelum
satuan kerja mengajukan perintah pembayaran
atas pengeluaran dimaksud. Jenis belanja ini
mencakup Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal,
dan Belanja Bantuan Sosial.
Pengeluaran Tidak Terjadwal sepenuhnya
menjadi kewenangan satuan kerja dalam
menentukan waktu dan jumlah dana yang
diperlukan. Belanja Barang dan Jasa terkait erat
dengan kegiatan operasional satuan kerja. Hanya
satuan kerja yang bersangkutan yang mengetahui
kapan Belanja Barang dan Jasa diperlukan guna
menunjang kegiatan operasional satker berkenaan.
Pada beberapa kegiatan pengadaan, satuan kerja
perlu menyelaraskan Belanja Modal mereka

dengan tahapan-tahapan dalam proses pengadaan
– mulai dari pengumuman pengadaan hingga serah
terima pekerjaan – yang sepenuhnya di bawah
kontrol satuan kerja. Beberapa kegiatan, karena
sifat pekerjaannya, harus menunggu sampai waktu
tertentu agar dapat berjalan dengan baik (misalnya
pekerjaan di bidang pertanian yang dipengaruhi
oleh cuaca dan musim). Karakteristik unik yang
dimiliki oleh Pengeluaran Tidak Terjadwal – yaitu
Pengelola Kas Pemerintah tidak dapat melakukan
intervensi terhadap keputusan satuan kerja terkait
jumlah dan waktu pengeluaran tersebut dilakukan
– dapat mempengaruhi tingkat akurasi proyeksi
kebutuhan kas yang telah direncanakan
sebelumnya. Usaha memitigasi Pengeluaran Tidak
Terjadwal perlu dilakukan dengan sungguhsungguh guna menjamin tingkat akurasi kebutuhan
kas pemerintah memenuhi harapan Pengelola Kas
Pemerintah. Untuk alasan tersebut, penelitian ini
berfokus pada Pengeluaran Tidak Terjadwal dalam
mengembangkan model prakiraan kas pemerintah.
Pemerintah Indonesia dianggap telah berhasil
melakukan reformasi Pengelolaan Kas Pemerintah
kearah yang lebih baik (Widodo, et al., 2014).
Meski demikian, sistem prakiraan kas pemerintah
Indonesia secara umum masih menganut
pendekatan bottom-up dimana tingkat akurasi
yang dihasilkan tidak memenuhi harapan
Pengelola Kas yang antara lain disebabkan
beratnya beban satuan kerja dalam menyampaikan
laporan pemutakhiran perencanaan kas berjalan
(Widodo, et al., 2014). Lebih lanjut Widodo, et al.,
(2014) mengusulkan penggunaan pendekatan topdown untuk mengekplorasi data historis guna
meningkatkan akurasi prakiraan kas pemerintah.
Penelitian ini diarahkan untuk menyusun model
prakiraan kas pemerintah berdasarkan pendekatan
top-down dengan memanfaatkan metode dan
teknik prakiraan yang tersedia.
Autoregressive Integrated Moving Average
(ARIMA) merupakan salah satu teknik yang paling
sering digunakan dalam prakiraan data time series.
ARIMA
merupakan
generalisasi
model
Autoregressive Moving Average (ARMA) yang
diperkenalkan oleh Box dan Jenkins (1976).
Penelitian terbaru seperti Mondal, Shit, dan
Goswami (2014), Ariyo, Adewumi, dan Ayo (2014),
dan Iqbal dan Naveed (2016) menunjukkan bahwa
model ARIMA dapat memberikan akurasi yang baik
dalam memproses data time series. Ariyo, et al.
(2014) membuktikan bahwa kemampuan model
ARIMA dalam menghasilkan tingkat akurasi yang
memadai, sebanding dengan teknik prakiraan
lainnya.
Meski dapat diterapkan dalam hampir semua
prakiraan data time series, model ARIMA dianggap
tidak dapat menangkap pola nonlinieritas yang
terkandung dalam data (P. G. Zhang, 2003). Sebuah
studi eksperimental oleh G. P. Zhang, Patuwo, dan
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Hu (2001) mengemukakan bahwa model Jaringan
Syaraf Tiruan (JST) dapat memberikan prediksi
yang lebih baik pada data nonlinear. Sejumlah
penelitian terkini, seperti Acuna, Ramirez, dan
Curilem (2012); Dandekar dan Ranade (2015);
Kamini, Ravi, Prinzie, dan Van den Poel (2013);
Mishra dan Dehuri (2014); Venkatesh, Ravi,
Prinzie, dan Van den Poel (2014), menggunakan
JST sebagai metode dalam menyusun model
prakiraan kas. Penelitian tersebut mendukung
keunggulan metode JST dalam menyusun model
prakiraan kas dibandingkan metode prakiraan
lainnya.
Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis
menggunakan ARIMA dan JST sebagai metode
dalam menyusun model prakiraan. Guna
mengkonfirmasi
metode
terbaik
dalam
mengembangkan model prakiraan kas pemerintah,
kinerja
prakiraan
masing-masing
model
dibandingkan melalui suatu proses evaluasi
prakiraan.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Data
Penelitian ini menggunakan data harian
pengeluaran seluruh satuan kerja instansi
pemerintah pusat pada tahun anggaran 2009–
2015. Data tersebut diperoleh dari database
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen
Keuangan Republik Indonesia selaku Pengelola Kas
Pemeritah. Total Pengeluaran Tidak Terjadwal
merupakan hasil agregasi data harian Belanja
Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja
Bantuan Sosial.
Total Pengeluaran Tidak Terjadwal disajikan
dalan bentuk logaritma natural,
. Untuk
menghindari overfiting data terhadap model yang
dihasilkan, penelitian ini membagi data menjadi
dua set data, yaitu data pelatihan (training data)
sebanyak 1228 observasi (2009–2013) yang
digunakan untuk menyusun model dan data
pengujian (testing set) sebanyak 488 observasi
(2014–2015) yang digunakan untuk menguji
kinerja model prakiraan yang dihasilkan.
Pemilihan testing set dengan periode 2 tahun
dimaksudkan untuk melihat kinerja model dalam
memprediksi perubahan pola pengeluaran
pemerintah pada setiap tahunnya dalam periode
observasi.
3.2. ARIMA Model
ARIMA merupakan model statistik yang
mengeksplorasi nilai lampau suatu data time series
dan residual model untuk memprediksi nilai masa
depan data time series dimaksud. Salah satu
keunggulan model ARIMA adalah penggunaannya
dalam memprediksi nilai masa depan data time
series tidak memerlukan landasan teori tertentu

berkenaan dengan hubungan antar variable yang
digunakan (Gujarati & Porter, 2009).
ARIMA diperoleh dari bentuk umum model
ARMA (Mondal, dkk, 2014). ARMA (p, q) memiliki
persamaan matematik sebagai berikut:
1)

dimana,

: data pada saat
: residual pada saat
: konstanta
: koefisien

Untuk memastikan analisis yang dihasilkan
robust, data time series harus bersifat stasioner.
Jika data yang digunakan tidak stasioner, maka
perlu dilakukan proses differencing sebanyak kali
sampai data yang dimaksud stasioner atau biasa
disebut integrated pada orde
(
). Jika data
time series pada Persamaan 1 adalah
, maka
kita peroleh bentuk formal model ARIMA menjadi
ARIMA
, di mana
, merupakan orde
autoregressive (AR),
, merupakan proses
differencing, dan , merupakan orde moving
average (MA). Nilai , , dan akan mempengaruhi
model ARIMA yang digunakan. Misalnya, dengan
data time series stasioner (d=0), model
ARIMA
akan menjadi ARMA(p, q),
ARIMA
menjadi AR , dan ARIMA
menjadi MA
(Gujarati & Porter, 2009)
Lebih lanjut Gujarati dan Porter (2009)
menjelaskan metode ARIMA dilakukan dalam
empat langkah, seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 1. Identifikasi model ARIMA dilakukan
dengan menggunakan pengujian stasioner dan
Identifikasi Model ARIMA
(memilih nilai p, d, dan q)

Estimasi Model ARIMA Terpilih

Pengujian Hasil Estimasi
(Apakah residual bersifat white noise?)

Ya
Prakiraan Nilai Masa Depan
Sumber: Gujarati dan Porter (2009)
Gambar 1 Prosedur ARIMA

Tidak
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pengujian correlogram dari Autocorrelation
Function (ACF), dan Partial Autocorrelation
Function (PACF). Setelah model ARIMA diperoleh
langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi
terhadap model ARIMA tersebut. Jika residual yang
dihasilkan bersifat acak dan tidak berkorelasi satu
dengan yang lainnya atau white noise, maka model
ARIMA terpilih adalah model yang terbaik. Jika
residual yang dihasilkan tidak white noise, maka
perlu dipertimbangkan model ARIMA lainnya. Jika
terdapat lebih dari satu model dangan residual
bersifat white noise, maka model terbaik dipilih
menggunakan metode pemilihan model semisal
Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz
Bayesian Criteria (SBC), dan lainnya. Langkah
terakhir adalah melakukan prakiraan nilai masa
depan berdasarkan model ARIMA terpilih. Dalam
penelitian ini, variabel
dianalisis mengikuti
prosedur ARIMA sebagaimana disebut di atas.

Dalam sebuah neuron , data input
pada
sinapsis
dikalikan dengan bobot sinapsis
.
Total dari perkalian tersebut ditambah dengan bias
menjadi sebuah nilai yang disebut linear
combiner
. Bias tersebut berfungsi untuk
menaikkan atau menurunkan signal input sebelum
dilakukan perhitungan menggunakan fungsi
aktivasi
(Haykin, 1999). Keluaran neuron
selanjutnya dapat digunakan oleh neuron lain
sebagai masukan (Butler, 2006). Neuron dapat
ditulis dalam persamaan matematika sebagai
berikut:
2)
dimana,
∑

3.3. Jaringan Syaraf Tiruan
JST adalah model komputasi yang menirukan
sistem saraf pada mahluk hidup sebagai suatu
sistem pengolahan informasi (G. Zhang, Patuwo, &
Hu, 1998). JST merupakan bagian dari metode
Machine Learning yang memanfaatkan kemampuan
unit komputer untuk mempelajari sinyal yang
diterima (input) guna menghasilkan keluaran
(output) berdasarkan pengalaman, contoh,
dan/atau analogi dari sinyal yang diterima
sebelumnya (Negnevitsky, 2005). Komponen
utama dalam membangun suatu JST adalah neuron,
koneksi, dan algoritma pembelajaran (Yildiz &
Yezegel, 2010). Neuron merupakan unit
pengolahan informasi yang terdiri dari serangkaian
konektor,
biasa
disebut
sinapsis,
yang
menghubungkan signal dari input ke output
maupun ke neuron lainnya. Setiap sinapsis
memiliki bobot yang merepresentasikan seberapa
kuat suatu signal mempengaruhi sistem yang ada.
Bobot masing-masing sinapsis ditentukan melalui
tahapan berulang hingga diperoleh nilai yang
paling optimal. Proses iterasi inilah yang disebut
sebagai algoritma pembelajaran (Haykin, 1999).
Gambar 2 menunjukkan salah satu bentuk neuron
pada JST.

Pada implementasinya, arsitektur yang
digunakan dalam membangun JST sangat beragam.
Variasi ini ditentukan dari bagaimana neuronneuron pada sebuah JST saling berhubungan. Pada
penelitian ini penulis menggunakan Nonlinear
Autoregressive Neural Network (NARNN) (Ruiz,
Cuéllar, Calvo-Flores, & Jiménez, 2016). NARNN
dapat dinyatakan dalam persamaan matematika
sebagai berikut:
3)
dimana
merupakan nilai variabel pada waktu
,
merupakan lag masa lalu (time delay) yang
menentukan jumlah input pada NARNN,
merupakan fungsi aktifasi, dan
merupakan
residual. Arsitektur NARNN dapat dilihat pada
Gambar 3.

Sumber: (Ruiz, et al., 2016)
Gambar 3 Arsitektur NARNN

Sumber: Haykin (1999)
Gambar 2 Neuron

Pada JST, beberapa neuron dapat berkumpul
membentuk lapisan (layer). NARNN terdiri dari
beberapa lapisan yang menghubungkan antara
lapisan input (input layer) dan lapisan output
(output layer). Lapisan penghubung tersebut
dikenal dengan nama lapisan tersembunyi (hidden
layer). Penentuan lapisan tersembunyi dan jumlah
neuron per lapisan ditentukan dengan cara trial
dan error hingga diperoleh hasil yang diinginkan.
Meski demikian, perlu diingat bahwa semakin
banyak jumlah neuron akan meningkatkan
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kompleksitas jaringan. Di sisi lain, semakin sedikit
jumlah neuron akan membatasi kemampuan
komputasi dan kinerja jaringan (Ruiz, et al., 2016).
Algoritma pembelajaran Levenberg-Marquardt
(LM) Backpropagation merupakan algoritma
pembelajaran yang paling umum digunakan pada
NARNN karena kecepatan komputasi yang
dimilikinya (Ayala & Coelho, 2016; Dudek, 2016;
Ebtehaj & Bonakdari, 2016; Wang, Chau, Qiu, &
Chen, 2015).
3.4. Metode evaluasi prakiraan
Pemilihan model terbaik dilakukan dengan
melakukan evaluasi terhadap kinerja tiap-tiap
model. Mengikuti penelitian Khdanelwal, Adhikari,
dan Verma (2015), kinerja tiap-tiap model
dievaluasi dengan berdasarkan pada pengukuran
nilai Mean Square Error (MSE). Nilai MSE yang
rendah menunjukkan kesesuaian antara model dan
data yang tinggi. Persamaan matematika MSE
adalah sebagai berikut:
4)
∑ ̂
dimana merupakan nilai aktual dan ̂ adalah
nilai prakiraan.

4. HASIL PENELITIAN
Penelitian ini mengajukan dua model
prakiraan kas pemerintah untuk menginvestigasi
cara terbaik untuk memprediksi kebutuhan kas
pemerintah di masa depan. Kedua model tersebut
disusun menggunakan dua metode yang berbeda
yaitu ARIMA dan JST, dalam hal ini NARNN. Model
terbaik ditentukan melalui teknik evaluasi
perkiraan.

Gambar 4 Correlogram ACF dan PACF
Correlogram ACF dan PACF disajikan pada
Gambar 4. Berdasarkan gambar tersebut
menunjukkan bahwa maksimum lag korelasi
variable
adalah 4. Ini menunjukkan bahwa orde
AR ( ) dan orde MA ( ) model ARIMA maksimum
adalah 4.
Berdasarkan hasil estimasi dan pengujian hasil
estimasi dapat diambil kesimpulan bahwa model
ARIMA yang terpilih adalah ARIMA(3,0,2) dengan
hanya mengikutsertakan lag ke-2 pada MA term
sebagai berikut:

4.1. ARIMA Model
Sebelum menyusun sebuah model ARIMA,
informasi awal mengenai tingkat integrasi dan
maksimum lag korelasi data sangat penting untuk
diketahui. Tingkat integrasi diperlukan untuk
menentukan orde integrasi ( ) model ARIMA
sedangkan maksimum lag korelasi diperlukan
untuk menentukan orde AR ( ) dan orde MA ( )
model ARIMA. Penelitian ini menggunakan uji akar
unit Augmented Dicky-Fuller (ADF) untuk
memeriksa stasioneritas data. Pengujian akar unit
menunjukkan bahwa variable
stasioner atau
terintegrasi pada orde 0/I(0).

Semua koefisien signifikan pada level 1%.
Keputusan untuk hanya mengikutsertakan lag ke-2
pada MA term pada ARIMA(3,0,2) didasarkan pada
nilai AIC dan SBC yang lebih rendah jika
dibandingkan dengan mengikutsertakan lag ke-1
dan ke-2. Hasil pengujian unit akar dan estimasi
ARIMA model dapat dilihat pada lampiran.
4.2. Jaringan Syaraf Tiruan
NARNN disusun menggunakan MATLAB
Toolbox dengan beberapa modifikasi untuk
mengakomodasi kebutuhan pengolahan data.
Model NARNN yang terpilih adalah model yang
dapat
mengoptimalkan
kinerja
prakiraan
berdasarkan kriteria MSE. Time delay yang
digunakan pada penelitian ini adalah 4 – sesuai
dengan maksimum lag korelasi variable
sebagaimana pengujian Correlogram ACF dan PACF
pada bagian sebelumnya – yang berarti model
NARNN menggunakan data hingga empat periode
sebelumnya
sebagai
input.
Tiga
lapisan
tersembunyi, dengan 15 neuron pada tiap
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lapisannya, dipilih melalui proses trial-and-error,
dimana penambahan/pengurangan jumlah neuron
lebih/kurang dari 15 neuron gagal meningkatkan
kinerja model. Fungsi transfer yang digunakan
pada lapisan tersembunyi adalah Tan-sigmoid dan
pada lapisan output adalah linear, yang merupakan
pengaturan default bagi NARNN. Untuk algoritma
pembelajaran
dipilih
LM
Backpropagation.
Arsitektur NARNN yang digunakan dalam
penelitian ini terangkum dalam Tabel 1. Gambaran
NARNN secara utuh dapat dlihat pada lampiran.
Tabel 1 Arsitektur Model JST
Neuron pada tiap lapisan

Input

Output

(Input-Hidden-Output)

Variable

4-15-1

4.3. Evaluasi Prakiraan
Evaluasi Kinerja prakiraan masing-masing
model pada Tabel 2 menunjukkan bahwa
penggunaan metode JST dalam menyusun model
prakiraan kas pemerintah dapat meningkatkan
kinerja pemodelan jika dibandingkan dengan
penggunaan metode ARIMA.
Tabel 2 Perbandingan kinerja masingmasing model prakiraan
Metode

MSE

ARIMA

6.8361

JST

4.6862

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kualitas Pengelolaan Kas Pemerintah yang
baik tidak hanya penting bagi suatu pemerintahan,
tetapi juga bagi negara secara keseluruhan. Krisis
yang dialami Yunani tahun 2010 memberikan
gambaran tentang apa yang bisa terjadi jika suatu
pemerintahan gagal dalam mengelola kas mereka
secara efektif. Tidak sedikit penelitian yang
mengemukakan perlunya penguatan prakiraan kas
pemerintah untuk mencapai pengelolaan kas yang
lebih efektif. Namun demikian, penelitian yang
berfokus pada prakiraan kas pemerintah masih
sangat jarang. Makalah ini berkontribusi untuk
mengisi kesenjangan pada literatur dengan
menyelidiki metode pemodelan yang dapat
digunakan untuk menghasilkan model prakiraan
kas pemerintah dengan tingkat akurasi prakiraan
terbaik. Studi ini menggunakan data harian
Pengeluaran
Tidak
Terjadwal
pemerintah
Indonesia dari tahun 2009 sampai 2015, yang
dibagi menjadi data pelatihan (2009-2013) dan
data pengujian (2014-2015). Data tersebut
selanjutnya digunakan untuk menyusun model

prakiraan kas pemerintah dengan menggunakan
metode ARIMA dan JST.
Pada penelitian ini, penulis membuktikan
bahwa prakiraan kas pemerintah dapat dilakukan
dengan menganalisis data historis pengeluaran
pemerintah. Berdasarkan hasil temuan penelitian
ini, dapat dibuktikan bahwa metode ARIMA dan
JST dapat digunakan untuk menyusun model
prakiraan kas pemerintah. Di saat yang sama,
penggunaan metode JST pada data historis harian
pengeluaran pemerintah terbukti memiliki kinerja
yang lebih baik dalam memprediksi kebutuhan
dana di masa depan dibandingkan dengan
menggunakan
metode
ARIMA.
Hal
ini
menunjukkan bahwa metode JST dapat menjadi
alternatif dalam menyusun model prakiraan kas
pemerintah yang lebih akurat.
Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat
Widodo, et al., (2014) bahwa dengan menggunakan
pendekatan top-down untuk mengekplorasi data
historis terbukti dapat meningkatkan akurasi
prakiraan kas pemerintah. Oleh karena itu, penulis
menyarankan kepada Pengelola Kas Pemerintah
lebih mendorong upaya pengembangan model
prakiraan kas pemerintah yang berbasis pada
eksplorasi pola historis pengeluaran pemerintah
yang tersedia pada database.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa
kinerja model yang dikembangkan dengan
menggunakan teknik Machine Learning, dalam hal
ini JST, terbukti lebih baik daripada model yang
dikembangkan dengan menggunakan metode
statistik, ARIMA model. Dukungan teknologi – baik
berupa hardware dan software – perlu diberikan
guna pengembangan model prakiraan kas
pemerintah
berbasis
Machine
Learning,
sebagaimana dukungan yang selama ini telah
diberikan dalam menyampaikan informasi dari
satuan kerja kepada Pengelola Kas Pemerintah
dalam rangka menunjang sistem perencanaan kas
dengan pendekatan bottom-up.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Penelitian ini memberikan jalan bagi penelitian
berikutnya tentang pemodelan prakiraan kas
pemerintah. Meski penelitian ini menggunakan
pemerintah Indonesia sebagai studi kasus, namun
kerangka berfikir yang digunakan dapat pula
diimplementasikan pada pemerintahan maupun
sektor publik lainnya. Penelitian ini hanya
menggunakan total Pengeluaran Tidak Terjadwal
dalam menyusun model prakiraan kas pemerintah.
Hal tersebut membatasi penelitian ini dalam
mengeksplorasi kontribusi masing-masing jenis
Pengeluaran Tidak Terjadwal terhadap tingkat
akurasi model. Kedepan, penulis berharap
penelitian selanjutnya dapat menggunakan data
masing-masing jenis Pengeluaran Tidak Terjadwal
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dalam menyusun model prakiraan kas pemerintah
sehingga dapat diperolah alternatif penyusunan
model prakiraan kas pemerintah yang lebih akurat.
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Lampiran
I. Hasil Pengujian Unit Akar (Unit Root Test)

Null Hypothesis: LT has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=22)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-13.42640
-3.435471
-2.863689
-2.567964

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LT)
Method: Least Squares
Date: 08/09/17 Time: 12:30
Sample (adjusted): 1/07/2009 12/31/2013
Included observations: 1226 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LT(-1)
D(LT(-1))
C

-0.285332
-0.221019
7.752799

0.021252
0.026770
0.577987

-13.42640
-8.256313
13.41346

0.0000
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.234505
0.233253
2.084918
5316.236
-2638.895
187.3298
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.025260
2.381020
4.309780
4.322288
4.314486
1.990992

II. Hasil Estimasi ARIMA(3,0,2) dengan mengikutsertakan lag ke-1 dan ke-2 pada MA term
Dependent Variable: LT
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 08/09/17 Time: 12:33
Sample: 1/05/2009 12/31/2013
Included observations: 1228
Convergence achieved after 334 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
AR(1)
AR(2)
AR(3)
MA(1)
MA(2)
SIGMASQ

26.96171
0.758322
-0.368576
0.342210
-0.206714
0.477944
4.612157

0.808919
0.205765
0.160810
0.040863
0.206854
0.059116
0.065777

33.33053
3.685379
-2.291996
8.374532
-0.999322
8.084901
70.11855

0.0000
0.0002
0.0221
0.0000
0.3178
0.0000
0.0000
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R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

0.518621
0.516256
2.153741
5663.729
-2681.555
219.2438
0.000000
.82
.10+.68i

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-.03-.65i
.10-.68i

27.04481
3.096602
4.378754
4.407901
4.389721
2.019885

-.03+.65i

III. Hasil Estimasi ARIMA(3,0,2) dengan hanya mengikutsertakan lag ke-2 pada MA term

Dependent Variable: LT
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 07/31/17 Time: 21:30
Sample: 1/05/2009 12/31/2013
Included observations: 1228
Convergence achieved after 324 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
AR(1)
AR(2)
AR(3)
MA(2)
SIGMASQ

26.95779
0.551774
-0.196891
0.355132
0.410233
4.618623

0.820745
0.009244
0.046897
0.034943
0.045920
0.065275

32.84551
59.68908
-4.198353
10.16303
8.933560
70.75608

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

Arsitektur NARNN

0.517946
0.515974
2.154368
5671.669
-2682.412
262.5974
0.000000
.83
-.00+.64i

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-.14+.64i
-.00-.64i

-.14-.64i

27.04481
3.096602
4.378521
4.403503
4.387921
2.021085
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ABSTRAK
This research aims to determine the communication strategies implemented by the Ministry of
Finance’s Directorate of Budget Execution in Spending Review and Budget Implementation
Evaluation Program, and to identify the constraints that occur in the implementation of that
strategy. This research uses descriptive approach with qualitative data. The result shows that
the internal communication strategies implemented are : (1) The message channel, by using
verbal and face-to-face communication as the main method to coordinate and communicate
during the program implementation; (2) The spesific content of the message, by using the
goals of the organization as the main focus in organizational activities; (3) The environment in
which communication occurs, by combining formal and informal communication method for
coordination. External communication strategies implemented are: (1) to adjust the content of
messages and materials with the characteristics and needs of external parties; (2) to utilize
various media channels when communicating with external parties. Internal communication
barrier encountered was the difference of perception between management and staff about
the program, limited information sharing practices from the management to the staff, and
leadership style that influential during the program activities. The external communication
barrier encountered is the absence of feedback from external parties.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang diterapkan oleh
Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan dalam kegiatan Spending Review
dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga, serta untuk mengidentifikasi
hambatan yang terjadi dalam penerapan strategi komunikasi tersebut. Penelitian
menggunakan pendekatan deskriptif dengan data kualitatif, yaitu data dan informasi
penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta observasi terhadap informan.
Hasil penelitian menunjukkan strategi komunikasi internal yang diimplementasikan oleh
Direktorat Pelaksanaan Anggaran adalah: (1) dalam hal pemilihan media, menerapkan
komunikasi secara lisan dan tatap muka sebagai metode utama untuk melakukan
koordinasi pada saat pelaksanaan kegiatan; (2) dalam hal pemilihan isi pesan, mewujudkan
visi dan misi organisasi sebagai fokus utama pelaksanaan kegiatan organisasi; (3) dalam
lingkungan tempat terjadinya komunikasi, menggabungkan antara komunikasi formal dan
informal untuk koordinasi internal. Strategi komunikasi eksternal yang diterapkan adalah
menyesuaikan isi pesan dan materi yang disampaikan dengan karakteristik dan kebutuhan
pihak eksternal, serta memanfaatkan sarana media yang beragam dalam berkomunikasi
dengan pihak eksternal. Hambatan komunikasi internal yang dihadapi adalah adanya
perbedaan persepsi antara pimpinan dan bawahan terhadap pelaksanaan kegiatan,
terbatasnya praktik sharing informasi dari pihak manajemen kepada pegawai, serta gaya
kepemimpinan atasan yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan
komunikasi eksternal adalah tidak adanya umpan balik dari pihak eksternal.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat konstitusi, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
merupakan wujud pengelolaan keuangan negara
yang
dilaksanakan
secara
terbuka
dan
bertanggung jawab serta digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Selama
enam tahun terakhir, terjadi peningkatan dalam
jumlah belanja pemerintah yang menunjukkan
adanya kemauan pemerintah untuk terus
meningkatkan
kontribusinya
terhadap
perekonomian (http://www.djpbn.kemenkeu.go.
id/portal/id/berita/131-artikel-ulasan-opini/173
7-cahaya-spending-review.html, diakses pada
tanggal 19 Oktober 2016). Namun, berdasarkan
data dari Badan Pusat Statistik dan laporan hasil
Reviu Belanja Pemerintah (Spending Review)
Tahun 2015 (Direktorat PA, 2015) peningkatan
pada pagu belanja pemerintah tersebut ternyata
masih belum optimal dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dilihat dari data tiga
indikator kesejahteraan masyarakat yaitu Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, dan
Rasio Gini. IPM merupakan gambaran kondisi
masyarakat dihitung berdasarkan kriteria
pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang
tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung.
Sementara itu, rasio gini digunakan sebagai
gambaran untuk melihat distribusi pendapatan
masyarakat.
Untuk mengevaluasi peningkatan pagu
belanja pemerintah tersebut, diperlukan suatu
program monitoring dan evaluasi yang diterapkan
secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran
Kementerian/Lembaga. Mekanisme monitoring
dan evaluasi pelaksanaan anggaran tersebut
dilakukan salah satunya oleh Direktorat PA Ditjen
Perbendaharaan
Kementerian
Keuangan.
Direktorat PA memiliki peran yang penting
terhadap
kualitas
pelaksanaan
anggaran
Kementerian/Lembaga karena memiliki fungsi
pembinaan, monitoring, dan evaluasi, serta
edukasi terkait pelaksanaan anggaran kepada
Kementerian/Lembaga
(PMK
Kementerian
Keuangan, 2015). Program monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
anggaran
tersebut
diwujudkan antara lain dengan pelaksanaan
kegiatan Spending Review (SR) dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran (EPA) K/L yang telah
dirintis oleh Direktorat PA sejak tahun 2013.
Rangkaian kegiatan SR dan EPA K/L ini terdiri
dari penyusunan laporan Spending Review atau
Reviu Belanja Pemerintah pada awal tahun yang
dilanjutkan dengan penyusunan laporan Evaluasi

Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga
pada setiap triwulan tahun anggaran. Hasil
laporan tersebut kemudian dikonfirmasi dan
disampaikan
kepada
stakeholder
Kementerian/Lembaga melalui pertemuan atau
rapat rutin bersama, sebagai bentuk evaluasi,
pembinaan, dan edukasi terkait pelaksanaan
anggaran.
Dalam pelaksanaan program yang telah
berjalan hampir lebih dari tiga tahun tersebut,
berbagai metode komunikasi telah dilakukan oleh
Direktorat PA dalam proses pelaksanaan kegiatan
SR dan EPA K/L, baik secara internal maupun
eksternal organisasi. Direktorat PA telah
melakukan beberapa bentuk komunikasi internal
(sosialisasi, pengarahan, rapat koordinasi, surat
keputusan) yang ternyata masih belum berjalan
dengan baik. Masih terdapat unit-unit di Direktorat
PA
yang
belum
memahami
pentingnya
pelaksanaan kegiatan SR dan EPA K/L sebagai
perwujudan dari program monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran. Hal yang sama juga terjadi
pada sisi komunikasi eksternal. Beberapa bentuk
komunikasi telah dilakukan oleh Direktorat PA
kepada pihak eksternal pada pelaksanaan kegiatan
SR dan EPA K/L (surat undangan, komunikasi
melalui telepon, tatap muka langsung pada saat
pelaksanaan kegiatan). Namun, masih terdapat
satuan kerja Kementerian/Lembaga yang belum
sepenuhnya memahami manfaat dari pelaksanaan
kegiatan tersebut.
Peran penting Direktorat PA dalam
melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran di satu
sisi, tetapi masih adanya permasalahan yang
timbul dalam strategi komunikasi dalam
pelaksanaan kegiatan SR dan EPA K/L di sisi lain,
memotivasi penulis untuk meneliti lingkup
komunikasi organisasi Direktorat PA terkait
evaluasi
strategi
komunikasi
dengan
mendeskripsikan dan menganalisis strategi
komunikasi internal antar anggota organisasi dan
komunikasi eksternal dengan stakeholder dalam
pelaksanaan kegiatan SR dan EPA K/L, serta
hambatan-hambatan
yang
terjadi
dalam
pelaksanaan strategi komunikasi internal dan
eksternal tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi
Direktorat PA Kementerian Keuangan serta
menambah literatur di bidang komunikasi
organisasi khususnya organisasi pemerintahan.
Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah:
(1)
Bagaimanakah
implementasi
strategi
komunikasi internal dalam organisasi dan
eksternal dengan stakeholder yang selama ini
diterapkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran
dalam kegiatan SR dan EPA K/L; dan (2)
Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam
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penerapan strategi komunikasi internal dan
eksternal oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran
dalam kegiatan SR dan EPA K/L.

2. KERANGKA TEORI
Dalam dimensi komunikasi organisasi,
komunikasi internal adalah proses komunikasi
yang terjadi antara anggota dalam organisasi,
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi.
Scholes (dalam Welch dan Jackson, 2007)
mendefinisikan komunikasi internal dalam
organisasi sebagai suatu manajemen interaksi
secara profesional yang terjadi di antara semua
pihak yang berkepentingan atau memiliki
kepentingan dalam organisasi. Selain itu, Kalla
(2005) menyampaikan pengertian dari komunikasi
internal sebagai semua komunikasi formal dan
informal yang berlangsung secara internal pada
semua level di dalam organisasi. Berdasarkan
aliran informasi yang ada dalam organisasi,
terdapat beberapa bentuk jalur komunikasi
organisasi yaitu komunikasi dari atas ke bawah
dan dari bawah ke atas (vertikal), komunikasi
horizontal, dan komunikasi lintas saluran
(diagonal) (Pace & Faules, 2015). Komunikasi
eksternal adalah semua cara yang dilakukan oleh
organisasi untuk berkomunikasi dengan publik
eksternal yang dijadikan sasaran organisasi.
Menurut Ruliana (2014: 91), komunikasi eksternal
adalah komunikasi yang dilakukan organisasi pada
publik yang yang dijadikan sasaran organisasi atau
segmentasi.
Kurang berhasilnya komunikasi dalam
organisasi antara lain karena karakteristik sifat
dinamis yang dimiliki oleh organisasi, yaitu
organisasi merupakan sebuah sistem terbuka yang
terus menerus mengalami perubahan karena selalu
menghadapi tantangan baru dari lingkungan
sekitar dan perlu menyesuaikan diri dengan
keadaan lingkungan yang selalu berubah tersebut
(Muhammad, 2011). Keadaan lingkungan yang
dimaksud dapat berasal dari lingkungan internal
maupun eksternal organisasi, dan dapat
mempengaruhi
proses
komunikasi
dalam
organisasi yang kemudian juga berpengaruh
terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu
unsur dari lingkungan internal adalah faktor
pimpinan organisasi dan gaya kepemimpinan
dalam organisasi. Dalam penelitian Sarwani (2015)
terhadap kinerja pegawai di instansi pemerintah
daerah, diperoleh hasil bahwa gaya kepemimpinan
dan strategi komunikasi memiliki pengaruh
terhadap kinerja pegawai. Seorang pimpinan harus
memiliki rencana dan strategi yang dapat
dikomunikasikan kepada anggota organisasi, untuk
dapat mewujudkan kinerja yang efektif. Ini sejalan
dengan yang disampaikan oleh Fiedler dan Garcia

dalam Rivai (2008: 21) bahwa seorang pimpinan
akan memperoleh kinerja kelompok yang efektif
dengan
pertama-tama
membuat
rencana
keputusan dan strategi yang efektif, kemudian
mengkomunikasikannya lewat perilaku pengarah
yang direktif.
Selain faktor pimpinan, faktor pesan dan cara
penyampaian pesan juga mempengaruhi jalannya
komunikasi dalam organisasi. Hal ini disampaikan
oleh Syasyikirana (2013) yang meneliti tentang
strategi
komunikasi
pasca
terjadinya
restrukturisasi pada manajemen organisasi.
Penggabungan media lisan dan tulisan serta
gambar dilakukan agar komunikasi dapat berjalan
lebih efektif. Pemilihan pesan juga disesuaikan
dengan sasaran penerima pesan pada saat terjadi
komunikasi secara tatap muka. Jenis komunikasi
ini juga dianggap sebagai komunikasi efektif untuk
mengubah sikap, pendapat, dan perilaku
seseorang. Faktor lain yang dapat mempengaruhi
jalannya
komunikasi
organisasi
adalah
keterbatasan
informasi
yang
disampaikan
pimpinan serta tidak adanya tanggapan atau
feedback dari karyawan, karena hal tersebut dapat
menjadi hambatan komunikasi ke bawah, dari
atasan ke bawahan (Johanna, 2013).
Pemilihan
penggunaan
media
dalam
berkomunikasi juga penting dalam metode
komunikasi eksternal. Dalam penelitian tentang
strategi komunikasi BKKBN Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam mensosialisasikan
program Generasi Berencana (GenRe), Susanti
(2015) menggambarkan bagaimana penggunaan
media kampus dan sekolah dalam berkomunikasi
dengan publik sasaran informasi program. Kerja
sama juga dilakukan dengan media massa televisi
dan radio lokal untuk menyampaikan informasi
kepada publik yang lebih luas. Penelitian yang
dilakukan oleh Susanti (2015) fokus pada
komunikasi kepada publik dengan penekanan
kepada penggunaan media komunikasi dan sasaran
komunikan adalah kelompok massa yang besar.
Untuk dapat mengelola dan meminimalisasi
permasalahan atau hambatan yang disebabkan
oleh keadaan lingkungan internal dan eksternal
organisasi dalam proses komunikasi organisasi,
diperlukan suatu komunikasi yang efektif. Suatu
kegiatan komunikasi dikatakan berjalan secara
efektif jika antara lain tujuan dari kegiatan
komunikasi tersebut tercapai. Menurut Liliweri
(2014: 372), terdapat empat tujuan utama dari
komunikasi organisasi, yaitu: (1) menyatakan
pikiran, pandangan, dan pendapat; (2) membagi
informasi; (3) menyatakan perasaan dan emosi;
dan (4) sebagai tindakan koordinasi. Ludlow dan
Panton (1996) menyatakan bahwa ukuran
manajemen komunikasi yang efektif adalah bahwa
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informasi disampaikan dan hubungan dibangun
dari penyampaian informasi tersebut.
Proses komunikasi yang efektif banyak
tergantung pada penerapan strategi komunikasi.
Suatu strategi dalam komunikasi organisasi
penting karena organisasi memiliki karakteristik
tertentu, yaitu memiliki struktur, tujuan, saling
berhubungan dan tergantung kepada komunikasi
manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam
organisasi tersebut (Schein dalam Muhammad,
2009). Suatu strategi pada dasarnya adalah proses
perencanaan dan manajemen untuk mencapai
suatu tujuan. Middleton (dalam Cangara, 2013)
menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah
kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi
mulai dari komunikator, pesan, saluran (media),
penerima, sampai pada pengaruh (efek) yang
dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang
optimal, dimana syarat untuk merumuskan strategi
adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang
tujuan organisasi (Liliweri, 2011: 239). Smeltzer et
al. dalam Humardani (2014: 20) menyampaikan
bahwa terdapat empat komponen yang dapat
menentukan keberhasilan strategi komunikasi
yang terdiri dari the spesific content of the message
(strategi pemilihan isu pesan), the message’s
channel (strategi pemilihan media komunikasi), the
time the communication takes places (strategi
waktu penyampaian pesan); dan the environment
in which it occurs (strategi lingkungan tempat
terjadinya komunikasi).
Dalam pelaksanaan strategi komunikasi,
seringkali organisasi menghadapi hambatanhambatan dalam implementasi strategi tersebut di
lapangan. Hambatan tersebut oleh ahli komunikasi
biasa disebut sebagai distorsi. Terkait distorsi
dalam berkomunikasi, Ron Ludlow dan Fergus
Panton (1996: 13) menyampaikan bahwa
hambatan atau kendala dalam berkomunikasi akan
selalu ada dalam setiap proses komunikasi.
Penyebab terjadinya distorsi dalam komunikasi
sehingga komunikasi menjadi tidak efektif antara
lain adalah status effect, semantic problems,
perceptual distortion, cultural differences, physical
distraction, poor choice of communication channel,
dan no feedback (Ludlow & Panton, 1996).

3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif dengan data kualitatif yang bermaksud
mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha
menemukan gambaran menyeluruh mengenai
suatu keadaan. Pendekatan deskriptif dengan data
kualitatif digunakan untuk memahami dan
mempelajari masyarakat dalam kehidupan sehariharinya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi
pengalaman dan perilaku mereka dibentuk oleh

konteks kehidupan mereka, seperti kehidupan
sosial, ekonomi, budaya, dan konteks fisik dalam
kehidupan mereka (Hennik, Hutter, 2011: 9).
Penelitian deskriptif diharapkan menjawab secara
lebih terperinci mengenai gejala sosial yang
dimaksudkan
dalam
suatu
permasalahan
penelitian yang bersangkutan (Manasse Malo,
1996: 39). Peneliti mengharapkan tipe penelitian
ini akan menghasilkan deskripsi yang akurat
mengenai
hambatan
komunikasi
internal
organisasi Direktorat PA.
Metode penelitian menggunakan studi kasus
karena peneliti membutuhkan jawaban atas
pertanyaan “bagaimana” atau “mengapa” suatu
fenomena
berlangsung,
untuk
menjawab
pertanyaan penelitian berupa apa, kenapa, dan
bagaimana (Yin, 2014: 38). Data dan informasi
penelitian dikumpulkan melalui wawancara
mendalam (in-depth interview) dengan para
informan yang memenuhi kriteria yang ditentukan
peneliti berdasarkan kebutuhan penelitian, yaitu:
1) memiliki pengetahuan tentang kegiatan SR dan
EPA K/L; dan 2) berperan dalam mengembangkan
program monitoring dan evaluasi pelaksanaan
anggaran K/L. Informan penelitian berdasarkan
kriteria tersebut adalah:
a. Direktur dan pejabat di level manajerial
Direktorat PA yang termasuk dalam tim
kegiatan SR dan EPA K/L.
b. Pegawai pelaksana yang termasuk dalam tim
kegiatan SR dan EPA K/L dan berperan aktif
dalam memberikan masukan dan pendapat
terhadap program monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran K/L.
c. Mitra kerja Direktorat PA yang sudah lama
mengikuti kegiatan SR dan EPA K/L serta
dapat
memberikan
masukan
dalam
pengembangan
pelaksanaan
program
monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
K/L.
Wawancara dilakukan dengan menggunakan
pedoman wawancara, tetapi tetap fleksibel
tergantung pada perkembangan dan situasi dalam
wawancara. Selain itu, observasi juga dilakukan
terhadap pegawai Direktorat PA dan lingkungan
kerja pada proses komunikasi di lingkungan
internal organisasi, untuk mencatat hal, perilaku,
tindakan, dan lain sebagainya yang terjadi pada
saat penelitian. Data tambahan diperoleh dari
pengumpulan data sekunder melalui metode online
maupun offline berupa dokumen, literatur, artikel,
jurnal, dokumentasi, dan lainnya yang terkait
dengan permasalahan penelitian dan mendukung
analisis penelitian.
Proses analisis data dilakukan dengan teknik
analisis data kualitatif menurut Marshall dan
Rossman (1995), yaitu dalam proses menganalisis
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penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan
yang perlu dilakukan, di antaranya adalah: (1)
mengorganisasikan data; (2) mengelompokkan
data; dan (3) analisis secara naratif dengan tema
hambatan komunikasi dalam lingkup komunikasi
organisasi.

4. HASIL PENELITIAN
Dalam mencapai tujuan organisasi, Direktorat
PA membutuhkan beberapa faktor pendukung
yang harus dimiliki oleh organisasi. Salah satunya
adalah proses komunikasi yang efektif, yang dapat
menghubungkan setiap unit dan bagian organisasi
dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi,
serta memastikan proses pertukaran dan
penafsiran pesan oleh setiap individu dalam
organisasi dapat berjalan dengan baik. Untuk
memperoleh komunikasi yang efektif, diperlukan
suatu strategi komunikasi. Untuk melihat
komponen strategi komunikasi Direktorat PA,
maka perlu dilihat implementasi strategi
komunikasi yang dilakukan oleh pegawai
Direktorat PA mulai dari level direktur sampai
pegawai di tingkat bawah yaitu pelaksana.
4.1. Strategi Komunikasi Internal
Semua pihak yang berkepentingan dalam
organisasi terdapat pada berbagai level organisasi,
mulai dari pimpinan organisasi sampai dengan
pegawai bawahan. Untuk mencapai tujuan
organisasi, Direktorat PA menggunakan beberapa
strategi komunikasi yang ditujukan untuk internal
organisasi yaitu para pegawai Direktorat PA. Ini
karena para pegawai tersebut adalah publik
internal organisasi yang menurut Ruliana (2014)
merupakan sumber daya terbesar dalam
organisasi.
Komunikasi secara Lisan Tatap Muka sebagai
Metode Utama untuk Koordinasi
Dalam praktiknya, komunikasi secara lisan
tatap muka menjadi saluran komunikasi utama
yang digunakan oleh Direktorat PA untuk
melakukan koordinasi. Praktik penggunaan
komunikasi secara lisan tersebut diterapkan dalam
tiga jenjang penyampaian pesan dan informasi
pentahapan komunikasi oleh Direktur PA. Jenjang
komunikasi pertama adalah dengan para kepala
subdit melalui rapat rutin setidaknya dua kali
dalam seminggu. Jenjang komunikasi yang kedua
adalah dengan para kepala subdit dan kepala seksi
melalui media pertemuan rutin morning call setiap
hari Senin pagi dan yang terakhir adalah
komunikasi dengan para pelaksana. Pentahapan
komunikasi tersebut merupakan salah satu
implikasi dari bentuk struktur organisasi
Direktorat PA, yaitu terdapat struktur hierarki
jabatan sehingga komunikasi yang dilakukan

adalah berupa komunikasi ke bawah (downward
communication) dari atasan kepada bawahan yaitu
dari direktur kepada kepala subdit, kepala seksi,
dan pelaksana. Dalam pentahapan komunikasi
tersebut, direktur menyampaikan informasi terkait
kebijakan organisasi, arahan, instruksi, serta
evaluasi terkait kegiatan organisasi. Menurut
Muhammad (2009: 108), komunikasi dari
pimpinan kepada bawahan biasanya berhubungan
dengan pengarahan, tujuan, disiplin, perintah,
pertanyaan, dan kebijaksanaan umum. Selain itu,
pimpinan juga menyampaikan informasi terkait
cara melakukan pekerjaan, dasar pemikiran untuk
melakukan pekerjaan, kebijakan dan praktikpraktik organisasi, dan informasi mengenai kinerja
pegawai (Pace & Faules, 2015).
Saluran komunikasi yang dilakukan dalam
komunikasi ke bawah tersebut menggunakan
media rapat-rapat internal, yaitu komunikasi
secara langsung, lisan, dan tatap muka. Dalam
hubungan pekerjaan, Direktur PA lebih menyukai
komunikasi secara langsung tatap muka (face to
face), baik itu melalui rapat atau pertemuan rutin
atau secara insidental karena dengan metode
tersebut direktur lebih mudah untuk mendapatkan
umpan balik (feedback) yang merupakan salah satu
unsur komunikasi yang efektif. Komunikasi secara
tatap muka dipilih karena direktur dapat
mengetahui secara langsung respons dan
tanggapan kepala subdit atau kepala seksi
terhadap suatu topik permasalahan tertentu.
Direktur menggunakan saluran komunikasi lain
seperti telepon jika memang kondisi untuk
melakukan komunikasi secara langsung tidak
memungkinkan. Menanggapi metode komunikasi
yang dilakukan oleh Direktur PA, salah satu
informan yang menjabat sebagai kepala subdit
membenarkan pernyataan tersebut, bahwa
memang benar direktur sebagai pimpinan
organisasi lebih banyak menggunakan komunikasi
secara langsung tatap muka dengan memanggil
langsung para kepala subdit untuk membahas
suatu permasalahann tertentu. Penggunaan
komunikasi
langsung
tersebut
juga
dikombinasikan dengan penggunaan media
aplikasi WhatsApp Messenger melalui telepon
genggam.
Dari hasil pengamatan peneliti, penggunaan
komunikasi secara lisan tatap muka melalui
pelaksanaan kegiatan morning call merupakan
saluran utama yang penting bagi Direktorat PA
dalam melakukan koordinasi antar unit dalam
organisasi karena terjadi sharing informasi antar
unit dalam Direktorat PA. Hasil pengamatan ini
dibenarkan oleh pernyataan informan 6 yang
menyampaikan
bahwa
jika
sebelumnya
permasalahan satu subdit hanya diketahui oleh
anggota subdit itu sendiri, dengan adanya morning

STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI DIREKTORAT
Indonesian Treasury Review Vol.2, No.3, 2017, Hal.13-32
PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2017
Dwi Harivarman

Halaman 18

call permasalahan atau current issue di satu unit
dapat diketahui oleh unit yang lain sehingga semua
unit organisasi memiliki pengetahuan informasi
yang sama terkait pelaksanaan anggaran.
Cara komunikasi secara langsung dan tatap
muka yang digunakan oleh direktur juga dilakukan
oleh pejabat Direktorat PA lainnya di tingkat
manajerial seperti kepala subdit untuk melakukan
koordinasi dengan bawahan. Informan 2 yang
merupakan seorang kepala subdit menggunakan
media komunikasi rapat internal dalam melakukan
koordinasi dan komunikasi dengan bawahannya.
Rapat atau pertemuan tersebut dilakukan di dalam
ruang kerja kepala subdit jika koordinasi dilakukan
dengan kepala seksi, sedangkan untuk komunikasi
kepada kepala seksi dan pelaksana dilakukan di
ruangan subdirektorat. Informan juga menyatakan
dengan kalimat “sometimes saya deliver ke kepala
seksi...tapi sometimes saya menyatukan semuanya”
yang menunjukkan bahwa penyampaian informasi
dan arahan melalui rapat tersebut tidak dilakukan
setiap saat, karena informan merasa perlu ada
pemilahan terhadap informasi yang akan
disampaikan kepada bawahan terutama untuk
topik permasalahan anggaran yang sifatnya
kebijakan atau teknis.
Terkait program monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran, subdirektorat lain di
Direktorat PA juga melakukan rapat-rapat internal
untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan SR
dan EPA K/L, seperti hasil wawancara dengan
informan 3 yang menyatakan bahwa rapat internal
dilakukan sebagai sarana untuk mencapai
kesepakatan
bersama
ketika
terdapat
permasalahan dalam internal subdirektorat. Ketika
mendapati adanya ketidakpuasan dari bawahan
terkait banyaknya Kementerian/Lembaga yang
harus dilakukan evaluasi SR, kepala subdit
langsung mengadakan rapat untuk memberikan
arahan dan membahas permasalahan tersebut
dengan para kepala seksi dan pelaksana. Dengan
melakukan komunikasi secara langsung melalui
rapat tersebut, maka koordinasi dapat lebih cepat
dilaksanakan dan kepala subdit dapat memperoleh
berbagai masukan dan pendapat dari kepala seksi
serta pelaksana terhadap pelaksanaan kegiatan SR
dan EPA K/L. Dari diskusi yang dilakukan dalam
rapat tersebut, dicapai suatu keputusan yang
merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua
anggota subdirektorat sehingga permasalahan
dapat terselesaikan.
Adanya pembahasan atau diskusi bersama
tersebut dikonfirmasi oleh informan 8, yang
merupakan
seorang
pelaksana.
Dalam
wawancaranya, informan menyampaikan bahwa
kepala subdit mengakomodasi masukan dan
pendapat dari bawahan tentang pelaksanaan

pekerjaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan
pelaksanaan rapat dan diskusi secara internal
untuk membahas tentang jadwal pelaksanaan
kegiatan SR dan EPA K/L, untuk mencari solusi
bersama agar pelaksanaan kegiatan tersebut dalam
berjalan dengan lancar. Suasana komunikasi yang
interaktif terwujud dalam kegiatan rapat tersebut,
dengan kepala subdit langsung mendapatkan
masukan dan umpan balik dari bawahan. Masukan
dan pendapat dari bawahan tersebut diperoleh
melalui metode komunikasi secara lisan tatap
muka, yaitu umpan balik lebih mudah dan cepat
untuk diperoleh dibandingkan dengan metode
komunikasi yang lain.
Metode koordinasi Direktorat PA yang
menggunakan komunikasi lisan, langsung, dan
tatap muka merupakan salah satu perwujudan dari
tujuan komunikasi organisasi dalam rangka
mencapai tujuan organisasi. Menurut Liliweri
(2014: 373) tujuan dari komunikasi organisasi
antara lain adalah membagi informasi (information
sharing), yaitu memberi peluang kepada seluruh
anggota organisasi untuk membagi informasi dan
memberi makna yang sama atas visi, misi, tugas
pokok, fungsi organisasi, individu, unit/bagian
maupun kelompok kerja dalam organisasi. Tujuan
lain dari komunikasi organisasi adalah sebagai
tindakan koordinasi, yaitu mengkoordinasikan
sebagian atau seluruh tindakan yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi organisasi. Suatu
organisasi tanpa koordinasi dan tanpa komunikasi
sama dengan organisasi yang menampilkan aspek
individual dan bukan menggambarkan aspek kerja
sama.
Strategi
komunikasi
yang
dilakukan
Direktorat PA tersebut termasuk dalam komponen
strategi komunikasi yang disampaikan oleh
Smeltzer et al. dalam Humardani (2014: 20) yaitu
the message channel atau strategi pemilihan media
komunikasi. Untuk memastikan komunikan
memahami makna dari pesan yang dikirim oleh
komunikator diperlukan suatu strategi dalam
memilih media komunikasi yang tepat untuk
menyampaikan pesan tersebut. Pemilihan media
komunikasi secara lisan dianggap paling tepat oleh
pimpinan dan pejabat di level manajerial untuk
melakukan komunikasi dan koordinasi dalam
kehidupan berorganisasi di Direktorat PA. Dengan
melakukan komunikasi secara lisan maka atasan
dapat langsung mendapatkan respon dan umpan
balik terhadap topik yang sedang dibahas. Selain
itu, atasan sebagai komunikator dapat langsung
memastikan apakah komunikan sudah memahami
pesan yang disampaikan melalui proses
komunikasi tersebut.
yang

Terkait pelaksanaan morning call, komunikasi
berlangsung selama jalannya kegiatan
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morning call lebih banyak bersifat top down yaitu
berupa komunikasi dari atas ke bawah dengan
pusat informasi berada di tangan Direktur PA
sebagai pimpinan organisasi. Peneliti juga
menemukan kegunaan penting dari kegiatan
morning call yaitu sebagai sarana berbagi
informasi antar unit di Direktorat PA. Semua unit
dalam organisasi perlu mendapat informasi yang
sama dan setara untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan organisasi. Ini senada dengan yang
disampaikan Pace dan Faules (2015) bahwa para
pegawai di seluruh tingkat dalam organisasi
merasa perlu untuk diberi informasi.
Dalam praktiknya, komunikasi lisan tatap
muka
yang
dilakukan
dalam
kehidupan
berorganisasi Direktorat PA dilengkapi dengan
penggunaan saluran komunikasi lain. Seorang
komunikator dalam memilih media komunikasi
tidak terbatas pada satu media saja dan dapat
disesuaikan dengan apa yang ingin dicapai oleh
komunikator dari penyampaian pesan tersebut.
Selain komunikasi secara lisan, pimpinan dan
pejabat di level manajerial Direktorat PA juga
mengunakan media komunikasi lain seperti adanya
grup chat dalam aplikasi WhatsApp Messenger.
Pemanfaatan aplikasi WhatsApp tersebut dilakukan
ketika atasan ingin membagi informasi tertentu
langsung kepada anggota organisasi secara cepat
dan tanpa harus mengumpulkan semua anggota
secara resmi, misalnya seperti pemberitahuan
tentang jadwal rapat atau adanya pembaharuan
dalam aplikasi monev Direktorat PA. Metode
komunikasi yang dilakukan tersebut lebih banyak
bersifat satu arah (one way communication) dengan
tujuan utamanya adalah agar para pegawai
mengetahui informasi-informasi terbaru dan
terkini terkait kegiatan dan tupoksi Direktorat PA.
Komunikasi satu arah tersebut sama dengan model
komunikasi linier yang dikemukakan oleh
Lasswell, yaitu lebih menekankan efek dan tidak
ada feedback (umpan balik) dalam komunikasi
(Ruliana, 2014).
Mewujudkan Visi dan Misi Organisasi sebagai
Fokus Utama Pelaksanaan Kegiatan Organisasi
Dalam
melakukan
komunikasi
secara
langsung tatap muka, komunikator memilih pesan
yang akan disampaikan kepada komunikan dan
dapat menyesuaikan isi pesan tersebut dengan
gagasan yang akan disampaikan. Hal yang serupa
juga dilakukan oleh direktur dan pejabat di tingkat
manajerial Direktorat PA dalam melakukan
komunikasi
dengan
bawahannya,
ketika
mengadakan rapat atau pertemuan rutin dalam
organisasi. Informan 1 menyampaikan bahwa
penting bagi seluruh pegawai di Direktorat PA, dari
kepala subdit sampai dengan pelaksana, untuk
mengetahui dan memahami bahwa Direktorat PA

sebagai bagian dari Kementerian Keuangan
memiliki tugas utama dari Menteri Keuangan dan
Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menjaga
pelaksanaan APBN. Dengan tugas utama tersebut,
Direktorat PA memegang peranan yang strategis
dalam
siklus
pelaksanaan
anggaran
Kementerian/Lembaga yang kemudian dijabarkan
dalam visi dan misi organisasi, yaitu strategi untuk
mencapai visi dan misi organisasi tersebut di
antaranya adalah dengan program monitoring dan
evaluasi pelaksaaan anggaran yang diwujudkan
dalam pelaksanaan kegiatan SR dan EPA K/L.
Untuk mencapai pemahaman bersama atas
visi dan misi organisasi, direktur mengharapkan
seluruh pegawai Direktorat PA harus berkapasitas,
berpandangan, dan berpersepsi yang sama
mengenai visi dan misi direktorat serta
mengetahui strategi yang bisa dilakukan untuk
melaksanakan tugas-tugas yang ada di Direktorat
PA. Persepsi atau cara pandang yang sama
terhadap visi dan misi organisasi oleh anggota
organisasi merupakan salah satu faktor utama bagi
organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan
persepsi yang sama terhadap visi dan misi
Direktorat PA, semua pegawai Direktorat PA
diharapkan untuk menerapkan dan mewujudkan
visi dan misi tersebut dalam pelaksanaan tugas dan
operasional direktorat, termasuk di dalamnya
untuk kelancaran program monitoring dan
evaluasi pelaksanaan anggaran. Untuk itulah peran
strategi dalam komunikasi organisasi menjadi
penting karena komunikasi dalam organisasi
menurut Katz dan Kahn (dalam Muhammad, 2009)
merupakan arus informasi, pertukaran informasi
dan pemindahan arti dalam suatu organisasi.
Komunikasi organisasi dapat mengubah dan
memperbarui cara pandang bawahan terhadap
pelaksanaan kegiatan SR dan EPA K/L. Ini sesuai
dengan fungsi khusus dari komunikasi organisasi
(Liliweri, 2014: 374) yang antara lain agar
karyawan melibatkan diri ke dalam isu-isu
organisasi, lalu menerjemahkannya ke dalam
tindakan tertentu di bawah sebuah komando.
Pentingnya
peran
komunikasi
untuk
menyamakan persepsi terkait visi dan misi
organisasi disampaikan oleh informan 3, yang
menyatakan
bahwa
isi
pesan
yang
dikomunikasikan dan disampaikan kepada para
pegawai menjadi faktor utama dalam penyamaan
persepsi tersebut. Dengan isi pesan bahwa
pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan
yang strategis dan penting bagi pelaksanaan
anggaran Kementerian/Lembaga serta APBN,
pegawai akan menjadi lebih bersemangat dan
memiliki motivasi dalam menyelesaikan pekerjaan.
Pesan sebagai gagasan yang dinyatakan oleh
pengirim kepada orang lain (Liliweri, 2014) harus
dapat
menjadi
informasi
yang
dapat
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mengembangkan rasa memiliki tugas (sense of
mission) dari anggota organisasi. Selain isi pesan,
faktor komunikator yang menyampaikan pesan
juga menjadi penting. Komunikator, dalam hal ini
adalah pimpinan organisasi, memiliki peran dalam
komunikasi organisasi untuk menjelaskan serta
menjabarkan visi dan misi organisasi kepada
anggota organisasi. Di samping itu, informan 3 juga
menyampaikan bahwa seorang pimpinan juga
harus memberikan contoh nyata (leading by
example) kepada bawahan bagaimana menerapkan
dan mewujudkan visi dan misi tersebut dalam
pelaksanaan dan penyelesaian tugas organisasi.
Dengan begitu, para pegawai akan semakin merasa
yakin dengan pekerjaan dan tugas yang mereka
kerjakan, bahwa itu merupakan suatu hal yang
penting dan strategis untuk mencapai tujuan
organisasi.
Model komunikasi dua arah yang didapatkan
melalui komunikasi lisan secara tatap muka, yaitu
interaksi dan hubungan timbal balik antara
komunikator dan penerima pesan, sangat tepat
untuk memberikan pemahaman dan persepsi baru
terhadap suatu topik tertentu. Menurut Wilbur
Schramm (dalam Liliweri, 2014: 362) komunikasi
merupakan usaha membangun suatu makna yang
sama (commonness) antara komunikator dan
komunikan. Efektivitas komunikasi terjadi karena
komunikator dan penerima pesan memahami
makna pesan yang sama. Salah satu faktor yang
berperan untuk mencapai pemahaman makna yang
sama tersebut adalah kesamaan latar belakang
pengalaman dan kerangka pemikiran yang dimiliki
oleh komunikator dan komunikan (field of
experience and frame of reference). Semakin besar
perbedaan dalam latar belakang dan kerangka
pemikiran antara sumber dengan penerima pesan
maka akan semakin sedikit pesan yang dapat
diinterpretasi secara baik dan benar oleh penerima
pesan atau komunikan. Begitu juga sebaliknya,
dengan field of experience dan frame of reference
yang semakin mirip antara komunikator dan
komunikan, maka pesan yang dikirim komunikator
akan dimaknai dengan lebih baik dan benar oleh
komunikan.
Strategi komunikasi Direktorat PA, dengan
fokus isi pesan yang disampaikan adalah
mewujudkan visi dan misi organisasi, sesuai
dengan salah satu komponen yang dapat
menentukan keberhasilan strategi komunikasi
yang disampaikan oleh Smeltzer et al. (dalam
Humardani, 2014) yaitu the spesific content of the
message atau strategi pemilihan isi pesan. Strategi
dalam pemilihan isi pesan adalah bagaimana
seorang komunikator memilih simbol-simbol
untuk menyampaikan pemikirannya kepada
komunikan. Menurut Smeltzer et al. sebuah pesan
harus memiliki nilai atau makna yang penting tidak

hanya bagi komunikator tetapi juga bagi penerima
pesan. Jika penerima pesan merasa bahwa pesan
yang disampaikan tersebut penting, maka
komunikan
akan
menerima
pesan
yang
disampaikan oleh komunikator dan akan berusaha
untuk memahami pesan tersebut.
Pesan yang disampaikan kepada para pegawai
oleh direktur dan pejabat di tingkat manajerial
menekankan pada pentingnya visi dan misi yang
diemban oleh Direktorat PA dalam proses
pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga dan
pelaksanaan APBN, yang kemudian diwujudkan
salah satunya melalui program monitoring dan
evaluasi pelaksanaan anggaran dan dalam
praktiknya berupa pelaksanaan kegiatan SR dan
EPA K/L. Isi pesan tersebut disampaikan oleh
pimpinan pada setiap rapat atau pertemuan rutin
dalam internal organisasi, yang salah satunya
adalah rapat dalam rangka koordinasi pelaksanaan
kegiatan SR dan EPA K/L serta pada kegiatan
morning call. Hasil observasi peneliti pada saat
mengikuti kegiatan morning call menunjukkan
bahwa direktur juga menyampaikan pentingnya
fungsi dan peranan strategis Direktorat PA dalam
siklus pelaksanaan anggaran tersebut kepada para
kepala subdit dan kepala seksi ketika
menyampaikan informasi terkait current issue dan
arahan terkait pelaksanaan anggaran. Pentingnya
penjabaran visi dan misi dalam pelaksanaan
kegiatan sehari-hari organisasi akan semakin
dirasakan oleh pegawai jika pimpinan dan atasan
mereka juga mencerminkan visi dan misi tersebut
dalam penyelesaian pekerjaan. Hal ini disampaikan
oleh Gibbs dalam Liliweri (2014: 326) yang
mengidentifikasi salah satu dikotomi yang
menggambarkan bagaimana pendekatan seorang
manajer sehingga dapat menimbulkan reaksi atau
respon yang positif dari bawahan, yaitu kepastian
dan profesionalisme. Seorang pimpinan atau
manajer harus dapat menunjukkan kepastian
terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh
bawahannya, dan mendorong bawahan untuk
menampilkan perilaku pekerjaan yang profesional.
Dengan begitu para bawahan akan memiliki
kepastian dalam bekerja dan sesuai dengan teladan
yang diberikan oleh atasan atau pimpinannya.
Penyampaian pesan dari komunikator kepada
komunikan
tidak
hanya
memperhatikan
pentingnya isi pesan, tetapi juga harus diikuti
dengan kejelasan dari isi pesan yang disampaikan.
Dengan isi pesan yang jelas maka penerima pesan
akan lebih mudah memahami apa yang sebenarnya
dimaksud oleh komunikator melalui pesan
tersebut. Kejelasan dalam penyampaian isi pesan
oleh komunikator juga akan menghindari adanya
kemungkinan adanya salah penafsiran atau
misinterpretasi oleh penerima pesan. Untuk itu,
peran dari pimpinan dan pejabat di tingkat
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manajerial pada Direktorat PA menjadi penting,
sebagai komunikator yang selalu memberikan
informasi yang jelas dan komprehensif kepada
para pegawai terkait visi dan misi direktorat.
Dengan demikian, semua anggota organisasi akan
memiliki pemahaman dan persepsi yang sama
mengenai visi dan misi organisasi demi
tercapainya tujuan organisasi.
Menggabungkan antara Komunikasi Formal
dengan Informal untuk Koordinasi Internal
Hasil
observasi
selama
penelitian
menunjukkan bahwa Direktorat PA menggunakan
jalur komunikasi secara vertikal (downward
communication dan upward communication) dan
horizontal dalam penyelesaian pekerjaan di
internal organisasi. Pada jalur komunikasi vertikal
dan horizontal tersebut, jaringan komunikasi yang
digunakan lebih banyak secara formal, tetapi juga
dilengkapi dengan komunikasi secara informal.
Komunikasi secara formal yang dilakukan oleh
Direktur PA antara lain melalui kegiatan morning
call yang diadakan rutin satu kali dalam seminggu
yaitu setiap hari Senin yang diikuti oleh semua
kepala subdit dan kepala seksi. Selain kegiatan
morning call, direktur juga sering mengadakan
rapat rutin khusus dengan para kepala subdit
untuk membahas isu-isu pelaksanaan anggaran
yang bersifat kebijakan (policy) di tingkat
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
dan
Kementerian Keuangan serta permasalahan yang
sifatnya makro dalam pelaksanaan APBN. Rapat
atau pertemuan ini terkadang dilakukan secara
insidentil menyesuaikan dengan kebutuhan
organisasi
dalam
melakukan
koordinasi.
Komunikasi formal tersebut merupakan akibat dari
hubungan kerja dan jabatan yang terbentuk dari
struktur hierarkis organisasi Direktorat PA dimana
masing-masing anggota organisasi memiliki tugas
pokok dan fungsi yang telah ditetapkan
berdasarkan ketentuan atau peraturan tertentu.
Fungsi penting dari sistem komunikasi formal
disampaikan oleh Liliweri (1997: 294), bahwa
komunikasi formal terbentuk sebagai fasilitas
untuk mengkoordinasi kegiatan dan pembagian
kerja dalam organisasi. Komunikasi formal juga
memungkinkan anggota organisasi untuk dapat
mengurangi atau menekan waktu yang akan
terbuang atau kejenuhan dalam produksi,
mengeliminasi ketidaktentuan operasi pekerjaan,
termasuk tumpang tindihnya tugas dan fungsi,
serta pembaharuan menyeluruh yang berdampak
pada efektivitas dan efisiensi. Untuk itu, sistem
komunikasi formal menekankan pada dukungan
yang penuh dan kuat dari kekuasaan melalui
struktur dan hierarki, seperti kondisi yang ada di
Direktorat PA.

Informasi tentang penggunaan komunikasi
secara informal di Direktorat PA salah satunya
disampaikan
oleh
informan
1
dalam
wawancaranya, bahwa direktur memanfaatkan
komunikasi secara informal dalam melakukan
koordinasi dengan bawahannya untuk melengkapi
komunikasi formal. Komunikasi secara informal
dilakukan direktur dengan cara memanggil dan
mendatangi secara langsung kepala subdit atau
kepala seksi untuk membahas topik permasalahan
tertentu. Direktur menggunakan komunikasi
secara informal karena sudah lama mengenal
sebagian besar kepala subdit dan kepala seksi yang
ada di Direktorat PA serta sudah pernah bekerja
dalam satu unit kantor yang sama sebelum di
Direktorat PA. Selain karena sudah memiliki
hubungan personal, direktur juga melakukan
komunikasi secara informal jika topik pekerjaan
yang dibahas sifatnya sudah masuk ke level teknis,
yaitu dengan langsung memanggil atau mendatangi
kepala seksi dan pegawai di level pelaksana yang
dapat memberikan penjelasan terkait topik
pekerjaan tersebut. Informan 6 menyampaikan
bahwa direktur memang lebih menyukai
komunikasi secara berjenjang, tapi ada kalanya
direktur juga langsung mendatangi kepala seksi
untuk meminta informasi atau konfirmasi terkait
pekerjaan jika kepala subdit tidak ada di tempat
atau sedang bertugas di luar kantor.
Metode memanfaatkan komunikasi secara
informal juga dilakukan oleh pejabat di level
manajerial seperti kepala subdit dan kepala seksi.
Informan 2 dalam pernyataannya menyampaikan
bahwa dalam membangun hubungan kerja dengan
bawahan diperlukan juga komunikasi secara
informal dengan menempatkan diri sebagai teman,
bukan sebagai atasan mereka. Untuk semakin
meningkatkan rasa kesadaran pelaksana terhadap
kegiatan SR dan EPA K/L diperlukan peran dari
kepala seksi sebagai atasan langsung pelaksana
dalam menyampaikan pesan tersebut, dengan
komunikasi secara langsung dan memberi contoh
dalam pelaksanaan kegiatan. Sebagai kepala subdit,
informan mencoba untuk menempatkan diri
sebagai teman dalam aktivitas pekerjaan seharihari, dengan memanggil secara langsung pegawai
yang bersangkutan dan kemudian pegawai
tersebut diajak berbincang-bincang dalam suasana
yang nyaman. Ini dilakukan agar kepala subdit
lebih leluasa untuk menyampaikan pesan terkait
pelaksanaan kegiatan sehingga pegawai dapat
lebih mudah memahami dan memiliki persepsi
yang sama tentang pelaksanaan kegiatan SR dan
EPA K/L.
Penggunaan komunikasi secara formal sesuai
dengan karakteristik organisasi Direktorat PA yang
merupakan organisasi pemerintah yang terikat
dengan aturan dan birokrasi dalam kehidupan
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berorganisasi, yaitu pesan dan informasi mengalir
melalui jalur resmi yang ditentukan oleh hierarki
resmi organisasi atau oleh fungsi pekerjaan. Proses
komunikasi pada Direktorat PA mengikuti proses
komunikasi
organisasi
sebagaimana
yang
disampaikan oleh Liliweri (2014: 371) yaitu
mengikuti struktur organisasi dengan garis
komando, tanggung jawab, komunikasi yang
horizontal dan diagonal untuk mengakomodasi
hubungan antara pekerjaan yang secara fungsional
memerlukan koordinasi.
Dalam kehidupan
berorganisasi, Direktorat PA menggunakan
komunikasi secara formal dan komunikasi secara
informal untuk melengkapi komunikasi formal
tersebut. Penggunaan dua metode komunikasi
tersebut sejalan dengan yang strategi komunikasi
disampaikan oleh Smeltzer et al. (dalam
Humardani, 2014) bahwa salah satu komponen
keberhasilan
strategi
komunikasi
adalah
lingkungan tempat terjadinya komunikasi (the
environment in which it occurs). Dalam strategi
komunikasi
tersebut,
komunikator
harus
memperhatikan apakah komunikasi yang terjadi
melibatkan situasi formal atau non formal dan
bagaimana suasana yang tercipta dalam
komunikasi tersebut. Penggunaan komunikasi
formal bertujuan untuk mencapai salah satu fungsi
utama dari komunikasi yaitu sebagai fungsi
informasi, dimana sumber atau pengirim
menyebarluaskan informasi agar dapat diketahui
penerima (Liliweri, 2014: 364). Fungsi berikutnya
adalah
fungsi
mendidik
yaitu
sumber
menyebarluaskan
informasi
dalam
rangka
mendidik atau mengubah struktur pengetahuan
penerima, serta fungsi instruksi, yaitu sumber
memberikan instruksi agar dilaksanakan penerima
pesan.
Di lain pihak, penggunaan komunikasi
informal dapat membantu menerjemahkan
pengarahan atau instruksi pimpinan ke dalam
bahasa yang lebih mudah dipahami oleh karyawan
atau anggota organisasi. Menurut Liliweri (2014),
terdapat enam fungsi dari jaringan komunikasi
informal yaitu memberikan konfirmasi atau
penjelasan
tambahan,
memperluas
pesan,
mencatat informasi, mempertentangkan informasi,
membagi informasi lebih luas, dan melengkapi
komunikasi formal. Direktur dan kepala subdit
menggunakan komunikasi informal kepada
bawahan untuk membahas topik permasalahan
tertentu dengan lebih personal. Selain itu,
komunikasi informal dapat menciptakan suasana
yang lebih nyaman bagi komunikator untuk
menyampaikan pesan dan gagasan tertentu kepada
penerima pesan.
Suasana yang tercipta dalam proses
komunikasi menurut Smeltzer et al. (1991) penting
untuk diperhatikan karena situasi yang tercipta

pada
saat
terjadinya
komunikasi
akan
mempengaruhi penyampaian umpan balik oleh
penerima pesan. Dalam suasana formal, seseorang
akan
cenderung
merasa
enggan
untuk
menyampaikan pertanyaan atau ketidaksetujuan
kepada komunikator. Sebaliknya, dalam suasana
non formal, seseorang akan merasa lebih nyaman
untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan
suasana yang lebih akrab, penerima pesan akan
lebih mudah dalam mengekspresikan perasaannya
sehingga umpan balik kemungkinan akan lebih
banyak diterima oleh komunikator. Pada
Direktorat PA, penggunaan komunikasi informal
lebih banyak tergantung pada faktor suasana yang
tercipta pada saat terjadinya proses komunikasi.
Ini karena komunikasi dan koordinasi yang terjadi
di Direktorat PA hampir seluruhnya terjadi dalam
lingkungan kantor sehingga situasi dan suasana
yang timbul pada saat komunikasi menjadi penting
untuk mencapai komunikasi yang efektif. Untuk
komunikasi yang dilakukan direktur dengan
memanggil atau mendatangi bawahan secara
langsung, komunikasi tersebut bersifat semi
informal karena walaupun komunikasi tersebut
dilakukan di luar forum resmi seperti rapat, tetapi
suasana yang tercipta tidak sepenuhnya santai dan
bebas karena masih berada dalam lingkungan
kantor tempat bekerja.
4.2. Strategi Komunikasi Eksternal
Publik eksternal adalah sasaran komunikan
eksternal dari organisasi dengan tujuan untuk
menciptakan dan memelihara goodwill serta saling
pengertian antara organisasi dengan publik
melalui komunikasi. Pihak eksternal utama yang
dimiliki Direktorat PA dalam program monitoring
dan evaluasi pelaksanaan anggaran adalah
Kementerian/Lembaga yang diwakili oleh pejabat
atau pegawai yang hadir pada saat pelaksanaan
kegiatan SR dan EPA K/L. Hasil penelitian
menunjukkan beberapa strategi komunikasi
eksternal yang dilakukan oleh Direktorat PA pada
program monitoring dan evaluasi pelaksanaan
anggaran.
Menyesuaikan Isi Pesan dan Materi yang
disampaikan
dengan
Karakteristik
dan
Kebutuhan Pihak Eksternal
Pesan dalam konteks komunikasi organisasi
merupakan unsur yang sangat penting, dimana
komunikasi
organisasi
merupakan
suatu
pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unitunit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu
organisasi tertentu (Pace & Faules, 2015: 31).
Penafsiran pesan yang terjadi merupakan aktivitas
dari setiap individu yang ada di dalam organisasi
karena organisasi merupakan komposisi dari
sejumlah orang yang menduduki posisi atau
peranan tertentu dan di antara individu tersebut
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saling terjadi pertukaran pesan dan makna
(Muhammad: 2009). Penafsiran isi pesan yang
disampaikan dalam komunikasi organisasi tidak
hanya terbatas pada komunikasi internal, tetapi
juga terjadi pada komunikasi eksternal, yaitu pihak
yang berperan sebagai komunikator adalah
Direktorat PA dan komunikan adalah perwakilan
Kementerian/Lembaga yang hadir pada kegiatan
SR dan EPA K/L. Isi pesan dan materi informasi
yang
disampaikan
kepada
perwakilan
Kementerian/Lembaga pada saat pelaksanaan
kegiatan SR dan EPA K/L merupakan hal yang
penting untuk diperhatikan oleh Direktorat PA
sebagai penyelenggara kegiatan.

pihak eksternal tersebut kemudian diulangi lagi
oleh kepala seksi ketika menyampaikan materi
pendahuluan laporan hasil evaluasi. Pernyataan
informan 8 tersebut dibenarkan oleh informan 4
dalam wawancara dengan peneliti, bahwa
pelaksanaan rapat evaluasi tersebut diawali
dengan kepala seksi menyampaikan informasi
kepada perwakilan Kementerian/Lembaga bahwa
hasil dari kegiatan SR dan EPA K/L ini akan
dijadikan bahan masukan dalam trilateral meeting
(pertemuan tiga pihak) yang membahas tentang
APBN dan APBN-Perubahan, sehingga kegiatan ini
memiliki manfaat untuk perbaikan pengelolaan
anggaran Kementerian/Lembaga.

Dalam wawancara, informan 2 menyatakan
bahwa Direktorat PA harus dapat mengemas
sedemikian rupa pesan yang disampaikan kepada
pihak eksternal, bahwa Direktorat PA memiliki
posisi dan kedudukan yang sejajar dengan
perwakilan
Kementerian/Lembaga
serta
merupakan partner dan rekan kerja yang memiliki
kepentingan yang sama untuk pengelolaan
anggaran Kementerian/Lembaga yang lebih baik
lagi. Dengan isi pesan yang dikemas dengan baik,
Direktorat PA ingin mengubah paradigma lama
bahwa Direktorat PA sebagai perwakilan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan memiliki kedudukan dan kewenangan di
atas
Kementerian/Lembaga.
Persepsi
dari
Kementerian/Lembaga diharapkan dapat berubah
dengan kesan positif yang diberikan oleh
Direktorat PA sehingga pelaksanaan kegiatan SR
dan EPA K/L akan berjalan lebih lancar. Pihak
eksternal akan merasa lebih nyaman dalam
melakukan diskusi dengan perwakilan Direktorat
PA sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan SR
dan EPA K/L yaitu untuk memperoleh informasiinformasi
penting
terkait
permasalahan
pelaksanaan anggaran serta mencari solusi
bersama atas permasalahan tersebut dapat lebih
mudah tercapai.

Untuk kejelasan materi yang disampaikan
pada saat pemaparan hasil laporan evaluasi kepada
pihak
eksternal,
Direktorat
PA
juga
memperhatikan kebutuhan dari pihak eksternal
dan menyesuaikan isi laporan dengan karakteristik
dari
masing-masing
Kementerian/Lembaga.
Istilah-istilah dan bahasa yang digunakan dalam isi
materi bahan presentasi merupakan istilah dan
bahasa yang sudah familiar bagi para perwakilan
Kementerian/Lembaga karena sesuai dengan
bidang pekerjaan masing-masing perwakilan yang
diundang yaitu dari unit Biro Perencanaan, Biro
Keuangan,
dan
Inspektorat
Jenderal
di
Kementerian/Lembaga. Hal ini terlihat dari
tanggapan informan 9 sebagai pihak eksternal
ketika ditanya mengenai materi yang disampaikan
oleh pihak Direktorat PA pada saat pelaksanaan
kegiatan. Tanggapan informan 9 memperlihatkan
bahwa perwakilan Kementerian/Lembaga sudah
familiar dengan istilah-istilah yang digunakan
dalam isi laporan hasil evaluasi SR dan EPA K/L
seperti “inefisiensi yang tinggi”, “einmalig”,
“duplikasi” dan “satker”. Penggunaan bahasa dan
istilah yang sudah dikenal oleh pihak eksternal
akan membuat pelaksanaan kegiatan berjalan
dengan lebih lancar karena pihak perwakilan
Kementerian/Lembaga memahami data-data yang
disampaikan pada saat pemaparan hasil laporan
evaluasi, sehingga feedback atau umpan balik dapat
langsung diberikan kepada pihak Direktorat PA.

Selain bagaimana cara mengemas pesan,
informan 2 juga menyatakan bahwa cara
menyampaikan pesan kepada pihak eksternal juga
harus jelas, misalnya melalui kalimat bahwa
pelaksanaan kegiatan SR dan EPA K/L oleh
Direktorat PA ini bertujuan untuk membantu
memperbaiki
pengelolaan
anggaran
Kementerian/Lembaga, tidak bermaksud untuk
memberikan penilaian yang buruk terhadap
pengelolaan anggaran yang telah dilakukan selama
ini. Hal yang senada juga disampaikan oleh
informan 8, yang menyatakan bahwa kepala subdit
ketika membuka kegiatan rapat evaluasi
menyampaikan pentingnya pelaksanaan program
monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
yang diwujudkan melalui kegiatan SR dan EPA K/L.
Pesan yang disampaikan kepala subdit kepada

Faktor isi pesan dan materi yang disampaikan
kepada pihak eksternal juga bergantung pada siapa
komunikator yang menyampaikan pesan tersebut.
Hal ini disampaikan informan 3, bahwa dalam
pelaksanaan rapat atau pertemuan yang dihadiri
oleh pejabat eselon dua sebagai perwakilan
Kementerian/Lembaga maka direktur akan
mengupayakan untuk hadir dalam rapat tersebut.
Istilah yang digunakan oleh informan adalah
“nguwongke atau mengorangkan” perwakilan dari
pihak eksternal, dengan tujuan agar pihak
eksternal merasa dihargai atas kesediaannya untuk
datang dan hadir dalam kegiatan tersebut. Alasan
lainnya adalah agar pelaksanaan rapat tersebut
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dapat berjalan dengan lancar dan terjadi kesamaan
persepsi di antara peserta rapat dalam memahami
topik permasalahan yang dibahas, ini karena
peserta rapat yang hadir memiliki jabatan dan
posisi yang setara sehingga frame of reference dan
field of experience yang dimiliki akan semakin
mirip.
Hasil observasi peneliti pada saat mengikuti
salah satu kegiatan rapat konfirmasi dan evaluasi
hasil SR dan EPA K/L menunjukkan bahwa kepala
subdit selalu berusaha untuk dapat menghadiri
rapat tersebut. Kepala subdit biasanya berperan
untuk menutup acara rapat atau membuka rapat
dengan memberikan semacam sambutan sebelum
diserahkan kepada masing-masing kepala seksi
untuk melanjutkan jalannya rapat tersebut. Setiap
membuka dan menutup acara rapat, kepala subdit
sering menyelipkan pesan tentang pentingnya
program monitoring dan evaluasi pelaksanaan
anggaran kepada pihak eksternal. Pesan tentang
penting dan strategisnya pelaksanaan kegiatan SR
dan EPA K/L juga disampaikan oleh kepala seksi
sebelum memaparkan hasil laporan evaluasi.
Memanfaatkan Sarana Media yang Beragam
dalam Berkomunikasi dengan Pihak Eksternal
Direktorat PA dalam penyelenggaraan
kegiatan SR dan EPA K/L menggunakan kombinasi
beberapa saluran komunikasi yang ditujukan tidak
hanya untuk internal organisasi, tetapi juga kepada
pihak eksternal. Komunikasi secara langsung dan
tatap muka digunakan untuk menyampaikan isi
materi hasil laporan SR dan EPA K/L kepada
perwakilan
Kementerian/Lembaga,
yang
digabungkan dengan penggunaan media teknologi
seperti slide presentasi dari aplikasi PowerPoint.
Dalam rangka komunikasi dan koordinasi dengan
pihak eksternal, Direktorat PA juga menggunakan
sarana media elektronik seperti telepon, e-mail,
dan aplikasi WhatsApp Messenger.
Dari hasil wawancara dengan informan 3
dapat diketahui informasi terkait komunikasi yang
dilakukan pada saat rapat evaluasi pelaksanaan
anggaran dengan pihak eksternal. Pertama adalah
penggunaan komunikasi secara lisan tatap muka
pada saat menyampaikan materi laporan dan
diskusi untuk membahas hasil laporan. Metode
komunikasi ini efektif untuk mendapatkan respon
informasi dari pihak eksternal terhadap hasil
laporan SR dan EPA K/L yang telah disusun oleh
Direktorat PA. Respon dan feedback dari pihak
eksternal tersebut disampaikan secara langsung
(direct communication) kepada pihak Direktorat
PA, dengan mengkonfirmasi hasil temuan yang
ditampilkan dalam laporan tersebut apakah benar
atau tidak. Informasi kedua adalah penggunaan
media slide presentasi dari aplikasi PowerPoint
untuk menunjang penjelasan laporan SR dan EPA

K/L yang disampaikan Direktorat PA kepada
perwakilan
Kementerian/Lembaga.
Pihak
Direktorat PA menampilkan snapshot atau cuplikan
dari hasil temuan dan laporan serta norma-norma
yang menjadi dasar dalam melakukan evaluasi
serta detail dari RKAKL (Rencana Kerja Anggaran
Kementerian dan Lembaga) yang telah dievaluasi
oleh Direktorat PA. Snapshot tersebut digunakan
sebagai alat bantu visual dalam menjelaskan hasil
temuan dan laporan evaluasi kepada pihak
eksternal, dengan tujuan agar pihak eksternal
dapat lebih jelas memahami materi yang
disampaikan oleh Direktorat PA dibandingkan jika
hanya menggunakan komunikasi secara lisan saja.
Penggunaan media elektronik seperti slide
presentasi dalam pertukaran informasi bertujuan
untuk mengalihkan pesan tertulis secara tepat,
hemat, dan murah (Liliweri, 2014). Ruliana (2014:
172) juga menyampaikan bahwa peranan teknologi
informasi dalam organisasi modern antara lain
adalah berfungsi sebagai sarana atau media bagi
individu organisasi dalam berkomunikasi dan
berinteraksi.
Dalam
melakukan
komunikasi
untuk
koordinasi pada pelaksanaan kegiatan SR dan EPA
K/L dengan pihak eksternal, Direktorat PA
memanfaatkan beberapa jenis media elektronik
lain speperti disampaikan informan 8 yang
menyatakan bahwa selain memanfaatkan unit tata
usaha persuratan yang ada di kantor untuk
mengirim surat undangan pelaksanaan kegiatan SR
dan EPA K/L, Direktorat PA juga menyampaikan
surat undangan tersebut melalui sarana e-mail
dalam bentuk softcopy, kepada salah satu contact
person Kementerian/Lembaga di unit yang
informan kenal dengan baik, seperti Biro
Keuangan. Untuk undangan yang ditujukan ke
bagian lain yaitu Biro Perencanaan dan Inspektorat
Jenderal, informan meminta bantuan Biro
Keuangan untuk mengirimkan undangan tersebut.
Kemudian untuk konfirmasi kehadiran peserta
rapat SR dan EPA K/L, komunikasi dilakukan
dengan menggunakan sarana telepon.
Metode koordinasi tersebut dipilih dengan
pertimbangan
untuk
mempercepat
proses
administrasi surat undangan tersebut di bagian
persuratan masing-masing Kementerian/Lembaga
dan cara koordinasi ini ternyata juga dilakukan
oleh subdit lain di Direktorat PA seperti yang
dinyatakan oleh informan 4. Menanggapi
penggunaan metode oleh pihak Direktorat PA
tersebut, informan 9 yang merupakan perwakilan
Kementerian/Lembaga menyampaikan bahwa
selain e-mail dan telepon, komunikasi untuk
koordinasi dengan Direktorat PA juga dilakukan
dengan
menggunakan
aplikasi
WhatsApp
Messenger. Dalam wawancaranya, informan 9
memperlihatkan bahwa pihak eksternal tidak
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berkeberatan dengan metode yang digunakan oleh
Direktorat PA. Penyampaian undangan melalui email dirasa akan mempercepat proses pengurusan
administrasi
surat
tersebut
di
pihak
Kementerian/Lembaga karena informan juga
menyampaikan bahwa hanya terdapat jeda waktu
satu minggu dari saat undangan diterima sampai
dengan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian,
lebih baik jika memang undangan tersebut
diterima lebih cepat oleh pihak eksternal.
Penggunaan aplikasi WhatsApp Messenger juga
semakin memudahkan bagi pihak eksternal untuk
melakukan koordinasi dengan Direktorat PA.
Penggunaan berbagai macam kombinasi media
komunikasi tersebut di atas bagi Direktorat PA
sangat membantu untuk kelancaran jalannya
pelaksanaan program monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran dengan pihak eksternal,
baik pada tahap koordinasi awal maupun pada saat
pelaksanaan kegiatan SR dan EPA K/L.
Jika diperhatikan, strategi yang digunakan
Direktorat PA dengan memanfaatkan gabungan
berbagai saluran media dalam berkomunikasi
dengan pihak eksternal dalam kegiatan SR dan EPA
K/L sesuai dengan komponen-komponen yang
dapat
menentukan
keberhasilan
strategi
komunikasi sebagaimana yang disampaikan oleh
Smeltzer et al. (dalam Humardani, 2014) yaitu the
spesific content of the message (strategi pemilihan
isu pesan) dan the message’s channel (strategi
pemilihan saluran/media komunikasi). Strategi
komunikasi Direktorat PA yaitu menyesuaikan isi
materi dan pesan yang disampaikan dengan
karakteristik dan kebutuhan pihak eksternal
sejalan dengan strategi pemilihan isi pesan dimana
komunikator memilih simbol-simbol tertentu
untuk menyampaikan pemikiran dan gagasannya
kepada penerima pesan. Hal ini dilakukan
Direktorat PA dengan mengemas pesan dan
gagasan yang disampaikan kepada pihak eksternal
bahwa posisi Direktorat PA sebagai perwakilan
dari Kementerian Keuangan adalah sejajar dengan
kedudukan
dari
perwakilan
Kementerian/
Lembaga, bahwa Direktorat PA dan Kementerian/
Lembaga memiliki kepentingan yang sama dalam
perbaikan pengelolaan anggaran. Strategi lain yang
dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan
kegiatan adalah dengan mengusahakan para
pejabat eselon dua dan tiga untuk dapat hadir
dalam rapat konfirmasi hasil laporan evaluasi. Hal
tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas
kehadiran Kementerian/Lembaga dalam kegiatan
SR dan EPA K/L, dan juga untuk memperlihatkan
bahwa kegiatan tersebut memang merupakan
kegiatan yang penting bagi Direktorat PA dan
Kementerian/Lembaga.
Menurut Smeltzer et al. seorang komunikator
harus memperhatikan tingkat pentingnya isi suatu

pesan ketika akan menentukan pesan mana yang
akan disampaikan kepada penerima pesan. Sebuah
pesan harus memiliki nilai atau makna yang
penting tidak hanya bagi komunikator tetapi juga
bagi penerima pesan. Jika penerima pesan merasa
bahwa pesan yang disampaikan tersebut penting,
maka penerima pesan akan menerima pesan yang
disampaikan oleh komunikator dan akan berusaha
untuk memahami pesan tersebut. Pihak Direktorat
PA menerapkan strategi yang disampaikan
Smeltzer et al. tersebut dengan menghadirkan
pejabat eselon dua dan eselon tiga pada saat
pelaksanaan kegiatan, untuk menyampaikan pesan
pentingnya pelaksanaan kegiatan SR dan EPA K/L
ini kepada perwakilan Kementerian/Lembaga.
Kepala
seksi
juga
berperan
dalam
mengkomunikasikan pesan tersebut kepada pihak
eksternal melalui cara penyajian materi dengan
menyampaikan manfaat dan kegunaan dari hasil
laporan SR dan EPA K/L bagi perbaikan
pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan.
Selain pentingnya sebuah pesan, faktor lain
yang harus diperhatikan oleh komunikator dalam
memilih sebuah pesan adalah kejelasan dari pesan
yang akan disampaikan. Smeltzer et al. menyatakan
dengan isi pesan yang jelas, maka komunikan akan
lebih mudah memahami apa yang sebenarnya
dimaksud oleh komunikator melalui pesan
tersebut. Selain itu, kemungkinan adanya salah
penafsiran atau misinterpretasi dapat dihindari
dengan penyampaian isi pesan yang jelas. Untuk
memperjelas penyampaian hasil laporan SR dan
EPA K/L kepada pihak eksternal, Direktorat PA
menggunakan metode komunikasi secara lisan
tatap muka yang ditunjang dengan penggunaan
media slide presentasi. Komunikasi secara lisan
tatap muka dilakukan agar pihak eksternal dapat
langsung memberikan respon umpan balik
terhadap informasi yang disampaikan oleh
Direktorat PA, termasuk di dalamnya perwakilan
Kementerian/Lembaga dapat meminta penjelasan
lebih lanjut jika dirasa masih ada pembahasan yang
masih belum dipahami. Menggunakan media slide
presentasi
juga
membantu
perwakilan
Kementerian/Lembaga dalam memahami materi
yang disampaikan oleh Direktorat PA, yaitu melalui
tampilan angka-angka hasil temuan evaluasi,
norma-norma yang digunakan dalam melakukan
evaluasi serta cuplikan temuan dari lembar kerja
anggaran di dalam slide presentasi.
Pengunaan media slide presentasi oleh
Direktorat PA untuk melengkapi komunikasi
secara lisan dalam penyampaian materi termasuk
dalam strategi pemilihan media komunikasi yang
disampaikan Smeltzer et al. (dalam Humardani,
2014), yaitu diperlukan strategi oleh sumber
dalam memilih media komunikasi yang tepat untuk
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menyampaikan pesan yang diinginkan kepada
komunikan. Pemilihan media tersebut dapat
dilakukan memanfaatkan media komunikasi yang
beragam ketika melakukan koordinasi dengan
pihak eksternal, yaitu dengan melakukan
penggabungan berbagai macam media komunikasi
yang tersedia di Direktorat PA.
Metode komunikasi yang dipilih pertama
tentu saja adalah komunikasi secara lisan tatap
muka yang diwujudkan dalam setting kegiatan
rapat dan diskusi, dimana terjadi interaksi
langsung antara Direktorat PA dengan pihak
eksternal dan adanya umpan balik yang dapat
langsung diterima oleh Direktorat PA terkait
pelaksanaan kegiatan SR dan EPA K/L. Cara
berkomunikasi secara lisan, menurut Liliweri
(2014: 376) memudahkan pemahaman bersama
antara dua pihak yang sedang berkomunikasi
karena antara komunikator dan komunikan dapat
langsung merespon informasi secara verbal
maupun non verbal. Dua pihak tersebut dapat
secara langsung menanyakan kembali pesan, jika
pesan yang dikirimkan dan diterima belum
dipahami dan dimengerti sepenuhnya
Untuk melakukan koordinasi dengan pihak
eksternal, Direktorat PA menggunakan berbagai
macam media komunikasi yang tersedia yaitu surat
undangan resmi yang dilengkapi dengan
pemanfaatan e-mail, telepon, dan aplikasi
WhatsApp Messenger yang akan mempercepat
proses komunikasi dan koordinasi antara
Direktorat PA dengan pihak eksternal. Apalagi,
dengan jadwal pelaksanaan kegiatan SR dan EPA
K/L tahun ini yang dilaksanakan lebih awal
dibandingkan
tahun
sebelumnya.
Semakin
beragamnya saluran komunikasi yang dapat
dimanfaatkan oleh Direktorat PA sebagai
komunikator untuk menyampaikan pesan kepada
penerima pesan, sangat membantu kelancaran
koordinasi dengan pihak eksternal tersebut.
Menanggapi strategi komunikasi yang telah
dilakukan oleh Direktorat PA pada program
monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran,
informan 9 sebagai salah satu perwakilan
Kementerian/Lembaga sebagai pihak eksternal
memberikan apresiasi dengan menyatakan bahwa
koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin
selama ini dengan Direktorat PA sudah berjalan
dengan baik. Informan dalam wawancaranya juga
terlihat sudah cukup memahami materi yang
disampaikan oleh Direkorat PA serta memiliki
persepsi yang diharapkan oleh Direktorat PA
bahwa kegiatan tersebut bermanfaat bagi
perbaikan pengelolaan anggaran Kementerian/
Lembaga. Informan juga menyatakan program
monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
tersebut merupakan hal yang penting dan bahwa

kegiatan SR dan EPA K/L dibutuhkan oleh
Kementerian/Lembaga sebagai bahan evaluasi
anggaran mereka secara internal.
4.3. Hambatan Komunikasi Internal
Hambatan komunikasi terjadi pada penerapan
strategi komunikasi yang dilakukan oleh Direktorat
PA dalam pelaksanaan program monitoring dan
evaluasi pelaksanaan anggaran. Sumber dari
hambatan komunikasi tersebut dapat berasal dari
internal maupun eksternal organisasi Direktorat
PA. Adanya perbedaan pemahaman atau persepsi
tentang pelaksanaan kegiatan hingga tidak adanya
umpan balik dari pihak eksternal merupakan
hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Direktorat
PA yang dapat mempengaruhi implementasi
strategi komunikasi Direktorat PA dalam
pelaksanaan program monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran.
Perbedaan Persepsi antara Pimpinan
Bawahan terhadap Pelaksanaan Kegiatan

dan

Dari hasil observasi di lapangan dan hasil
wawancara dengan beberapa informan, peneliti
mendapatkan temuan bahwa masih terdapat
perbedaan dalam menyikapi pesan yang ingin
disampaikan para pimpinan terkait pelaksanaan
program monitoring dan evaluasi pelaksanaan
anggaran sebagai salah satu unsur yang penting
untuk mencapai visi dan misi organisasi Direktorat
PA. Masih terdapat pelaksana yang memiliki
pemahaman yang berbeda dengan pemikiran
pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan SR dan EPA
K/L yang merupakan perwujudan dari program
monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran,
seperti hasil wawancara dengan informan 8. Dalam
wawancaranya, informan 8 yang merupakan
pegawai pelaksana menyampaikan pandangannya
bahwa direktur sebagai pimpinan organisasi
memberikan kesan bahwa kegiatan SR dan EPA
K/L hanya merupakan kegiatan yang tidak
memiliki perbedaan dari kegiatan lain yang ada di
Direktorat PA. Selain itu, pemahaman tentang
penjabaran visi dan misi organisasi sebagaimana
yang dimaksudkan oleh Direktur PA masih belum
dimiliki oleh informan tersebut. Hal yang senada
juga terlihat dari penyataan pegawai lain yaitu
informan 7 yang menyampaikan bahwa dirinya
sebagai pelaksana melihat bahwa pelaksanaan
kegiatan SR masih belum memberikan efek yang
siginifikan dalam proses pelaksanaan anggaran
Kementerian/Lembaga karena hasil laporan SR
yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh
instansi lain yang terkait.
Penyataan kedua pelaksana di atas
bertentangan dengan pernyataan Direktur PA
dalam wawancara yang menyatakan bahwa
Direktorat PA memiliki peran dan fungsi yang
strategis dalam menjaga pelaksanaan APBN yang
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diwujudkan salah satunya dengan pelaksanaan
kegiatan SR dan EPA K/L. Adanya perbedaan
persepsi tersebut menandakan pesan direktur
tentang pencapaian visi dan misi organisasi tidak
sampai kepada bawahan yaitu pelaksana. Faktor
lain yang menjadi penyebab adanya perbedaan
pandangan terhadap pelaksanaan kegiatan SR dan
EPA K/L disampaikan oleh informan 4 yang
memberikan infomasi bahwa dirinya sebagai
kepala seksi merasa bahwa pegawai di level
pelaksana
seharusnya
sudah
mengetahui
pentingnya pelaksanaan kegiatan SR dan EPA K/L.
Permasalahan yang muncul adalah terdapat
pelaksana yang ketika menyelesaikan suatu tugas
atau pekerjaan tidak melihat latar belakang dari
pekerjaan tesebut, tetapi lebih melihat kepada
beban kerja yang harus mereka selesaikan. Ini
menyebabkan pelaksana lebih concern terhadap
bagaimana menyelesaikan pekerjaan mereka,
bahwa penyelesaian pekerjaan hanya sebatas
untuk memenuhi kewajiban sebagai pegawai, dan
kurang memperhatikan apa manfaat dan
pentingnya hasil pekerjaan yang dihasilkan. Tidak
mengetahui apa pentingnya pekerjaan yang
dilakukan juga dapat menurunkan motivasi dari
pegawai yang melakukan pekerjaan, seperti
pernyataan Herzberg (dalam Ruliana, 2014) terkait
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi
dalam organisasi di antaranya adalah tanggung
jawab, pekerjaan itu sendiri, dan potensi bagi
pertumbuhan pribadi. Bila faktor ini tidak ada di
tempat kerja maka karyawan akan kekurangan
motivasi, tetapi tidak berarti tidak puas dengan
pekerjaan mereka.
Terbatasnya Sharing Informasi dari Pihak
Manajemen kepada Bawahan
Pelaksana sebagai pegawai memerlukan
informasi dari pimpinan organisasi, seperti yang
dinyatakan Pace dan Faules (2015) bahwa para
pegawai di seluruh tingkat dalam organisasi
merasa perlu untuk diberi informasi. Pada
Direktorat PA, penyampaian informasi mengenai
arahan-arahan dan kebijakan terkait pelaksanaan
anggaran dan tupoksi organisasi lebih sering
dilakukan direktur kepada kepala subdit dan
kepala seksi sedangkan komunikasi yang dilakukan
direktur langsung kepada para pelaksana jarang
terjadi karena hanya bersifat insidental. Disinilah
peran kepala subdit dan kepala seksi menjadi
penting untuk dapat menyampaikan kembali apa
saja instruksi, informasi, dan arahan dari direktur
kepada pegawai pelaksana. Permasalahan muncul
ketika kepala subdit tidak menyampaikan secara
utuh informasi tersebut sehingga pelaksana tidak
sepenuhnya memahami latar belakang dari
kebijakan yang dikeluarkan oleh direktur, seperti
yang dinyatakan informan 7 ketika ditanya terkait
penjelasan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan

SR dan EPA K/L yang disampaikan oleh kepala
subdit. Informan 7 menyampaikan bahwa kepala
subdit tidak memberikan penjelasan terkait
perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dan hanya
langsung menyampaikan jadwal yang baru sesuai
nota dinas serta instruksi agar pekerjaan tersebut
harus cepat diselesaikan. Tidak adanya penjelasan
tersebut membuat pelaksana merasa kalau
kegiatan tersebut dilaksanakan secara mendadak
sehingga berpengaruh terhadap hasil laporan SR
dan EPA K/L yang tidak maksimal. Terbatasnya
sharing informasi juga dapat terjadi karena adanya
dua jenjang komunikasi pada pejabat di level
manajerial yang menyebabkan informasi yang
bersumber dari direktur sudah melalui dua kali
penyaringan terlebih dahulu sebelum sampai
kepada pelaksana. Ini menyebabkan pesan atau
informasi tersebut memiliki kemungkinan untuk
mengalami perubahan makna, baik itu disebabkan
oleh penambahan ataupun pengurangan informasi.
Dari hasil wawancara dengan informan 8
diketahui
terdapat
kemungkinan
adanya
perubahan makna pesan atau informasi dari
direktur ketika pesan tersebut disampaikan oleh
kepala subdit kepada kepala seksi, dan dari kepala
seksi kepada pelaksana. Dalam proses jalannya
informasi dari atas ke bawah tersebut, dapat
terjadi miskomunikasi di antara pejabat di level
manajerial yang menyebabkan pelaksana dalam
satu unit yang sama dapat menerima instruksi
yang berbeda sehingga membuat hasil pekerjaan
yang dihasilkan juga berbeda. Kemungkinan
terjadinya perbedaan informasi tersebut menjadi
semakin besar jika terdapat perbedaan juga dalam
memaknai pesan tersebut oleh para pejabat di level
manajerial. Proses mengalirnya informasi dari
pimpinan kepada bawahan merupakan akivitas
yang sulit dan berkesinambungan. Pace dan Faules
(2015: 186) menyampaikan bahwa pemilihan cara
menyediakan informasi tidak hanya mencakup
pengeluaran sumber daya langsung keuangan,
tetapi juga sumber daya psikis dan emosional.
Gaya Kepemimpinan Atasan dalam Pelaksanaan
Kegiatan
Faktor lain yang dapat menjadi kendala dalam
pelaksanaan strategi komunikasi Direktorat PA
adalah gaya kepemimpinan dari atasan kepada
bawahan dalam organisasi. Hal tersebut terlihat
dari pernyataan yang disampaikan informan 8
yaitu terdapat pendapat dari pelaksana bahwa
sosok Direktur PA merupakan pimpinan yang
otoriter dan kurang dapat mengakomodasi
pendapat dari bawahan, terutama dari pelaksana,
terkait suatu pekerjaan atau pelaksanaan kegiatan.
Anggapan tersebut muncul di antaranya ketika
pelaksanaan kegiatan SR dan EPA K/L mengalami
perubahan jadwal, dimana perubahan jadwal
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pelaksanaan kegiatan tersebut dirasakan informan
8 sangat mendadak dan tanpa adanya diskusi
dahulu dengan pegawai di masing-masing Subdit
Pelaksanaan Anggaran sehingga dapat membuat
semangat bawahan menjadi menurun dalam
menyelesaikan pekerjaan.
Pendapat yang senada juga disampaikan oleh
informan 6 dalam wawancaranya, bahwa Direktur
PA dalam melakukan komunikasi dapat menjadi
sangat disiplin dan terkadang sangat keras ketika
menyampaikan arahan. Keras dalam artian nada
intonasi yang meninggi pada saat menyampaikan
arahan kepada bawahan seperti kepala subdit dan
kepala seksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan
kedua informan tersebut di atas diketahui bahwa
gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh
direktur tersebut membuat bawahan merasa
kurang nyaman dalam melaksanakan kegiatan atau
menyelesaikan
pekerjaan.
Pelaksana
melaksanakan tugasnya dengan dibayangi rasa
khawatir yang membuat pelaksana menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang
ditentukan, tetapi kualitas hasil pekerjaan kurang
maksimal, seperti yang disampaikan oleh informan
8 dalam wawancaranya dengan peneliti.
Gaya kepemimpinan yang kurang sesuai
dengan preferensi pelaksana tidak hanya
ditunjukkan oleh direktur, tetapi juga oleh pejabat
di level manajerial seperti kepala subdit. Terdapat
kepala subdit yang memfilter informasi yang
berasal dari direktur ketika disampaikan kepada
bawahan di unitnya masing-masing. Terkait
pelaksanaan kegiatan SR dan EPA K/L, informasi
latar belakang perubahan jadwal pelaksanaan
kegiatan tidak disampaikan oleh kepala subdit
kepada bawahan. Hal ini mengakibatkan motivasi
bawahan khususnya pelaksana dalam melaksanaan
kegiatan hanya sekedar untuk memenuhi perintah
yang disampaikan oleh atasan, tanpa ada
pemahaman
mengenai
pentingnya
jadwal
pelaksanaan kegiatan tersebut harus dimajukan
dari rencana sebelumnya. Temuan ini disampaikan
oleh informan 7, yang menyatakan bahwa
pekerjaan diselesaikan karena memang itu adalah
perintah atasan, tanpa memahami sepenuhnya
pentingnya
pengajuan
jadwal
pelaksanaan
kegiatan tersebut.
Hambatan atau kendala dalam komunikasi
secara internal yang dialami Direktorat PA sesuai
dengan hambatan dalam berkomunikasi yang
disampaikan oleh Ron Ludlow dan Fergus Panton
(1996: 13). Adanya perbedaan persepsi antara
atasan dan bawahan disebabkan oleh perceptual
distortion yaitu perbedaan dalam cara pandang dan
cara berpikir antara komunikator dan komunikan
pada saat proses komunikasi. Hal ini terlihat dari
perbedaan pernyataan yang diberikan oleh

pegawai di level pelaksana dengan pernyataan
direktur terkait pelaksanaan kegiatan SR dan EPA
K/L. Kendala berupa pembatasan dalam informasi
yang disampaikan oleh atasan kepada pelaksana
serta gaya kepemimpinan atasan yang tidak sesuai
dengan preferensi bawahan merupakan distorsi
yang disebabkan adanya status effect yaitu adanya
perbedaan status sosial di antara anggota
organisasi yang memiliki status yang lebih tinggi
dalam jenjang hierarki atau struktur organisasi
dibandingkan dengan anggota yang lain. Direktur
sebagai pimpinan tertinggi organisasi Direktorat
PA telah menentukan pola komunikasi dengan
bawahan melalui penjenjangan informasi yang
ternyata menyebabkan informasi yang mengalir ke
bawah terutama ke level pegawai pelaksana
menjadi tidak utuh. Hal tersebut disebabkan
adanya kepala subdit yang tidak sepenuhnya
menyampaikan informasi terkait pekerjaan kepada
bawahan. Tidak utuhnya informasi tersebut
berperan salah satunya dalam membuat hasil
pekerjaan dari bawahan menjadi tidak maksimal.
Pengaruh status effect juga terlihat dari gaya
kepemimpinan
direktur
dalam
memimpin
bawahan yang dianggap bawahan terkesan
otoriter. Direktur juga dianggap kurang dapat
mengakomodasi pendapat yang disampaikan oleh
bawahan, di sisi lain, mengharapkan bawahan
menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan
maksimal, tanpa memberikan penjelasan yang
memadai terkait pelaksanaan kegiatan. Gaya
kepemimpinan atasan yang terkesan otoriter serta
cara atasan dalam memberikan informasi kepada
bawahan juga disebabkan adanya cultural
differences antara atasan dan bawahan, yaitu
perbedaan dalam budaya, lingkungan, dan
pengalaman sosial yang membuat atasan memiliki
perbedaan dengan pelaksana dalam penyampaian
informasi serta dalam bersosialiasi dalam
organisasi. Sosok direktur dan kepala subdit
sebagai atasan memiliki pengalaman kerja yang
lebih lama daripada para bawahan serta telah
berada di lingkungan kerja yang beragam selama
menjadi pegawai. Pengalaman yang dimiliki
tersebut berkontribusi dalam bagaimana cara
direktur dan kepala subdit menjalankan perannya
sebagai atasan yang ternyata menjadikan adanya
perbedaan dalam cara atasan menyampaikan
informasi kepada bawahan serta dalam gaya
kepemimpinan ketika menjalankan pekerjaan.
Hambatan dalam organisasi tersebut juga
sesuai dengan gangguan komunikasi yang sering
muncul dalam komunikasi organisasi menurut
Warren R. Plunket dan Raymond F. Atner (dalam
Ruliana, 2014) yaitu gangguan komunikasi di
tingkatan manajemen (management level), bahwa
di dalam tingkatan manajemen organisasi dapat
terjadi penyampaian pesan atau informasi yang
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tidak sepenuhnya berlangsung dengan lancar, baik
ditinjau dari arah atau aliran informasi atau pola
komunikasi, baik secara top down maupun bottom
up. Hambatan komunikasi lainnya yang kerap
muncul adalah berupa manager interpretation
(interpretasi manajer), yaitu masing-masing
manajer memiliki pola pikir, pola berhubungan dan
penafsiran yang berbeda-beda ketika berinteraksi
dengan bawahan. Hal ini ditunjukkan dengan
adanya pejabat di level manajerial Direktorat PA
yang memaknai informasi yang disampaikan oleh
direktur dan atau kepala subdit dengan cara yang
berbeda. Perbedaan tersebut membuat informasi
yang disampaikan kepada pegawai pelaksana
menjadi berbeda sehingga dapat menyebabkan
ketidakseragaman dalam hasil pekerjaan.
Dari hasil pengamatan dan wawancara yang
dilakukan peneliti, telah ada upaya dari Direktorat
PA untuk meminimalkan hambatan komunikasi
internal tersebut. Untuk hambatan berupa
perbedaan persepsi tentang visi dan misi
organisasi, Direktur PA menyampaikan bahwa ada
dua hal yang harus diperhatikan dan perlu
diperbaiki yaitu dari sisi manajemen organisasi
dan sumber daya manusia. Sisi manajemen dari
organisasi menjadi perhatian dari Direktur PA
karena kepala subdit dan kepala seksi di masingmasing subdirektorat merupakan pejabat di level
manajerial yang berhubungan langsung dengan
para pegawai pelaksana. Ini membuat peran kepala
subdit dan kepala seksi menjadi sangat penting
untuk menyamakan persepsi terkait visi dan misi
organisasi kepada para pegawai. Selain dari sisi
manajemen, menurut Direktur PA, kapasitas
sumber daya manusia dari pegawai itu sendiri juga
penting untuk diperbaiki dan ditingkatkan.
Pegawai pelaksana harus memiliki kemampuan
dan kapasitas untuk memahami informasi yang
disampaikan oleh pihak manajemen, termasuk
terkait visi dan misi organisasi, sehingga usaha
manajemen dalam menyamakan persepsi tersebut
akan lebih mudah dan lancar. Usaha untuk
mengatasi hambatan internal tersebut juga
dilakukan oleh pejabat di level manajemen, seperti
yang disampaikan oleh informan 4. Sebagai
seorang kepala seksi, salah satu upaya yang
dilakukan informan adalah dengan memotivasi
semangat para pegawai pelaksana yang ada di unit
kerjanya dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal
tersebut dilakukan antara lain dengan memberikan
saran-saran untuk menghadapi beban kerja yang
banyak dengan cara membagi waktu dalam
menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, kepala seksi
juga ikut serta dalam menyelesaikan tugas dengan
ikut membantu mengerjakan laporan evaluasi agar
beban kerja pegawai pelaksana tidak terlalu berat
dan target pekerjaan dapat tercapai.
4.4. Hambatan Komunikasi Eksternal

Umpan balik merupakan salah satu unsur
yang sangat penting dalam proses komunikasi, baik
itu pada komunikasi internal maupun eksternal.
Untuk mencapai tujuan komunikasi eksternal yaitu
menciptakan saling pengertian antara organisasi
dengan publik, adanya umpan balik dari
komunikan kepada komunikator menjadi sangat
penting. Hal yang sama juga berlaku untuk
komunikasi
eksternal
yang
terjadi
pada
pelaksanaan kegiatan SR dan EPA K/L yaitu umpan
balik dari perwakilan Kementerian/ Lembaga
sangat diharapkan oleh Direktorat PA untuk
pelaksanaan program monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran yang lebih baik di masa
mendatang. Dalam pelaksanaan kegiatan SR dan
EPA K/L, terdapat perwakilan Kementerian/
Lembaga yang datang mengikuti kegiatan tersebut,
tetapi tidak memenuhi kriteria yang diharapkan
oleh Direktorat PA.
Informan 3 menyatakan bahwa pihak
eksternal yang diundang untuk datang menghadiri
kegiatan SR dan EPA K/L adalah perwakilan dari
tiga unit yang ada di Kementerian/Lembaga yaitu
dari Biro Perencanaan, Biro Keuangan, dan
Inspektorat Jenderal. Komunikasi yang efektif
menjadi sulit untuk dilakukan ketika perwakilan
yang datang ternyata tidak berkompeten dalam
membahas tentang tema pelaksanaan anggaran
serta tidak memiliki kewenangan dalam bidang
tersebut. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan SR dan
EPA K/L adalah melakukan evaluasi atas
pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga
serta diskusi bersama untuk mencari solusi atas
permasalahan pelaksanaan anggaran yang dialami
oleh Kementerian/Lembaga. Jika perwakilan yang
datang ternyata tidak dapat memberikan masukan
yang diharapkan maka tujuan dari pelaksanaan
kegiatan tersebut menjadi tidak tercapai.
Permasalahan
terkait
perwakilan
Kementerian/Lembaga yang tidak sesuai harapan
juga dinyatakan oleh informan 4 dan 8. Informan
menyampaikan bahwa salah satu kendala dalam
komunikasi ketika pelaksanaan kegiatan adalah
ketika orang yang hadir pada kegiatan tersebut
ternyata kurang sesuai dengan kriteria yang
diharapkan sehingga akan membuat komunikasi
menjadi tidak efektif karena umpan balik yang
diharapkan tidak tercapai. Hal ini memang diakui
informan merupakan kendala yang tidak bisa
dikendalikan oleh Direktorat PA karena walaupun
di surat undangan sudah disebutkan kriteria
perwakilan yang diharapkan untuk datang,
keputusan akhir penunjukan perwakilan tersebut
berada di pihak eksternal yaitu pimpinan unit atau
biro di masing-masing Kementerian/Lembaga.
Hambatan dalam komunikasi eksternal Direktorat
PA tersebut termasuk dalam hambatan komunikasi
berupa no feedback (Ludlow & Panton, 1996).
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Tidak adanya umpan balik dan tanggapan dari
komunikan setelah menerima pesan dari
komunikator dapat menimbulkan distorsi dalam
komunikasi, sehingga yang terjadi adalah
komunikasi satu arah sedangkan yang diharapkan
adalah komunikasi dua arah. Hasil komunikasi dua
arah lebih baik karena dapat menolong pengirim
maupun penerima pesan untuk mengukur tingkat
pemahaman mereka dan juga memperbaiki
komitmen dalam saling memahami suatu pesan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian menunjukkan komponen
strategi komunikasi internal dan eksternal yang
diimplementasikan oleh Direktorat PA pada
pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran. Komponen strategi internal
yang pertama adalah dalam hal pemilihan media
(the message channel) dengan Direktorat PA yang
menerapkan komunikasi secara lisan dan tatap
muka sebagai metode utama untuk melakukan
koordinasi pada saat pelaksanaan kegiatan. Dalam
praktiknya,
metode
komunikasi
tersebut
dilengkapi dengan penggunaan media komunikasi
lain seperti grup chat melalui aplikasi WhatsApp
Messenger.
Strategi selanjutnya adalah dalam hal
pemilihan isi pesan (the spesific content of the
message) dengan memperhatikan pentingnya isi
pesan dan kejelasan dari isi pesan yang ingin
disampaikan kepada para pegawai, yaitu
mewujudkan visi dan misi organisasi sebagai fokus
utama dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.
Peran direktur dan pejabat di level manajerial
menjadi penting dalam pelaksanaan strategi ini
karena mereka bertindak sebagai komunikator
yang menyampaikan informasi terkait visi dan misi
organisasi kepada bawahan.
Selain menyampaikan informasi, atasan juga
harus memberikan contoh nyata (leading by
example) penjabaran visi dan misi organisasi
tersebut dalam penyelesaian pekerjaan agar
bawahan merasa yakin dan pasti dengan tugas dan
pekerjaannya, sesuai dengan teladan yang
diberikan oleh atasan atau pimpinan organisasi.
Strategi internal yang ketiga adalah dalam
lingkungan tempat terjadinya komunikasi (the
environment in which it occurs) dengan
menggabungkan antara komunikasi formal dan
informal untuk koordinasi internal. Komunikasi
formal digunakan karena sesuai dengan struktur
organisasi yang dimiliki oleh Direktorat PA yang
merupakan organisasi pemerintahan, sedangkan
komunikasi secara informal digunakan oleh atasan
kepada bawahan untuk membahas suatu topik
permasalahan dengan lebih personal dan agar

atasan lebih mudah mendapatkan umpan balik dari
bawahan.
Untuk komunikasi secara eksternal, strategi
yang digunakan oleh Direktorat PA adalah
menyesuaikan isi pesan dan materi yang
disampaikan pada saat kegiatan SR dan EPA K/L
dengan karakteristik dan kebutuhan pihak
eksternal. Strategi tersebut diimplementasikan
dengan menyampaikan pesan kepada pihak
eksternal bahwa posisi Direktorat PA sebagai
perwakilan Kementerian Keuangan adalah sejajar
dengan kedudukan Kementerian/Lembaga dan
memiliki kepentingan yang sama dalam perbaikan
pengelolaan anggaran. Selain itu, isi materi yang
disampaikan juga disesuaikan dengan bidang
keahlian dari perwakilan Kementerian/Lembaga
serta disampaikan oleh komunikator yang memiliki
kompetensi di bidang pelaksanaan anggaran.
Strategi komunikasi eksternal berikutnya
adalah dengan memanfaatkan sarana media yang
beragam dalam berkomunikasi dengan pihak
eksternal pada saat pelaksanaan kegiatan maupun
ketika melakukan koordinasi pada tahap
persiapan. Media komunikasi utama yang
digunakan adalah komunikasi secara lisan dan
tatap muka pada saat pelaksanaan kegiatan, yang
dilengkapi dengan penggunaan media slide
presentasi dari aplikasi PowerPoint. Untuk
koordinasi, Direktorat PA menggunakan sarana
surat undangan resmi, penyampaian softcopy
undangan melalui e-mail, serta konfirmasi
kehadiran melalui telepon dan aplikasi WhatsApp.
Dalam implementasi strategi komunikasi
tersebut, Direktorat PA menemui beberapa
hambatan. Hambatan komunikasi internal yang
dihadapi adalah adanya perbedaan persepsi antara
pimpinan dan bawahan terhadap pelaksanaan
kegiatan dan program yang termasuk dalam
perceptual distortion, terbatasnya praktik sharing
informasi dari pihak manajemen kepada pegawai
pelaksana dan pengaruh gaya kepemimpinan
atasan dalam pelaksanaan kegiatan yang
disebabkan adanya status effect dan cultural
differences dalam organisasi Direktorat PA.
Sementara itu, hambatan komunikasi eksternal
yang ditemui adalah tidak adanya umpan balik (no
feedback) dari pihak eksternal yang disebabkan
perwakilan Kementerian/Lembaga yang datang
pada saat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan.
Implementasi strategi komunikasi yang
dilakukan oleh Direktorat PA pada pelaksanaan
Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran, terutama pada saat kegiatan SR dan EPA
K/L sudah memperhatikan komponen-komponen
utama dari strategi komunikasi seperti tujuan dari
strategi komunikasi, saluran atau media
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komunikasi yang digunakan, dan isi pesan yang
akan disampaikan.
Strategi komunikasi yang
digunakan
juga
menyesuaikan
dengan
karakteristik Direktorat PA sebagai organisasi
pemerintahan. Meskipun begitu, strategi tersebut
tidak dapat sepenuhnya mengatasi hambatanhambatan yang ditemui dalam implementasi
strategi komunikasi tersebut di lapangan sehingga
diperlukan adanya upaya perbaikan dan
peningkatan
oleh
Direktorat
PA
untuk
meminimalisir hambatan-hambatan tersebut serta
untuk meningkatan kualitas hasil pelaksanaan
kegiatan di masa yang akan datang.
Saran dan masukan yang dapat diberikan
peneliti kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran
untuk meminimalkan hambatan komunikasi yang
dihadapi antara lain adalah:
a. Pimpinan dan pejabat di tingkat manajerial
Direktorat PA perlu lebih aktif dalam
menanamkan gagasan visi dan misi organisasi
kepada para pegawai pelaksana.
b. Dalam rangka menyamakan persepsi terkait
visi dan misi organisasi, perlu ditingkatkan
kapasitas sumber daya manusia dari pegawai
(internalisasi dari pihak manajemen, pelatihan,
dan beasiswa pendidikan).
c. Direktorat PA perlu menciptakan mekanisme
berbagi
informasi
dan
pengetahuan
(information and knowledge sharing) hingga
sampai ke level pelaksana. Ini untuk
meminimalkan hambatan komunikasi terkait
pegawai pelaksana yang tidak menerima
informasi secara utuh dan lengkap.
d. Untuk meningkatkan penerimaan umpan balik,
Direktorat PA harus terus menghimbau pihak
eksternal agar selalu mengirimkan perwakilan
yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan SR
dan EPA K/L.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan
beberapa keterbatasan antara lain data hanya
diperoleh dari satu institusi pemerintah saja dan
bersifat data kualitatif. Untuk meningkatkan
reliabilitas hasil penelitian, jumlah sampel data
perlu diperbanyak dengan menambah subyek
penelitian yaitu beberapa institusi pemerintah.
Selain itu, data secara kuantitatif juga perlu
diperoleh untuk menambah kekayaan hasil
penelitian. Penelitian dan kajian lebih lanjut dapat
dilakukan untuk mengetahui budaya berbagi
informasi dan pengetahuan (information and
knowledge sharing culture) dalam organisasi
pemerintahan.
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End-User

Research of Accrual Based Institution Accounting System (SAIBA) as
a new mandatory information system released in 2015 and will
produce various satisfaction among application users. The
satisfaction of application user of information system is the most
important thing in the success of the information system.
This study examines the causes of the satisfaction of KPPN
operators in the scope of Aceh Province based on the factors that
influence it with the End User-Computing Satisfaction (EUCS)
approach. The statistical test was conducted by using SPSS 22.
Based on interviews / questionarry to 209 respondents, the result
showed that the accuracy, format, and ease of use of the application
had a positive effect on SAIBA user satisfaction KPPN Type A1,
while KPPN Type A2, the format and timeliness had positive effect
on user satisfaction.
Penelitian Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) sebagai
sistem informasi yang baru dirilis tahun 2015 dan bersifat
mandatory akan menghasilkan kepuasan yang beragam di
kalangan pengguna aplikasi. Kepuasan operator aplikasi selaku
pengguna sistem informasi merupakan hal terpenting dalam
mewujudkan kesuksesan sistem informasi tersebut. Penelitian ini
akan mengkaji penyebab kepuasan operator satuan kerja KPPN
lingkup Provinsi Aceh berdasarkan faktor-faktor yang
memengaruhinya dengan pendekatan model End-User Computing
Satisfaction (EUCS). Uji statistik dilakukan dengan menggunakan
SPSS 22. Hasil penelitian dari 209 data responden yang diterima
menunjukkan bahwa akurasi, format, dan kemudahan
penggunaan aplikasi berpengaruh positif terhadap kepuasan
pengguna SAIBA di lingkup KPPN Tipe A1. Sedangkan di lingkup
KPPN Tipe A2, format dan ketepatwaktuan berpengaruh positif
terhadap kepuasan pengguna.
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1. PENDAHULUAN
Basis akuntansi sektor publik di Indonesia
telah berubah menjadi basis akrual di tahun 2015.
Perubahan tersebut mengakibatkan adanya
penyesuaian pada penatausahaan dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Guna
memenuhi perubahan basis akuntansi tersebut,
Ditjen Perbendaharaan membangun suatu sistem
informasi akuntansi yang disebut Sistem Akuntansi
Instansi Basis Akrual (SAIBA).
SAIBA yang bersifat mandatory harus
diimplementasikan oleh satuan kerja secara
menyeluruh di tahun 2015. Keberadaan SAIBA
menuai respon dan tanggapan yang beragam dari
pengguna
maupun
pengembang
aplikasi.
Pemahaman dan kemampuan operator yang
berbeda-beda terhadap SAIBA menjadi perhatian
bagi pihak pengembang karena hal tersebut
menentukan tingkat kepuasan para pengguna
sistem informasi.
Kepuasan
pengguna
sistem
informasi
diketahui sebagai faktor yang sangat berpengaruh
terhadap kesuksesan suatu sistem (Petter et al,
2008), sehingga jika pengguna tersebut merasa
puas maka sistem tersebut telah sukses. Kepuasan
pengguna sistem informasi juga berperan sebagai
alat ukur pengganti efektivitas suatu sistem
informasi (Istianingsih dan Utami, 2010).
End-User Computing Satisfaction adalah model
yang dikembangkan oleh Doll dan Torkzadeh
(1988) dengan cara melakukan penelitian terhadap
618 responden dan menghasilkan dua belas item
pertanyaan dan terbagi dalam lima komponen,
yakni content, accuracy, format, ease of use, dan
timeliness. Beberapa penelitian perihal pengukuran
keberhasilan sistem informasi menggunakan
instrumen kepuasan pengguna dari Doll dan
Torkzadeh juga dilakukan oleh Sommers, Nelson,
dan Karimi (2003), serta Istianingsih dan Wijanto
(2008). Model EUCS juga digunakan dalam
penelitian sistem akuntansi sektor publik di
Malaysia oleh Ilias dan Razak (2011) yang
menyimpulkan bahwa kelima komponen masih
valid.

2. LANDASAN TEORI
2.1. Sistem Informasi Akuntansi
McLeod (2004) menjelaskan sistem sebagai
sekelompok elemen yang terintegrasi untuk
mencapai suatu tujuan. Informasi adalah data yang
telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti dan
bermanfaat, baik saat ini maupun di masa yang
akan datang (McLeod, 2004). Accounting Principles
Boards (APB) pada tahun 1970 menyatakan bahwa
akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang

berfungsi menyediakan informasi kuantitatif
utamanya informasi keuangan yang dapat
digunakan untuk membuat keputusan ekonomi
dan menentukan pilihan yang beralasan di antara
alternatif tindakan yang dapat diambil. Sistem
Informasi Akuntansi didefinisikan sebagai sistem
yang digunakan untuk mencatat dan mengolah
data transaksi serta menyiapkan informasi yang
berguna bagi para pemangku kepentingan suatu
perusahaan
dalam
mengambil
keputusan
(Winarno, 2006).
Definisi lain dari Sistem Informasi Akuntansi
adalah sekumpulan sumber daya yang diatur untuk
mengolah data menjadi informasi (Mujilan, 2012).
Sistem Informasi Akuntansi berperan penting bagi
organisasi terkait penatausahaan sumber daya
yang dimiliki organisasi untuk dilaporkan sebagai
informasi yang bermanfaat sehingga dapat diambil
tindak lanjut oleh para pengambil keputusan.
Jogiyanto (2008) sebagaimana dikutip oleh Mujilan
(2012)
menyarankan
bahwa
perusahaan
seyogyanya
membangun
sistem
informasi
akuntansi terlebih dahulu sebelum membangun
sistem informasi manajemen di perusahaan
tersebut.
2.2. Sistem Akuntansi Pemerintahan
Sistem Akuntansi Pemerintah menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
pasal 1 ayat 11 didefinisikan sebagai ”Rangkaian
sistematik
dari
prosedur,
penyelenggara,
peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan
fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai
dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi pemerintah”. Dalam peraturan tersebut
disebutkan bahwa pemerintah menyusun sistem
akuntansi pemerintahan dengan mengacu pada
SAP.
Sistem
Akuntansi
Pemerintah
Pusat
didefinisikan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai
“Serangkaian
prosedur
manual
maupun
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
Pemerintah Pusat”. Sistem Akuntansi Pemerintah
Pusat digunakan untuk menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan basis
akrual yang terdiri dari Laporan Arus Kas, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL, dan
Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).
Sistem Akuntansi Instansi merupakan bagian
dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. SAI
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dijalankan oleh kementerian/lembaga sebagai
instansi yang melaksanakan APBN. Serangkaian
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian
Negara/Lembaga adalah definisi SAI yang mengacu
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59
Tahun 2005.
SAI memiliki dua sub sistem, yaitu Sistem
Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Barang
Milik Negara. Kedua sistem tersebut menghasilkan
laporan yang saling melengkapi satu sama lain dan
pada tingkat kementerian akan dikonsolidasikan
menjadi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
(LKK/L). Satuan kerja selaku unit akuntansi
menyampaikan laporan kepada KPPN untuk
dilakukan rekonsiliasi setiap bulan dan juga
bertindak sebagai unit akuntansi pengguna barang
untuk dilaporkan kepada KPKNL setiap semester.
2.3. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual
(SAIBA)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah
instansi yang berwenang untuk membangun
sistem terkait implementasi SAP Basis Akrual
untuk digunakan oleh setiap satuan kerja di
kementerian/lembaga. Sistem yang baru tersebut
menghasilkan laporan keuangan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAIBA
memiliki beberapa tujuan dalam implementasinya,
salah satu tujuannya adalah sebagai sistem yang
membantu operator satuan kerja selaku entitas
akuntansi/pelaporan dalam penyusunan laporan
keuangan berbasis akuntansi akrual pada masa
transisi/awal implementasi.
Tujuan lain dari sistem ini adalah
menciptakan keseragaman sistem yang berfungsi
untuk menatausahakan pelaksanaan anggaran
sehingga kualitas laporan keuangan pada tataran
satuan kerja, wilayah, eselon I, hingga
kementerian/lembaga
dapat
ditingkatkan.
Pengguna
dari
aplikasi
SAIBA
adalah
kementerian/lembaga selaku Unit Akuntansi
Pengguna Anggaran (UAPA), Unit Eselon I pada
kementerian/lembaga selaku Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPAE1), kantor wilayah dari masing-masing Unit
Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan
tingkatan terakhir adalah satuan kerja yang
bertindak sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA).
SAIBA
dijalankan
penerapan
sementara,

merupakan sistem baru yang mulai
pada tahun 2015 dalam rangka
basis akuntansi akrual dan bersifat
sedangkan Sistem Akuntansi Tingkat
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Instansi (SAKTI) merupakan sistem aplikasi
terintegrasi yang bersifat permanen. Dikarenakan
SAKTI belum dapat dijalankan, maka laporan
keuangan disusun menggunakan SAIBA sesuai
dengan bunyi pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 270 Tahun 2014 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual pada
Pemerintah Pusat.
SAIBA dibangun oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
dan
merupakan
hasil
pengembangan aplikasi akuntansi sebelumnya,
yakni Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(SAKPA). SAKPA menggunakan basis akuntansi kas
menuju akrual, sedangkan SAIBA berbasis
akuntansi akrual. SAIBA adalah salah satu sub
sistem dari SAI, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan.
Sub sistem lain adalah SA-BMN dengan aplikasi
SIMAK BMN. SAIBA dan SIMAK BMN merupakan
aplikasi mandatory yang digunakan masing-masing
satuan kerja. SAIBA berperan dalam akuntasi
keuangan, sedangkan SIMAK BMN berfungsi
sebagai akuntansi barang/aset.
2.4. Kepuasan Pengguna
Definisi kepuasan pelanggan diungkapkan
Kotler (1997:140) sebagai perasaan senang atau
sebaliknya yang berasal dari perbandingan antara
kesannya atas kinerja suatu produk. Kepuasan
pengguna sistem informasi adalah cara pandang
pengguna atas sistem informasi secara nyata dan
bukan pada kualitas sistem secara teknik
(Guimaraes et al. 2003). Kustono (2000)
menjelaskan kepuasan pemakai sebagaimana
dikutip Perdanawati (2014) sebagai kesesuaian
antara harapan dengan hasil yang diperoleh
seseorang.
Pendapat lain terkait kepuasan diuraikan
sebagai suatu diskonfirmasi dalam kaitan dengan
marketing (Yi, 1990). Yi menjelaskan bahwa
kepuasan ditentukan oleh arah dan intensitas dari
perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan
standar kognitif. Diskonfirmasi dibagi menjadi tiga,
yaitu diskonfirmasi positif, diskonfirmasi negatif,
dan konfirmasi. Sesuatu keadaan dikatakan
diskonfirmasi positif apabila kinerja yang
dipersepsikan lebih tinggi dari standar kognitif,
sebaliknya jika kinerja yang dipersepsikan lebih
rendah dari standar kognitif disebut sebagai
diskonfirmasi negatif. Sementara, konfirmasi
adalah keadaan dimana kinerja yang dipersepsikan
sama dengan standar kognitif. Baik diskonfirmasi
positif maupun konfirmasi akan menghasilkan
kepuasan, sedangkan diskonfirmasi negatif akan
berujung pada ketidakpuasan (Koeswoyo, 2006).
Remenyi et al (2001) mendefinisikan secara
spesifik tentang kepuasan pengguna sistem
informasi. Mereka berpendapat bahwa kepuasan
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pengguna umumnya adalah hasil perbandingan
dari
harapan/kebutuhan
pengguna
sistem
informasi terhadap kinerja atau kemampuan yang
dirasakan atas sistem informasi tersebut dari
beberapa sudut pandang yang berbeda. Dapat
disimpulkan bahwa kepuasan pengguna adalah apa
yang dirasakan pengguna yang timbul akibat
kesesuaian dari kinerja sebuah sistem informasi
dibandingkan dengan harapan dan kebutuhan dari
pengguna tersebut. Penelitian ini mencoba
menggali apakah terdapat kesesuaian antara
kinerja sistem informasi dengan harapan pengguna
untuk selanjutnya digali faktor yang paling
berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem
informasi tersebut.
Kepuasan pengguna adalah salah satu faktor
penentu kesuksesan sebuah sistem informasi.
Faktor lain adalah tingkat penggunaan dan
kebermanfaatan, tetapi faktor tersebut tidak dapat
digunakan sebagai proksi utama apabila sistem
informasi tersebut bersifat wajib (mandatory). Hal
tersebut diungkapkan Koeswoyo (2006) dalam
tesisnya yang berjudul “Faktor-faktor yang
mempengaruhi kepuasan pemakai software
akuntansi”.
2.5. Model Kepuasan Pengguna
Terdapat beberapa model yang dapat
digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan
pengguna sistem informasi. Setiap model memiliki
variabel yang berbeda sebagai dasar pengukuran
kepuasan pengguna. Salah satu model tersebut
adalah Model End-User Computing Satisfaction
(EUCS) yang dikembangkan oleh Doll dan
Torkzadeh (1988) dan merupakan salah satu
model yang sering diadopsi dalam penelitian
mengenai kepuasan pengguna karena model ini
lebih sederhana dan mudah diterapkan. Model
EUCS masih valid untuk diterapkan sesuai dengan
hasil penelitian Xiao da Dasgupta (2002).
Model yang dikembangkan oleh Doll dan
Torkzadeh tersebut terbilang cukup lama yakni
sejak 1988, akan tetapi instrumen yang digunakan
untuk mengukur kepuasan pengguna suatu sistem
informasi masih tetap valid. Hal tersebut
dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Ilias dan Razak pada tahun 2011, jurnal mereka
yang berjudul End-User Computing Satisfaction
(EUCS) towards Computerised Accounting System
(CAS) in Public Sector: A Validation of Instrument
menghasilkan simpulan bahwa lima dimensi yang
digunakan dalam pengukuran kepuasan pengguna
sistem informasi adalah valid. Lima dimensi yang
dimaksud terdiri dari content, accuracy, format,
ease of use, dan timeliness.

2.5.1. Content
Maksud Content pada penelitian ini adalah
tingkat relevansi dan kelengkapan informasi yang
dihasilkan sistem dengan kebutuhan para pemakai
(Seddon dan Yip, 1992). Kepuasan pengguna
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya
adalah isi dari informasi yang dihasilkan SAIBA,
oleh karena itu, hipotesis yang dikembangkan
adalah:
H1: Content berpengaruh
kepuasan pengguna SAIBA.

positif

terhadap

2.5.2. Accuracy
Maksud dari akurasi menurut Seddon dan Yip
(1992) dalam penelitian ini adalah tingkat
keakuratan dari informasi yang dihasilkan oleh
sistem. SAIBA sebagai salah satu sistem informasi
akan menghasilkan output berupa laporan.
Laporan yang akurat akan mempengaruhi tingkat
kepuasan pengguna, oleh karena itu, hipotesis yang
dikembangkan adalah:
H2: Accuracy berpengaruh
kepuasan pengguna SAIBA.

positif

terhadap

2.5.3. Format
Seddon dan Yip (1992) menjelaskan arti
dimensi format sebagai salah satu faktor kepuasan
pengguna sebagai bentuk dari laporan yang
dihasilkan sistem informasi tersebut. SAIBA
dirancang untuk menghasilkan laporan yang sesuai
dengan peraturan terkait pertanggungjawaban
akuntansi akrual, antara lain Laporan Operasional
(LO), Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK),
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca,
oleh karena itu, hipotesis yang dikembangkan
adalah:
H3: Format berpengaruh positif terhadap kepuasan
pengguna SAIBA.
2.5.4. Ease of Use
Arti dari dimensi Ease of Use adalah seberapa
mudah sistem informasi tersebut digunakan
(Seddon dan Yip, 1992). Definisi ease of use
dijelaskan Davis F.D (1989) sebagai tingkatan
kepercayaan
seseorang
bahwa
dengan
menggunakan suatu sistem tertentu maka ia akan
terbebas dari usaha untuk mengerjakan sesuatu.
Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan
bahwa kemudahan penggunaan akan mengurangi
waktu dan tenaga seseorang dalam mempelajari
dan menggunakan suatu sistem informasi.
Seseorang lebih cenderung menggunakan
teknologi
informasi
(TI)
dalam
bekerja
dibandingkan dengan tanpa menggunakan TI.
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SAIBA sebagai suatu aplikasi bagi satuan kerja
harus dapat digunakan dengan mudah dan menjadi
sarana penyusunan laporan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan anggaran, oleh karena itu
hipotesis yang dikembangkan adalah:
H4: Ease of Use berpengaruh positif terhadap
kepuasan pengguna SAIBA.
2.5.5. Timeliness
Dimensi terakhir dari model end-user
computing
satisfaction
(EUCS)
adalah
ketepatwaktuan (Timeliness). Maksudnya adalah
bahwa informasi yang dihasilkan dari sistem harus
tepat waktu saat dibutuhkan oleh pengguna
(Seddon dan Yip, 1992). Laporan sebagai informasi
yang berguna dalam pengambilan keputusan harus
disediakan secara tepat waktu, agar manajer dapat
menindaklanjuti dan mengambil kebijakan yang
sesuai. Selain itu, laporan dari aplikasi SAIBA
seharusnya dapat dihasilkan secara periodik
sebagai dasar melakukan rekonsiliasi dengan
KPPN, oleh karena itu hipotesis yang
dikembangkan adalah:
H5: Timeliness berpengaruh positif terhadap
kepuasan pengguna SAIBA.
Model penelitian tampak pada Gambar 1 di
bawah ini:

Gambar 1. Kerangka Teoritis

3. METODOLOGI PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah operator
satuan kerja KPPN di wilayah Provinsi Aceh yang
menggunakan SAIBA. Jumlah populasi adalah
sebanyak 1460 operator yang terbagi dalam tujuh
KPPN yang meliputi KPPN Banda Aceh, KPPN
Meulaboh, KPPN Tapaktuan, KPPN Kutacane, KPPN
Lhokseumawe, KPPN Langsa dan KPPN Takengon.
Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga,
penelitian terhadap semua populasi tidak dapat
dilakukan sehingga penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan sampel.
Penelitian ini menggunakan metode stratified
random sampling, yaitu sampel yang diambil
dengan cara memisahkan elemen-elemen populasi
ke dalam suatu strata dan memilih secara acak dari
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masing-masing strata. Berdasarkan rumus Slovin,
didapat ukuran sampel minimal dalam penelitian
ini adalah sebanyak 312 unit satuan kerja.
Provinsi Aceh dipilih sebagai objek penelitian
dikarenakan adanya anomali dalam penerapan
SAIBA di awal tahun 2015. Hal tersebut dibuktikan
dengan proses rekonsiliasi bulan Januari 2015
pada beberapa KPPN Provinsi Aceh dengan tingkat
keterlambatan mencapai lebih dari 40%,
sedangkan pada beberapa KPPN lainnya lingkup
Provinsi Aceh tidak terdapat keterlambatan.
Alasan lain dipilihnya operator SAIBA satuan
kerja KPPN lingkup Provinsi Aceh sebagai objek
penelitian karena karakteristik dan kemampuan
akan penggunaan sistem beragam. Sebagian besar
operator SAIBA bukan berlatar belakang
pendidikan ilmu komputer maupun akuntansi,
akan tetapi mereka dituntut untuk menggunakan
aplikasi tersebut. Selain itu, tidak sedikit juga
operator SAIBA yang sudah berumur senja
sehingga kemampuan mereka dalam menggunakan
SAIBA juga menjadi beragam.
Seluruh data untuk mengembangkan model
penelitian merupakan data primer yang diperoleh
dari jawaban kuesioner operator satuan kerja
selaku pengguna SAIBA. Pengumpulan data primer
menggunakan metode survei melalui kuesioner
yang disediakan dalam bentuk online kepada
responden. Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah kepuasan pengguna SAIBA. Variabel
independen terdiri dari lima faktor diatas, yakni
content, accuracy, format, ease of use dan timeliness.
Metode statistik yang digunakan untuk menguji
hipotesis adalah regresi berganda dengan bantuan
program SPSS 22. Model penelitian untuk menguji
hipotesis 1 sampai hipotesis 5 adalah sebagai
berikut:
Y= a + b1X1 + b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5 + e
Keterangan:
Y

:

Kepuasan Pengguna SAIBA

X1

:

Dimensi content informasi yang dihasilkan
oleh SAIBA

X2

:

Dimensi accuracy informasi yang dihasilkan
oleh SAIBA

X3

:

Dimensi format laporan yang dihasilkan oleh
SAIBA

X4

:

Dimensi ease of use SAIBA

X5

:

Dimensi timeliness informasi yang dihasilkan
oleh SAIBA

a

:

Konstanta

b1

:

Koefisien content informasi yang dihasilkan
oleh SAIBA

b2

:

Koefisien accuracy informasi yang dihasilkan
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oleh SAIBA

b3

:

Koefisien format informasi yang dihasilkan
oleh SAIBA

b4

:

Koefisien ease of use aplikasi SAIBA

b5

:

Koefisien timeliness informasi yang dihasilkan
oleh SAIBA

e

:

tingkat error

4. HASIL PENELITIAN
Data dikumpulkan melalui kuesioner yang
dikirimkan kepada responden secara online
melalui link yang telah disediakan. Kuesioner yang
disebarkan berjumlah 314 kuesioner sesuai jumlah
sampel, namun dari jumlah tersebut hanya 209
kuesioner yang direspon dan dapat dianalisis.
Profil responden pada penelitian ini sebagian besar
terdiri dari laki-laki yaitu sebanyak 166 orang
(79,4%) dari 209 orang responden dan sebagian
besar berusia diantara 30-40 tahun sebanyak 117
orang (56%) dengan mayoritas tingkat pendidikan
responden Sarjana Strata 1 (S1) yaitu sebanyak
107 orang (51,2%). Dilihat dari masa kerja,
responden yang menjabat sebagai operator
sebagian besar memiliki masa kerja kurang dari 10
tahun yaitu sebanyak 118 orang (56,4%).

Setelah memetakan profil responden, dari
data yang telah diperoleh dilakukan uji instrumen
penelitian. Uji tersebut terdiri dari uji reliabilitas
dan uji validitas. Uji reliabilitas diukur dengan
menggunakan nilai Cronbach’s Alpha dari masingmasing variabel dibandingkan dengan nilai rtabel
product moment menggunakan data uji coba
sebanyak 30 responden yang diambil secara acak.
Apabila semua variabel dalam model penelitian ini
memiliki koefisien reliabilitas Cronbach Alpha lebih
besar dari 0,381 maka dapat disimpulkan bahwa
semua variabel instrumen penelitian ini handal
(reliable).
Pengujian tersebut menghasilkan nilai
Cronbach Alpha di atas 0,7 sehingga instrumen
penelitian ini dapat diterima. Nilai rhitung yang
dihasilkan juga lebih besar dari rtabel dan dapat
disimpulkan bahwa instrument penelitian ini
reliabel. Dari pengujian di atas dapat diartikan
bahwa instrumen penelitian ini memiliki
kecermatan dan konsistensi untuk mengukur
variabel-variabel penelitian sehingga tidak
diperlukan modifikasi terhadap instrumen
penelitian dan data yang diperoleh dari responden
melalui kuesioner dapat digunakan untuk
melakukan pengujian hipotesis dan uji asumsi
klasik.

Nilai
N
Cronbach’s
of
Keputusan
Alpha
Items
Content
0,906
4
Reliabel
Accuracy
0,954
2
Reliabel
Format
0,740
2
Reliabel
Ease of use
0,938
2
Reliabel
Timeliness
0,809
2
Reliabel
User Satisfaction
0,922
2
Reliabel
Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas Tiap Variabel
Variabel

Uji
validitas
dilakukan
dengan
membandingkan rhitung item variabel atas skor
totalnya terhadap rtabel dengan degree of freedom
(df)=n-k, dimana n adalah jumlah sampel dan k
adalah jumlah variabel independen. Dalam
penelitian ini, didapat nilai df sebesar jumlah
Variabel

sampel (n)=30 dikurangi dengan total variabel
independen (k)=5, yaitu sebesar 25. Dengan alpha
0,05 dan uji dua sisi, diperoleh atas df tersebut nilai
rtabel sebesar 0,381. Item suatu variabel dinyatakan
valid apabila nilai rhitung lebih besar rtabel.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas
Rhitung

Keputusan

Content

0,867; 0,927; 0,880; 0,871

Valid

Accuracy

0,977; 0,979

Valid

Format

0,868; 0,920

Valid

Ease of use

0,972; 0,969

Valid

Timeliness

0,902; 0,936

Valid

User Satisfaction

0,960; 0,970

Valid
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Jika data penelitian tersebut telah valid dan
reliabel, langkah selanjutnya adalah melakukan uji
asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji
multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji
normalitas dalam penelitian ini menggunakan
metode Kolmogorov-Smirnov.
Ghozali (2006) mengatakan bahwa uji
Kolmogorov-Smirnov yang menghasilkan angka di
atas 0,05 dapat disimpulkan bahwa data tersebut
terdistribusi normal. Suatu data dinyatakan normal
jika nilai probabilitas (Kolmogorov-Smirnov) lebih
besar dari taraf signifikansi yang ditetapkan.
Hasil pengujian normalitas untuk responden
yang berasal dari satuan kerja KPPN tipe A1
lingkup Provinsi Aceh didapatkan bahwa data telah
terdistribusi normal, hal ini ditunjukkan dengan
nilai probabilitas 0,200 yang berarti lebih besar
dari taraf signifansi yang ditetapkan sebesar 0,05.
Selanjutnya, pengujian normalitas dilakukan
terhadap data dari 47 responden yang berasal dari
KPPN tipe A2 lingkup Provinsi Aceh dan
didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,200. Hasil
tersebut mengindikasikan bahwa data telah
terdistribusi normal.
Uji multikolinearitas dilakukan dengan
melihat nilai tolerance atau dengan menggunakan
Variance Inflation Factors (VIF). Multikolinearitas
akan terjadi apabila nilai VIF diatas 10 atau nilai
tolerance di bawah 0,10. Nilai VIF pada masingmasing variabel bebas untuk data responden yang
berasal dari KPPN tipe A1 berkisar di bawah 10
dan nilai tolerance pada masing-masing variabel
bebas lebih dari 0,1. Berdasarkan hasil pengujian
tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
gejala
multikolinearitas.
Pengujian
multikolinearitas juga dilakukan terhadap 47 data
responden yang berasal dari satuan kerja KPPN
tipe A2 dengan melihat nilai VIF dan nilai
Tolerance. Berdasarkan pengolahan data dengan
bantuan SPSS, didapatkan nilai VIF kurang dari 10
dan nilai Tolerance lebih besar 0,1. Dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala
multikolinearitas untuk variabel independen pada
47 data responden yang berasal dari satuan kerja
KPPN tipe A2.
Salah satu model yang dapat digunakan untuk
uji heteroskedastisitas adalah uji Glejser, dimana
gejala heterokedastisitas terjadi jika nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,05. Pengujian
pertama dilakukan terhadap data penelitian yang
berasal dari responden satuan kerja KPPN tipe A1.
Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa
seluruh variabel independen bersignifikansi lebih
besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Pengujian kedua dilakukan terhadap data
penelitian yang berasal dari responden satuan
kerja KPPN tipe A2. Menggunakan metode Glejser,
dihasilkan nilai signifikansi untuk lima variabel
independen lebih besar dari 0,05. Kesimpulan dari
pengujian ini bahwa data penelitian yang berasal
dari responden satker KPPN tipe A2 tidak terjadi
gejala heteroskedastisitas.
Langkah yang dilakukan untuk melakukan uji
t adalah dengan memasukkan semua variabel
independen terhadap variabel dependen guna
dilakukan uji regresi linear berganda. Proses
tersebut akan menghasilkan output berupa tabel
koefisien regresi. Apabila signifikansi variabel
prediktor kurang dari 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa variabel tersebut signifikan.
Selain itu, suatu variabel independen juga
dinyatakan signifikan jika thitung variabel
bersangkutan lebih besar dari ttabel.
Nilai ttabel ditetapkan untuk taraf signifikansi
0,05 dengan uji dua sisi dan degree of freedom (df)
sebesar 157, yaitu didapat dari n-k dimana n
adalah jumlah sampel untuk responden KPPN tipe
A1 sejumlah 162 dan k adalah variabel independen
dalam penelitian ini yang berjumlah 5 buah dan
diperoleh ttabel dari df 137 adalah sebesar 1,655.
Tabel 3 Hasil Uji t Data Kelompok Pertama
Variabel
Independen

thitung

Content
Accuracy
Format
Ease of use
Timeliness

1,493
4,539
2,253
4,731
-,575

ttabel

Nilai
signifikan
si

Batas
Maksimal
Signifikan
si

1,655
1,655
1,655
1,655
1,655

0,138
0,000
0,026
0,000
0,566

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Uji t juga dilakukan terhadap data penelitian
yang berasal dari 47 responden satker KPPN tipe
A2. Ttabel yang ditetapkan dari degree of freedom
(df) sebesar 42, yakni jumlah n (47) dikurangi k (5)
adalah sebesar 1,682. Hasil uji t untuk data
penelitian tersebut disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 4 Hasil Uji t Data Kelompok Kedua
Variabel
Independen

thitung

ttabel

Nilai
signifikansi

Batas
Maksimal
Signifikansi

Content
Accuracy
Format
Ease of use
Timeliness

0,392
0,650
2,745
0,079
3,518

1,682
1,682
1,682
1,682
1,682

0,697
0,519
0,009
0,937
0,001

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Variabel content merupakan variabel pertama
yang digunakan dalam penelitian ini, diketahui
sebagai variabel yang tidak berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan pengguna SAIBA baik untuk
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operator satuan kerja lingkup KPPN tipe A1
maupun KPPN tipe A2. Hasil ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Sekundera (2006),
akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian
Koeswoyo (2006) dan Ilias et al (2009) yang
menyatakan bahwa variabel content berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem
informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
operator satker selaku pengguna SAIBA setelah
melakukan entry data dengan SAIBA, mereka tidak
memperhatikan isi informasi atau laporan sebagai
output dari SAIBA. Terlepas dari isi laporan
tersebut sesuai atau tidak dengan yang mereka
butuhkan, kepuasan penggunanya tidak akan
terpengaruh.

demikian mereka tidak salah dalam melakukan
rekonsiliasi dengan KPPN maupun dalam rangka
konsolidasi dengan unit eselon 1 maupun tingkat
kementerian/lembaga. Kesalahan dalam format
output yang dihasilkan oleh SAIBA akan berbuntut
panjang.
Para
operator
dituntut
untuk
memperbaiki laporan tersebut dan juga harus
kembali lagi ke instansi untuk meminta tanda
tangan kepala kantor selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), selanjutnya mereka melakukan
rekonsiliasi ulang ke KPPN dengan laporan yang
telah diperbaiki dan ditandatangani KPA. Dengan
demikian, variabel format dirasa para operator
sebagai faktor paling berpengaruh baik di satker
KPPN tipe A1 maupun KPPN tipe A2.

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah
accuracy. Tingkat akurasi sistem atas masukan
(input) terhadap keluaran (output) berupa
informasi atau laporan menjadi signifikan bagi
kelompok pertama yang berasal dari operator
satuan kerja KPPN tipe A1. Hal tersebut senada
dengan penelitian Koeswoyo (2006), Sekundera
(2006) dan Ilias et al (2009). Dengan keakuratan
yang tinggi dari suatu sistem informasi, maka
menjadi wajar jika kepuasan pengguna meningkat.
Para pengguna SAIBA yang merupakan operator
aplikasi satuan kerja tidak menginginkan untuk
melakukan perhitungan manual maupun mengecek
kembali hasil input terhadap output dan mereka
berharap tingkat akurasi sistem tetap tinggi.

Variabel bebas selanjutnya adalah ease of use,
kelompok responden pertama menganggap
variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pengguna SAIBA. Kesimpulan yang sama
ditemukan dalam penelitian Sekundera (2006) dan
Ilias et al (2009). Alasan operator aplikasi satuan
kerja KPPN tipe A1 adalah banyaknya operator
baru yang mendapatkan tugas menjalankan
aplikasi untuk menggantikan staf sebelumnya.
Kemudahan penggunaan aplikasi akan membantu
mempercepat pekerjaan para operator satuan
kerja, oleh karena itu variabel ease of use menjadi
faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan
pengguna SAIBA.

Hasil
berbeda
ditunjukkan
kelompok
responden kedua yang berasal dari operator
satuan kerja KPPN tipe A2. Berdasarkan hasil uji t,
diketahui bahwa variabel accuracy tidak
memengaruhi kepuasan pengguna SAIBA lingkup
KPPN tipe A2. Anggapan mereka bahwa tingkat
akurasi sistem bukan faktor berpengaruh dalam
menunjang kepuasan pengguna SAIBA didasarkan
pada keyakinan mereka bahwa suatu sistem harus
mengakomodir keakuratan sehingga tidak akan
memengaruhi tingkat kepuasan mereka. Para
pengguna cenderung menitikberatkan pada faktor
format dibandingkan dengan faktor accuracy.
Format
merupakan
variabel
yang
berpengaruh signifikan dalam penelitian ini, baik
menurut responden yang berasal dari KPPN tipe
A1 maupun KPPN tipe A2, terhadap kepuasan
pengguna SAIBA. Hasil ini sesuai dengan penelitian
Sekundera (2006) yang menemukan hasil serupa
bahwa format berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pengguna sistem informasi, akan tetapi
berbeda dengan hasil penelitian Koeswoyo (2006)
dan Ilias et al (2009). Operator aplikasi satker
selaku pengguna SAIBA merasa puas jika format
dari laporan yang dihasilkan aplikasi tersebut
sesuai dengan yang mereka butuhkan, yaitu
mengikuti peraturan yang berlaku. Dengan

Di lain pihak, faktor ease of use menjadi tidak
berpengaruh
signifikan
untuk
kelompok
responden yang berasal dari satuan kerja KPPN
tipe A2. Hal tersebut didasarkan bahwa mayoritas
operator satuan kerja adalah pegawai lama dan
sudah berpengalaman dengan aplikasi sehingga
faktor ease of use tidak berpengaruh signifikan bagi
mereka. Hasil tersebut sejalan dengan hasil
penelitian Koeswoyo (2006), Jalil (2008) dan
Perdanawati (2014).
Variabel terakhir dalam penelitian ini adalah
timeliness. Dalam pengujian terhadap data
penelitian dari dua kelompok, responden yang
berasal dari satker KPPN tipe A1 mengungkapkan
bahwa faktor timeliness tidak memiliki pengaruh
signifikan, sedangkan responden yang merupakan
operator satuan kerja KPPN tipe A2 menyatakan
bahwa faktor timeliness memiliki pengaruh
signifikan terhadap kepuasan pengguna SAIBA.
Bagi kelompok pertama, kesimpulan tersebut sama
dengan penelitian Sekundera (2006). Sementara
untuk kelompok kedua, kesimpulan yang didapat
dari faktor timeliness sejalan dengan penelitian
Ilias et al (2009) yang menyatakan bahwa
timeliness tidak berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pengguna sistem informasi.
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Perbedaan kesimpulan tersebut dipengaruhi
oleh kondisi geografis satuan kerja dan usaha
untuk melakukan rekonsiliasi dengan KPPN tepat
waktu. Satuan kerja KPPN tipe A2 umumnya
berada di lokasi yang jauh dari KPPN untuk
melakukan rekonsiliasi maupun dengan Kanwil
sebagai unit vertikal di atasnya dalam rangka
konsolidasi. Ketepatwaktuan (timeliness) dari
SAIBA menjadi acuan mereka untuk meningkatkan
kepuasan pengguna.
Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu
simpulan bahwa lima variabel independen secara
simultan
berpengaruh
signifikan
terhadap
kepuasan pengguna SAIBA. Mayoritas responden
juga merasa puas dengan penggunaan SAIBA dan
menyetujui kesuksesan aplikasi tersebut. Perihal
perbedaan variabel bebas yang berpengaruh
secara parsial baik untuk kelompok pertama
maupun kedua, hal ini disebabkan masa kerja
responden sebagai operator aplikasi satker dan
juga lokasi kantor operator terhadap KPPN
menyebabkan kepuasan pengguna dipengaruhi
oleh variabel yang berbeda-beda.
Berdasarkan seluruh pengujian di atas dan
setelah dilakukan regresi linear berganda maka
didapatkan persamaan untuk model penelitian
untuk kelompok pertama sebagai berikut.

c.

Hasil pengujian lain menunjukkan bahwa
variabel accuracy secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pengguna
SAIBA lingkup satker KPPN tipe A1 meskipun
di lingkup satker KPPN tipe A2 tidak
berpengaruh signifikan. Akurasi menjadi
faktor penting dalam menunjang kepuasan
pengguna SAIBA di satker KPPN tipe A1
karena mereka tidak ingin melakukan dua kali
pekerjaan seperti menghitung secara manual
sehingga akurasi yang ada pada SAIBA akan
menambah kepuasan mereka. Berbeda halnya
dengan satker KPPN tipe A2 yang
beranggapan bahwa akurasi dalam suatu
sistem informasi menjadi tidak mutlak untuk
diakomodir sehingga faktor accuracy tidak
memengaruhi kepuasan pengguna SAIBA.

d.

Hasil pengujian selanjutnya menunjukkan
bahwa variabel format secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pengguna SAIBA lingkup satker KPPN tipe A1
dan KPPN tipe A2. Hal ini berarti bahwa
pengguna SAIBA akan merasa puas jika output
yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut telah
sesuai dengan kebutuhan mereka.

e.

Hasil pengujian terhadap variabel ease of use
menghasilkan suatu simpulan bahwa variabel
tersebut berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pengguna SAIBA lingkup satker
KPPN tipe A1 karena banyaknya operator
baru di instansi mereka. Sebaliknya, pada
satker KPPN tipe A2 yang umumnya adalah
operator lama, variabel ini tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pengguna.

f.

Hasil pengujian atas variabel timeliness
menyimpulkan bahwa variabel tersebut tidak
berpengaruh signifikan bagi satker pada
KPPN tipe A1 dikarenakan lokasi KPPN yang
tidak begitu jauh dibandingkan dengan jarak
satker pada KPPN tipe A2. Oleh karena itu,
responden yang berasal dari satker KPPN tipe
A2 memandang variabel timeliness sebagai
variabel
yang
berpengaruh
signifikan
terhadap kepuasan pengguna SAIBA.

Y = 0,132 + 0,078X1 + 0,351X2 + 0,2X3 + 0,299X4 –
0,052X5 + e
Sementara untuk model persamaan regresi
dalam penelitian yang dilakukan terhadap
kelompok responden yang berasal dari satuan
kerja KPPN tipe A2 adalah:
Y = 0,484 + 0,025X1 + 0,070X2 + 0,429X3 + 0,009X4
+ 0,373X5 + e

5. KESIMPULAN
a.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel
content, accuracy, format, ease of use dan
timeliness secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pengguna
SAIBA.

b.

Hasil pengujian regresi linier berganda
menunjukkan bahwa variabel content secara
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pengguna SAIBA. Hal ini terjadi baik
di lingkup satker KPPN tipe A1 maupun KPPN
tipe A2. Pengguna SAIBA cenderung
mengabaikan content dari informasi yang
dihasilkan aplikasi tersebut setelah mereka
melakukan input data sesuai dengan cara yang
semestinya.
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ABSTRAK
Many researchers agree that tourism can increase economic
growth and household’s incomes, but disagreed with their role in
distribution. This study seeks to see the relationship between the
tourism industry and growth to the inequality of income
distribution in Bali. Using regression of panel data from 9 districts
/cities in Bali from 2006 to 2015 shows the tourism sector and
growth has an effect on increasing inequality of income
distribution.
Banyak peneliti yang sepakat bahwa pariwisata dapat
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
dan
pendapatan
masyarakat, namun berbeda pendapat terhadap perannya dalam
mendistribusikan pendapatan di rumah tangga. Penelitian ini
berusaha untuk melihat hubungan antara pariwisata dan
pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi
pendapatan di Bali. Berdasarkan hasil regresi data panel dari 9
kabupaten/kota di Bali periode tahun 2006-2015, penelitian ini
menemukan bahwa sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi
memiliki pengaruh pada kenaikan tingkat ketimpangan distribusi
pendapatan masyarakat.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam dasawarsa terakhir ini banyak negara
berkembang menaruh perhatian khusus terhadap
industri pariwisata. Sektor pariwisata menjadi
salah satu sektor ekonomi yang tumbuh paling
cepat di dunia melalui pertumbuhan dan tingkat
diversifikasi. Selain itu, sektor pariwisata juga tidak
begitu terpengaruh oleh gejolak dan pelemahan
ekonomi global, berbeda halnya dengan sektor
komoditas.
United
Nations
World
Trade
Organization (UNWTO) menyebutkan bahwa pada
tahun 2015 pariwisata menyumbang 10% dari
total GDP seluruh dunia, menawarkan 1/11
kesempatan kerja yang ada, menghasilkan USD1,5
triliun ekspor yang merupakan 7% dari total
seluruh ekspor di dunia dan 30% dari seluruh
ekspor jasa. Pada kasus Indonesia, kontribusi
sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) menempati urutan keempat, berada
dibawah minyak
n g s
tu r
n minyak
kelapa sawit. 1
Pariwisata mempunyai konsekuensi adanya
pertemuan dua budaya atau lebih yang berbeda,
yaitu budaya masyarakat lokal dengan budaya para
wisatawan. Budaya-budaya yang berbeda dan
saling bersentuhan tersebut dapat membawa
pengaruh yang menimbulkan dampak terhadap
aspek kehidupan masyarakat di sekitar objek
wisata (Yoeti, 2008)2. Setidaknya ada empat bidang
pokok yang dipengaruhi oleh usaha pengembangan
pariwisata, yaitu: ekonomi, sosial, budaya, dan
lingkungan hidup. Dampak positif pariwisata
dalam bidang ekonomi yaitu kegiatan pariwisata
mendatangkan
pendapatan
devisa
negara,
terciptanya kesempatan kerja, dan adanya
kemungkinan bagi masyarakat di daerah tujuan
wisata untuk meningkatkan pendapatan dan
standar hidup. Sementara itu, dampak negatif dari
pengembangan pariwisata tampak menonjol pada
bidang sosial berupa perubahan gaya hidup
masyarakat (sikap, tingkah laku, dan perilaku) di
daerah tujuan wisata. Kerusakan lingkungan juga
tidak lepas dari konsekuensi pengembangan
pariwisata.
Provinsi Bali memiliki peran strategis
terhadap pariwisata di Indonesia. Sektor
pariwisata merupakan sektor andalan dan solusi
dari keterbatasan sumber daya alam di Bali.
Keterkaitan suatu sektor terhadap berbagai sektor
1

2

Data dari Kementerian Pariwisata, Rangking
Devisa Pariwisata terhadap Komoditas Ekspor
Lainnya tahun 2011 s.d 2015.
Ok A. Yoeti “Perenc n n n Pengem ng n
P riwis t ” (J k rt : Pr ny
P r mith
2008), Hal.144.

lain nantinya akan berpengaruh sejauh mana
sektor
pariwisata
mampu
meningkatkan
produktivitas dari sektor-sektor lainnya. Akal
(2010), Lee & Chang (2008), Mudrikah et al (2014),
dan Nizar (2011) secara empiris membuktikan
bahwa pariwisata
meningkatkan PDB serta
pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah.
Ashley, Roe, & Goodwin (2001) menyebutkan
bahwa pro poor tourism (PPT) berpengaruh sangat
signifikan dan positif terhadap keterbukaan
kesempatan kerja baru, peningkatan dan
pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan
masyarakat. Namun demikian, jika pertumbuhan
yang tinggi juga disertai dengan tingkat
kesenjangan yang tinggi, dapat dipastikan bahwa
ada beberapa kelompok masyarakat yang
termarjinalkan dari kemampuan ekonomi di
sekitarnya (Bappeda Provinsi Bali, 2015). 3
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali selama 9
tahun terakhir cenderung berfluktuatif dan pada
tahun 2015 mencapai 6,04 persen. Pola
pertumbuhan ekonomi Bali dengan pertumbuhan
ekonomi nasional juga dapat dikatakan serupa.
Meskipun
sama-sama
menunjukkan
gejala
pelambatan sejak tahun 2011 akan tetapi tingkat
pertumbuhan ekonomi Bali masih berada di atas
nasional. Kuatnya pertumbuhan ekonomi Bali
didorong oleh kontribusi sektor pariwisata yang
menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi
Bali. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali
ditunjang oleh kemajuan di bidang transportasi
dan teknologi.
Menurut UNWTO (2016) pelemahan ekonomi
dunia tidak terlalu berdampak pada minat
kunjungan
wisatawan
masyarakat
dunia.
Kunjungan wisatawan dunia di tahun 2015 naik
empat persen dibandingkan dengan tahun 2014.
Masalah ketimpangan distribusi pendapatan
menjadi persoalan yang rumit dalam pelaksanaan
pembangunan ekonomi terutama negara-negara
berkembang seperti di Indonesia. Pada golongan
penduduk berpendapatan rendah, kondisi ini
menyebabkan semakin rendahnya kemampuan
daya beli dan semakin rendahnya tingkat
kesejahteraan penduduk golongan tersebut. Untuk
mengukur tingkat pemerataan pendapatan
umumnya digunakan Indeks Gini4 (Gini Ratio) dan
kriteria Bank Dunia. Kedua indikator tersebut
menghitung berapa persen bagian dari total

3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi B li “Profil Kemiskinan Provinsi Bali
2014” (Denpasar: Bapeda Bali, 2015), Hal.37.

4

Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran
yang memenuhi empat kriteria yaitu prinsip
anonimitas, independensi skala, independensi
populasi dan transfer (Todaro & Smith, 2009).

PARIWISATA, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN DI BALI
(Hipotesis Kurva Kuznets)

Indonesian Treasury Review Vol.2, No.3,2017, Hal.43-54

Daru Tri Rekso Joko

pendapatan penduduk suatu wilayah yang diterima
oleh pen u uk p
m sing‐m sing golong n
pendapatan.
Ketimpangan distribusi pendapatan pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali cenderung
mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai
dengan tahun 2014 dan menurun di tahun 2015.
Dari sisi pemerataan pendapatan, disparitas
pendapatan di Provinsi Bali mengalami perbaikan
yang tercermin dari penurunan Gini Ratio pada
tahun 2015. Gini Ratio Bali pada tahun 2015
tercatat sebesar 0,38, jauh lebih rendah jika
dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2014 yang
sebesar 0,42 dan nasional sebesar 0,41. Namun
demikian, masih tingginya nilai gini ratio Provinsi
Bali tersebut mengindikasikan masih adanya
ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Hubungan antara pariwisata, pertumbuhan
ekonomi dan ketimpangan sudah banyak
diperdebatkan oleh para peneliti. Blake et al
(2008) meneliti pengaruh pariwisata dalam
mengurangi ketimpangan pendapatan di Brasil.
Hasil studi tersebut menemukan bahwa pariwisata
memberi manfaat pada bagian masyarakat dengan
pendapatan
terendah
dan
mengarah
ke
pemerataan pendapatan melalui perubahan
transfer pendapatan, harga dan pemerintah.
Namun Blake (2008) pada penelitian yang berbeda
menemukan bahwa industri terkait pariwisata
secara
substansial
kurang
memberikan
pendapatan untuk rumah tangga miskin apabila
dibandingkan dengan kegiatan ekspor pada tiga
negara di kawasan Afrika Timur (Kenya, Tanzania,
dan Uganda).
Pariwisata akan meningkatkan pendapatan
rumah tangga, namun pada rumah tangga dengan
tingkat pendapatan yang tinggi manfaat yang
diperoleh lebih tinggi dibandingkan pada rumah
tangga dengan tingkat pendapatan yang rendah.
Marcouiller & Xia (2008) berpendapat bahwa
ketimpangan distribusi pendapatan pada pekerja
yang sensitif pada sektor pariwisata di Amerika
terdapat pada lapangan pekerjaan yang memiliki
upah kerja yang tinggi, seperti pada seni
pertunjukan dan olahraga. Sebaliknya, pada
lapangan kerja dengan upah kerja yang rendah
(makanan dan minuman) cenderung memiliki
tingkat distribusi pendapatan yang cenderung
merata.
Alam dan Paramati (2016)
melakukan
penelitian di negara-negara berkembang dari
tahun 1999-2012. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ketimpangan distribusi pendapatan
disebabkan karena manfaat pengembangan
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pariwisata hanya terbatas dinikmati pada kelas
atas dalam masyarakat, seperti pemilik penyedia
layanan pariwisata, pengusaha, investor dan
manajer dari perusahaan pariwisata. Sedangkan
Incera et al. (2015) dalam penelitian pada daerah
maju di Galicia, Spanyol berpendapat bahwa
rumah tangga dengan pendapatan tinggi
mempunyai ketergantungan yang lebih pada
pariwisata jika dibandingkan dengan rumah tangga
dengan pendapatan rendah.
Hasil penelitian Wattanakuljarus dan Coxhead
(2008) menyebutkan bahwa peningkatan sektor
pariwisata di Thailand menyebabkan kenaikan
pendapatan rumah tangga agregat namun justru
memperburuk distribusi pendapatan. Pihak yang
mendapat manfaat dalam peningkatan sektor
pariwisata adalah rumah tangga dengan high
income dan bukan dari sektor pertanian. Hal ini
disebabkan karena pariwisata di Thailand bukan
merupakan sektor padat karya.
Penelitian Lee (2011) menemukan bahwa
ketimpangan
tinggi
serta
peningkatan
ketimpangan yang lebih cepat terjadi pada daerah
di Amerika yang memiliki ketergantungan di sektor
jasa pariwisata. Daerah dengan tingkat pendapatan
yang tinggi juga mengalami ketimpangan
pendapatan yang lebih tinggi.
Beberapa penelitian lain memperoleh hasil
yang berbeda yaitu pariwisata berperan dalam
penurunan
tingkat
ketimpangan
distribusi
pendapatan (Ashley, Roe, & Goodwin, 2001; Gatti,
2013; C. Lee & Kang, 1998; Hengyun Li, Jason-Li
Chen, Li, & Goh, 2016). Lee dan Kang (1998)
dengan menggunakan Koefisien Gini untuk
mengukur ketimpangan dan kurva Lorenz untuk
distribusi pendapatan di industri yang berbeda,
menemukan bahwa pariwisata menghasilkan
distribusi pendapatan yang relatif lebih sama dan
lebih baik daripada industri sekunder dan tersier
(pertambangan, manufaktur, konstruksi, keuangan,
dan pelayanan sosial).
Ashley, Roe, dan Goodwin (2001) melakukan
enam studi kasus yang dilakukan di Afrika Selatan,
Namibia, Uganda, St Lucia, Ekuador dan Nepal.
Hasil penelitian menemukan bahwa peran pro poor
tourism (PPT) sangat signifikan dan positif
terhadap kesempatan kerja baru, peningkatan dan
pemerataan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat, pertumbuhan pelaku kegiatan
ekonomi mikro, dan berkurangnya jumlah
penduduk miskin.
Penelitian Petra Gatti (2013) di Kroasia
menunjukkan bahwa ekspansi pariwisata memiliki
dampak positif pada kesejahteraan rumah tangga,
namun dampaknya lebih kecil dari yang
diharapkan untuk mengurangi ketimpangan
distribusi pendapatan. Li et al. (2016) menemukan
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bahwa
pengembangan
pariwisata
akan
memberikan kontribusi terhadap pengurangan
ketimpangan regional di China. Hasil lainnya
adalah bahwa wisatawan domestik memberikan
akselerasi yang lebih baik pada konvergensi
ekonomi regional jika dibandingkan dengan
wisatawan internasional. Penelitian lain dilakukan
oleh Anwar (2012) yang menemukan bahwa
pariwisata di Bangladesh berpengaruh signifikan
terhadap peningkatan perekonomian masyarakat
miskin. Selain itu, nilai sosial budaya masyarakat
lokal dapat dipertahankan dari pengaruh asing dan
mampu
meningkatkan
penghasilan
dan
kesejahteraan masyarakat.

Sumber: Todaro & Smith (2012)

Pariwisata memegang peranan penting dalam
perekonomian Bali. Pariwisata memberikan
kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja,
Peningkatan PDRB serta pertumbuhan sektor
informal dan swasta. Melalui efek multiplier yang
tinggi, pertumbuhan ekonomi di Bali sangat
tergantung pada sektor pariwisata. Namun
pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu
diikuti dengan penurunan angka ketimpangan
pendapatan.

Kuznets menunjukkan adanya trade off atau
pilihan antara pertumbuhan PDRB dengan
distribusi pendapatan. Tingkat ketimpangan yang
semakin
memburuk
pada
tahapan
awal
pertumbuhan ekonomi terkait adanya perubahan
struktural yaitu pada tahap awal pembangunan
ekonomi berkonsentrasi pada sektor industri
modern yang kesempatan kerjanya terbatas tetapi
memiliki tingkat upah dan produktivitas yang
tinggi6.

Menurut Kuznets (1955)5, terdapat korelasi
positif antara laju pertumbuhan dengan
ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin tinggi
pertumbuhan ekonomi atau semakin besar
pendapatan per kapita, semakin besar pula
perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya.
Dalam jangka pendek ada korelasi positif antara
pertumbuhan pendapatan perkapita dengan
kesenjangan pendapatan, namun dalam jangka
panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang
negatif.
Artinya
dalam
jangka
pendek
meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan
meningkatnya kesenjangan pendapatan dan dalam
jangka panjang peningkatan pendapatan akan
diikuti
dengan
penurunan
kesenjangan
pendapatan. Observasi ini dikenal sebagai kurva
Kuznets (Kuznets Curve) “U-ter lik” k ren
adanya pola perubahan longitudinal (time-series)
dalam distribusi pendapatan. Koefisien Gini
t mp k seperti kurv
er entuk “U Ter lik”
seiring dengan naiknya pendapatan.

Kaldor (dalam Li & Zou, 1998) berpendapat
bahwa ketimpangan distribusi pendapatan
merupakan necessary condition dan insentif yang
baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Pendapatan pengusaha maupun perorangan yang
tinggi akan menaikan rasio tabungan, tabungan
yang tinggi akan meningkatkan investasi dan
pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin tidak merata
pola distribusi pendapatan, semakin tinggi pula
laju pertumbuhan ekonomi. Kuznets dan Kaldor
menunjukk n
ny “trade off” t u pilih n
antara pertumbuhan GDP yang cepat tetapi dengan
distribusi pendapatan yang tidak merata, atau
pertumbuhan GDP yang lambat tetapi dengan
distribusi pendapatan yang lebih merata. Apabila
dikaitkan dengan pilihan terhadap berbagai
alternatif, ketimpangan merupakan opportunity
cost
apabila
menginginkan
pertumbuhan
(Krongkaew & Kakwani, 2003)7.

5

Kuznets, Economic Growth and Income
Inequality. The American Economic Review,
45(1), (1955) hal 18.

Gambar 1. Kurv “U Ter

lik” Kuznets

Pemerataan
hasil
pembangunan
dan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan

6

Dalam konteks hubungan pariwisata dan
ketimpangan distribusi pendapatan, diharapkan
adanya hipotesis kurva Kuznets yang
menunjukkan bahwa industri pariwisata dapat
meningkatkan ketimpangan pendapatan pada
tahap awal pembangunannya (Alam &
Paramati, 2016)

7

M. Krongkaew & N. Kakwani, The growth-equity
trade-off in modern economic development: The
case of Thailand. Journal of Asian Economics,
14(5), 2003, hlm. 735-73.
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tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat
pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai
pemerataan
pembangunan
menciptakan
perekonomian yang lemah dan eksploitasi
terhadap sumber daya manusia. Menurut Bank
Dunia (2015)8, ketimpangan di Indonesia
diakibatkan oleh empat hal, yaitu: ketimpangan
peluang, ketimpangan konsentrasi kekayaan, dan
ketimpangan dalam menghadapi guncangan.
Perbaikan layanan umum, penguatan program
perlindungan sosial, pelatihan keterampilan bagi
tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja yang lebih
baik, penggunaan pajak dan belanja pemerintah
untuk mengurangi ketimpangan serta peningkatan
ketaatan pajak merupakan solusi untuk mengatasi
ketimpangan.
Peran
pemerintah
untuk
mengatasi
ketimpangan sangat penting. Musgrave, (1993)
mengidentifikasi 3 (tiga) jenis fungsi dari
pemerintah yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi
dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi merupakan
peran pemerintah untuk mengusahakan agar
upaya pengalokasian sumber-sumber daya
ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pengalokasian sumber daya harus dilakukan
secara merata, melalui penyediaan barang publik
yang tidak dapat disediakan swasta dan tidak
dapat diperoleh melalui sistem pasar. Fungsi
Distribusi berarti pemerintah bertanggung jawab
untuk melakukan distribusi pendapatan dan
kesejahteraan dalam masyarakat. Peran ini
memiliki
keterkaitan
dengan
pemerataan
kesejahteraan masyarakat. Fungsi yang ketiga
adalah fungsi stabilisasi. Fungsi ini merupakan
peran pemerintah untuk menyelaraskan kebijakankebijakan yang ada dan memiliki keterkaitan erat
dalam mengatur variabel ekonomi makro untuk
mencapai stabilitas nasional.
Dalam
melaksanakan
fungsi
tersebut,
pemerintah menjalankan dua kebijakan ekonomi,
moneter dan fiskal. Kebijakan fiskal dan moneter
memiliki beberapa tujuan, yaitu: mengatasi
masalah-masalah pokok makroekonomi yang
sering timbul (pengangguran, inflasi, dan
menciptakan
pertumbuhan
ekonomi
yang
memuaskan),
menjamin
agar
faktor-faktor
produksi digunakan dan dialokasikan ke berbagai
kegiatan
ekonomi
secara
efisien,
dana
memperbaiki keadaan distribusi pendapatan yang
tidak seimbang yang selalu terjadi di masyarakat,
terutama yang kegiatan ekonominya diatur oleh
pasar bebas. (Sukirno, 2010). Dari kedua

8

Worl
B nk “Melu sny
Ketimp ng n
i
In onesi ”
i kses
ri
http://www.worldbank.org/in/news/feature/2
015/12/08/indonesia-rising-divide
pada
tanggal 1 Agustus 2017 pukul 19.00 WIB.
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instrumen kebijakan tersebut, instrumen kebijakan
fiskal merupakan instrumen yang paling mungkin
untuk melakukan distribusi pendapatan.
Selain dalam bidang ekonomi, pemerintah
juga berperan dalam menjaga lingkungan dari
dampak buruk adanya pariwisata. Dengan
mengintegrasikan antara pembangunan ekonomi
wilayah dan lingkungan hidup, perlu dibuat
kebijakan ecotourism. Ecotourism merupakan
bagian
dari
pembangunan
pariwisata
berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan
wisatawan dan wilayah tuan rumah sekaligus
melindungi dan meningkatkan peluang untuk masa
depan. Kebijakan ini mengarah pada pengelolaan
semua sumber daya sehingga kebutuhan ekonomi,
sosial dan estetika dapat dipenuhi dengan tetap
menjaga integritas budaya, proses ekologis yang
penting, dan keanekaragaman hayati dan sistem
pendukung kehidupan (Anwar, 2012)9. Ecotourism
diharapkan mampu mengurangi dampak negatif
pariwisata serta membangun kesadaran dan
penghargaan
atas
lingkungan
sekaligus
menawarkan pengalaman-pengalaman yang baru,
memberikan keuntungan secara finansial dan
meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial &
lingkungan.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Data
Penelitian ini menggunakan data panel untuk
9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali yaitu
Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan,
Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten
Klungkung,
Kabupaten
Bangli,
Kabupaten
Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota
Denpasar, dengan periode waktu tahun 20062015. Pemilihan periode ini didasari pada mulai
bangkitnya pariwisata pasca kejadian bom Bali
yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan
seluruh sektor-sektor terkait pariwisata (BPS
Provinsi Bali, 2016a10, 2016b11; Mudrikah, 2014).
Menurut Baltagi (2005)12, data panel mampu
mengontrol
heterogenitas
individual
serta
9

Jahid MD Anwar, Poverty alleviation through
sustainable tourism: A critical analysis of propoor tourism and implications for sustainability
in Bangladesh. Research Report, 2012.

10

BPS Bali, Indikator Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Bali 2015 (Denpasar: BPS Provinsi Bali,
2016). Hal.7.

11

BPS Bali, Tinjauan Perekonomian Bali 2015
(Denpasar: BPS Provinsi Bali, 2016). Hal.108.

12

Badi H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel
Data (England: John Wiley & Sons Ltd, Ed.,
2005). Hal.4.
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memberikan lebih banyak informasi, variabilitas,
derajat kebebasan (degree of freedom), efisiensi,
dan mengurangi kolinieritas antar variabel. Data
panel juga mampu mengidentifikasi dan mengukur
dampak yang tidak terdeteksi dalam data time
series dan data cross section murni dan
memungkinkan untuk membangun dan menguji
model perilaku secara lebih lengkap daripada data
time series dan data cross section murni.

mengestimasi model regresi dengan data panel
yakni pendekatan Common Effect, Fixed Effect dan
Random Effect. Pemilihan teknik estimasi dari
ketiga model di atas dapat ditentukan dengan
melakukan Uji Chow untuk membandingkan model
common effect dengan fixed effect dan Hausman
Test untuk menentukan model yang terbaik untuk
digunakan dengan membandingkan model fixed
effect dengan random effect.14

Data diperoleh melalui publikasi Badan Pusat
Statistik, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas
Pariwisata, Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, serta sumber-sumber lain yang
dianggap relevan. Adapun variable-variabel dalam
penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

Analisis regresi ini bertujuan untuk
mengetahui secara parsial maupun simultan
pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen serta untuk mengetahui proporsi
variabel
independen
dalam
menjelaskan
perubahan variabel dependen. Pengujian tersebut
meliputi sebagai berikut Uji t (Signifikansi Parsial),
Uji-F (Overall Significance Test) dan Uji Koefisien
Determinasi (R2).

a.
b.
c.
d.

Pariwisata (DRBSHARE): persentase PDRB
sektor pariwisata (perdagangan, akomodasi
dan restoran) terhadap total PDRB;
Pengeluaran
pemerintah
(GOV_EXP):
pengeluaran pemerintah daerah berdasarkan
fungsi pariwisata;
Pertumbuhan Ekonomi (GROWTH): laju
pertumbuhan PDRB;
Ketimpangan distribusi pendapatan (GINI):
Gini Ratio.

3.2. Model
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh sektor pariwisata terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan. Model yang akan diestimasi
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
GINI = β0 + β1PDRBSHAREit + β2GOV_EXPit +
β3GROWTHit + εit
Untuk menghindari permasalahan dalam
pengolahan data dikarenakan gap yang besar
antara variabel independen dengan variabel
dependennya,
persamaan
model
tersebut
ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma
natural. Bentuk logaritma natural digunakan
karena pada umumnya nilai variabel sangat besar
dan satuan variabel satu dengan lainnya berbeda.
Transformasi logaritma akan membuat hubungan
yang tidak linier dalam suatu model dapat
digunakan dalam model linier. Selain itu,
Transformasi logaritma dapat mengubah data yang
pada tidak terdistribusi normal menjadi
terdistribusi normal13. Berdasarkan hal tersebut,
persamaan model penelitian menjadi:

4. HASIL PENELITIAN
Peran pariwisata dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi sudah tidak diragukan.
Selama beberapa dekade terakhir, pariwisata
menjadi salah satu kekuatan utama pertumbuhan
ekonomi di banyak negara berkembang dan
maju.15 Namun demikian, belum banyak penelitian
di Indonesia yang menguji pengaruh pariwisata
terhadap ketimpangan pendapatan.
4.1. Pengujian Statistik
Penggunaan data panel dalam estimasi
membutuhkan uji spesifikasi untuk menentukan
salah satu model yang sesuai, apakah
menggunakan common effect, fixed effect atau
random effects. Uji Chow (Chow Test) dilakukan
untuk menguji apakah lebih baik menggunakan
common effect atau fixed effects. Sedangkan Uji
Hausman untuk menguji apakah lebih baik
menggunakan fixed effect atau random effects.
Tabel 1. Hasil Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Test cross-section fixed effects
Effects Test

13

Gujarati, Essentials of Econometrics, Terj, Julius
A Mulyadi (New York: McGraw-Hill Inc., 2006).
Hal. 213

d.f.

Prob.

14

Menurut beberapa ahli ekonometri, jika data
panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu
(t) > individu (i), maka disarankan
menggunakan metode Fixed Effect. Jika
sebaliknya, maka disarankan menggunakan
metode Random Effect.

15

Menurut Alam & Paramati (2016) sebagian
besar studi mengasumsikan ekonomi yang
relatif
statis
dan
fungsional
dimana
pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas
tertinggi, dan bukan sistem sosio-ekonomi yang
dinamis.

LNGINI = β0 + β1LNPDRBSHAREit + β2LNGOV_EXPit +
β3LNGROWTHit + εit
Menurut Wooldridge (1960) ada beberapa
pendekatan yang biasa digunakan untuk

Statistic
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Cross-section F
Cross-section Chi-square

7.327482
50.444412

(8,78) 0.0000
8 0.0000

Sumber: Olah data menggunakan E-views 9
Tabel 2. Hasil Hausman Test
Correlated Random Effects - Hausman Test
Test cross-section random effects
Test Summary

Chi-Sq.
Statistic

Cross-section random

45.921698

Chi-Sq. d.f. Prob.
3

0.0000

Sumber: Olah data menggunakan E-views 9

Berdasarkan hasil Chow test pada tabel 1, nilai
probabilitas Cross-section F model lebih kecil dari α
(0,0000 < 0,05), artinya model yang paling tepat
untuk digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).
Pengujian kedua yaitu Haussman Test untuk
menguji manakah yang lebih tepat menggunakan
model fixed effect atau random effect. Dari hasil
diatas, dapat dilihat bahwa model persamaan
mempunyai nilai probabilitas cross section random
sebesar 0.0000 lebih kecil dari α yaitu sebesar
0.05, sehingga kesimpulannya model yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed
effect.
Tabel 3. Hasil Regresi Panel
Dependent Variable: LNGINI
Variable
LNPDRBSHARE
LNGROWTH
LNGOV
C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
1.328576
0.819326
0.063974
-8.546488

R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.352461 3.769430
0.168543 4.861231
0.029638 2.158534
1.051198 -8.130237

0.0003
0.0000
0.0340
0.0000

0.656149
0.607658
13.53115
0.000000

Sumber: Olah data menggunakan E-views 9

Secara matematis output di atas dapat ditulis
dalam bentuk persamaan:
lngini = -8.546488 + 1.328576 lnpdrbshare +
0.063974 lngov + 0.819326 lngrowth
Secara parsial berdasar hasil pengujian
terhadap nilai t-statistik diperoleh lnpdrbshare dan ln
growth menunjukkan signifikansi pada α 1%
sedangkan lngov pada α 5% (t-tabel α 1% = 2.36998
dan α 5% = 1.66256). Signifikansi juga bisa dilihat
dari Probabilitas masing-masing variabel yang di
bawah 0.05.
Secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa
secara bersama-sama, masing-masing variabel
bebas mampu memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap ketimpangan distribusi
pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai F
statistik sebesar 13.53115 dan T-tabel sebesar
3.10, selain itu juga dapat dilihat dari Prob (Fstatistic) sebesar 0.0000 dimana nilai tersebut
lebih kecil dari α =5%. Uji Koefisien Determinasi
(R2) nilai R2 dari hasil regresi ini adalah sebesar
0.6561
yang
berarti
bahwa
variabel
independennya (pdrbshare, growth, dan gov) dapat
menjelaskan faktor ketimpangan distribusi
pendapatan (Gini) sebesar 65,61%, sedangkan
sisanya sebesar 34,39% dijelaskan oleh faktorfaktor lain yang tidak ada di dalam model.
4.2. Pariwisata, Pengeluaran Pemerintah, dan
Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Pembangunan ekonomi tidaklah semata-mata
diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB secara
keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh
mana distribusi pendapatan telah menyebar ke
lapisan masyarakat serta siapa yang telah
menikmati hasilnya. Hubungan yang positif dan
signifikan antara pariwisata (PDRB share dan
Jumlah wisatawan) mengindikasikan bahwa
perkembangan
pariwisata di Bali
justru
menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
Hasil penelitian ini menguatkan penelitianpenelitian sebelumnya oleh Alam & Paramati
(2016), Incera & Melchor Fernandez (2015),
Marcouiller & Xia (2008), serta Wattanakuljarus &
Coxhead (2008) yang menyimpulkan bahwa
pariwisata di satu sisi akan meningkatkan
pendapatan pada rumah tangga, namun di lain sisi
pariwisata akan meningkatkan ketidakmerataan
distribusi pendapatan.
Peningkatan
ketidakmerataan
distribusi
pendapatan ini dikarenakan pada rumah tangga
dengan pendapatan yang tinggi, benefit yang
diperoleh lebih tinggi dibandingkan pada rumah
tangga dengan tingkat pendapatan yang rendah.
Para pekerja mendapatkan upah yang relatif lebih
rendah jika dibandingkan dengan keuntungan yang
diperoleh para pemilik modal. Pekerja kelas
rendah akan mendapat upah sesuai dengan upah
minimum yang ditentukan oleh pemerintah.
Banyaknya peminat pekerjaan di sektor pariwisata
menyebabkan daya tawar pekerja menjadi rendah.
Ketimpangan pendapatan di Thailand dikarenakan
kebijakan pariwisata bukan mengarah kepada
padat karya (Wattanakuljarus & Coxhead, 2008)16,
sedangkan di Bali ketimpangan lebih disebabkan
pada upah yang rendah.

16

Wattanakuljarus, A., & Coxhead, I. (2008). Is
Tourism-Based Development Good for The Poor?
A General Equilibrium Analysis for Thailand.
Journal of Policy Modeling, Hal.952.
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Pariwisata di Bali merupakan industri dengan
upah rendah dan cenderung menyerap tenaga
kerja tidak terampil dan semi-terampil. Walaupun
memperoleh upah yang rendah, para buruh di
sektor pariwisata tetap bertahan karena
kesempatan kerja yang lebih besar dibandingkan
dengan sektor lain. Jika dibandingkan dengan
sumbangsih penerimaan sektor pariwisata
terhadap PDRB di Bali, ini tentu sangat timpang.
Terlihat dari Upah Minimun Kabupaten/Kota yang
diterapkan di Bali.
Tabel 4. Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi
Bali
Kab/ Kota
Badung
Denpasar
Gianyar
Karangasem
Bangli
Tabanan
Klungkung
Buleleng
Jembrana

2015
1,905,000
1,800,000
1,707,750
1,700,000
1,622,000
1,706,700
1,650,000
1,650,000
1,622,500

2016
2,124,075
2,007,000
1,904,141
1,895,500
1,808,530
1,902,970
1,839,750
1,839,750
-

pariwisata lainnya (S. Lee, 2011)17. Penelitian
Apriliani & Bendesa (n.d.) juga menyebutkan
bahwa ada ketimpangan upah yang nyata antar
pekerja di sektor pariwisata itu sendiri.
Peningkatan
sektor
pariwisata
memang
menyebabkan kenaikan pendapatan rumah tangga
agregat, namun juga memperburuk distribusi
pendapatan. Pengembangan pariwisata justru akan
menyebabkan melemahnya sektor pertanian
dimana sebagian besar rumah tangga miskin
memperoleh
penghasilan
dari
sana
(Wattanakuljarus & Coxhead, 2008)18.
Grafik 1. Persentase Tenaga
Pariwisata dan Pertanian di Bali

Kerja

Sektor

40%
30%
20%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan
Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel

Sumber: www.baliprov.go.id

Sumber: BPS Prov. Bali, diolah (2016)

Dapat
dilihat
dari
Upah
Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Bali yang tidak
terlalu tinggi jika dibandingkan dengan UMK di
kota-kota besar lainnya di Jawa Timur maupun
Jawa Barat. Tahun 2015 di Jawa Timur besaran
UMK adalah Rp2,7 juta untuk wilayah Surabaya,
Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan. Kabupaten Badung
yang merupakan salah satu Kabupaten dengan
PDRB tinggi di Indonesia hanya memberikan UMK
sebesar Rp2,1 juta, terhitung kecil jika
dibandingkan dengan biaya hidup yang cukup
besar di Bali. Hal ini sangat pincang jika
dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkan
dari sektor pariwisata. Benefit yang diperoleh lebih
bisa dirasakan oleh kelas elit dalam masyarakat,
seperti pemilik penyedia layanan pariwisata,
pengusaha, investor, dan manajer dari perusahaan
pariwisata (Alam & Paramati, 2016). Dilemanya
adalah penetapan UMK yang tinggi tentunya akan
menguntungkan bagi golongan pekerja, tetapi tidak
sebaliknya bagi pengusaha. Penetapan UMK yang
terlalu tinggi tentunya akan menambah beban
perusahaan dan membuat perusahaan mengurangi
tenaga kerja demi efisiensi.

Grafik di atas menunjukkan adanya
pergeseran tenaga kerja di sektor pertanian
menuju ke sektor pariwisata. Tidak dapat dihindari
bahwa akan ada perpindahan tenaga kerja dari
sektor non pariwisata ke sektor pariwisata karena
melihat peluang kesempatan kerja dan tingkat
upah yang lebih baik19. Perpindahan pekerja dari
sektor non pariwisata ke sektor pariwisata akan
memperburuk distribusi pendapatan.

Ketimpangan yang tinggi juga disebabkan
adanya perbedaan tingkat upah yang tinggi antar
pekerja di sektor pariwisata. Pekerja hiburan di
sektor
pariwisata
misalnya,
memperoleh
pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan
dengan pekerja dengan skill rendah di sektor

Besarnya penyerapan tenaga kerja sektor
pariwisata (lebih dari 30%) seharusnya bisa
menurunkan kesenjangan distribusi pendapatan.
Namun kenyataannya, pariwisata belum bisa
maksimal dalam mengurangi ketimpangan. Hal ini
dikarenakan tingkat upah yang diterima oleh
pekerja di sektor pariwisata tidak jauh berbeda
jika dibandingkan dengan sektor pertanian karena
UMK yang rendah, yang membedakan adalah
bekerja di sektor pariwisata telah menjadi
kebanggaan dan gengsi yang lebih dibandingkan
dengan bekerja di sektor pertanian. Menurut
penelitian dari Universitas Udayana tahun 2001,
pekerja sektor pariwisata di Bali kurang menonjol
17

Sangkwon Lee. (2011). Income Inequality in
Tourism Services- Dependent Counties. Current
Issues in Tourism, (November 2014), Hal.42.

18

Wattanakuljarus, A., & Coxhead, I. (2008).
Loc.Cit

19

Perpindahan tenaga kerja antar sektoral
tersebut akan berhenti bila tingkat upah yang
diharapkan (expected wage) antar sektor
tersebut sama (Pratomo & Saputra, 2011)
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di bidang yang berhubungan dengan kemampuan
konseptual, manajerial, dan aspek bisnis lainnya
sehingga keunggulan lebih banyak pada front liners
atau tingkat pelaksana.
Dengan ketergantungan yang tinggi pada
sektor
pariwisata,
kesenjangan
distribusi
pendapatan akan semakin melebar untuk daerah
dengan sarana pendukung wisata yang tinggi,
seperti wilayah Bali Selatan, dengan wilayah yang
rendah pendukung wisatanya. Ketimpangan
distribusi
pendapatan
yang
tinggi
serta
peningkatan ketimpangan yang lebih cepat
cenderung terjadi pada daerah yang memiliki
ketergantungan di sektor jasa pariwisata (S. Lee,
2011). Apabila dikaitkan dengan struktur
perekonomian, penyebab kesenjangan ekonomi di
Provinsi Bali adalah persebaran titik-titik destinasi
pariwisata yang tidak merata. Ketimpangan
pembangunan pariwisata di daerah Bali Selatan
dengan daerah lainnya (terutama Bali Utara) juga
diakibatkan oleh terbatasnya akses serta lamanya
waktu tempuh yang diperlukan untuk mengakses
objek-objek wisata. Tidak meratanya persebaran
ini membuat ketimpangan dalam menikmati
manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata.
Infrastruktur merupakan salah satu pertimbangan
investor
dalam
menanamkan
modalnya.
Pemerintah perlu membangun infrastruktur,
terutama jalan untuk memperlancar arus
wisatawan maupun investasi menuju Bali Utara.
Dengan infrastruktur yang memadai, para investor
akan tertarik untuk menanamkan modalnya.
Besarnya gap PDRB perkapita tertinggi dan
PDRB perkapita terendah antar kabupaten dan
kota menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi.
Ketimpangan yang terjadi merupakan dampak
kebijakan program pembangunan jangka panjang
daerah Bali yang ditetapkan puluhan tahun yang
lalu, yang meletakkan wilayah Bali Selatan sebagai
daerah pariwisata. Terjadinya konsentrasi kegiatan
ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah Bali
Selatan jelas akan mempengaruhi ketimpangan
pembangunan antar wilayah. Dengan terpusatnya
pembangunan pariwisata di Bali Selatan akan
mendorong pembangunan ekonominya melalui
penyediaan lapangan kerja dan kenaikan tingkat
pendapatan masyarakat. Sebaliknya untuk daerah
diluar Bali Selatan, dengan rendahnya konsentrasi
ekonomi menyebabkan sedikitnya lapangan kerja
yang tersedia. Kesenjangan ekonomi antar wilayah
ini akan menyebukan terjadinya ketimpangan pada
distribusi pendapatan.
Salah satu peran pemerintah dalam
menanggulangi kemiskinan adalah melalui
kebijakan fiskalnya, salah satunya dengan melalui
pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah
sektor pariwisata selain untuk meningkatkan
pertumbuhan
pariwisata,
juga
diharapkan
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berperan
dalam
mengurangi
ketimpangan
distribusi pendapatan khususnya di sektor
pariwisata. Namun penelitian ini memperoleh hasil
yang berkebalikan, pengeluaran pemerintah justru
meningkatkan ketimpangan. Menurut Danawati,
et.al (2016) dan Wahyuni et.al (2014) hubungan
positif antara pengeluaran pemerintah dan
ketimpangan distribusi pendapatan di Bali
disebabkan karena pengeluaran pemerintah belum
sepenuhnya terjangkau atau dapat dinikmati oleh
masyarakat secara langsung.
Hal ini dapat di logika karena data yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan
pengeluaran pemerintah di bidang pariwisata,
bukan pengeluaran pemerintah di bidang
pendidikan maupun kesehatan yang dapat
mengurangi
ketimpangan.
Pengeluaran
pemerintah di sektor pariwisata lebih ditujukan
untuk mendukung kegiatan pariwisata secara
umum. Misalnya, meliputi promosi pariwisata,
layanan
informasi
pengunjung,
layanan
administrasi, dan layanan publik lainnya. Untuk
mengurangi kesenjangan pendapatan –dilakukan
pemerintah pada berbagai tingkatan- secara
langsung berupa pembayaran transfer dan secara
tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja,
subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan lain
sebagainya (Todaro & Smith, 2012)20.
4.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan
Distribusi Pendapatan
Tidak diragukan bahwa pertumbuhan
ekonomi di Bali sangat dipengaruhi oleh
perkembangan sektor pariwisata. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi
yang tinggi di Bali ternyata memberi dampak pada
peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan.
Menurut Kuznets (1955), pertumbuhan ekonomi
akan mempengaruhi distribusi pendapatan, upah
untuk pekerja yang lebih tinggi tetapi diikuti
dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang
meningkat. Pertumbuhan ekonomi di negara
berkembang
pada
awalnya
cenderung
menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan
ketidakmerataan distribusi pendapatan. Penelitian
ini menemukan hasil bahwa pertumbuhan
ekonomi akan berpengaruh pada naiknya
ketimpangan distribusi pendapatan.
Penjelasan kenapa pertumbuhan yang tinggi
juga
meningkatkan
ketimpangan
adalah
dikarenakan unequal return pada input produksi
pada pasar tidak sempurna dan persaingan yang
tidak sehat (Krongkaew & Kakwani, 2003)21.
20

To ro & Smith “Economic Development (11th
ed.)” (Boston USA: Pe rson E uc tion
Inc.,2012) Hal.241-249.

21

Krongkaew, M., & Kakwani, N. (2003). Loc.Cit
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Kondisi infrastruktur di wilayah Bali Selatan yang
lebih memadai dibanding wilayah Bali lainnya
membuat para investor lebih senang untuk
menanamkan modalnya di daerah Bali Selatan
karena dinilai lebih dapat memberikan return yang
diinginkan atas investasinya. Kondisi ini membuat
pertumbuhan ekonomi Bali sebagian besar masih
terpusat di wilayah Bali Selatan, yang
mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tiap daerah
di Bali tidak seimbang. Hal tersebut menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan menjadi
masalah yang serius.
Gambar 2. Kondisi Pertumbuhan Dan Ketimpangan
Kabupaten Kota di Bali
0,45
GIni Ratio

0,40
0,35
0,30

tersebut menyebabkan produktivitas dan upah
tenaga kerja di sektor modern menjadi lebih tinggi
jika dibandingkan dengan sektor tradisional.
Perbedaan
tingkat
upah
tersebut
–yang
mengakibatkan naiknya pendapatan perkapita
masyarakatmengakibatkan
peningkatan
ketidakmerataan distribusi pendapatan antar
kedua sektor tersebut.
Grafik 2. Struktur Ekonomi Provinsi Bali
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Dari kondisi pertumbuhan serta ketimpangan
pada Kabupaten/Kota di Bali, terlihat tren positif
antara pertumbuhan dan ketimpangan dan ada
kecenderungan untuk menurun. Kondisi ini sesuai
dengan hipotesis Kuznets (1955) yaitu di awal
pembangunan ekonomi kesenjangan pendapatan
semakin meningkat sejalan dengan semakin
meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dalam
jangka pendek terlihat ada korelasi positif antara
pertumbuhan pendapatan perkapita dengan
kesenjangan pendapatan. Artinya, dalam jangka
pendek meningkatnya pendapatan akan diikuti
dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan.
Namun dilihat dari trend diatas, dalam jangka
panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang
negatif yang artinya peningkatan pendapatan akan
diikuti
dengan
penurunan
kesenjangan
pendapatan. Hubungan yang positif antara
pertumbuhan ekonomi Bali dan ketimpangan juga
disebabkan pertumbuhan ekonomi Bali yang
basisnya kurang kuat. Ini tercermin dari struktur
pembentuk pertumbuhan ekonomi yang mayoritas
berasal dari konsumsi, bukan dari investasi. Secara
mikro, kredit perbankan juga didominasi oleh
kredit konsumsi.
Kuznets juga menekankan adanya perubahan
struktural dalam pembangunan ekonomi, dimana
dalam prosesnya terjadi pergeseran dari sektor
tradisional ke sektor modern serta berkembangnya
sektor industri dan jasa. Adanya pergeseran

Sekunder

Tersier

Sumber: BPS (diolah)
Dilihat dari struktur ekonomi Provinsi Bali,
saat
ini
Bali
sangat
menggantungkan
perekonomiannya pada industri tersier. Terlihat
jelas
kontribusi
lapangan
usaha
tersier
mendominasi
perekonomian
Bali
dengan
kontribusi yang terus meningkat. Sementara itu
kontribusi lapangan usaha primer terus menurun
kontribusinya. Penurunan kontribusi sektor
primer terutama pertanian akan meningkatkan
kesenjangan distribusi pendapatan, karena rumah
tangga
miskin mayoritas
menggantungkan
pendapatannya pada sektor primer.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini dipicu oleh pro-kontra
mengenai
dampak
pariwisata
terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan, walaupun di
lain sisi para peneliti sepakat bahwa industri
pariwisata akan berdampak pada peningkatan
pendapatan agregat rumah tangga. Pro-kontra juga
terjadi mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
Pariwisata dan pengeluaran pemerintah serta
pertumbuhan ekonomi di Bali menyebabkan
naiknya ketimpangan distribusi pendapatan.
Pariwisata
menyebabkan
ketimpangan
dikarenakan benefit yang diperoleh antara pemilik
modal dan pekerja kelas atas yang lebih tinggi jika
dibandingkan pekerja kelas bawah. UMK yang
masih rendah kurang bisa menaikkan taraf hidup
masyarakat. Persebaran titik-titik destinasi
pariwisata yang tidak merata juga menyebabkan
ketimpangan masyarakat dalam menikmati
manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata.
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Pengeluaran pemerintah di sektor pariwisata lebih
ditujukan untuk mendukung kegiatan pariwisata
secara umum. Perekonomian yang tumbuh tinggi
di Bali lebih bersandar pada konsumsi masyarakat
sebagai pembentuknya, bukan pada investasi. Hal
ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan yang tinggi justru menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat,
namun dilihat dari tren nya dalam jangka panjang
ketimpangan
akan
turun.
Penelitian
ini
menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets terbukti di
Bali.
Langkah
untuk
meratakan
distribusi
pendapatan, terutama di sektor pariwisata, dapat
dilakukan dengan kebijakan mengenai upah
minimum sektoral. Upah minimum sektoral akan
mengurangi dampak dari ketimpangan pendapatan
serta perpindahan pekerja antar sektoral.
Pemerataan investasi terutama pada wilayah di
luar Bali Selatan perlu dilakukan agar pariwisata
dapat dinikmati oleh masyarakat Bali pada
umumnya.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pariwisata yang seharusnya mampu mengurangi
ketimpangan distribusi pendapatan, karena
multiplier effect yang besar, belum mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
luas. Pengembangan pariwisata di Bali seharusnya
bukan hanya terfokus pada peningkatan jumlah
wisatawan dan penerimaan untuk APBD saja,
namun juga ke arah pro poor tourism.
Pengembangan pariwisata harus dihubungkan
dengan sektor pertanian, karena di sektor inilah
penduduk miskin banyak menggantungkan
hidupnya.
Keterbatasan penelitian ini adalah dalam hal
menjelaskan
pertumbuhan
ekonomi
dan
ketimpangannya. Idealnya menggunakan data
secara time series agar mampu menjelaskan
perubahan ketimpangan dan pertumbuhan akibat
perubahan dari waktu ke waktu. Penelitian ini juga
hanya menggunakan variabel share PDRB dan
pengeluaran pemerintah di sektor pariwisata
untuk mewakili pariwisata secara keseluruhan.
Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel
yang lebih kompleks (misalnya: jumlah hotel,
restoran, wisatawan, tenaga kerja, dll) untuk dapat
melihat hubungan yang lebih jelas antara
pariwisata dan ketimpangan. Penggunaan variabel
pengeluaran pemerintah dengan menggunakan
fungsi pariwisata lebih ditujukan pada peran
pariwisatanya, bukan fungsi pemerintah secara
umum sehingga belum mampu menunjukkan
peran pemerintah untuk mengatasi ketimpangan.
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ABSTRAK
This study aims to analyze four aspects of the implementation of the
Village Fund program covering allocation, distribution, execution
and reporting of the village fund and to provide recommendations
on the issue of those four aspects. The research was conducted in
three districts in North Maluku province between year 2015 and
Semester I 2016, which are Tidore, West Halmahera and North
Halmahera Regency. This study took three samples for each district
so that the entire samples are nine villages. The research methods
are descriptive qualitative analysis and descriptive quantitative
analysis. Data was collected by collecting written documentation,
conducting interviews, field observations and focus group discussion
(FGD). The results showed that the basic allocation and allocation
formula led to less proportional distribution Village Fund if
associated with status/condition of the village, as mentioned in the
Developing Village Index (IDM). The Delays in disbursement phase I
have an impact on the disbursement for the next phases. There is
inappropriate of the Village Fund usage, which is caused by the
bias interpretation of two different regulations. In relation to
transparency and accountability, some observed villages have not
published the village fund report on the available media.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis empat aspek
pelaksanaan program Dana Desa yang meliputi aspek
pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pelaporan Dana Desa
serta memberikan rekomendasi atas permasalahan dari keempat
aspek tersebut. Penelitian dilaksanakan di tiga kabupaten/kota di
Provinsi Maluku Utara yaitu Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten
Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara dengan
rentang waktu pelaksanaan Dana Desa Tahun 2015 sampai
dengan Semester I 2016. Penelitian ini mengambil tiga sampel
untuk setiap kabupaten sehingga keseluruhan sampel berjumlah 9
(sembilan) desa. Metode analisis data dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif dan
analisis desktiptif kualitatf. Sumber data diperoleh dari
dokumentasi tertulis, wawancara, observasi lapangan dan pada
tahap akhir penelitian diselenggarakan focus group discussion
(FGD). Hasil penelitian menunjukkan alokasi dasar dan alokasi
formula menyebabkan kurang proporsionalnya distribusi Dana
Desa apabila dikaitkan dengan status/kondisi desa sebagaimana
dituangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Keterlambatan
penyaluran Dana Desa pada tahap I berdampak pada
keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya. Terdapat
beberapa penggunaan Dana Desa yang kurang sesuai prioritas
karena bias penerjemahan dua regulasi yang berbeda. Dalam hal
transparansi dan akuntabilitas, beberapa desa observasi belum
mempublikasikan pelaporannya di media yang tersedia seperti
balai desa.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang telah disahkan pada tanggal 15
Januari 2014 membawa perubahan secara
signifikan terhadap desa. Desa akan mengalami
reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan
pembangunan.
Selama ini, desa seolah terlupakan dari
prioritas pembangunan. Akibatnya, kesenjangan
antara kawasan perkotaan dengan kawasan
perdesaan semakin melebar.
Data BPS menunjukkan nilai indeks
kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks
keparahan kemiskinan (P2) di daerah perdesaan
Maluku Utara maupun secara Nasional lebih tinggi
dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pada
Maret 2016, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan
(P1) untuk perkotaan Maluku Utara hanya 0,367
dan secara nasional sebesar 1,19 sementara di
daerah perdesaan Maluku Utara mencapai 0,861
dan secara nasional 2,74. Nilai indeks keparahan
kemiskinan (P2) untuk perkotaan Maluku Utara
hanya 0,064 dan secara nasional sebesar 0,27
sedangkan di daerah perdesaan Maluku Utara
mencapai 0,218 dan secara nasional 0,79. Hal ini
menunjukkan bahwa penduduk miskin di daerah
perdesaan baik di wilayah Maluku Utara maupun
secara nasional lebih sulit untuk diangkat dari
garis kemiskinan dibandingkan penduduk miskin
di daerah perkotaan.
Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan
tersebut, Pemerintah memperkenalkan konsep
membangun dari pinggiran dengan memperkuat
daerah dan desa yang menjadi salah satu agenda
prioritas pembangunan (nawacita). Dalam konsep
tersebut,
terjadi
perubahan
paradigma
pembangunan dari “Membangun Desa” menjadi
“Desa Membangun”. Dengan paradigma Desa
Membangun, desa yang semula bersifat pasif dan
menjadi objek pembangunan berubah menjadi
pelaku/subjek dan berpartisipasi aktif dalam
pembangunan. Desa diharapakan menjadi salah
satu
sentra
pembangunan.
Akselerasi
pembangunan di desa diharapkan mampu
memacu pertumbuhan dan perkembangan desa
bersangkutan sehingga mendorong penduduk
desa untuk keluar dari kemiskinan serta dapat
memberikan multiplier effect ke wilayah di
atasnya dan secara berjenjang memberikan
pengaruh positif bagi perekonomian nasional.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun
2015 pemerintah mengalokasikan Dana Desa
dalam APBN-P sebesar 20,77 triliun atau berkisar
antara Rp240 juta-Rp270 juta untuk setiap desa
dan pada tahun 2016 meningkat 125% menjadi

46,9 triliun. Pada tahap awal, pelaksanaan Dana
Desa masih banyak ditemui permasalahan mulai
dari
penyaluran,
penggunaan
sampai
pertanggungjawaban antara lain penyaluran Dana
Desa yang terlambat seperti yang dimuat dalam
harian Kompas edisi 27 Agustus 2015,
“Penyaluran Dana Desa tahun 2015 sebesar
Rp20,77 triliun untuk 74.093 desa masih
tersumbat, puluhan ribu desa belum menerima
sepeser pun. Selain menggembosi daya tumbuh
ekonomi, gagasan membangun dari pinggiran juga
belum sepenuhnya terwujud”. Selain masalah
penyaluran, penggunaan Dana Desa juga banyak
ditemui
masalah.
Kementerian
Desa
menyimpulkan ada penggunaan Dana Desa tahun
2015 yang melenceng atau tidak sesuai dengan
tujuan Dana Desa, yang intinya digunakan untuk
pembangunan dan pemberdayaan. Dana Desa
yang digunakan bukan untuk pembangunan
prioritas,
antara
lain
digunakan
untuk
pembangunan kantor desa, rumah ibadah dan
lapangan sepakbola1.
Mengingat banyak permasalahan yang
ditemui dalam pelaksanaan Dana Desa maka perlu
dilakukan suatu Kajian Dana Desa. Kajian tersebut
diharapkan dapat menggambarkan kondisi riil
pelaksanaan Dana Desa, memotret permasalahan
yang dihadapi serta merumuskan rekomendasi
yang bermanfaat sebagai bahan perumusan
kebijakan maupun untuk mengatasi permasalahan
teknis yang dihadapi. Kajian Dana Desa ini juga
sebagai bentuk inisiasi partisipasi publik untuk
melakukan studi, pemantauan dan publikasi
terhadap praktik baik dan buruk desa dalam
penerapan prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Peraturan
Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015.
1.2. Tujuan Penelitian
Fokus Kajian Dana Desa menekankan pada
empat aspek penting yaitu Analisis Pengalokasian
Dana Desa, Analisis Penyaluran Dana Desa,
Analisis Penggunaan Dana Desa dan Analisis
Pelaporan Dana Desa. Analisis tersebut bertujuan
sebagai berikut:
1. Analisis Pengalokasian Dana Desa:
Untuk mengetahui ketepatan penyusunan
formula pembagian rincian Dana Desa setiap
desa.
2. Analisis Penyaluran Dana Desa:
Untuk mengetahui persyaratan, prosedur, dan
ketepatan waktu penyaluran Dana Desa dari
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke
Rekening Kas Desa.
3. Analisis Penggunaan Dana Desa:
1

http://www.sapa.or.id/b1/132-pmk/9839dana-desa-mlenceng-kdjfj diakses pada tanggal
13 Juli 2016
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Untuk mengetahui ketepatan penggunaan
Dana Desa sesuai dengan peruntukannya.
b. Untuk mengetahui potensi tumpang
tindih pembiayaan program Dana Desa
dengan program APBD/APBN.
c. Untuk mengetahui tingkat optimalisasi
penggunaan Dana Desa.
d. Untuk
mengetahui
efektifitas
dan
kemanfaatan penggunaan Dana Desa.
4. Analisis Pelaporan Dana Desa:
a. Untuk mengetahui ketepatan waktu
pelaporan Dana Desa.
b. Untuk mengetahui sistem pembukuan
yang digunakan dan kesesuaiannya
dengan regulasi yang ada.
c. Untuk mengetahui tingkat kesulitan
dalam pembuatan laporan realisasi Dana
Desa.
d. Untuk mengetahui transparansi dan
akuntabilitas pelaporan Dana Desa.
5. Rekomendasi
Pada akhirnya analisis tersebut bermuara
untuk memberikan solusi dan upaya yang
dapat memperbaiki pelaksanaan Dana Desa.
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konsekuensi untuk membiayai pelaksanaan
kewenangan tersebut. Akibatnya, Falleti (2004)
mendefinisikan desentralisasi sebagai sebuah
proses dan reformasi kebijakan yang bertujuan
untuk mentransfer tanggung jawab, sumber daya,
atau kewenangan dari tingkatan pemerintahan
yang lebih tinggi kepada tingkatan pemerintahan
yang
lebih
rendah.4
Dengan
demikian
desentralisasi pemerintahan diikuti dengan
desentralisasi fiskal melalui proses distribusi
anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih
tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah.

2. KERANGKA TEORI DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Desentralisasi fiskal bertujuan: pertama,
meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber
daya nasional maupun kegiatan pemerintah
daerah; kedua, memenuhi aspirasi daerah,
memperbaiki struktur fiskal dan mobilisasi
pendapatan regional maupun nasional; ketiga,
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan
partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan; keempat, memperbaiki keseimbangan
fiskal antar daerah dan memastikan adanya
pelayanan yang berkualitas di setiap darah;
kelima, menciptakan kesejahteraan sosial bagi
masyarakat daerah (Fuad, dkk. dalam Abidin,
2015).

2.1. Kebijakan Desentralisasi Fiskal

2.2. Instumen Desentralisasi Fiskal

Lahirnya Undang Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah menandakan
lahirnya era desentralisasi dalam sistem
pemerintahan Indonesia. Desentralisasi adalah
penyerahan
urusan
pemerintahan
oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom
berdasarkan
asas
otonomi.2
Penerapan
desentralisasi
dilandasi pemikiran untuk
memberikan pelayanan umum yang lebih baik
dan
menciptakan
proses
pengambilan
keputusan publik yang lebih demokratis.
Namun, memindahkan tanggung jawab atas
penyediaan pelayanan ke Pemerintah di tingkat
yang lebih rendah bisa menjadi tidak produktif,
jika tidak diikuti oleh desentralisasi keuangan
untuk menopang tanggung jawab ini, yang
biasanya disebut sebagai prinsip money follow
function.3

Esensi dari desentralisasi fiskal adalah
diskresi
daerah
dalam
mengalokasikan
anggarannya sesuai kebutuhan dan prioritas
daerahnya yang dapat dijalankan dengan satu set
pendanaan yang meliputi pendapatan asli atau
sumber sendiri dan mekanisme transfer. Transfer
sebagai salah satu instumen kunci dalam
desentralisasi fiskal diperlukan jika terjadi
ketidakseimbangan vertikal maupun horizontal
dan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah
dapat melaksanakan fungsi yang dialihkan ke
mereka.

Mengacu pada prinsip money follow function,
terjadi pelimpahan wewenang Pemerintah yang
diikuti dengan pelimpahan pendanaan sebagai
2

Definisi berdasarkan Undang Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3

Marwanto
Harjowiryono.
Pengembangan
Sistem Pembiayaan Antar Pemerintah di
Indonesia. Desentralisasi Fiskal di Indonesia
Satu Dekade setelah Ledakan Besar. (Jakarta:
DJPK, 2012)

Bergvall, et al (2006) mengklasifikasikan
transfer secara garis besar menjadi dua bagian
yaitu yang bersifat earmarked dan non-earmarked.
Transfer yang bersifat earmarked adalah transfer
yang diberikan dengan syarat (conditional) hanya
dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Transfer
yang bersifat non-earmarked merupakan transfer
yang diberikan tanpa syarat (unconditional) dan
biasanya dibagikan berdasarkan suatu formula
tertentu. Pemerintah Daerah (Sub-National
Government) memiliki kewenangan dalam

4

Tulia G. A Falleti. Sequential Theory of
Decentralization and Its Effects On The
Intergovernmental Balance Of Power: Latin
American Cases in Comparative Perspective. (
2004)
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memanfaatkan dana transfer sesuai dengan
pertimbangannya sendiri.
Baik transfer yang bersifat earmarked dan
non-earmarked dapat bersifat mandatori maupun
bersifat diskresioner. Transfer yang bersifat nonearmarked biasanya berupa transfer tanpa
kewajiban, tetapi terkadang disertai ikatan tidak
langsung yang melekat. Akibatnya, transfer yang
bersifat non-earmarked dapat bersifat mandatori.
Transfer yang bersifat mandatori menimbulkan
konsekuensi kewajiban melakukan sesuatu
berdasarkan peraturan dari pemerintah yang
memberikan transfer tersebut. Sebagian besar
transfer yang diberikan kepada Pemerintah
Daerah (sub-national government) secara regular
merupakan transfer yang bersifat mandatori.

Transfer yang bersifat earmarked dan
mandatori terbagi menjadi matching grants dan
non-matching grants. Transfer yang bersifat
earmarked dan mandatori yang tidak dilengkapi
dengan dana kontribusi pemerintah daerah
merupakan transfer yang bersifat non-matching.
Kemudian, transfer yang bersifat non-earmarked
dan mandatori terbagi menjadi transfer yang
bersifat general purpose grant dan block grant.
Perbedaan dari kedua jenis transfer tersebut
adalah block grant diberikan oleh pemberi
transfer dengan tujuan tertentu. Alasan
pemberian transfer bersifat block grant adalah
untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber
daya di tingkat sub-national. Pengklasifikasian
transfer secara lengkap dapat dilihat pada gambar
berikut ini.

Gambar 1. Klasifikasi Transfer

Sumber: Bergval, et al. Intergovernmental Transfers and Decentralised Public Spending (2006).

Perwujudan dari ciri Indonesia sebagai
negara yang menganut desentralisasi fiskal adalah
tersedianya alokasi anggaran transfer ke daerah
dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang
telah diserahkan ke daerah dan bertujuan untuk
mempercepat penguatan peran daerah dalam
penyediaan pelayanan publik dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Adapun komponen
anggaran transfer terbagi menjadi transfer ke
daerah yang meliputi Dana Perimbangan, Dana
Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana
Keistimewaan DIY, selain itu juga dialokasikan
dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai
pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada
desa atau disebut dengan Dana Desa.
2.3. Dana Desa
Konsep desentralisasi fiskal memungkinkan
pemberian kekuasaan, kewenangan dan diskresi
kepada pemerintah desa untuk mengatur dan
menentukan
penggunaan
dana
untuk
melaksanakan urusan-urusannya (Mardiasmo,
2004). Otonomi desa memungkinkan pemerintah

desa memiliki keleluasaan dalam pemanfaatan
Dana Desa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas desa. Dana Desa akan digunakan untuk
mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai
dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa
tersebut. Namun, mengingat Dana Desa
bersumber dari belanja pusat, optimalisasi
penggunaan Dana Desa dilakukan dengan
diberikan kewenangan pada Pemerintah untuk
menetapkan prioritas penggunaan dana tersebut
tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi
tanggung jawab desa.5
Dana Desa yang ditransfer melalui APBD
kabupaten/kota digunakan untuk tujuan tertentu
yaitu
untuk
membiayai
penyelenggaraan
5

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Dengan demikian, bila dikaitkan
dengan klasifikasi transfer Dana Desa termasuk ke
dalam jenis transfer yang bersifat non-earmarked
mandatori dan bersifat block grant. Sebagai dana
transfer, pengelolaan Dana Desa memiliki siklus
yang serupa dengan pengelolaan dana transfer
lainnya yaitu: penganggaran, pengalokasian,
penyaluran, penggunaan dan pelaporan.
2.3.1. Penganggaran Dana Desa
Pemerintah menganggarkan Dana Desa
secara nasional dalam APBN setiap tahun dan
merupakan bagian dari anggaran belanja pusat
nonkementerian/lembaga.
Dalam
Peraturan
Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Pasal 30A
menyebutkan bahwa pengalokasian anggaran
Dana Desa dalam APBN dilakukan secara
bertahap, yaitu pada Tahun Anggaran 2015 paling
sedikit 3%, Tahun Anggaran 2016 paling sedikit
6%, dan Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya
sebesar 10% dari anggaran transfer daerah.
Namun, alokasi anggaran Dana Desa tersebut
juga harus menyesuaikan dengan kemampuan
keuangan negara. Apabila APBN belum dapat
memenuhi alokasi sesuai persentase tersebut,
alokasi anggaran Dana Desa ditentukan
berdasarkan alokasi anggaran Dana Desa tahun
sebelumnya.
Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa
mencapai 10%, anggaran Dana Desa dipenuhi
melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program
yang berbasis Desa. Kementerian/Lembaga
mengajukan anggaran untuk program yang
berbasis desa kepada menteri untuk ditetapkan
sebagai sumber Dana Desa. Selanjutnya dalam hal
Dana Desa telah dipenuhi sebesar 10% dari total
dana transfer ke daerah maka penganggarannya
sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran
dana Bendahara Umum Negara.
2.3.2. Pengalokasian Dana Desa
Pengalokasian Dana Desa meliputi 2 tahap
yaitu:
1. Tahap pengalokasian dari APBN ke APBD
Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam
APBN, pengalokasian dilaksanakan oleh
Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK). Rincian Dana
Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan
secara merata dan berkeadilan berdasarkan
alokasi
dasar
dan
alokasi
formula.
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 dan
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
49/PMK.07/2016. Besaran alokasi dasar setiap
kabupaten/kota
dihitung
dengan
cara
mengalikan alokasi dasar dengan jumlah desa
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di kabupaten/kota. Sementara itu, alokasi
formula yang besarannya 10% dari anggaran
Dana Desa dihitung dengan bobot 25% untuk
jumlah penduduk, 35% untuk angka
kemiskinan, 10% untuk luas wilayah, dan 30%
tingkat
kesulitan geografis. Penghitungan
alokasi formula setiap kabupaten/kota sebagai
berikut:
AF Kab/kota = ((0,25+Y1) + (0,35+Y2) + (0,10+Y3) +
(0,30+Y4)) * (0,10* DD)

Keterangan:
AF Kab/Kota : Alokasi Formula Kab/Kota
Y1 : rasio jumlah penduduk desa setiap
kabupaten/kota terhadap total penduduk
desa nasional
Y2 : rasio jumlah penduduk miskin desa setiap
kabupaten/kota
terhadap
total
penduduk miskin desa nasional
Y3 : rasio
luas
wilayah
desa
setiap
kabupaten/kota terhadap luas wilayah
desa nasional
Y4 : rasio Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
kabupaten/kota terhadap total IKK
Kabupaten/kota yang dimiliki desa
DD : Pagu Dana Desa Nasional
2. Tahap pengalokasian dari APBD ke APB Desa
Pengalokasian Dana Desa setiap desa
dilaksakanan
oleh
bupati/walikota
berdasarkan rincian Dana Desa setiap
kabupaten/kota dan dialokasikan secara
merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi
dasar dan alokasi formula seperti halnya
dalam pengalokasian dari APBN ke APBD.
Besaran alokasi dasar setiap desa dihitung
dengan cara membagi alokasi dasar setiap
kabupaten/kota dengan jumlah Desa di
kabupaten/kota. Alokasi formula dihitung
dengan bobot 25% untuk jumlah penduduk,
35% untuk angka kemiskinan, 10% untuk luas
wilayah, dan 30% tingkat kesulitan geografis.
Penghitungan alokasi formula
kabupaten/kota sebagai berikut:

setiap

AF setiap Desa = ((0,25+Z1) + (0,35+Z2) + (0,10+Z3) +
(0,30+Z4)) * (DD kab/kota – AD
kab/kota)

Keterangan:
AF setiap Desa : Alokasi Formula Setiap Desa
Z1 : rasio jumlah penduduk setiap desa
terhadap
total
penduduk
desa
kabupaten/
Kota bersangkutan
Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap
desa
terhadap
total
penduduk
miskin
desa
kabupaten/kota
bersangkutan
Z3 : rasio luas wilayah setiap desa terhadap
luas wilayah desa kabupaten/kota
yang bersangkutan
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Z4 : rasio IKG setiap desa terhadap total IKG
desa
kabupaten/kota
yang
bersangkutan
DD kab/kota : besaran
Dana
Desa
kabupaten/kota
AD kab/kota : besaran
Alokasi
Dasar
kabupaten/kota

Tata cara pembagian dan penetapan besaran
Dana Desa ditetapkan dengan peraturan
bupati/walikota yang paling sedikit mengatur
mengenai: (a) tata cara penghitungan pembagian
Dana Desa; (b) penetapan rincian Dana Desa; (c)
mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa; (d)
prioritas penggunaan Dana Desa; (e) penyusunan
dan penyampaian laporan realisasi penggunaan
Dana Desa; dan (f) sanksi.
2.3.3. Penyaluran Dana Desa
Dalam proses penyaluran Dana Desa terbagi
dalam 2 tahap yaitu mekanisme transfer APBN
dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap
mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.
Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD untuk
tahun 2015 dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap I
sebesar 40% di bulan April, tahap 2 sebesar 40%
pada bulan Agustus, dan tahap 3 sebesar 20%
pada bulan Oktober dengan batas waktu
penyaluran dana adalah paling lambat 14 hari
kerja. Pada tahun 2016, pencairan dilaksanakan
dalam 2 tahap yaitu tahap 1 sebesar 60% pada
bulan Maret dan tahap 2 sebesar 40% pada bulan
Agustus dengan batas waktu penyaluran lebih
cepat yaitu paling lambat 7 hari kerja setelah Dana
Desa diterima di RKUD.
Tabel 1.Periode dan Persyaratan Penyaluran
Dana Desa Tahun 2015
Uraian
Tahapan
Bulan
Proporsi
Penyaluran
RKUN ke
RKUD

Penyaluran
RKUD ke
Kas Desa
(14 Hari
Kerja)

Syarat Pencairan
Tahap I

Tahap II

Tahap III

April

Agustus

Oktober

40%
 Perda APBD
 Perda tata cara
pembagian dan
penetapan rincian
Dana Desa (DD)
setiap Desa
 laporan realisasi
penyaluran dan
konsolidasi
penggunaan DD TA
sebelumnya
 Perdes APB Desa
 laporan realisasi
penggunaan DD TA
sebelumnya

40%
 Laporan
penyaluran
dan
konsolidasi
penggunaan
Tahap I
 Paling kurang
50% DD
Tahap I telah
disalurkan.
 Laporan
penggunaan
DD Tahap I
 Penggunaan
DD Tahap 1
sedikitnya
50%








20%
Laporan
penyaluran dan
konsolidasi
penggunaan
Tahap I dan
Tahap II
Paling kurang
50% DD Tahap
I dan Tahap II
telah
disalurkan
Laporan
penggunaan DD
Tahap I dan II
Penggunaan DD
sebesar 50%

Tabel 2.Periode dan Persyaratan Penyaluran
Dana Desa Tahun 2016
Uraian
Tahapan
Bulan

Syarat Pencairan
Tahap I

Tahap II

Maret

Agustus

Proporsi
Penyaluran
RKUN ke
RKUD






Penyaluran
RKUD ke Kas
Desa
(7 hari kerja)




60%
Perda mengenai APBD
TA berjalan
Perda mengenai tata
cara pembagian dan
penetapan rincian DD
setiap Desa
laporan realisasi
penyaluran dan
konsolidasi
penggunaan DD TA
sebelumnya
Perdes APB Desa
laporan realisasi
penggunaan DD tahun
anggaran sebelumnya









40%
Laporan penyaluran dan
konsolidasi penggunaan
Tahap I
Paling kurang 50% DD
Tahap I telah disalurkan
dan digunakan.

Laporan penggunaan DD
Tahap I telah
disampaikan oleh kades
ke bupati/walikota
Paling kurang 50% DD
Tahap I telah digunakan

2.3.4. Penggunaan Dana Desa
Filosofi dari Dana Desa adalah meningkatkan
kesejahteraan dan pemerataan pembangunan
desa melalui peningkatan pelayanan publik di
desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi
kesenjangan pembangunan antar desa serta
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari
pembangunan. Sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Pasal 19 bahwa penggunaan Dana Desa
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat, selanjutnya
secara lebih khusus prioritas penggunaannya
diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Desa
(Permendes) Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun
2016. Prioritas Dana Desa disusun tidak
membatasi prakarsa lokal dalam merancang
program/kegiatan pembangunan prioritas yang
dituangkan ke dalam dokumen RKP Desa dan
APBDesa.
Prioritas
tersebut
memberikan
pandangan prioritas penggunaan Dana Desa
sehingga desa tetap memiliki ruang untuk
berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai
dengan kewenangannya, analisis kebutuhan
prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.6
Adanya pengaturan penggunaan digunakan
oleh Desa sebagai acuan untuk menentukan
program dan kegiatan yang dibiayai oleh Dana
Desa dan merupakan kewenangan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala desa. Penggunaan
Dana Desa mendasarkan pada 3 prinsip yaitu:
a. Keadilan
Mengutamakan hak atau kepentingan
seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
b. Kebutuhan prioritas
Mendahulukan yang kepentingan desa yang
lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan
berhubungan langsung dengan kepentingan
sebagian besar masyarakat desa
c. Tipologi desa
6

Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2016. Ditjen Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
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Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan
karakteristik
geografis,
sosiologis,
antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang
khas, serta perubahan atau perkembangan
kemajuan desa.
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan
berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kegiatan
Pembangunan Desa, meliputi:
a. pembangunan,
pengembangan,
dan
pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan
prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk
ketahanan pangan dan permukiman;
b. pembangunan,
pengembangan
dan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
kesehatan masyarakat;
c. pembangunan,
pengembangan
dan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
pendidikan, sosial dan kebudayaan;
d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat,
meliputi pembangunan dan pemeliharaan
sarana prasarana produksi dan distribusi;
atau
e. pembangunan dan pengembangan saranaprasarana energi terbarukan serta kegiatan
pelestarian lingkungan hidup.
Dalam
rangka
menyusun
prioritas
penggunaan Dana Desa, indikator yang digunakan
oleh Pemerintah Desa adalah menggunakan data
Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan
oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi. IDM disusun
berdasarkan indeks komposit yang dibangun dari
dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Ketiga
dimensi tersebut selanjutnya di-break down ke
dalam variabel sampai dengan indikator
operasional, seperti indikator waktu tempuh ke
prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga
kesehatan, akses ke pendidikan dasar, kebiasaan
gotong royong, sumber air bersih, akses internet,
dan bermacam indikator lainnya. Terdapat 5
(lima) klasifikasi desa dalam IDM, yaitu:
1. Desa sangat Tertinggal (IDM ≤ 0,491)
2. Desa Tertinggal (IDM > 0,491 dan ≤ 0,599)
3. Desa Berkembang (IDM > 0,599 dan ≤ 0,707)
4. Desa Maju (IDM > 0,707 dan ≤ 0,815)
5. Desa Mandiri (IDM > 0,815)
Klasifikasi dalam 5 status desa tersebut
dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang
diperlukan
khususnya
dalam
prioritas
penggunaan Dana Desa, kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat berdasarkan tipologi desa yaitu:
a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal,
mengutamakan
kegiatan pemberdayaan
masyarakat
yang
berorientasi
pada
membuka lapangan kerja dan atau usaha
baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur
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b.

c.

bagi terselenggaranya kerja dan usaha
warga atau masyarakat baik dari proses
produksi sampai pemasaran produk, serta
pemenuhan kebutuhan atau
akses
kehidupan masyarakat desa;
Desa
berkembang,
memprioritaskan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas
kerja dan atau proses produksi sampai
pemasaran produk, serta pemenuhan
kebutuhan atau akses modal/fasilitas
keuangan;
Desa
maju
dan
atau
mandiri,
mengembangkan kegiatan pemberdayaan
masyarakat
yang
visioner
dengan
menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi
atau kapital rakyat, dimana desa dapat
menghidupi dirinya sendiri atau memiliki
kedaulatan ekonomi, serta
mampu
mengembangkan potensi atau sumberdaya
ekonomi atau manusia dan kapital desa
secara berkelanjutan.

2.3.5. Pelaporan Dana Desa
Pelaporan mengenai Dana Desa diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun
2016, bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan
realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap
kepada bupati/walikota. Laporan realisasi
penggunaan Dana Desa yang disusun terdiri atas
laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya dan laporan realisasi
penggunaan Dana Desa tahap I. Laporan tersebut
disampaikan paling lambat minggu kedua bulan
Februari tahun anggaran berjalan. Setelah laporan
dari setiap desa terkumpul, selanjutnya
bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi
penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana
Desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan
Menteri
Dalam
Negeri,
Menteri
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal
dan
Transmigrasi.
Selain laporan Dana Desa, Kepala Desa
sebagai penanggung jawab dari pengelolaan
keuangan desa secara keseluruhan, dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 diwajibkan menyampaikan laporan
realisasi
pelaksanaan
APBDesa
kepada
Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan
(laporan
semesteran)
dan
laporan
pertanggungjawaban
realisasi
pelaksanaan
APBDesa setiap akhir tahun anggaran (laporan
tahunan). Laporan yang dibuat oleh Kepala Desa
ditujukan kepada Bupati/Walikota tersebut
disampaikan melalui camat. Dalam laporan yang
disusun tersebut terlihat bahwa laporan
pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh
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Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak
melihat sumber dana yang diperoleh desa.
2.4. Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang keuangan desa dan
pelaksanaan Dana Desa dengan berbagai aspek
sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai
contoh, penelitian yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (2015) mengenai sistem
pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang
dilakukan oleh KPK dilakukan terhadap
pengelolaan keuangan desa yang berasal dari
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara umum
dengan tujuan untuk mendeteksi potensi korupsi
dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian
dilakukan dengan mengambil sampel pada lima
kabupaten yaitu: Kabupaten Bogor, Kabupaten
Klaten, Kabupaten Kampar, Kabupaten Gowa, dan
Kabupaten Magelang. Data diperoleh melalui
observasi lapangan, studi dokumentasi, dan
melakukan focus group discusion. Hasil kajian KPK
menemukan adanya potensi masalah dalam
pengelolaan keuangan desa, yaitu: potensi
masalah dalam regulasi dan kelembagaan; potensi
masalah dalam tata laksana; potensi masalah
dalam pengawasan; dan potensi masalah dalam
sumber daya manusia.
Penelitian tentang keuangan desa juga
dilakukan oleh Muhammad Zainul Abidin (2015).
Penelitian
bertujuan
untuk
mengetahui
pelaksanaan keuangan desa dan penggunaan
Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mendukung
kebijakan Dana Desa berdasarkan UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Metode analisis data
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,
data diperoleh melalui studi pustaka. Hasil
penelitian menunjukkan pelaksanaan keuangan
desa telah didasarkan pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Kendala
yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa
disebabkan antara lain, kurangnya keberadaan
dan kapasitas perangkat desa serta kemandirian
keuangan. Dari sisi penggunaan ADD telah
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan
disalurkan untuk pembangunan pedesaan,
pengembangan masyarakat dan meningkatkan
pendapatan.
Ilyasa Ardhi (2016) melakukan penelitian
terhadap pelaksanaan Dana Desa pada Kabupaten
Pacitan, Jawa Timur dengan mengambil tujuh desa
sebagai sampel dari tiga kecamatan yang berbeda.
Penelitian itu bertujuan menganalisis pelaksanaan
program Dana Desa dan mencari penyebab
terjadinya keterlambatan penyerapan Dana Desa
pada tahun 2015. Metode analisis data dalam
penelitian tersebut adalah kualitatif deskriptif.

Data diperoleh dari wawancara dan studi pustaka.
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
keterlambatan penyerapan Dana Desa disebabkan
ketidaksempurnaan peraturan yang mendasari
pelaksanaan program Dana Desa. Di samping itu,
BPMPD Kabupaten Pacitan menghadapi kendala
dalam penginterpretasian peraturan terkait
pelaksanaan program Dana Desa.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan
oleh KPK dan Muhammad Zainul Abidin yang
membahas pengelolaan keuangan desa yang
berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
secara umum, penelitian ini fokus membahas
Dana Desa secara komprehensif. Penelitian ini
membahas Dana Desa mulai dari pengalokasian,
penyaluran,
penggunaan
sampai
dengan
pelaporan sehingga lebih luas dibandingkan
penelitian yang dilakukan oleh Ilyasa Ardhi yang
difokuskan
pada
keterlambatan
dalam
penyerapan Dana Desa.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah Dana Desa yang
bersumber dari APBN yang menjadi bagian dari
Dana Transfer Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah dan disalurkan kembali ke
setiap Desa. Mengingat keterbatasan waktu
penelitian maka kajian ini hanya membatasi untuk
pelaksanaan Dana Desa yang dilaksanakan di tiga
kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara yaitu Kota
Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat
dan Kabupaten Halmahera Utara dengan rentang
waktu pelaksanaan Dana Desa Tahun 2015
sampai dengan Semester I 2016.
3.2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder
dan data primer. Data sekunder dikumpulkan
dengan melakukan desk-study berupa study
literature peraturan terkait Dana Desa, dan
menggunakan basis data ataupun informasi
kuantitatif dan kualitatif yang telah tersedia,
seperti data alokasi anggaran Dana Desa, data
realisasi Dana Desa, data statistik potensi desa,
dan lainnya. Data primer dikumpulkan melalui
kegiatan wawancara langsung (in-depth interview)
dengan Pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kabupaten/Kota, Badan/Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, Perangkat Desa serta
masyarakat desa pada saat observasi lapangan.
Observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat
kondisi fisik proyek yang dibiayai dengan
menggunakan Dana Desa serta melihat sistem
pembukuan keuangan desa. Pada tahap akhir
penyusunan kajian diselenggarakan focus group
discussion (FGD) yang melibatkan Ekonom
Kementerian
Keuangan
dan
BPMPD
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Kabupaten/Kota dalam rangka memperkaya
analisis, membantu merumuskan rekomendasi
dan memperoleh masukan atas hasil kajian.
Penentuan desa yang dipilih sebagai sampel
observasi lapangan menggunakan metode
purposive
sampling
mempertimbangkan
aksesibilitas lokasi desa dan klasifikasi desa.
Klasifikasi desa menggunakan Indeks Desa
Membangun (IDM) yang dikembangkan oleh
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi. Desa yang dipilih
sebagai sampel observasi lapangan ditetapkan 3
desa
untuk
setiap
kabupaten
sehingga
keseluruhan sampel observasi lapangan sebanyak
9 desa. Keseluruhan sampel observasi telah dapat
mewakili seluruh klasifikasi Desa sesuai dengan
IDM. Rincian desa yang menjadi sampel observasi
lapangan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3.Penentuan Desa Sampel Observasi

Mandiri

IDM
Jmlh
Desa
-

Maju

Sampel Observasi
Jmlh
Desa
-

%
-

Sangat
Tertinggal
Jumlah

3.3. Populasi dan Sampel

Klasifikasi
Desa
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Nama Desa
Observasi
-

%
-

10

0,94

1

11,11

Guaemaadu
(Halmahera Barat)

Berkembang

150

14,07

1

11,11

Bobanehena
(Halmahera Barat)

Tertinggal

557

52,25

5

55,56

Wari Ino, Wari,
Pitu (Halmahera
Utara)
Maitara, Maitara
Tengah (Tidore
Kepulauan)

349

32,74

2

22,22

1.066

100,00

9

100,00

Ulo (Halmahera
Barat)
Maitara Utara
(Tidore
Kepulauan)

Observasi lapangan dilakukan pada tanggal
20 s.d. 22 Juli 2016 untuk sampel observasi
wilayah Tidore Kepulauan, tanggal 25 s.d. 28 Juli
2016 untuk sampel observasi wilayah Halmahera
Utara dan tanggal 26 s.d. 28 Juli 2016 untuk
sampel observasi wilayah Halmahera Barat.
3.4. Metode Analisis Data
Selanjutnya data yang telah diperoleh
kemudian dianalisis dengan menggunakan
pendekatan analisis deskriptif kuantitatif dan
analisis desktiptif kualitatf. Analisis deskriptif
kuantitatif memiliki tujuan untuk memberikan
gambaran (deskripsi) mengenai suatu data baik
data alokasi Dana Desa, realisasi Dana Desa,
indikator-indikator desa, maupun data lainnya
yang tersaji agar menjadi lebih mudah dipahami
dan informatif. Analisis deskriptif kualitatif
digunakan untuk menggambarkan keseluruhan
fenomena yang terjadi berdasarkan data yang
diperoleh. Berdasarkan analisis tersebut akan
dirumuskan saran dan rekomendasi yang tepat.
Secara lebih detail aktivitas yang dilakukan untuk
memenuhi tujuan penelitian dapat dilihat pada
tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Aktivitas Penelitian Untuk Memenuhi Tujuan Penelitian
Aspek

ANALISIS
PENGALOKASIAN

ANALISIS
PENYALURAN

Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui
ketepatan formula
pengalokasian

Untuk mengetahui
persyaratan, prosedur, dan
ketepatan waktu
penyaluran

Untuk mengetahui
ketepatan penggunaan
Dana Desa sesuai dengan
peruntukannya

ANALISIS
PENGGUNAAN
Untuk mengetahui potensi
tumpang tindih
pembiayaan program Dana
Desa dengan program
APBD/APBN

Aktivitas Penelitian
 Reviu formula pengalokasian
 Reviu Peraturan Bupati dan kertas kerja penyusunan alokasi formula Dana
Desa
 Membandingkan secara sampel dasar perhitungan dengan data lain dari BPS
 Melakukan wawancara dengan Pihak BPMD/DPPKAD Kabupaten mengenai
proses perhitungan alokasi formula
 Melakukan analisis laporan konfirmasi transfer Dana Desa dan laporan
penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKDes
 Mereviu kapan Perda APBD dan Perhitungan alokasi Dana Desa ditetapkan
 Reviu Peraturan Bupati mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa
aspek penyaluran
 Melakukan wawancara dengan BPMD/DPPKAD Kabupaten mengenai
penerimaan Dana Desa dari pemerintah pusat dan penyaluran ke rekening
desa
 Reviu laporan realisasi Dana Desa untuk mengetahui porsi penggunaan Dana
Desa setiap kategori dan membandingkan dengan dokumen perencanaan.
 Reviu RPJMDes, RKPDes dan APBDes
 Reviu Peraturan Bupati mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa
 Melakukan wawancara dengan Pihak BPMD dan perangkat desa mengenai
proses perencanaan program sampai penyusunan APBDes
 Melakukan wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat desa
mengenai keterlibatan/partisipasi masyarakat terhadap proyek/kegiatan
yang dibiayai dengan Dana Desa
 Melakukan wawancara dengan Pihak BPMD dan perangkat desa mengenai
proses perencanaan program yang dibiayai Dana Desa dan mekanisme yang
dilakukan untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan dengan
APBN/APBD
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Aspek

Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui tingkat
optimalisasi penggunaan
Dana Desa

ANALISIS
PELAPORAN

Untuk mengetahui tingkat
efektivitas dan
kemanfaatan penggunaan
Dana Desa
Untuk mengetahui
ketepatan waktu pelaporan
Untuk mengetahui sistem
pembukuan yang
digunakan dan
kesesuaiannya dengan
regulasi yang ada
Untuk mengetahui tingkat
kesulitan dalam
pembuatan laporan
realisasi Dana Desa
Untuk mengetahui
transparansi dan
akuntabilitas pelaporan
Dana Desa

Memberikan solusi dan
upaya yang dapat
memperbaiki pelaksanaan
Dana Desa
REKOMENDASI

Aktivitas Penelitian
 Reviu laporan realisasi Dana Desa
 Melakukan wawancara dengan perangkat desa mengenai realisasi Dana
Desa, penggunaan harga standar dan mekanisme penyetoran pajak dan
peran dari tenaga pendamping.
 Melakukan observasi lapangan proyek yang dibiayai dengan Dana Desa
 Melakukan wawancara dengan masyarakat mengenai urgensi dan manfaat
proyek yang dibiayai dari Dana Desa





Reviu laporan realisasi Dana Desa
Reviu daftar pengawasan ketepatan waktu laporan Dana Desa
Reviu laporan realisasi Dana Desa
Melakukan wawancara dengan perangkat desa mengenai sistem, dan SDM
yang terlibat dalam proses penyusunan laporan realisasi Dana Desa.

 Melakukan wawancara dengan perangkat desa mengenai tingkat kesulitan
dalam proses penyusunan laporan realisasi Dana Desa
 Melakukan observasi proses pembukuan dan penyimpanan bukti-bukti
pengeluaran Dana Desa
 Melakukan wawancara dengan masyarakat mengenai keterbukaan informasi
atas program Dana Desa, APBDes dan laporan realisasi Dana Desa
 Melakukan wawancara dengan pihak BPMD mengenai saluran pengaduan
atas penyimpangan Dana Desa
 Melakukan wawancara dengan masyarakat atas persepsi masyarakat apabila
ditemukan penyimpangan Dana Desa
 Melakukan wawancara dengan perangkat desa mengenai persepsi perangkat
desa atas peranan laporan realisasi Dana Desa
 Melakukan indentifikasi pelaksanaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan
peraturan
 Melakukan analisis akar masalah yang menjadi hambatan pelaksanaan Dana
Desa
 Merumuskan solusi dan saran yang dapat memperbaiki pelaksanaan Dana
Desa
 Melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan Ekonom Kementerian
Keuangan dan BPMPD Kabupaten/Kota untuk memperkaya analisis, reviu
hasil kajian dan membantu merumuskan rekomendasi.

4. HASIL PENELITIAN

Tabel 5. Alokasi Dana Desa Tahun 2016

(dalam Jutaan Rupiah)

4.1. Analisis Pengalokasian Dana Desa
a.

Perbandingan Alokasi Dana Desa dengan
Status Desa (IDM)

Pengalokasian Dana Desa TA 2015 dan TA
2016 dilakukan berdasarkan rasio alokasi dasar
sebesar 90% dan alokasi formula sebesar 10%.
Besaran
itu
memperlihatkan
semangat
pengalokasian Dana Desa adalah pemerataan
kepada tiap desa. Sementara itu, alokasi formula
yang dihitung dengan memperhatikan kondisi
desa ditetapkan 10% dengan bobot 25% untuk
jumlah penduduk; 35% untuk angka kemiskinan;
10% untuk luas wilayah; dan 30% untuk tingkat
kesulitan geografis. Memerhatikan pembagian
bobot yang terdapat pada alokasi formula, maka
angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis
pada suatu desa memiliki bobot yang besar.
Indikasinya, kedua hal itu merupakan indikator
yang lebih mempunyai pengaruh signifikan
terhadap kemandirian suatu desa.

AF
Kab/Kota
Tidore
Halmahera
Barat
Halmahera
Utara

Alokasi per Desa

AD

Tertinggi

Terrendah

Tertinggi

Terrendah

565

203

34

768

599

565

100

11

665

576

565

93

14

658

579

Sumber: BPMD Kab/Kota (data diolah)

Pengalokasian Dana Desa pada ketiga
kabupaten/kota tersebut menunjukkan bahwa
dengan penggunaan komposisi alokasi dasar dan
alokasi formula 90%:10% maka besaran anggaran
Dana Desa yang didapatkan oleh masing-masing
desa belum sejalan dengan IDM yang terdapat
pada masing-masing kabupaten/kota yang
diobservasi. Perhitungan alokasi 90%:10%
menyebabkan kurang proporsionalnya distribusi
Dana
Desa
apabila
dikaitkan
dengan
status/kondisi desa sebagaimana dituangkan
dalam IDM.
Di Kota Tidore Kepulauan, desa dengan IDM
terkecil adalah Desa Nuku (0,4462/Sangat
Tertinggal). Dapat dikatakan bahwa semestinya
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desa ini layak mendapatkan Dana Desa dengan
jumlah yang paling besar. Namun dengan
perhitungan alokasi 90%:10% justru Desa
Selamalofo (0,4507/Sangat Tertinggal) yang
mendapatkan Dana Desa yang paling besar.
Demikian pula sebaliknya, untuk anggaran Dana
Desa yang paling kecil, jika melihat pada IDM yang
paling tinggi maka semestinya Desa Balbar
(0,6523/Berkembang)
yang
mendapatkan
anggaran yang paling kecil, namun justru Desa
Maitara
Tengah
(0,59/Tertinggal)
yang
mendapatkan anggaran paling kecil. Hal yang
sama juga terjadi pada dua daerah observasi
lainnya.
Dari contoh hasil perhitungan alokasi
90%:10% tersebut di atas, dapat disimpulkan
bahwa dengan komposisi alokasi dasar yang
sangat
dominan
dibandingkan
alokasi
berdasarkan
formula
belum
sepenuhnya
mencerminkan keadilan distributif (distributive
justice) bagi setiap desa. Keadilan secara
distributif bermakna bahwa anggaran Dana Desa
berkorelasi dengan status/kondisi desa. Oleh
sebab itu Pemerintah Pusat dalam hal ini perlu
meninjau kembali komposisi yang lebih ideal
antara alokasi dasar dengan alokasi berdasarkan
formula. Salah satu pertimbangan yang dapat
digunakan adalah dengan mengharmonisasi dan
menyesuaikan IDM setiap desa dengan proyeksi
anggaran Dana Desa yang seharusnya diperoleh.
Secara umum akan terdapat hubungan positif
antara kebutuhan keuangan dengan upaya-upaya
untuk meningkatkan status atau kondisi suatu
desa. Dengan demikian maka seyogyanya desadesa atau kabupaten/kota dengan IDM yang lebih
rendah patut diberikan kapasitas fiskal yang lebih
besar
untuk
mengejar
ketertinggalannya
dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Berkaca
pada formula perhitungan Dana Alokasi Umum
(DAU), apabila suatu daerah relatif lebih maju dan
mampu mandiri dibandingkan dengan daerah
lainnya, seharusnya daerah bersangkutan akan
memerlukan bantuan pusat yang relatif lebih
kecil. Daerah-daerah yang lebih maju pada
umumnya akan memiliki sumber pendapatan desa
yang relatif besar.
b.

Perbandingan Alokasi Dana Desa dengan
Rasio Jumlah Penduduk Miskin

Dana
Desa
diharapkan
mampu
mengakselerasi pembangunan di desa dan
memacu pertumbuhan desa bersangkutan
sehingga mendorong penduduk desa untuk keluar
dari kemiskinan serta dapat memberikan
multiplier effect ke wilayah di atasnya. Pola
hubungan
tersebut
seharusnya
dapat
tergambarkan dalam penentuan alokasi Dana
Desa. Saat ini sesuai dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 22 tahun 2015, dalam alokasi
formula Dana Desa untuk jumlah penduduk
miskin diberikan pembobotan sebesar 35%.
Tabel 6. Perbandingan Dana Desa dengan
Rasio Jumlah Penduduk Miskin
Tidore
Kepulauan
Selamalofo
614

Uraian
Nama Desa
Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk
Miskin
Luas Wilayah
Indeks Kesulitas
Geografis
Alokasi formula

Halmahera
Utara
Supu
1291

Halmahera
Barat
Bataka
1316

155

485

696

141,39

31,06

0,55

69,7

53,1

46,96

202.753.988

82.227.676

99.562.520

Sumber: Peraturan Bupati/Walikota Tahun 2016

Apabila dibandingkan antara desa yang
memiliki rasio jumlah penduduk miskin terbesar
di masing-masing kabupaten/kota terlihat bahwa
Desa Selamalofo di Kota Tidore Kepulauan dengan
jumlah penduduk miskin 155 orang memperoleh
alokasi formula Dana Desa Tahun 2016 sebesar
Rp203 juta, sedangkan Desa Supu di Kabupaten
Halmahera Utara dan Desa Bataka di Halmahera
Barat dengan jumlah penduduk miskin masingmasing 485 dan 696 memperoleh alokasi formula
sebesar Rp82 juta dan Rp99 juta. Jika dilihat
profilnya, Desa Selamalofo memiliki jumlah
penduduk miskin lebih kecil dibandingkan jumlah
penduduk miskin di dua desa yang lain namun
memiliki luas wilayah yang jauh lebih luas. Selain
itu IKG di Desa Selamalofo juga lebih besar
dibandingkan desa yang lain. Berdasarkan profil
desa tersebut menunjukkan bahwa luas wilayah
desa meskipun hanya diberi bobot 10% dari
alokasi formula namun cukup mempengaruhi
alokasi formula Dana Desa yang diperoleh masingmasing desa.
4.2. Analisis Penyaluran Dana Desa
a.

Penyaluran dari RKUN ke RKUD

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD
untuk TA 2015 dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan,
yaitu tahap I paling lambat minggu kedua April
sebesar 40%, tahap II paling lambat minggu kedua
Agustus sebesar 40%, dan tahap III paling lambat
minggu kedua Oktober sebesar 20%.
Tabel 7.Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke
RKUD Tahun Anggaran 2015

(Dalam Miliar Rupiah)

Kab/Kota
Tidore
Halut
Halbar

Mei
5,75
21,01
18,13

Jul
5.75
18,13

Agt
21,01
-

Des
2,87
10,51
9,07

Total
14,36
52,53
45,33

Sumber: DJPK (2016)

Tahap I penyaluran Dana Desa dari RKUN ke
RKUD semuanya dilakukan pada Mei 2015. Hal ini
berarti penyaluran Dana Desa pada ketiga daerah
ini mengalami keterlambatan rata-rata 1 bulan
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sejak batas akhir penyaluran pada April 2015.
Berdasarkan data yang diperoleh, keterlambatan
penyaluran Dana Desa tahap I pada ketiga daerah
tersebut lebih disebabkan karena keterlambatan
dalam penetapan peraturan bupati/walikota
mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap desa. Sebagai contoh
pada Kabupaten Halmahera Barat penetapan
peraturan bupati/walikota mengenai tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
setiap desa baru dilakukan pada tanggal 18 Mei
2015.
Tabel 8. Pemenuhan Persyaratan Penyaluran
Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2015
Uraian

Ketepatan
Waktu

Ya
 Perda mengenai APBD tahun
anggaran berjalan
Tidak
 Perbup mengenai tata cara
pembagian dan penetapan rincian
Dana Desa setiap Desa
Halbar  peraturan daerah mengenai APBD
Ya
tahun anggaran berjalan
Tidak
 peraturan bupati/walikota
mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa
Tikep
Ya
 peraturan daerah mengenai APBD
tahun anggaran berjalan
Tidak
 peraturan bupati/walikota
mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa
Sumber: DPPKAD/BPKAD Masing-masing Pemda, (2015)
Halut

Keterlambatan penyaluran tahap I tersebut
dapat menimbulkan berbagai risiko. Dari sisi
ekonomi adalah munculnya opportunity loss yang
ditanggung oleh daerah. Dana Desa yang
seharusnya
dapat
diterima
lebih
awal
menyebabkan implementasi program-program
pembangunan dan pemberdayaan desa menjadi
molor atau meleset dari rencana waktu yang telah
ditetapkan, sehingga dari sisi waktu dan
kesempatan terdapat kerugian. Dari sisi sosial
adalah potensi timbulnya gejolak dan keresahan
di tingkat desa khususnya bagi desa-desa yang
telah melengkapi persyaratan penyaluran dengan
tepat waktu. Namun, mereka belum dapat
menerima kucuran dana sesuai jadwal. Selain itu
yang tak kalah penting adalah dari sisi politis,
keterlambatan penyaluran bisa saja menurunkan
kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap
kinerja pemerintah daerah. Risiko tersebut dapat
saja berulang pada tahun-tahun berikutnya
apabila Pemda tidak melakukan manajemen risiko
yang
baik
untuk
menurunkan
ataupun
menghilangkan risiko dimaksud.
Penyaluran Dana Desa tahap II TA 2015
umumnya telah mengikuti norma waktu yaitu
paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2015.

Penyaluran Dana Desa tahap II pada Kabupaten
Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan
dilakukan pada Juli 2015 sementara Halmahera
Utara dilakukan pada Agustus 2015. Persyaratan
untuk penyaluran tahap II ini relatif lebih mudah
dibandingkan tahap I karena yang diperlukan
adalah penyampaian laporan penyaluran dan
penggunaan Dana Desa tahap I. Laporan tersebut
menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I
telah disalurkan sebesar 50% dari RKUD ke RKD.
Berdasarkan data yang diperoleh, masing-masing
daerah telah menyalurkan Dana Desa tahap I dari
RKUD ke RKD rata-rata di atas 50%.
Penyaluran Dana Desa tahap III dari RKUN ke
RKUD untuk semua daerah observasi dilakukan
pada Desember 2015 atau terlambat 2 (dua)
bulan dari jadwal yang ditetapkan. Penyebab
utama keterlambatan penyaluran tersebut adalah
karena
masing-masing
daerah
terlambat
menyampaikan
laporan
penyaluran
dan
penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II.
Apabila ditelusuri lebih jauh maka keterlambatan
tersebut disebabkan oleh keterlambatan desa
dalam menyampaikan laporan penggunaan Dana
Desa tahap I sehingga berdampak pada
terlambatnya penyaluran Dana Desa tahap II dari
RKUD ke RKD.
Salah satu contoh, Kota Tidore Kepulauan
baru melakukan transfer Dana Desa tahap II dari
RKUD ke RKD dalam rentang Bulan September
hingga Desember 2015 sehingga konsekuensinya
adalah keterlambatan dalam menyusun laporan
penyaluran yang dimaksud. Dari 3 desa yang
diobservasi
terkait
penyampaian
laporan
penggunaan Dana Desa tahap I yaitu Desa Maitara,
Maitara Tengah, dan Maitara Utara didapatkan
temuan bahwa penyampaian laporan penggunaan
Dana Desa oleh Desa Maitara baru dilakukan pada
bulan Desember 2015, Desa Maitara Tengah pada
bulan September 2015, dan Desa Maitara Utara
pada bulan Desember 2015. Kondisi yang hampir
sama juga ditemukan pada Kabupaten Halmahera
Utara dan Halmahera Barat.
Risiko yang ditimbulkan dari keterlambatan
penyaluran tahap III ini adalah terganggunya
kelancaran eksekusi program-program Dana Desa.
Penyaluran tahap III yang terjadi pada Desember
2015 akan menyebabkan kurangnya waktu untuk
segera merealisasikan peruntukan Dana Desa dan
mepetnya
waktu
yang
tersedia
untuk
mempersiapkan
laporan
penggunaan
dan
pertanggungjawaban Dana Desa khususnya bagi
perangkat desa.
b.

Penyaluran dari RKUD ke RKD

Keterlambatan penyaluran Dana Desa yang
diterima RKUD dari RKUN berdampak pada
keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUD
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ke RKD. Pemda belum sepenuhnya memenuhi
norma waktu penyaluran Dana Desa dari RKUD ke
RKD yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
Dana Desa diterima di RKUD. Sebagai contoh
untuk Kota Tidore Kepulauan, penyaluran Dana
Desa diterima di RKUD per tanggal 7 Mei 2015.
Sesuai norma waktu penyaluran, maka
seharusnya paling lambat per tanggal 19 Mei 2015
Dana Desa sudah ditransfer ke RKD.
Tabel 9.Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun
2015 dari RKUD ke RKD Desa Observasi Kota
Tidore Kepulauan

(dalam Jutaan Rupiah)

Desa
Maitara
Maitara Utara
Maitara Selatan

Penyaluran RKUD ke RKD
Tanggal
Jumlah
08-Jun-15
110,99
08-Jun-15
112,99
08-Jun-15
113,22

Sumber: BPKAD Kota Tidore Kepulauan (2015)

Dari hasil uji petik yang dilakukan pada 3
(tiga) Desa sebagaimana ditunjukkan pada tabel 9
diperoleh informasi bahwa penyaluran dilakukan
pada tanggal 8 Juni 2015. Keterlambatan dari
batas waktu yang ditetapkan ini disebabkan
karena keterlambatan desa dalam menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa. Salah satunya yang terjadi pada
Desa Maitara Tengah yang baru menetapkan
peraturan desa pada tanggal 25 Mei 2015, padahal
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 dinyatakan
bahwa penyampaian peraturan desa tersebut
paling lambat minggu kedua Maret 2015.
Kesiapan dan kesanggupan perangkat desa dalam
memenuhi persyaratan menjadi faktor utama
penyebab keterlambatan penyaluran tahap I.
Permasalahan penyaluran Dana Desa tahap I
dari RKUD ke RKD yang terjadi di Tidore
Kepulauan juga ditemui di Halmahera Utara dan
Halmahera Barat. Pada Halmahera Barat misalnya,
penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKD
rata-rata
terjadi
pada
Agustus
2015.
Keterlambatan tersebut juga disebabkan faktor
kesiapan dan kesanggupan perangkat desa dalam
menetapkan peraturan desa tentang APBDes
secara tepat waktu. Uji petik yang dilakukan pada
Desa Bobanehena didapatkan informasi bahwa
peraturan desa tentang APBDes 2015 baru
ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2015.
Dari fakta penyaluran tahap I tersebut dapat
dipastikan bahwa pengerjaan program-program
Dana Desa di tingkat desa baru terealisasi dan
menumpuk pada semester II 2015. Keterlambatan
penyaluran ini juga akan berimbas pada molornya
pelaporan penggunaan Dana Desa tahap I yang
akan
disampaikan
sebagai
persyaratan
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penyaluran Dana Desa tahap II. Sementara itu,
dampak negatif atas tidak terpenuhinya
kewajiban Pemda untuk mentransfer Dana Desa
dari RKUD ke RKD paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak dana diterima di RKUD menyebabkan
adanya dana pemerintah pusat yang mengendap
lama di RKUD. Pengendapan dana di rekening
pemda ini tidak produktif. Apabila dilihat dari sisi
pengelolaan kas pemerintah pusat seharusnya
dana tersebut dapat digunakan terlebih dahulu
untuk membiayai program-program APBN yang
mendesak atau untuk optimalisasi remunerasi
pengelolaan rekening pemerintah pusat.
Penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUD ke
RKD juga mengalami keterlambatan. Penerimaan
Dana Desa tahap II yang diterima RKUD pada
tanggal 31 Juli 2015, tetapi jarak waktu sampai
dengan ditransfer ke RKD mencapai 4-5 bulan.
Jarak waktu tersebut tergolong cukup lama dan
tidak produktif dari sisi pengelolaan rekening.
Tabel 10.Penyaluran Dana Desa Tahap II
Tahun 2015 dari RKUD ke RKD Desa Observasi
Kota Tidore Kepulauan

(Dalam Jutaan Rupiah)

Desa
Maitara
Maitara Utara
Maitara Selatan

Penyaluran RKUD ke RKD
Tanggal
Jumlah
15-Des-15
110,99
10-Des-15
112,99
30-Nov-15

113,22

Sumber: BPKAD Kota Tidore Kepulauan (2015)

Jika melihat kepada persyaratan penyaluran
tahap II yaitu penyampaian laporan penggunaan
Dana Desa tahap I (paling kurang Dana Desa tahap
I telah digunakan sebesar 50%), desa-desa yang
menjadi obyek observasi pada Kota Tidore
Kepulauan
rata-rata
terlambat
dalam
menyampaikan laporan dimaksud. Keterlambatan
penyaluran Dana Desa pada tahap I memberi
imbas pada molornya pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan desa sehingga
berdampak pada molornya pelaporan penggunaan
Dana Desa tahap I.
Dampak atas keterlambatan penyaluran tahap
II ini bagi Pemda ialah betapa mepetnya waktu
yang dimiliki oleh Pemda untuk segera
mempersiapkan laporan penggunaan Dana Desa
tahap I dan tahap II sebagai persyaratan
penyaluran tahap III dari RKUN ke RKUD.
Sementara itu dampak bagi desa adalah risiko
tidak terserapnya Dana Desa secara optimal serta
risiko menumpuknya kegiatan di akhir tahun
sehingga
berpengaruh
terhadap
kualitas
penyelesaian proyek/kegiatan. Penyaluran Dana
Desa tahap III dari RKUD ke RKD untuk semua
Pemda yang diobservasi dilakukan pada bulan
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secara optimal serta risiko menumpuknya
kegiatan di akhir tahun sehingga berpengaruh
terhadap kualitas penyelesaian proyek/kegiatan.

Desember 2015 atau terlambat 2 (dua) bulan dari
jadwal yang ditetapkan.
Tabel 11.Penyaluran Dana Desa Tahap III
Tahun 2015 dari RKUD ke RKD Desa Observasi
Kota Tidore Kepulauan

4.3. Analisis Ketepatan Penggunaan Dana Desa
Pada tahun 2015, Dana Desa diprioritaskan
untuk membiayai belanja bidang pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk
pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai
tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan
melalui: (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2)
pembangunan sarana dan prasarana desa; (3)
pengembangan potensi ekonomi lokal desa; (4)
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan. Prioritas penggunaan Dana
Desa
untuk
pemberdayaan
masyarakat
diutamakan untuk penanggulangan kemiskinan
dan peningkatan akses atas sumber daya
ekonomi.

(Dalam Jutaan Rupiah)

Desa

Penyaluran RKUD ke RKD
Tanggal

Jumlah

Maitara
Maitara Utara

23-Des-15
23-Des-15

55,50
56,50

Maitara Selatan

23-Des-15

56,61

Sumber: BPKAD Kota Tidore Kepulauan (2015)

Penyaluran tahap III Dana Desa Kota Tidore
Kepulauan kepada desa-desa yang menjadi obyek
observasi dilakukan pada tanggal 23 Desember
2015 menjelang akhir tahun. Penyebab utama
keterlambatan penyaluran tersebut adalah karena
masing-masing desa terlambat menyampaikan
laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap
II. Kondisi keterlambatan ini merupakan muara
atas keterlambatan penyaluran yang terjadi pada
tahap I dan tahap II. Dampak keterlambatan bagi
desa adalah risiko tidak terserapnya Dana Desa

Grafik 1. Alokasi Penggunaan Dana Desa (DD) & Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bidang-Bidang di Desa
Observasi Th 2015

(Dalam Jutaan Rupiah)
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Sumber: Rincian APBDes Desa Observasi Tahun 2015 (data diolah)

Berdasarkan grafik 1, penggunaan Dana Desa
tahun 2015 pada desa observasi paling dominan
digunakan
untuk
bidang
pelaksanaan
pembangunan desa dengan rata-rata 86%, sisanya
10% digunakan untuk bidang pemberdayaan
masyarakat, 4% untuk bidang pembinaan
kemasyarakatan. Dari Alokasi Dana Desa (ADD) di
desa observasi, rata-rata 69% digunakan untuk
bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 13%
untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa,
2% untuk bidang pembinaaan kemasyarakatan,
serta 17% untuk bidang pemberdayaan
masyarakat.
Pola di atas menggambarkan pola ketepatan
penggunaan Dana Desa secara umum, yang

menyiratkan bahwa desa observasi telah
menggunakan Dana Desa untuk pelaksanaan
pembangunan desa maupun pemberdayaan
masyarakat. Penggunaan dana yang sesuai dengan
prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015.
Penggunaan yang telah sesuai prioritas tersebut
bervariasi
mulai
dari:
(1)
pelaksanaan
pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan dasar
berupa pembangunan posyandu, polindes, dan
PAUD; (2) pembangunan sarana prasarana desa
berupa pembangunan badan jalan desa, jalan
setapak, rabat beton, deker, drainase, dan
pengadaan air bersih; (3) pembangunan untuk
pengembangan potensi ekonomi lokal berupa
pendirian BUMDesa atau Koperasi.
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desa, dan; (2) penunjang kegiatan keagamaan,
posyandu, dan karang taruna.

Di sisi lain terdapat beberapa penggunaan
Dana Desa yang kurang sesuai ketentuan yaitu:
(1) pembangunan kantor desa, dan; (2)
pembangunan pos pelabuhan. Pembangunan
kantor desa kurang sesuai dengan prioritas
penggunaan Dana Desa karena lebih tepat
diklasifikasikan dalam bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa yang seharusnya dibiayai dari
Alokasi Dana Desa (ADD). Kondisi kantor desa
yang telah rusak menyebabkan kurang
berjalannya administrasi pemerintahan sehingga
pembangunannya
menjadi
prioritas
desa
bersangkutan. Di lain pihak, pembiayaan dari ADD
maupun sumber lain belum mampu mencukupi
kebutuhan tersebut.

Penyebab
tidak
selarasnya
prioritas
penggunaan Dana Desa dapat terjadi karena bias
penerjemahan dua regulasi yang berbeda.
Permendes memberikan rambu-rambu bahwa
prioritas Dana Desa digunakan dalam rangka
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa. Sementara Permendagri
memberikan
ketentuan
bahwa
sepanjang
pelaksanaan
program
telah
melalui
perencanaan/musyawarah dan tertuang dalam
APBDesa maka hal tersebut menjadi sah. Hal
inilah yang kemudian menjadi dasar bagi desa
maupun kabupaten/kota untuk memutuskan
penggunaan
Dana
Desa
dalam
rangka
pembangunan kantor desa karena dinilai sebagai
prioritas.

Beberapa
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat di desa observasi telah sesuai dengan
prioritas penanggulangan kemiskinan dan
peningkatan akses atas sumber daya ekonomi.
Kegiatan
tersebut
berupa
pemberdayaan
kesejahteraan
keluarga
dan
peningkatan
kelompok usaha kerajinan mebel karang taruna.
Di sisi lain terdapat kegiatan pemberdayaan yang
kurang sesuai dengan prioritas penggunaan Dana
Desa seperti: (1) kegiatan pelatihan perangkat

Bila dibandingkan dengan tahun 2015, pola
penggunaan Dana Desa tahun 2016 pada desa
observasi masih tetap mengarah pada bidang
pelaksanaan pembangunan desa dengan rata-rata
86%, sisanya 13% untuk bidang pemberdayaan
masyarakat, serta 1% untuk bidang pembinaan
kemasyarakatan.

Grafik 2. Alokasi Penggunaan Dana Desa (DD) & Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bidang-Bidang di Desa
Observasi Th 2016

(Dalam Jutaan Rupiah)
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Sumber: Rincian APBDes Desa Observasi Tahun 2016 (data diolah)

Pola penggunaan Dana Desa tahun 2016 pada
desa observasi masih tetap mengarah pada bidang
pelaksanaan pembangunan desa dengan rata-rata
86%, sisanya 13% untuk bidang pemberdayaan
masyarakat meningkat dibandingkan tahun 2015
yang mencapai 10%, serta 1% untuk bidang
pembinaan kemasyarakatan. Jika dilihat dari pola
penggunaan ADD di desa observasi, pada tahun
2016 secara rata-rata 67% digunakan untuk
bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 17%
untuk bidang pelaksanaan pembangunan, 4%
untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, serta
12% untuk bidang pemberdayaan masyarakat.
Bila dibandingkan tahun 2015, pola ADD

cenderung digunakan untuk mendukung bidang
pelaksanaan pembangunan. Jika di tahun
sebelumnya bidang pemberdayaan masyarakat
mengandalkan dari ADD maka di tahun 2016
mulai menggunakan pendanaan dari Dana Desa.
Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya
besaran alokasi Dana Desa yang digelontorkan ke
desa-desa di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2016, prioritas penggunaan Dana
Desa yang ditetapkan merupakan rambu-rambu
yang bukan membatasi prakarsa lokal desa
melainkan memberikan pandangan prioritas
penggunaan. Kegiatan pelaksanaan pembangunan
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di desa observasi yang bersumber dari Dana Desa
cukup bervariasi mulai dari: (1) pembangunan
sarana fisik untuk penghidupan berupa
pembangunan jalan desa, drainase, tembok, deker,
sumur bor; (2) pembangunan sarana prasarana
pendidikan, sosial budaya berupa pembangunan
gedung PAUD, gedung pembelajaran keagamaan;
(3) pembangunan sarana ekonomi masyarakat
berupa bangunan pariwisata, dan bangunan
BUMDesa. Namun masih Terdapat kegiatan
pelaksanaan pembangunan yang dinilai kurang
tepat dari sisi penggunaan Dana Desa seperti: (1)
pembebasan lahan TPU desa; (2) pembangunan
sarana kompleks kuburan, serta (3) pembuatan
gapura desa dengan kisaran porsi 16-23%. Namun
demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2015,

terdapat arah perbaikan dalam ketepatan
penggunaan Dana Desa. Jika pada tahun 2015
persentase Dana Desa yang digunakan kurang
sesuai peruntukannya mencapai 59-65% maka
pada tahun 2016 menurun dengan kisaran 1623%. Pada tahun 2016, pertimbangan mengenai
tipologi desa juga digunakan dalam rangka
menentukan prioritas penggunaan Dana Desa.
Tipologi desa disusun berdasarkan kekerabatan
desa, hamparan, pola permukiman, mata
pencaharian, serta
tingkat perkembangan
kemajuan desa. Khusus mengenai tipologi desa
berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan
desa, status desa dapat digunakan untuk
menentukan prioritas penggunaan Dana Desa.

Grafik 3. Pola Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa Berdasarkan Status Kemajuan Desa
Observasi Tahun 2016
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Sumber: Rincian APBDes Desa Observasi Tahun 2016 (data diolah)
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Berdasarkan pelaksanaan pembangunan fisik,
rata-rata desa tertinggal/sangat tertinggal secara
dominan melaksanakan pembangunan yang
cukup imbang antara sarana prasarana kebutuhan
dasar dan akses penghidupan dengan sarana
prasarana pelayanan umum dan sosial dasar
pendidikan dan kesehatan. Beberapa desa
tertinggal/sangat
tertinggal
juga
sudah
mengarahkan pembangunannya untuk sarana
prasarana yang berdampak pada perluasan skala
ekonomi dan investasi berupa pembangunan
sarana pariwisata serta pembangunan BUMDes
dengan kisaran 4% sampai dengan 29%. Menurut
rambu-rambu prioritas penggunaan Dana Desa
tahun 2016, desa dengan status tertinggal/sangat
tertinggal perlu mengutamakan pembangunan
sarana prasarana kebutuhan dasar dan akses
penghidupan, namun demikian pola yang ada
menunjukkan bahwa desa tertinggal/sangat
tertinggal tidak hanya menggunakan Dana Desa
untuk keperluan tersebut.
Beberapa kebijakan perlu diambil misalnya:
(1) mempertegas rambu-rambu bahwa untuk
desa tertinggal/sangat tertinggal, Dana Desa
hanya diperuntukkan bagi pembangunan sarana
prasarana
kebutuhan
dasar
dan
akses
penghidupan sementara pembangunan sarana
lainnya menggunakan sumber dana selain Dana
Desa; (2) untuk desa tertinggal/sangat tertinggal
dapat
menggunakan
Dana
Desa
untuk
pembangunan sarana prasarana secara pararel
namun tetap harus memperhatikan prioritas
tertinggi bagi pemenuhan sarana prasarana
kebutuhan dasar dan akses penghidupan
masyarakat.
Pola yang terjadi pada desa berkembang
menunjukkan bahwa Dana Desa masih digunakan
untuk pembangunan sarana prasarana kebutuhan
dasar mencapai 75% dibandingkan dengan
rambu-rambunya yang menghendaki penggunaan
Dana Desa untuk pembangunan sarana prasarana
pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan &
kesehatan. Sementara itu di desa maju, Dana Desa
digunakan untuk pembangunan sarana prasarana
kebutuhan dasar yang kurang sesuai dengan
rambu-rambunya yang menghendaki penggunaan
Dana Desa untuk pembangunan sarana prasarana
yang berdampak pada perluasan skala ekonomi
dan investasi desa.
Rata-rata alokasi Dana Desa untuk bidang
pemberdayaan masyarakat pada sembilan desa
observasi mencapai 14%. Desa dalam kategori
sangat tertinggal seperti Desa Ulo dan Desa
Maitara Utara tidak menganggarkan Dana Desa
untuk bidang pemberdayaan Masyarakat. Alokasi
untuk bidang pemberdayaan masyarakat pada
desa di wilayah Halmahera Utara relatif besar
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dengan alokasi terbesar berada pada Desa Pitu
yang mencapai 41,84%.
Di bidang pemberdayaan masyarakat,
beberapa desa observasi berklasifikasi tertinggal
menggunakan Dana Desa dengan alokasi tertinggi
untuk kegiatan pelatihan atau peningkatan
kapasitas kepala desa dan perangkat desa
(termasuk BPD). Apabila ditelusuri lebih jauh
kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat
desa digunakan untuk alokasi perjalanan dinas.
Kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
Desa merupakan kegiatan dalam rangka
meningkatkan kualitas proses perencanaan desa
dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan
masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan
prioritas penggunaan Dana Desa untuk
pemberdayaan masyarakat desa tahun 2015
sesuai dengan Permendes Nomor 5 Tahun 2015
namun tidak menjadi prioritas untuk tahun 2016.
Sesuai dengan Permendes Nomor 21 Tahun
2015, prioritas penggunaan Dana Desa bidang
pemberdayaan masyarakat tahun 2016 untuk
desa
tertinggal
mengutamakan
kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang beriorientasi
pada membuka lapangan kerja dan atau usaha
baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi
terselenggaranya kerja dan usaha warga atau
masyarakat dari proses produksi sampai
pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan
atau akses kehidupan masyarakat. Dana Desa
akan menjadi lebih bermanfaat apabila fokus
kegiatan pemberdayaan pada peningkatan
kapasitas masyarakat desa bukan peningkatan
kapasitas pemerintah desa. Pemerintah desa
seharusnya bisa merancang kegiatan pelatihan
wirausaha, manajemen usaha BUMdes, pelatihan
membuat
kerajinan
ataupun
jika
ingin
meningkatkan kapasitas pemerintah desa,
pelatihannya dapat dilaksanakan di desa setempat
atau di ibukota kabupaten yang relatif lebih
hemat.
Kegiatan yang hampir terdapat pada seluruh
sampel desa observasi adalah Kegiatan PKK dan
Kegiatan Posyandu. Kegiatan PKK dan Kegiatan
Posyandu dapat dikategorikan sebagai kegiatan
prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016
apabila berbentuk kegiatan promosi dan edukasi
kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih
dan sehat sesuai dengan Pasal 8 Permendes
Nomor 21 Tahun 2015. Kegiatan Lomba PKK tidak
berkorelasi secara langsung dengan kegiatan
promosi dan edukasi kesehatan masyarakat
sehingga seharusnya tidak dapat dikategorikan
sebagai bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan,
lebih tepat apabila dialokasikan dalam bidang
Pembinaan Kemasyarakatan. Sesuai dengan
pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa
tahun 2016 sebagaimana terdapat dalam
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Lampiran Permendes Nomor 21 Tahun 2015,
program atau kegiatan selain pada bidang
pembangunan
desa
dan
pemberdayaan
masyarakat desa pendanaannya bersumber pada
APBD seperti Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga
lomba
kegiatan
PKK
seharusnya
tidak
menggunakan
Dana
Desa.
Pemberian
Insentif/honor dan seragam kader posyandu lebih
mendominasi alokasi anggaran penunjang
kegiatan posyandu dibandingkan alokasi untuk
inventaris posyandu dan makanan tambahan bayi.
Kegiatan posyandu akan lebih bermanfaat apabila
digunakan untuk kegiatan sosialisasi pencegahan
penyakit malaria, demam berdarah dan
sebagainya.
Praktek mengalokasikan insentif/honor juga
terdapat pada kegiatan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat di desa observasi. Selain itu terdapat
alokasi yang kurang tepat yaitu penunjang
kegiatan pemuda/karang taruna. Penunjang
Kegiatan Pemuda/Karang Taruna digunakan
sebagai penunjang kegiatan olahraga yaitu
pembelian seragam olahraga. Akan menjadi lebih
tepat sasaran jika digunakan untuk pelatihan
wirausaha bagi pemuda, pelatihan pembibitan,
ataupun menambah alokasi dana untuk kelompok
sadar wisata, sanggar seni pemuda dan lainnya.
Terlihat bahwa desa yang mengalokasikan pada
kegiatan tersebut masih mengacu pada Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, pada pasal
11 Permendes Nomor 5 Tahun 2015, prioritas
penggunaan Dana Desa tahun 2015 salah satunya
untuk
peningkatan
kapasitas
kelompok
masyarakat antara lain kelompok pemuda.
Sedangkan pada Permendes Nomor 21 Tahun
2015, prioritas penggunaan Dana Desa tahun
2016 untuk peningkatan kapasitas kelompok
masyarakat tidak melihat pada jenis kelompok
masyarakat melainkan dibatasi pada tujuannya
yaitu ditujukan untuk energi terbarukan,
pelestarian lingkungan hidup dan kegiatan
pemberdayaan ekonomi lainnya.
Selain itu, terdapat kegiatan pemberdayaan
yang berpotensi tumpang tindih dengan kegiatan
yang dibiayai dari dana APBN/APBD yaitu
pemberian beasiswa bagi anak sekolah (SD-SMP)
sebanyak 40 siswa dengan alokasi sebesar 20 juta.
Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prioritas
penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan
masyarakat dan juga berpotensi tumpang tindih
dengan kegiatan Bantuan Siswa Miskin atau
Program Indonesia Pintar yang dibiayai dari dana
APBN. Dari uraian di atas terlihat bahwa
penentuan kegiatan bidang pemberdayaan
masyarakat yang dibiayai dari Dana Desa belum
sesuai dengan kebutuhan desa, namun masih
dilandasi oleh keinginan sehingga mendorong
pembiayaan kegiatan yang bersifat konsumtif

seperti pemberian insentif dan perjalanan dinas.
Sosialisasi terhadap Permendes Nomor 21 Tahun
2015 belum berjalan baik, terbukti masih terdapat
kegiatan yang yang tidak sesuai dengan prioritas
penggunaan Dana Desa tahun 2016 melainkan
masih mengacu pada prioritas penggunaan Dana
Desa tahun 2015.
4.4. Analisis Kesesuaian Penggunaan Dana
Desa dengan Rencana
Program/kegiatan yang terdapat pada
APBDesa (yang dibiayai dari Dana Desa) telah
direncanakan di dalam RKP Desa maupun RPJM
Desa. Keterkaitan paling kuat terdapat pada
APBDesa dengan RKP Desa. Sementara itu,
keterkaitan antara RKP Desa dengan RPJM Desa
memang telah terpenuhi, namun demikian perlu
difokuskan kembali rencana yang tertuang dalam
jangka menengah. Sebagai contoh, beberapa desa
observasi memiliki rencana pembangunan jangka
menengah yang menantang tetapi penjabaran
dalam RKP tahunan dinilai kurang fokus karena
terbatasnya dana yang ada. Beberapa desa
observasi juga telah menentukan prioritas dengan
memakai metode pembobotan namun karena
keterbatasan dana menyebabkan Dana Desa
digunakan untuk membiayai bidang selain
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa. Sebagai contoh, berdasarkan
pembobotan, pembangunan kantor kepala desa
yang telah rusak menjadi salah satu prioritas
utama namun kemudian menjadi kurang tepat
karena dibiayai dari Dana Desa.
4.5. Analisis
Potensi
Pembiayaan

Tumpang

Tindih

Pada tahun 2015 dan 2016 secara umum
tidak terdapat program yang mengalami tumpang
tindih baik yang dibiayai dari Dana Desa maupun
yang dibiayai dari APBD. Namun demikian
beberapa pembangunan seperti poskedes,
polindes, embung desa yang merupakan
kewenangan berskala lokal desa dibiayai dengan
APBD. Beberapa pokok persoalan yang dapat
menyebabkan terjadinya potensi tumpang tindih
pembiayaan program sebagai berikut:
1.

2.

Kewenangan desa dalam melaksanakan
pembangunan telah jelas tertuang dalam hak
asal usul dan kewenangan berskala lokal
desa, namun karena masih terbatasnya
sumber Dana Desa mengakibatkan adanya
urusan desa yang dibiayai dari APBD;
Terdapat area abu-abu (grey area) dalam hal
jenis kegiatan maupun lokasi pembangunan
serupa yang dapat menyimpan potensi
tumpang tindih pembiayaan jika tidak
dilakukan koordinasi yang baik antar tingkat
pemerintahan.
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penyusunan APBDesa; (4) Ketentuan belanja; (5)
Daftar
kegiatan
yang
menjadi
prioritas
penggunaan Dana Desa; (6) Kepastian bahwa
seluruh kegiatan APBDesa telah tertuang dalam
RKP Desa dan RPJM Desa. Pada akhirnya kegiatan
pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa
masih menyimpan potensi tumpang tindih di
masa mendatang jika tidak dilakukan pemisahan
kewenangan secara jelas serta pelaksanaan
mekanisme
koordinasi
antar
tingkatan
pemerintahan.

Berdasarkan keterangan pihak kabupaten/
kota maupun pihak desa observasi, dinyatakan
bahwa tidak terdapat kegiatan pembangunan
yang tumpang tindih antar tingkat pemerintahan
karena telah dilakukan mekanisme musrenbang
maupun evaluasi penggunaan Dana Desa. Khusus
mengenai evaluasi penggunaan Dana Desa,
pemerintah kabupaten/kota melakukan proses
evaluasi rancangan Perda APBDesa dengan poin
evaluasi berupa: (1) Kelengkapan administrasi
Raperda APBDesa; (2) Kepatuhan terhadap
peraturan yang lebih tinggi; (3) Teknik

Grafik 4. Pagu dan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
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4.6. Analisis
Efisiensi
dan
Penggunaan Dana Desa

Efektivitas

Secara keseluruhan dari sembilan desa yang
menjadi sampel observasi, Dana Desa tahun 2015
telah digunakan seluruhnya atau dengan kata lain
realisasi penggunaan Dana Desa telah mencapai
100%. Tingkat realisasi yang sudah mencapai
100% akan lebih bermanfaat bagi pembangunan
perekonomian desa apabila pengelolaan Dana
Desa dilakukan secara efisien dan efektif. Suatu
kegiatan
dikerjakan
secara
efisien
jika
pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai
sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan
biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.
Secara sederhana, efisiensi melihat pada
komponen input biaya yang digunakan.
Penggunaan satuan standar biaya yang berlaku
pada kabupaten menjadi relevan penggunaannya
dalam menciptakan efisiensi biaya. Penggunaan
standar biaya dapat dipakai untuk menilai
kewajaran biaya dan menghindari penggunaan
harga satuan yang melebihi standar biaya agar

tercipta efisiensi biaya dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan pada
akhirnya tercipta efisiensi saat pelaksanaan
kegiatan.
Berdasarkan wawancara dengan pihak
BPMPD
Kabupaten/Kota
Observasi,
Kabupaten/Kota telah memiliki standar satuan
harga yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Kepala Daerah dan berlaku selama 1 (satu) tahun
untuk digunakan sebagai pedoman yang
digunakan SKPD dalam menyusun Rencana
Kegiatan Anggaran (RKA) tiap tahunnya.
Selanjutnya standar satuan harga tersebut
diarahkan agar digunakan oleh pemerintah desa
dalam menyusun RAB. Standar harga tersebut
juga digunakan sebagai alat evaluasi oleh BPMPD
dan DPKAD dalam mengevaluasi RAB dan RAPB
Desa yang disusun oleh pemerintah desa. Pada
prakteknya, berdasarkan hasil observasi di
lapangan masih ditemukan adanya perbedaan
harga satuan yang digunakan dalam penyusunan
RAB antar satu desa dengan desa lainnya,
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walaupun desa tersebut berdekatan dan terletak
dalam satu kecamatan.
Tabel 12. Perbandingan Harga Satuan dalam
Penyusunan RAB Saluran Air/Drainase
Tahun 2015
Item
Barang
(1)

Maitara
Utara
(2)

Maitara

Selisih

Volume

Inefisiensi

(3)

(4= 2 –
3)

(5)

(6= 4 X 5)

Semen

110.000

100.000

10.000

20 Sak

200.000

Pasir

458.000

375.000

83.000

6 Kubik

498.000

Batu

500.500

320.000

180.500

4 Kubik

722.000

Jumlah Inefisiensi

1.420.000

Sumber: Diolah dari RAB-APBDes 2015

Dari
data
RAB
Pembuatan
Saluran
Air/Drainase Tahun 2015 terdapat selisih harga
satuan dimana harga satuan di desa observasi
yang satu lebih murah dibandingkan desa
observasi yang lain. Mengacu pada konsep
efisiensi yaitu penggunaan biaya seminimal
mungkin, maka seharusnya Pembuatan Saluran
Air/Drainase
dapat
lebih
efisien
jika
menggunakan harga yang lebih murah. Efisiensi
yang tercipta sebesar 1.420.000 untuk pembuatan
saluran air/drainase. Efisiensi tersebut bisa
digunakan untuk menambah panjang saluran air
yang dibangun atau digunakan untuk keperluan
pembangunan infrastruktur lainnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, menandakan
belum terdapat keseragaman harga satuan yang
digunakan dan evaluasi atas RAPB Desa yang
dilakukan oleh pihak BPMPD dan DPKAD belum
optimal. Seharusnya evaluasi yang dilakukan juga
membandingkan harga satuan antara satu desa
dengan desa lainnya yang terletak dalam
kecamatan yang sama untuk mencari harga satuan
yang paling efisien. Dana Desa akan lebih
memberikan manfaat dalam meningkatkan
pembangunan infrastruktur perdesaan apabila
digunakan secara efisien. Selain itu, pemahaman
pemerintah desa dalam menyusun RAB yang
benar masih minim terutama dalam menetapkan
volume dan harga satuan. Seperti yang terlihat
pada penyusunan RAB Pembuatan Jalan Setapak
di salah satu desa observasi tahun 2016, terdapat
kejanggalan dalam penentuan volume dan harga
satuan untuk komponen Upah Tenaga Kerja,
dengan harga satuan 1.000.000 dan volume 4
orang, total upah tenaga kerja sebesar 60.000.000.
Dari permasalahan di atas, terlihat bahwa
pemahaman pemerintah desa dalam menyusun
RAB dan penggunaan harga satuan belum
memadai.
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten/Kota dapat mengambil peranan
dengan memberikan asistensi penyusunan RAB
serta desain teknis pembangunan infrastruktur.

Peran dari tenaga pendamping desa juga perlu
ditingkatkan dalam hal penyusunan RAB maupun
lainnya.
Berdasarkan
wawancara
dengan
perangkat desa observasi, tenaga pendamping
menangani 3 sampai dengan 5 desa, dengan
kondisi geografis dari satu desa ke desa lainnya
berjauhan, sehingga tenaga pendamping sering
tidak ada di tempat. Peran tenaga pendamping
menjadi
kurang
efektif.
Pihak
BPMPD
menambahkan
bahwa
perekrutan
tenaga
pendamping
secara
terpusat
seolah-olah
menjadikan tenaga pendamping lepas dari
pengawasan BPMPD Kabupaten/Kota. Pihak
BPMPD tidak memiliki data tenaga pendamping
yang berada dalam wilayah kabupaten/kota
sehingga tidak dapat melakukan pengawasan dan
evaluasi terhadap kinerja tenaga pendamping.
Tenaga pendamping juga tidak menyampaikan
laporan kepada BPMPD kabupaten terhadap
kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping
tersebut.
Selain dari sisi efisiensi, penggunaan Dana
Desa akan lebih optimal apabila digunakan secara
efektif. Suatu kegiatan dikatakan efektif ketika
hasil yang dicapai sesuai atau memenuhi target
yang ditetapkan. Hasil site-visit ke salah satu
lokasi proyek desa observasi ditemukan bahwa
terdapat proyek yang tidak selesai dikerjakan.
Dana Desa telah diserap seluruhnya serta telah
dilaporkan secara tertib, namun hal tersebut
berbanding
terbalik
dengan
efektifitas
penggunaan Dana Desa karena proyek yang masih
terbengkalai. Realisasi Dana Desa tersebut tidak
efektif dalam memberikan manfaat kepada
masyarakat karena fisik bangunan kantor desa
tidak selesai dikerjakan. Lokasi pembangunan
kantor desa juga tidak berada pada lokasi yang
strategis karena tidak mudah dijangkau dan harus
melalui jalan setapak terlebih dahulu.
Berdasarkan wawancara dengan masyarakat
salah satu desa observasi, pembangunan kantor
desa merupakan aspirasi warga dikarenakan
belum adanya kantor desa sehingga dalam
musrenbangdes diputuskan untuk membangun
kantor desa. Masyarakat mengeluhkan karena
hanya dilibatkan pada saat penyusunan rencana
penggunaan Dana Desa (Musrenbangdes). Pada
saat Dana Desa tersebut sudah disalurkan ke desa,
masyarakat tidak dilibatkan lagi pada kegiatan
perencanaan teknis dan rancangan biaya sehingga
jumlah biaya yang digunakan untuk membangun
kantor desa masyarakat tidak mengetahui.
Secara peraturan, keterlibatan masyarakat
hanya pada saat perumusan kegiatan yang akan
dibiayai dengan menggunakan Dana Desa dalam
bentuk keterwakilan anggota masyarakat dalam
kegiatan musrenbangdes. Penentuan besarnya
alokasi pembangunan maupun pembuatan RAB
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merupakan kewenangan dari perangkat desa.
Sosialisasi Dana Desa menjadi perlu diberikan
kepada masyarakat bukan hanya kepada
perangkat
desa
sehingga
tidak
terjadi
kesalahpahaman
antara
masyarakat
dan
perangkat desa yang dapat memicu konflik. Hasil
konfirmasi kepada pihak BPMPD Kabupaten/Kota,
sosialisasi Dana Desa memang direncanakan akan
dilakukan dan pihak DPRD telah mendorong agar
dilakukan sosialisasi secara masif kepada
masyarakat tidak hanya kepada perangkat desa.
Sosialisasi akan membangun kesepahaman antara
masyarakat dan perangkat desa mengenai
penggunaan Dana Desa sekaligus mendorong
partisipasi masyarakat secara aktif untuk
melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa.
Dalam rangka menciptakan transparansi, APBDes
dapat diumumkan kepada warga melalui papan
pengumuman desa atau diedarkan kepada seluruh
masyarakat. Selain itu, papan proyek yang
memuat alokasi dana dan jangka waktu pekerjaan
seharusnya dipasang di lokasi proyek yang
dibiayai Dana Desa sehingga dapat diketahui oleh
masyarakat besarnya dana yang digunakan
maupun jangka waktu pekerjaan fisik. Hasil
observasi dan wawancara kepada masyarakat
mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat papan
proyek atas pekerjaan fisik yang menggunakan
Dana Desa, hal ini juga sesuai dengan hasil
penelahaan dokumen RAB yang tidak terdapat
alokasi dana untuk papan proyek tersebut.
Berdasarkan wawancara kepada masyarakat
salah satu desa observasi, pembangunan kantor
desa tidak melibatkan masyarakat. Pekerjaan
pembangunan kantor desa dilaksanakan oleh
masyarakat dari luar desa termasuk bahan baku
di peroleh dari luar wilayah, dan ditengarai oleh
masyarkat
bahwa
proyek
pembangunan
dikerjakan oleh perusahaan kontraktor. Hal ini
kurang sesuai dengan semangat pelaksanaan
pembangunan fisik dari Dana Desa yang
seharusnya mengutamakan pelaksanaan secara
swakelola berupa pelibatan masyarakat sebagai
tenaga kerja guna menambah kesejahteraan
masyarakat.
Contoh baik yang dapat ditiru oleh desa
lainnya dalam hal keterlibatan partisipasi
masyarakat
dalam
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan fisik dilakukan oleh Desa
Bobanehena. Desa ini melakukan kegiatan
pembangunan saluran air yang dilaksanakan
secara swakelola dengan tenaga kerja berasal dari
masyarakat desa sendiri. Upah tenaga kerja yang
diperoleh oleh masyarakat desa Bobanehena tidak
dibayarkan secara penuh namun sebagian
dipotong sesuai kesepakatan bersama untuk
menambah dana pembangunan mesjid.
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Praktek pengelolaan Dana Desa ini dapat
ditiru oleh desa lainnya, tidak hanya bermanfaat
dalam menambah penghasilan namun juga dapat
menambah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang
bermanfaat bagi masyarakat desa itu sendiri.
Pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan
secara swakelola sebaiknya menyesuaikan dengan
masa produktif penggunaan tenaga kerja di desa.
Pelaksanaan pembangunan fisik sebisa mungkin
dilakukan pada saat tidak musim panen sehingga
upah yang diterima dapat menjadi penyangga
penghasilan. Upah yang diberikan sebaiknya di
bawah rata-rata penghasilan yang diterima oleh
masyarakat agar tidak terjadi peralihan tenaga
kerja dari semula menjadi nelayan atau petani
beralih menjadi buruh proyek. Pemotongan upah
seperti yang dilakukan oleh desa Bobanehena
dapat dilakukan tidak hanya untuk menambah
dana pembuatan fasilitas umum tetapi dapat juga
digunakan sebagai penambah modal badan usaha
bersama, tentunya harus ada kesepakataan
terlebih dahulu antara masyarakat dan
pemerintah desa serta dilakukan secara
transparan.
Permasalahan lainnya dari aspek penggunaan
Dana Desa adalah masalah perpajakan. Pada
dasarnya Dana Desa bersumber dari APBN
sehingga
tidak
terlepas
dari
kewajiban
perpajakan. Sesuai dengan ketentuan perundangundangan, kepala desa, bendahara desa beserta
perangkat desa lainnya sebagai pelaksana teknis
bertanggung
jawab
terhadap
pengelolaan
keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa
tersebut, bendahara desa bertugas sebagai Wajib
Pungut Pajak Penghasilan dan Pajak lainnya yang
wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan
pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara
sesuai dengan ketentuan (Pasal 31 Permendagri
Nomor 113 Tahun 2014). Ketentuan perpajakan
yang selama ini berlaku bagi bendahara
pemerintah juga berlaku bagi bendahara desa.
Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan
Dana Desa dapat dilihat dari sejauh mana
kepatuhan
dalam
pemenuhan
kewajiban
perpajakannya. Oleh karena itu, penting jika
dalam
pengelolaan
Dana
Desa
selalu
memperhatikan seluruh aspek perpajakannya.
Berdasarkan wawancara kepada perangkat desa
observasi, secara umum telah menyadari adanya
kewajiban perpajakan terhadap penggunaan Dana
Desa. Kesadaran yang tinggi atas kewajiban
perpajakan tersebut mendorong perangkat desa
Bobanehena untuk berkonsultasi ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tobelo (Halbar
termasuk dalam wilayah kerja KPP Pratama
Tobelo). Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan
informasi dan bimbingan teknis besarnya pajak
yang harus disetor atas penggunaan Dana Desa
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tahun 2015. Bersamaan dengan konsultasi
tersebut dilakukan penyetoran pajak yang telah
dipungut di bank persepsi di wilayah Tobelo.
Kesadaran yang tingi dan partisipasi aktif dari
pemerintah desa harus didukung sepenuhnya oleh
KPP.
Kesulitan yang dihadapi oleh seluruh
bendahara desa di wilayah Kabupaten Halmahera
Barat apabila ingin berkonsultasi harus ke KPP
Pratama Tobelo yang memakan waktu dan biaya
yang tidak sedikit. KPP Pratama Tobelo telah
membuka pos pelayanan pajak di Kabupaten
Halmahera Barat dengan periode pelayanan
sebulan sekali yaitu setiap tanggal 20 bertempat
di kantor DPKAD Kab. Halmahera Barat.
Pemberitahuan adanya pos pelayanan pajak
tersebut perlu dilakukan secara luas. Sosialisasi
perpajakan bagi bendahara desa juga perlu
dilakukan secara intensif. Permasalahan lainnya
terkait perpajakan yaitu kesulitan dalam
melakukan penyetoran pajak. Keterangan dari
kepala desa observasi menyatakan bahwa untuk
melakukan penyetoran pajak harus terlebih
dahulu ke Kota Ternate. Hal ini tentu
menimbulkan biaya dan menyita waktu.
Sosialisasi penyetoran pajak melalui layanan MPN
G-2 (e-billing) kepada bendahara desa tampaknya
perlu dilakukan dengan kerjasama antara Kanwil
Ditjen Perbendaharaan, KPP, maupun bank
persepsi.
4.7. Analisis Pelaporan Dana Desa
Berdasarkan hasil observasi di lapangan
maupun wawancara dengan pihak terkait, pada
awalnya hampir seluruh desa observasi
mengalami kesulitan dalam menyusun laporan
Dana Desa terutama yang berhubungan dengan
sistem pembukuan sebagaimana telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113
Tahun 2014. Namun demikian, setelah beberapa
kali dilakukan asistensi oleh pihak BPMPD,
DPKAD Kabupaten/Kota maupun pendamping
desa maka seiring waktu pihak desa menjadi
terbiasa
dengan
pembukuan
tersebut.
Penyusunan laporan masih dilakukan secara
manual menggunakan Microsoft Excel dengan
proses input yang masih begitu manual (tidak
menggunakan rumus-rumus tertentu). Hal ini
tentunya bisa menimbulkan masalah validitas
data. Walaupun demikian, dengan adanya
pendampingan dari kabupaten/kota membawa
pengaruh positif bagi keberhasilan administrasi
pelaporan.
Terkait
keberadaan
tenaga
pendamping, beberapa desa mengakui sangat
terbantu dengan adanya tenaga tersebut akan
tetapi tingkat kehadirannya dirasa masih kurang
karena sering tidak berada di tempat.

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas,
beberapa desa observasi belum mempublikasikan
pelaporannya di media yang tersedia seperti balai
desa. Tentunya hal ini perlu diperbaiki mengingat
bahwa adanya transparansi dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat terkait penggunaan Dana
Desa termasuk dapat memberikan masukan
maupun saran perbaikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan
dapat disimpulkan sebagai berikut:
a.

b.

Pengalokasian Dana Desa
1.

Perhitungan alokasi dasar dan alokasi
formula 90%:10% menyebabkan kurang
proporsionalnya distribusi Dana Desa
apabila dikaitkan dengan status/kondisi
desa sebagaimana dituangkan dalam IDM.
Alokasi
demikian
kurang
mampu
mengurangi
ketimpangan
dan
ketertinggalan utamanya bagi desa
dengan
status
tertinggal/sangat
tertinggal.

2.

Luas wilayah desa meskipun hanya diberi
bobot 10% dari alokasi formula namun
cukup mempengaruhi alokasi formula
Dana Desa yang diperoleh masing-masing
desa.

Penyaluran Dana Desa
1.

Masih
terdapat
keterlambatan
Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke
RKUD. Penyebab keterlambatan tersebut
disebabkan keterlambatan penyampaian
peraturan kepala daerah tentang tata cara
pembagian dan penetapan rician Dana
Desa serta keterlambatan penyampaian
laporan penyaluran dan penggunaan
Dana Desa.

2.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
juga
masih
ditemui
adanya
keterlambatan. Hal ini merupakan
konsekuensi lanjutan atas terlambatnya
Dana Desa yang masuk ke RKUD. Selain
itu juga disebabkan keterlambatan desa
dalam menyampaikan peraturan kepala
desa
tentang
APBDesa
serta
keterlambatan penyampaian laporan
penggunaan
Dana
Desa
tahap
sebelumnya.

3.

Salah satu faktor yang turut berperan
dalam menyebabkan pemda tidak dapat
menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke
RKD sesuai norma waktu adalah
kurangnya
harmonisasi
pengaturan

ANALISIS IMPLEMENTASI DANA DESA
DI WILAYAH MALUKU UTARA

Indonesian Treasury Review Vol.2, No.3, 2017, Hal.55-80

Rusli Zulfian

antara persyaratan penyaluran dari
RKUN ke RKUD dengan penyaluran dari
RKUD ke RKD sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai
tata cara penyaluran Dana Desa. Hal
tersebut dapat terjadi karena pada saat
Dana Desa telah masuk ke RKUD perlu
diantisipasi dengan kesiapan desa dalam
memenuhi persyaratan penyaluran dari
RKUD ke RKD.

c.

4.

Keterlambatan
penyaluran
dapat
menimbulkan dampak opportunity loss
berupa kerugian sisi waktu dan
kesempatan
dalam
mengeksekusi
program Dana Desa serta kerugian terkait
lainnya.

5.

Keterlambatan penyaluran dari RKUD ke
RKD menyebabkan adanya pengendapan
Dana Desa pada rekening pemda di
perbankan sehingga kurang produktif jika
dilihat dari sisi pengelolaan Kas Negara.

4.

Besaran Dana Desa yang semakin
meningkat pada tahun 2016 memberikan
ruang fiskal yang lebih fleksibel bagi desa
untuk memberikan prioritas pada bidang
pelaksanaan pembangunan maupun
pemberdayaan masyarakat desa.

5.

Kegiatan pelaksanaan pembangunan yang
dibiayai dari Dana Desa pada tahun 2016
cukup bervariasi mulai dari: (i)
pembangunan
sarana
fisik
untuk
penghidupan berupa pembangunan jalan
desa, drainase, tembok, deker, sumur bor;
(ii) pembangunan sarana prasarana
pendidikan, sosial budaya berupa
pembangunan gedung PAUD, gedung
pembelajaran
keagamaan;
(iii)
pembangunan
sarana
ekonomi
masyarakat berupa bangunan pariwisata,
dan bangunan BUMDesa.

6.

Terdapat beberapa kegiatan pelaksanaan
pembangunan yang dinilai kurang tepat
dari sisi penggunaan Dana Desa tahun
2016 berupa pembebasan lahan TPU desa
dan pembangunan sarana kompleks
kuburan.

7.

Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan
masyarakat desa lebih banyak digunakan
untuk kegiatan pelatihan kepala desa dan
perangkat desa, lomba PKK, pemberian
insentif/honor, serta seragam posyandu.
Hal ini kurang berkorelasi langsung
dengan kegiatan promosi dan edukasi
kesehatan masyarakat yang merupakan
bagian dari pemberdayaan masyarakat.

8.

Telah
terdapat
keterkaitan
antar
dokumen perencanaan dalam rangka
penggunaan
Dana
Desa.
Program/kegiatan yang terdapat pada
APBDesa (yang didanai dari Dana Desa)
telah direncanakan di dalam RKP Desa
maupun RPJM Desa. Keterkaitan paling
kuat terdapat pada APBDesa dengan RKP
Desa. Sementara itu, keterkaitan antara
RKP Desa dengan RPJM Desa memang
telah terpenuhi, namun demikian perlu
difokuskan kembali rencana yang
tertuang dalam jangka menengah.

9.

Pada tahun 2015 dan 2016 secara umum
tidak terdapat program yang mengalami
tumpang tindih baik yang dibiayai dari
Dana Desa maupun yang dibiayai dari
APBD namun jika tidak diatur sedemikian
rupa maka dapat menimbulkan potensi
tumpang tindih pembiayaan di masa
mendatang.
Beberapa
pokok
permasalahan yang dapat menyebabkan
terjadinya potensi tumpang tindih

Penggunaan Dana Desa
1.

Penggunaan Dana Desa yang telah sesuai
prioritas pada tahun 2015 bervariasi
mulai dari: (i) pelaksanaan pembangunan
untuk pemenuhan kebutuhan dasar
berupa
pembangunan
posyandu,
polindes, dan PAUD; (ii) pembangunan
sarana
prasarana
desa
berupa
pembangunan badan jalan desa, jalan
setapak, rabat beton, deker, drainase, dan
pengadaan air bersih; (iii) pembangunan
untuk pengembangan potensi ekonomi
lokal
berupa
pendirian
BUMDesa/Koperasi.

2.

Terdapat beberapa penggunaan Dana
Desa
yang
kurang
sesuai
prioritas/ketentuan pada tahun 2015
berupa: (i) pembangunan kantor desa; (ii)
pembangunan pos pelabuhan; (iii)
kegiatan pelatihan perangkat desa; (iv)
penunjang
kegiatan
keagamaan,
posyandu, karang taruna.

3.

Penyebab tidak selarasnya prioritas
penggunaan Dana Desa karena bias
penerjemahan dua regulasi yang berbeda.
Permendes memberikan rambu-rambu
bahwa prioritas Dana Desa digunakan
dalam rangka pelaksanaan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sementara Permendagri memberikan
ketentuan bahwa sepanjang pelaksanaan
program
telah
melalui
perencanaan/musyawarah dan tertuang
dalam APBDesa maka hal tersebut
menjadi sah.
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pembiayaan
program
yaitu:
(i)
kewenangan desa dalam melaksanakan
pembangunan telah jelas tertuang dalam
hak asal usul dan kewenangan berskala
lokal desa, namun karena masih
terbatasnya
sumber
Dana
Desa
mengakibatkan adanya urusan desa yang
dibiayai dari APBD; (ii) terdapat area abuabu dalam hal jenis kegiatan maupun
lokasi pembangunan serupa yang dapat
menyimpan potensi tumpang tindih
pembiayaan
jika
tidak
dilakukan
koordinasi yang baik antar tingkat
pemerintahan.

10. Terdapat
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat yang berpotensi tumpang
tindih dengan kegiatan yang dibiayai dari
dana APBN/APBD yaitu pemberian
beasiswa bagi anak sekolah. Kegiatan
tersebut tidak sesuai dengan prioritas
penggunaan
Dana
Desa
bidang
pemberdayaan masyarakat dan juga
berpotensi tumpang tindih dengan
kegiatan Bantuan Siswa Miskin atau
Program Indonesia Pintar yang dibiayai
dari dana APBN.

3.

5.2 Saran
a.

Dari sisi kebijakan, pemerintah pusat perlu
lebih mengharmonisasi komposisi alokasi
dasar dan alokasi formula disesuaikan dengan
kebutuhan dan potensi desa berdasarkan
status kemajuan/kemandirian desa (IDM).
Pengalokasian
berdasarkan
pola
zona/kawasan
di
Indonesia
dapat
dipertimbangkan
untuk
pemerataan
pembangunan. Sementara itu, luas wilayah
yang berpengaruh cukup besar dalam alokasi
Dana
Desa
perlu
mempertimbangkan
komponen sebaran penduduk dalam suatu
wilayah karena pada dasarnya pembangunan
desa lebih kepada pembangunan manusia.

b.

Untuk menghindari adanya ketidakpatuhan
atas norma waktu 7 hari penyaluran dari
RKUD ke RKD, sebaiknya dilakukan
harmonisasi terkait pengaturan persyaratan
penyaluran dari RKUN ke RKUD dan dari
RKUD ke RKD. Salah satu persyaratan yang
dapat dijadikan pertimbangan adalah pada
tahapan penyaluran dari RKUN ke RKUD agar
juga
memperhatikan
penyelesaian/
penyusunan perdes tentang APBDesa dan
penyusunan laporan penggunaan Dana Desa
tahap sebelumnya sehingga nantinya proses
penyaluran dari RKUD ke RKD dapat berjalan
lancar sesuai jadwal yang ditetapkan.

c.

Pola keterlambatan yang terjadi dalam
penyaluran Dana Desa juga perlu diperbaiki
melalui upaya peningkatan kapasitas dan
manajerial dari perangkat desa serta
optimalisasi peran pendamping desa sehingga
kendala teknis dapat diatasi.

d.

Dalam
upaya
mencapai
ketepatan
penggunaan Dana Desa, beberapa kebijakan
perlu diambil misalnya: (i) mempertegas
rambu-rambu
bahwa
untuk
desa
tertinggal/sangat tertinggal, Dana Desa hanya
diperuntukkan bagi pembangunan sarana
prasarana kebutuhan dasar dan akses
penghidupan
sementara
pembangunan
sarana lainnya menggunakan sumber dana
selain Dana Desa; (ii) untuk desa
tertinggal/sangat
tertinggal
dapat
menggunakan
Dana
Desa
untuk
pembangunan sarana prasarana secara
pararel namun tetap harus memperhatikan
prioritas tertinggi bagi pemenuhan sarana
prasarana kebutuhan dasar dan akses
penghidupan masyarakat.

11. Dari sisi optimalisasi, Dana Desa tahun
2015 telah digunakan seluruhnya atau
dengan kata lain realisasi penggunaan
telah mencapai 100%.
12. Masih ditemukan adanya perbedaan
harga satuan yang digunakan dalam
penyusunan RAB antar satu desa dengan
desa lainnya, walaupun desa tersebut
berdekatan dan terletak dalam satu
kecamatan. Hal ini terjadi karena belum
adanya keseragaman harga satuan yang
digunakan, dan pemahaman pemerintah
desa dalam menyusun RAB yang belum
memadai, serta evaluasi atas RAPBDes
yang belum optimal.
13. Terdapat kesulitan yang dihadapi oleh
bendahara desa dalam hal perpajakan
berupa kesulitan dalam melakukan
penyetoran pajak maupun konsultasi
perpajakan karena aspek lokasi.
d.

Pelaporan Dana Desa
1.

Pada awalnya, desa observasi mengalami
kesulitan
dalam
hal
administrasi
pelaporan namun dengan adanya
pendampingan dari kabupaten/kota
menjadikan masalah tersebut dapat
diatasi.

2.

Pelaporan dan pembukuan Dana Desa
masih dilakukan secara manual.

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas,
beberapa
desa
observasi
belum
mempublikasikan pelaporannya di media
yang tersedia seperti balai desa.
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e.

Diperlukan adanya grand design dari
pemerintah daerah supaya penggunaan Dana
Desa menjadi lebih jelas dan terarah.

f.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat, Dana
Desa akan lebih bermanfaat jika berfokus
pada
kegiatan
peningkatan
kapasitas
masyarakat desa seperti kegiatan pelatihan
wirausaha, manajemen usaha BUMDes,
pelatihan membuat kerajinan, serta kegiatan
promosi dan edukasi kesehatan masyarakat.

g.

Perlu difokuskan kembali rencana yang
tertuang dalam jangka menengah (RPJM
Desa).

h.

Perlu
dipertegas
kembali
mengenai
pemisahan kewenangan berupa penetapan
regulasi kewenangan lokal berskala desa di
tiap
kabupaten/kota
serta
perlunya
pelaksanaan mekanisme koordinasi antar
tingkatan
pemerintahan
agar
tidak
menimbulkan potensi tumpang tindih
pembiayaan di masa mendatang.

i.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas, perlu keterlibatan beberapa pihak
misalnya
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten/kota dengan mengambil peranan
berupa pemberian asistensi penyusunan RAB
serta
desain
teknis
pembangunan
infrastruktur. Peran dari tenaga pendamping
desa juga perlu ditingkatkan baik dalam
penyusunan RAB maupun lainnya.

j.

Diperlukan adanya pembuatan standar biaya
dalam pelaksanaan Dana Desa, namun
demikian tentunya bersifat khusus karena
pertimbangan terkait dengan semangat
pemberdayaan dan swakelola.

k.

Diperlukan Sosialisasi secara masif kepada
seluruh masyarakat desa sehingga tercipta
kesepahaman
antara
masyarakat
dan
perangkat desa mengenai penggunaan Dana
Desa sekaligus mendorong partisipasi
masyarakat secara aktif untuk melakukan
pengawasan penggunaan Dana Desa

l.

Pelaksanaan pembangunan fisik yang
dilakukan secara swakelola sebaiknya
menyesuaikan dengan masa produktif
penggunaan tenaga kerja di desa. Pelaksanaan
pembangunan fisik sebisa mungkin dilakukan
pada saat tidak musim panen sehingga upah
yang diterima dapat menjadi penyangga
penghasilan.

m. Untuk mengatasi kesulitan dalam hal
perpajakan Dana Desa, Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) di wilayah Maluku Utara dapat
melakukan sosialisasi perpajakan bagi
bendahara desa secara luas dan intensif.
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Sosialisasi penyetoran pajak melalui layanan
MPN G-2 (e-billing) kepada bendahara desa
tampaknya perlu dilakukan dengan kerjasama
antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan, KPP,
maupun bank persepsi.
n.

Diperlukan peningkatan kapasitas SDM
perangkat desa untuk mendukung pelaporan
yang lebih baik.

o.

Untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas
penggunaan
Dana
Desa
perangkat desa agar mempublikasikan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
secara periodik pada papan pengumuman
yang tersedia di balai desa.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Penelitian ini memiliki keterbatasan dari sisi
waktu penelitian dan jumlah sampel penelitian.
Waktu penelitian dapat diperpanjang sehingga
observasi yang dilakukan dapat lebih lama dan
melihat seluruh tahapan proses pelaksanaan Dana
Desa. Sampel penelitian Dana Desa dapat
diperluas untuk seluruh kabupaten/kota di
wilayah Maluku Utara dan dapat diperluas lagi
cakupannya menjadi berskala nasional.
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Sistem

Keuangan,

Tax Amnesty Program initiated by the government from 2016
to 2017, showed quite encouraging results. Big asset
declaration could increase the future tax base, and asset
repatriation is also expected to boost the growth of the
economy in the short term. Incoming repatriation funds, as a
result of tax amnesty, are expected to have an impact on the
financial system, particularly in the banking sector to add
liquidity or third party funds (DPK). The research attempts to
show the response of banks in the event of an increase in
liquidity in the financial system and how government policies
and monetary authorities maintain financial system stability
after tax amnesty programs or when liquidity fluctuations in
the financial system occur. The dynamic linkage of bank
indicators is modeled by the Panel-Vector-Autoregressive (pVAR) framework. The results of the analysis of the bank's
response showed that liquidity changes or liquidity fluctuations
in the financial system does not significantly affect to Risk
Profile indicators, Profitability indicators, Capital Indicators in
the banking system. This condition shows that the financial
system, especially the banking system, has a strong
fundamental to reduce the liquidity turmoil in the financial
system.
Program Pengampunan Pajak yang dilaksanakan pemerintah
mulai tahun 2016 sampai dengan 2017 menunjukkan hasil
yang cukup menggembirakan. Deklarasi aset yang cukup besar
dapat meningkatkan basis pajak di masa yang akan datang.
Repatriasi aset diharapkan juga mampu mendorong
tumbuhnya perekonomian dalam jangka pendek. Dana
repatriasi yang masuk sebagai hasil program pengampunan
pajak diharapkan memberikan dampak terhadap sistem
keuangan, terutama terhadap sektor perbankan sebagai
tambahan likuiditas atau dana pihak ketiga (DPK). Kajian ini
mencoba menunjukan respon dari perbankan apabila terjadi
pertambahan likuiditas dalam sistem keuangan dan bagaimana
kebijakan pemerintah dan otoritas moneter dalam
mempertahankan stabilitas sistem keuangan paska program
pengampunan pajak atau saat terjadi gejolak likuiditas dalam
sistem keuangan. Keterkaitan dinamis antar indikatorindikator bank dimodelkan dalam kerangka Panel-VectorAutoregressive (p-VAR). Analisis terhadap respon perbankan
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan likuiditas
atau gejolak likuiditas dalam sistem keuangan tidak terlalu
berpengaruh terhadap indikator Profil Risiko (Risk Profile),
indikator rentabilitas/profitabilitas (Profitability), Indikator
permodalan (Capital) dalam sistem perbankan. Hal tersebut
menunjukkan bahwa sistem keuangan terutama sistem
perbankan mempunyai fundamental yang kuat untuk meredam
gejolak likuiditas dalam sistem keuangan.
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1.

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Pemerintahan saat ini sedang giat dalam
melakukan pembangunan infrastruktur, apabila
dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan
sebelumnya.
Orientasi
pembangunan
yang
mengarah kepada pemerataan pembangunan dan
ketersediaan sarana dan prasarana publik sangat
diperlukan untuk mengurangi disparitas antar
daerah di Indonesia, namun pemerintah
mengalami dilema terkait dengan pembiayaan
yang dipergunakan untuk melaksanakan proses
pembangunan tersebut.
Kondisi tersebut semakin terlihat buruk,
melihat kemampuan keuangan negara yang
semakin merosot, tingkat penerimaan pajak
sebagai sumber penerimaan utama yang jauh dari
target (tabel 1, terlampir). Sumber pembiayaan
yang lain, seperti penerbitan Surat Berharga
Negara (SBN), juga belum mampu mendongkrak
shortfall pembiayaan program pemerintah karena
minimnya ketersediaan dana yang beredar di
masyarakat. Sementara itu, beban kebutuhan
pengeluaran negara semakin tinggi mengikuti arus
program pembangunan yang dicanangkan oleh
pemerintahan era ini (NK APBN 2015).
Alm, Mckee, dan Beck (1990) mengatakan
dalam kondisi seperti diatas, pendekatan yang
sering dipergunakan adalah dengan memberikan
kebijakan pengampunan pajak dan kebijakan ini
terbukti menghasilkan pemasukan pajak yang lebih
di beberapa negara bagian Amerika Serikat.
Kebijakan ini mampu menaikkan penerimaan,
tetapi juga dapat menurunkan kepatuhan dalam
membayar pajak bagi para wajib pajak yang taat
(jujur). Sesuai dengan hasil penelitian Bose dan
Jetter (2012), apabila pengampunan pajak bisa
dilakukan dengan baik, maka dapat menumbuhkan
keinginan membayar pajak pagi para pengemplang
(evader) meskipun dilakukan tanpa perubahan
penegakan hukum yang berarti.
Melalui program tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah
dalam membiayai pembangunan. Potensi dana
repatriasi yang cukup besar diharapkan dapat
menambah arus modal yang masuk (capital
inflows) ke dalam negeri dan meningkatkan
likuiditas domestik yang dapat dipergunakan
untuk membiayai kegiatan investasi ekonomi
produktif dalam negeri.
Arus modal masuk (capital inflow) ke dalam
negeri
dapat
menyebabkan
terjadinya
ketidakstabilan dalam sistem keuangan apabila
tidak dikelola dengan baik. Tambahan likuiditas
dalam sistem keuangan apabila tidak direspon
dengan baik oleh perbankan dan tidak disalurkan

atau diintermediasikan dengan baik, hanya akan
menggerus profitabilitas perbankan.
Hipotesis penelitian dari analisis data
kuantitatif pada penelitian ini dirumuskan sebagai
berikut:
1.

LDR (Loans to Deposit Ratio) sebagai
indikator dari Risk Profile dari kinerja bank,
akan memberikan respon negatif pada
awalnya karena penambahan likuiditas
belum dapat direspon dengan cepat oleh
pertambahan penyaluran kredit;

2.

ROA (Return on Assets) dan NIM (Net
Interest Margin) sebagai indikator dari
rentabilitas (Earnings) atau profitabilitas,
akan memberikan respon negatif karena
respon profit tidak langsung dapat diterima
saat terjadi pertambahan likuiditas;

3.

CAR (Capital Adequacy Ratio) sebagai
indikator tingkat permodalan (capital)
dalam mengukur kinerja perbankan, juga
akan merespon negatif pada awal terhadap
impuls dari shock DPK karena tambahan
likuiditas akan meningkatkan aktiva
tertimbang menurut risiko (atmr) tetapi
butuh waktu yang relatif lebih lama untuk
penyesuaian tingkat permodalan.

1.2.

Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana
respon
perbankan
atas
masuknya dana repatriasi dari program
pengampunan pajak ke dalam sistem
keuangan?
2. Apa saja kebijakan yang bisa dilakukan
pemerintah dan otoritas moneter untuk
dapat mempertahankan stabilitas sistem
keuangan paska program pengampunan
pajak atau saat terjadinya gejolak likuiditas?
1.3.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui
respon
perbankan
atas
perubahan likuiditas dan mengetahui ada
tidaknya gejolak stabilitas dalam sistem
keuangan yang timbul sebagai akibat
masuknya dana repatriasi;
2. Mencermati
dan
merekomendasikan
kebijakan yang tepat kepada pemerintah
dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
paska penerapan kebijakan pengampunan
pajak.
1.4.

Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang ada, maka
diharapkan penelitian ini dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:
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a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat menjelaskan respon
perbankan atas masuknya likuiditas terutama
dana repatriasi sebagai tambahan dana pihak
ketiga dan dapat menjelaskan kebijakan yang
dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas
sistem keuangan paska program pengampunan
pajak atau adanya pertambahan likuiditas
dalam sistem keuangan.
b. Manfaat Praktis
1. Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
pertimbangan
kepada
perbankan dan pemerintah, dalam hal ini
otoritas moneter dalam mempersiapkan
dan
mengkondisikan
intermediasi
perbankan saat bertambahnya likuiditas
akibat masuknya dana repatriasi.
2. Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
masukan/rekomendasi
kepada pemerintah untuk memperhatikan
faktor-faktor
yang
mendukung
bertahannya ketersediaan likuiditas dalam
negeri akibat masuknya dana repatriasi
maupun dana investasi ke dalam negeri
untuk menjaga stabilitas sistem keuangan
yang menjadi pondasi perekonomian
nasional.

2.

KERANGKA TEORI

2.1.

Pengampunan Pajak dan Pertambahan
Likuiditas

Sesuai dengan Undang Undang nomor 11
tahun 2016, pengampunan pajak adalah
penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan
sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara
mengungkap harta dan membayar uang tebusan.
Pada peraturan teknis pelaksanaannya,
Peraturan
Menteri
Keuangan
nomor
118/PMK.03/2016, amnesti pajak sendiri adalah
program pengampunan yang diberikan oleh
Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi
penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta
penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan
atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan
sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT,
dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak
yang dimiliki dan membayar uang tebusan.
Pengampunan pajak sendiri, menurut Alm,
Mckee, dan Beck (1990), merupakan alat atau
kebijakan terkait penerimaan yang masih
kontroversial dalam pelaksanaannya. Penelitian
tersebut menunjukan bahwa pengampunan pajak
justru akan menurunkan pemenuhan penerimaan
pajak pada tahun diberlakukan dan membawa
peningkatan penerimaan yang signifikan pada
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masa setelah diberlakukan. Di dalam proses
pengampunan pajak juga dianggap akan sarat
dengan kegiatan pencucian uang terkait dana-dana
hasil dari kegiatan ilegal termasuk korupsi, karena
peserta
pengampunan
pajak
dilindungi
kerahasiaannya dan asal-usul uang yang
diamnestikan. Terlepas dari masalah kontroversi
tersebut, potensi hasil pengampunan terutama
dana repatriasi yang cukup besar diharapkan dapat
menambah arus modal yang masuk (capital
inflows) ke dalam negeri dan dapat meningkatkan
likuiditas domestik untuk membiayai kegiatan
investasi ekonomi produktif dalam negeri.
Repatriasi aset merupakan salah satu
sasaran utama dari program pengampunan pajak
yang sedang dijalankan pemerintah. Menurut
Undang Undang nomor 11 tahun 2016, repatriasi
merupakan kegiatan pemulangan dana atau
pemindahan dana yang semula parkir di luar
negeri untuk penghindaran pajak (tax avoidance).
Dengan dana yang dipulangkan tersebut,
diharapkan dapat menambah tingkat ketersediaan
likuiditas yang ada di dalam negeri dan dapat
menambah aset yang dijadikan basis pajak
sehingga
akan
mendorong
peningkatan
penerimaan negara yang stagnan dan cenderung
mengalami penurunan.
Menurut Wunder (1999), masuknya dana
repatriasi ke negara asal (home country), harus
diikuti oleh kebijakan reformasi di bidang
perpajakan (tax reform), seperti penurunkan tarif
dasar pajak untuk investasi, kemudahan dan
transparansi dalam melakukan pembayaran pajak,
tax holiday, dan insentif-insentif pajak lainnya. Hal
ini dilakukan agar dana sebagai hasil repatriasi
bisa bertahan dan tidak kembali mengalir keluar
akibat regulasi perpajakan yang menyulitkan atau
membebani. Deklarasi dan repatriasi aset, menurut
Altshuler
dan
Grubert
(2003:74),
dapat
memberikan dampak positif bagi perbaikan basis
penerimaan pajak di masa yang akan datang dan
memperbaiki serta mendorong investasi di dalam
negeri.
Likuiditas merupakan salah satu faktor
kunci dalam stabilitas sistem keuangan. Likuiditas
sendiri dalam arti sempit, didefinisikan sebagai
kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi
kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Dalam
pengertian sistem keuangan secara menyeluruh,
diartikan sebagai seberapa mudah aset-aset suatu
institusi dikonversikan dalam bentuk tunai dan
diindikasikan dengan ketersediaan dana di pasar
keuangan (Mishkin, 2004).
Gejolak likuiditas dalam sistem keuangan
bisa menimbulkan risiko sistemik yang dapat
mendorong terjadinya krisis keuangan. Oleh
karena itu, pengendalian terhadap dampak
perubahan tingkat likuiditas dalam sistem
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keuangan sangat menentukan stabilitas sistem
keuangan (Schinasi, 2005). Kebijakan antisipasi
yang tepat terhadap gejolak likuiditas dari
masuknya investasi dan repatriasi harus mampu
meredam gejolak tersebut.
2.2.

Respon
Perbankan
Pertambahan Likuiditas

terhadap

Dana repatriasi yang masuk dari luar negeri
akan mendorong peningkatan Dana Pihak Ketiga
atau tingkat likuiditas yang beredar di masyarakat.
Perubahan tingkat likuiditas pihak ketiga dalam
pasar keuangan tersebut akan memicu respon yang
sama dari sektor perbankan.
Cornett et al. (2011) dalam penelitiannya
menyimpulkan
bahwa
usaha
mengatasi
permasalahan likuiditas saat krisis akan
berdampak penurunan tingkat suplai kredit. Hal ini
menunjukan bahwa saat terjadinya kejutan
likuiditas
negatif
akan
berdampak
pada
berkurangnya penyaluran kredit oleh perbankan.
Sependapat dengan penelitian tersebut, de
Haan dan van den End (2013) juga melihat respon
dari perbankan saat terjadinya kejutan likuiditas,
juga akan melakukan pengurangan kredit terutama
wholesale lending dan cenderung melakukan
penimbunan likuiditas dalam bentuk obligasi yang
likuid dan uang kartal serta melakukan penjualan
sekuritas modalnya dengan firesale. Schiozer dan
Oliveira (2014) dalam penelitiannya juga
mendapati hal yang serupa, dalam menghadapi
kondisi tekanan likuiditas baik negatif maupun
positif dan kondisi sistem keuangan yang sedang
mengalami krisis, pihak bank akan berusaha
mempertahankan posisi likuiditasnya dengan
mengurangi suplai kredit.
Dalam
penelitiannya,
Carpinelli
dan
Crosignani (2015), menemukan bahwa sebelum
ada injeksi likuiditas, bank akan cenderug
melakukan pengurangan penyaluran kredit, namun
setelah bank mendapatkan injeksi likuiditas jangka
panjang, bank mulai melakukan ekspansi kredit.
Kolateral yang diterapkan oleh bank sentral juga
akan diterapkan dalam pemberian kredit oleh
pihak bank.

pendek mempunyai hubungan yang positif
terhadap ROA dan secara statistik menunjukan
hubungan yang sangat signifikan. Penelitian yang
tersendiri, Kosmidou (2008) terhadap determinan
dari kinerja bank di Yunani saat penggabungan
keuangan Uni-Eropa tahun 1999-2002 dengan
menggunakan data panel dari 23 bank,
menunjukan hasil bahwa semakin bank kurang
likuid maka akan menunjukan ROA yang lebih
rendah. Hal ini menunjukan hasil yang konsisten
dengan
penelitian
Bourke
(1989),
yang
menunjukan hubungan positif antara risiko
likuiditas terhadap profitabilitas perbankan.
Olagunju, David, dan Samuel (2011) juga
menemukan adanya hubungan timbal balik yang
positif signifikan antara likuiditas dan profitabilitas
bank. Mereka menyimpulkan bahwa likuiditas
pada bank komersial akan berpengaruh secara
signifikan terhadap profitabilitas dan juga
sebaliknya.
Penelitian dari Distinguin, Roulet, dan Tarazi
(2013) menunjukan bahwa bank mengurangi
modal yang diwajibkan ketika menambahkan
likuiditas atau saat bank mendanai lebih banyak
aset yang tidak likuid dengan kewajiban yang
likuid. Kasus di Amerika, bank akan memperkuat
kemampuan
solvensi-nya
ketika
mereka
menghadapi
permasalahan
likuiditas.
Kesimpulannya adalah antara likuiditas dan
pendanaan kewajiban modal memiliki korelasi
signifikan negatif.
Vodová (2011)
dalam penelitiannya
melakukan uji regresi data panel terhadap bank di
Hongaria yang hasilnya menunjukan bahwa
likuiditas bank mempunyai hubungan positif
terhadap kecukupan modal (capital adequacy)
bank, tingkat bunga pinjaman, dan profitabilitas
bank. Penelitiannya juga menunjukan adanya
hubungan yang negatif dengan ukuran dari bank,
interest margin, tingkat suku bunga bank sentral,
dan suku bunga antarbank.

Bourke (1989) melakukan penelitiannya
terhadap kinerja perbankan di 12 negara Eropa,
Amerika, dan Australia dan menemukan bukti
bahwa terdapat hubungan positif antara aset yang
likuid dengan profitabilitas bank. Hasil ini
sebenarnya berlawanan dengan yang diharapkan,
yaitu bahwa aset tidak likuid yang dapat
memberikan premium/bonus yang lebih besar dan
selanjutnya dapat memberikan keuntungan yang
lebih besar.

Gul, Irshad, dan Zaman (2011) melakukan
investigasi terhadap 15 bank terbesar di Pakistan
periode 2005-2009, terkait dengan dampak dari
aset, pinjaman, ekuitas, deposit, pertumbuhan
ekonomi inflasi, dan kapitlisasi pasar terhadap
profitabilitas seperti ROA, ROE, ROCE, dan NIM.
Hasil investigasinya menunjukan bahwa deposit
menunjukan korelasi positif terhadap ROA, namun
memiliki hubungan negatif dengan ROCE. Rasio
total deposit terhadap total aset menunjukan
korelasi negatif terhadap ROCE, hal tersebut
menunjukan bahwa bank bergantung pada
deposit/simpanan untuk sumber pendanaan yang
sedikit kurang menguntungkan.

Penelitian Kosmidou, Tanna, dan Pasiouras
(2005) menunjukan hasil serupa, yaitu bahwa
rasio aset yang liquid dan pembiayaan jangka

Dari beberapa uraian di atas, sektor
perbankan
memberikan
respon
terhadap
tambahan likuiditas (terutama dari deposit)
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dengan melakukan penyesuaian terhadap tingkat
penyaluran kredit, permodalan, dan tingkat rasio
profitabilitas atau pendapatan mereka. Hal
tersebut merupakan tindakan yang dilakukan bank
untuk menjaga tingkat performa atau kinerja dari
bank itu sendiri. Pengukuran kinerja bank dalam
Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011,
mengatur bahwa bank yang sehat harus memenuhi
empat unsur berikut: Profil Risiko (Risk Profile),
Good Coorporate Governance (GCG), Rentabilitas
(Earnings), dan Permodalan (Capital).
2.3.

Dampak Likuiditas terhadap Stabilitas
Sistem Keuangan

Menurut Gunadi, Taruna, dan Harun (2013),
Variabel indikator di atas (NPL, CAR, ROA, dan
delta (Δ) alat likuid bank) juga mencerminkan
tingkat tekanan dari institusi keuangan perbankan,
yang menjadi penyusun Indeks Stabilitas Sistem
Keuangan (ISSK). Menurut Mishkin (2004:23),
sistem keuangan adalah kumpulan institusi dan
pasar yang melakukan interaksi pertukaran atau
mobilisasi dana dari entitas yang mengalami
kelebihan dana (surplus unit) menuju ke entitas
yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan
perantara instrumen-instrumen keuangan.
Pengertian stabilitas sistem keuangan
menurut Schinasi (2005:2) adalah kondisi dimana
sistem keuangan:
a. Secara efisien memfasilitasi alokasi sumber
daya dari waktu ke waktu, dari deposan ke
investor, dan alokasi sumber daya ekonomi
secara keseluruhan.
b. Dapat menilai atau mengidentifikasi dan
mengelola risiko-risiko keuangan.
c. Dapat dengan baik menyerap gejolak yang
terjadi pada sektor keuangan dan ekonomi.
Secara umum, stabilitas sistem keuangan
adalah ketahanan sistem keuangan terhadap
guncangan
perekonomian
sehingga
fungsi
intermediasi, sistem pembayaran dan penyebaran
risiko tetap berjalan dengan semestinya. Stabilitas
sistem keuangan menurut Allen dan Wood 2006
merupakan kondisi sistem keuangan yang dapat
menjalankan fungsinya dengan baik dalam
perekonomian dan menunjukan ketahanan
terhadap berbagai macam gejolak yang terjadi.
Kondisi dari sistem perekonomian itu
sendiri dapat diukur stabilitasnya dengan melihat
tingkat ketersediaan dana (likuiditas) dan tingkat
penyaluran dana tersebut kepada pihak-pihak yang
membutuhkan dana, serta dilihat dari kemampuan
entitas-entitas keuangan dalam mempertahankan
eksitensinya. Stabilitas sistem keuangan tidak bisa
dilepaskan dari faktor nilai tukar dan devisa.
Sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun
1999 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 1999,
kewenangan untuk meregulasikan nilai tukar dan
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lalu lintas devisa diberikan kepada otoritas
moneter yaitu Bank Indonesia.
Namun, stabilitas sistem keuangan tidak
hanya mengenai lembaga keuangan dan tanggung
jawab bank sentral saja, krisis keuangan global
pada tahun 2008-2009 memberikan pengaruh
yang sangat kuat dan menyadarkan bahwa setiap
negara perlu untuk menjaga stabilitas sistem
keuangan (SSK) dan tidak membebankan tanggung
jawab tersebut pada satu lembaga saja. Di dalam
Undang-undang nomor 9 tahun 2016, disebutkan
penanganan krisis keuangan harus dilakukan
dengan koordinasi antar bidang yaitu fiskal,
moneter, makroprudensial dan mikroprudensial
jasa keuangan, infrastruktur keuangan (sistem
pembayaran dan penjamin simpanan) serta
resolusi bank. Selain koordinasi antar bidang,
koordinasi antar lembaga juga disyaratkan baik
dari otoritas fiskal (Kementerian Keuangan),
otoritas moneter (Bank Indonesia) dan Otoritas
Jasa Keuangan, yang tergabung dalam Komite
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Kemungkinan terjadinya ekspansi kredit
yang cukup besar yang dilakukan oleh bank-bank
di Indonesia sebagai bentuk penyaluran dana pihak
ketiga hasil dari repatriasi aset dan aliran modal
asing dapat memberikan dampak yang signifikan
terhadap stabilitas pasar keuangan. Penelitian
Koong, Law, dan Ibrahim (2016), terhadap
ekspansi kredit di Malaysia menyebutkan bahwa
ekspansi kredit yang besar akan cenderung
membawa dampak ketidakstabilan pada sistem
keuangan (Financial System Instability). Dan hal ini
menjadi dilema tersendiri bagi pembuat kebijakan
(policy maker), karena di satu sisi penyaluran
kredit ke masyarakat dapat memberikan dorongan
terhadap pertumbuhan, tetapi di sisi lain juga
menimbulkan ketidak-stabilan (instability) pada
sektor keuangan

3.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian untuk menjawab
permasalahan dalam penelitian yaitu dengan
menganalisis data yang dilakukan dengan
menggunakan alat analisis kuantitatif deskritif
dengan menggunakan analisis regresi data PanelVector Auroregressive (P-VAR).
3.2.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai adalah data sekunder
yang bersumber dari statistik dan publikasi
lembaga atau instansi yang terkait dengan
perbankan, antara lain: data statistik publikasi dari
Kementerian
Keuangan,
Statistik
Ekonomi
Keuangan Indonesia (SEKI), Direktori Perbankan
Indonesia (DPI) baik dari Bank Indonesia maupun
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dari instansi
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lain yang terkait. Data yang diambil adalah data
panel (pooled data) dengan analisis data kuantitatif
menggunakan regresi, data statistik keuangan, dan
publikasi mengenai kajian stabilitas sistem
keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
dan otoritas jasa keuangan sebagai dasar kajian
deskriptif.
3.3.

Obyek dan Waktu Penelitian

Obyek penelitian adalah beberapa bank
yang ditunjuk sebagai bank persepsi dalam
melakukan intermediasi terhadap dana repatriasi,
dengan melihat respon dari masing-masing
variabel yang dipergunakan sebagai indikator
kinerja dan kesehatan bank terhadap pertambahan
likuiditas, dengan rentang waktu tahun 2012
sampai dengan 2016.
3.4.



LDR (Loans to Deposits) sebagai indikator dari
risk profile.
 NIM (Net Interest Margin) dan ROA (Return on
Assets) sebagai indikator rentabilitas atau
profitabilitas.
 CAR (Capital Adequacy Ratio) sebagai
indikator permodalan atau kecukupan modal.
Beberapa tahapan yang harus dilakukan
dalam analisis Panel VAR/VECM sebelum
melakukan analisis terhadap hasil, menurut
(Basuki, 2014), yaitu sebagai berikut:
1.

Uji Stasioneritas
Uji stasioner dilakukan untuk menghindari
adanya variabel yang tidak stasioner yang
akan menghasilkan regresi palsu atau lancung
(spurious regression). Regresi lancung terjadi
saat hasil regresi menunjukkan hubungan
yang signfikan antar variabel tapi hasilnya
tidak memiliki arti ekonomi. Data dikatakan
stasioner apabila data tersebut tidak memiliki
unit roots, yang berarti mean, variance, dan
covariant-nya konstan sepanjang waktu.
Pengujian unit roots dilakukan dengan
menggunakan metode Augmented Dickey
Fuller (ADF), yaitu dengan membandingkan
nilai ADF stat dengan Mackinnon critical value
1%, 5%, dan 10%. Jika data telah stasioner
pada derajat level, maka model VAR dapat
digunakan dalam menganalisis variabel.
Namun
jika
data
memiliki
derajat
stasioneritas yang berbeda, maka terdapat
kointegrasi dan model estimasi yang dapat
digunakan yaitu VECM.

2.

Uji Kausalitas Granger
Uji kausalitas granger digunakan untuk
melihat apakah ada hubungan saling
mempengaruhi antar variabel-variabel yang
dianalisis
dalam
penelitian
sehingga
didapatkan model analisis yang tepat dengan
menggunakan
VAR/VECM.
Hubungan
kausalitas antar variabel dapat diidentifikasi
dengan nilai probabilitas Granger Causality
Test yang lebih kecil dibandingkan nilai
kritisnya.

3.

Penentuan Lag Optimal
Pemilihan lag yang optimal sangat penting
dilakukan dalam estimasi VAR/VECM, karena
jika lag terlalu panjang akan mengurangi
degree of freedom dari sebuah model, namun
jika lag terlalu pendek dapat membuat
perilaku dinamis suatu data akan sulit untuk
dilihat. Penentuan lag optimal dilakukan
dengan membandingkan beberapa kriteria,
yaitu Akaike Information Criterion (AIC),
Schwarz Information Criterion (SIC), dan
Hannan-Quin Criterion (HQ). Panjang lag
optimal ditentukan dengan memilih kriteria
yang mempunyai final prediction error
corection (FPE), yaitu jumlah dari AIC, SIC, dan

Analisis Panel-VAR

Dengan menggunakan Panel-VAR, penelitian
ini menguji sampai sejauh mana perubahan dari
indikator-indikator kinerja keuangan di beberapa
bank di Indonesia yang disebabkan oleh adanya
perubahan tingkat likuiditas yang diterima oleh
masing-masing bank tersebut. Pendekatan P-VAR
dalam penelitian ini, mempergunakan variabelvariabel rasio yang menjadi indikator dari kinerja
atau kesehatan perbankan, antara lain:


Tingkat likuiditas yang dilihat dari Core
Deposit yang ada pada masing-masing bank,
sebagai indikator dari dana pihak ketiga
(DPK) yang diterima dari masyarakat.
 Indikator Profil Risiko dengan menggunakan
LDR.
 Indikator Rentabilitas atau profitabilitas
dengan menggunakan NIM dan ROA.
 Indikator Permodalan dengan menggunakan
CAR.
dengan melihat respon dari masing-masing
variabel di atas terhadap ada atau tidaknya gejolak
stabilitas dalam sistem keuangan yang timbul
sebagai akibat masuknya dana repatriasi sebagai
tambahan likuiditas.
Pendekatan P-VAR yang diestimasi dalam
penelitian ini, berdasarkan model Bouvet (2013),
model yang diberikan adalah:

Zit = A(L)Zit-1 + eit
Dimana,

Zit merupakan matriks variabel

endogen;
A(L) merupakan matrik polinomial
dengan operator lag L
i merupakan bank yang disertakan
dalam estimasi
Variabel yang ada dalam matrik Z diatas antara
lain, yaitu :


DPK (Dana Pihak Ketiga) yang merupakan
Core Deposits yang dimiliki Bank.
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juga dapat dijadikan sebagai indikator peran
intermediasi perbankan ke masyarakat;

HQ yang memiliki nilai paling kecil atau yang
memiliki tanda bintang paling banyak.
4.

5.

Impulse Respon Function (IRF)
Impulse Response Function (IRF) digunakan
untuk melihat pengaruh shock satu variabel
terhadap nilai sekarang (current time value)
dan nilai yang akan datang (future values) dari
variabel-variabel endogen yang terdapat
dalam model yang diamati. Dengan kata lain,
uji IRF berguna untuk mencermati respon saat
ini dan masa depan (jangka panjang) setiap
variabel akibat perubahan atau shock suatu
variabel dengan memanfaatkan seluruh
informasi masa lalu dari variabel-variabel
tersebut.
Variance Decomposition (VD)
Alat analisis ini dipakai untuk menjelaskan
seberapa besar proporsi perubahan salah satu
variabel dalam model VAR/VECM yang
disebabkan oleh shock variabel tersebut
dibanding shock variabel lain. Dengan kata
lain, alat analisis ini digunakan untuk
melakukan prediksi besarnya kontribusi
persentase varians setiap variabel karena
adanya perubahan variabel tertentu dalam
model.

3.

NIM (Net Interest Margin) merupakan rasio
antara bunga pinjaman yang diterima bank
dikurangi bunga yang dibayarkan (netinterest) terhadap yang dikenakan bunga. NIM
bisa digunakan sebagai indikator rentabilitas
atau profitabilitas;

4.

ROA (Return on Assets) merupakan rasio yang
digunakan sebagai indikator kemampuan
bank dalam menghasilkan keuntungan atas
rata-rata total aset yang dimiliki. Semakin
tinggi ROA, maka kemampuan bank dalam
menghasilkan keuntungan semakin baik;

5.

CAR (Capital Adequacy Ratio) merupakan
rasio
permodalan
yang
menunjukkan
kemampuan bank dalam menyediakan dana
untuk keperluan pengembangan usaha serta
menampung kemungkinan risiko kerugian
yang diakibatkan dalam operasional bank.
Digunakan sebagai indikator permodalan atau
kecukupan modal dalam penilaian kesehatan
perbankan.

4.

HASIL PENELITIAN

Proses analisis menggunakan P-VAR/VECM
yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat
pada diagram yang disampaikan dalam penelitian
Ascarya (2012), (terlampir).

Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu
dilakukan beberapa pengujian terhadap data yang
digunakan sebagai dasar pemilihan metode Panel
VAR/VECM, sebagai berikut:

3.5.

1.

Definisi Operasional

Variabel-variabel yang dipergunakan dalam
penelitian ini, didefinisikan sebagai berikut:
1.

2.

DPK (Dana Pihak Ketiga), atau biasa disebut
simpanan, menurut Undang-Undang nomor
10 tahun 1998, merupakan dana yang
dipercayakan oleh masyarakat kepada bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana
dalam bentuk giro, deposito, sertifikat
deposito, tabungan, dan bentuk lain yang
dipersamakan. Dalam operasionalnya, DPK
juga sering disebut sebagai Core Deposits
(deposit inti) dari bank. Dalam penelitian ini,
DPK dipergunakan sebagai indikator tingkat
likuiditas yang dimiliki oleh bank;
LDR (Loans to Deposits) dalam peraturan
Bank Indonesia nomor 15/7/PBI/2013
merupakan rasio kredit yang diberikan
kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta
asing (tidak termasuk kredit kepada bank
lain) terhadap dana pihak ketiga yang
mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam
Rupiah dan valuta asing (tidak termasuk dana
antar bank). Selain sebagai indikator dari risk
profile yang menunjukani rasio kecukupan
likuiditas dalam membayar kewajiban, LDR

Uji Stasioneritas Data (Unit Root Test)
Uji ini dilakukan untuk mendapatkan hasil
estimasi yang tidak palsu/lancung (spurious
regression). Seluruh data yang digunakan
dalam model persamaan harus dilihat tingkat
stasioneritasnya terlebih dahulu dari masingmasing variabel data yang dipakai digunakan
unit root test.
Dari tabel (terlampir), dapat terlihat masingmasing variabel diuji stasioneritasnya secara
parsial dengan menggunakan bantuan eviews,
pada tingkat stasioner level. Dari hasil uji
terlihat mulai dari variabel DPK, masingmasing alat uji yaitu Levin, Lin & Liu Test, Im,
Pesaran dan Shin, ADF Chi-Square, serta PPFisher
Chi-Square
memberikan
nilai
probabilitas diatas nilai α=0,05. Dengan hasil
tersebut, maka hasil uji menerima hipotesis
null yaitu DPK tersebut sudah stasioner pada
level.
Kemudian untuk variabel LDR, nilai
probabilitas dari PP-Fisher Chi-Square masih
kurang dari nilai α=0,05 dikarenakan tiga
alat uji lainnya memberikan tingkat
signifikansi probabilitas diatas nilai, maka
hipotesis null dari uji tersebut diterima dan
LDR juga stasioner pada level.
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antar variabel yang diambil. Uji Granger
Causality menerangkan hubungan sebab
akibat yaitu perubahan variabel yang lebih
berpengaruh terhadap variabel yang lain.

Terhadap Variabel NIM, dapat dilihat untuk
semua alat uji memberikan signifikansi atas
nilai probabilitas diatasα=0,05
maka
hipotesis null dari uji stasioner diterima dan
variabel NIM stasioner pada level.

Dari hasil pengujian (tabel terlampir) dapat
dilihat hubungan kausalitas yang ditolak
hipotesis null (H0)-nya dan berarti masingmasing variabel dalam tabel tersebut
mempunyai hubungan kausalitas (dilakukan
pada lag optimum = 1). Hasil uji kausalitas di
atas menunjukan bahwa DPK secara statistik
signifikan mempengaruhi LDR, ROA secara
statistik signifikan mempengaruhi LDR, ROA
secara signifikan mempengaruhi CAR. Jadi
dari hasil uji kausalitas tersebut di atas, tidak
ditemukan
variabel
yang
mempunyai
hubungan sebab akibat secara timbal balik
(dua arah).

Hasil uji dari variabel CAR juga menunjukan
hal yang sama, keempat alat uji memberikan
nilai probabilitas di atas nilaiα=0,05 maka
hipotesis null atas uji pada variabel CAR
diterima. Variabel CAR dinyatakan stasioner
pada level.
Hasil uji variabel ROA juga menunjukan
probabilitas yang berada di atas nilaiα=0,05.
Hipotesis null diterima dan berarti variabel
ROA juga stasioner pada level.
Selanjutnya,
karena
semua
variabel
dinyatakan stasioner pada level maka analisis
dapat dilakukan pada tahap uji selanjutnya
dengan menggunakan analisis Panel-Vector
Autoregression (VAR).
2.

Uji Lag Optimum (Optimum lag Order)
Tahap selanjutnya setelah uji stasioneritas
adalah tahap penentuan uji Lag Optimum
(Optimum Lag Order) dan didapatkan hasil
seperti pada tabel (terlampir). Hasil Uji Lag
Optimum dari lima criterion uji lag, tiga
criterion uji, yaitu LR test menunjukan lag 9,
Final Prediction Error menunjukan angka lag
5, dan Akaike Information Criterion
menunjukan lag optimum pada angka 12.
Schwarz dan Hannan-Quinn menunjukan lag
optimum pada angka 1.
Karena dua criterion menunjukan angka
optimum ada pada lag 1, maka lag optimum
untuk analisis VAR dalam penelitian ini adalah
1. Hal tersebut menunjukan bahwa respon
yang ditunjukkan oleh variabel yang diteliti
dalam menanggapi perubahan (shock)
variabel yang menjadi determinannya dapat
terlihat (paling lama) 1 bulan setelah
terjadinya shock.

3.

4.

Uji Stabilitas Data
Pengujian stabilitas estimasi VAR digunakan
untuk menguji validitas Impulse Response
Function (IRF) dan Variance Decomposition
(VD). Uji ini dilakukan dengan melihat VAR
Stability Condition check yang berupa roots of
characteristic polinomial yang dimilikinya
pada lag optimalnya. Hasil uji stabilitas data
(tabel terlampir) menunjukan bahwa nilai
modulus
dari
masing-masing
root
menunjukan angka kurang dari 1 yang berarti
model VAR yang dibentuk sudah stabil pada
lag optimumnya (lag 1).
Uji Kausalitas Granger
Tahap
uji
Granger
Causality
dapat
menjelaskan beberapa hubungan kausalitas

Setelah semua prasyarat dalam analisis
panel VAR terpenuhi, maka analisis dilanjutkan
kepada analisis Impulse Response Function (IRF)
dan Variance Decomposotion (VD) terhadap
variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian.
Kegiatan menganalisis respon perbankan
terhadap pertambahan likuiditas, dapat dilihat dari
indikator-indikator kinerja perbankan yaitu
indikator profil risiko, indikator profitabilitas, dan
indikator permodalan dari perbankan. Berikut
hasil analisis data yang dilakukan, yaitu:
4.1.

Respon Indikator Profil Risiko (Risk
Profile)
terhadap
Pertambahan
Likuiditas

Respon Indikator Profil Risiko dapat dilihat
dari perubahan tingkat Loans to Deposits Ratio
(LDR) sebagai indikator tingkat penyaluran kredit
perbankan (indikator intermediasi). Dari hasil IRF
yang diperoleh dapat dilihat bahwa terjadinya
shock terhadap likuiditas (DPK), maka tingkat LDR
akan mengalami penurunan, namun dalam bulan
ke-2 setelah terjadi shock, rasio LDR akan kembali
menuju ke titik stasionernya atau menemukan
keseimbangannya kembali (Gambar 2, terlampir).
Hal ini menunjukan bahwa turunnya rasio
LDR karena tingkat core deposit naik akibat
pertambahan likuiditas. Tetapi pada saat yang
sama, tingkat penyaluran kredit memerlukan
waktu kurang lebih dua bulan untuk melakukan
penyesuaian terhadap pertambahan likuiditas yang
masuk ke dalam perbankan.
Hasil output dari Variance Decomposition
(VD) untuk proporsi perubahan LDR akibat adanya
shock, DPK sebesar 4-5% dan terus menurun dari
saat terjadinya shock pada DPK (gambar 3).
Proporsi pengaruh shock DPK terhadap LDR ini
menunjukkan stabilnya indikator risiko profil
perbankan dalam menghadapi guncangan dari
perekonomian terutama guncangan likuiditas.
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Secara umum dapat dilihat bahwa
pertambahan likuiditas dalam sistem keuangan,
direspon dengan turunnya tingkat Profil Risiko
yang cukup tinggi dari perbankan. Hal ini juga
menunjukan turunnya tingkat penyaluran kredit
(intermediasi) perbankan, meskipun secara cepat
perbankan mampu menyesuaikan tingkat risk
profile pada titik stasionernya. Hasil ini sesuai
dengan hipotesis awal dari penelitian yang
menunjukan bahwa respon tingkat profil risiko
yang menunjukan intermediasi akan mengalami
penurunan saat terjadinya gejolak (pertambahan)
likuiditas.
4.2.

Respon
Indikator
(Profitability) terhadap
Likuiditas

Profitabilitas
Pertambahan

Tingkat profitabilitas dapat dilihat dari dua
indikator kinerja perbankan Net Interest Margin
(NIM) dan indikator Return On Assets (ROA).
4.2.1. Respon Margin Bunga/Spreads/NIM atas
Pertambahan Likuiditas
Respon dari rasio NIM terhadap perubahan
DPK dapat dilihat pada gambar 5 (terlampir). Rasio
profitabilitas dapat dilihat tidak terlalu mengalami
dampak pada awal terjadinya perubahan likuiditas
(DPK), namun pada bulan keempat setelah
terjadinya shock, terjadi penurun tingkat NIM dan
terus menurun walaupun tidak terlalu besar. Hal
tersebut terjadi karena dampak dari penambahan
DPK akan menambah beban bunga yang diberikan
bank kepada depositor dan jika tidak diimbangi
dengan penyaluran kredit yang seimbang dengan
jumlah likuiditas yang diterima maka penurunan
NIM akan terus terjadi.
Jadi dari hasil respon penurunan NIM, jika
tidak dimbangi dengan kenaikan penyaluran kredit
yang cepat hanya akan menurukan rasio
profitabilitas terutama terkait dengan tingkat
bunga bersih dari bank. Dari pengaruh terjadinya
shock DPK, proporsi perubahan NIM terlihat
sangat kecil, kurang dari 1 persen pada saat terjadi
shock dan sedikit naik setelah 2-3 bulan sejak
terjadinya shock (gambar 5, terlampir). Hal
tersebut menunjukan bahwa Net interest margin
akan terkena dampak dari perubahan/shock yang
terjadi pada DPK setelah 2-3 bulan sebagai
konsekuensi kewajiban membayar bunga kepada
depositor
atas
pertambahan
dana
yang
diterimanya melalui core deposit.
4.2.2. Respon Tingkat Pengembalian Aset/ROA
atas Pertambahan Likuiditas
ROA menunjukan kenaikan terhadap
terjadinya penambahan dari tingkat DPK yang
dikelola bank, walaupun tidak terlalu besar dan
perlahan-lahan kembali pada keseimbangannya,
seperti ditunjukan pada gambar 5 (terlampir).
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Respon dari rasio ini tidak sesuai dengan
hipotesis mengenai respon yang diterima, hal ini
dimungkinkan karena ROA sangat dipengaruhi
oleh tingkat laba bersih periode sebelumnya, yang
dalam penelitian ini tidak dimasukan sebagai
variabel penelitian.
Sama halnya dengan NIM, proporsi ROA
terhadap perubahan DPK juga tidak begitu terlihat,
(Tabel 7, terlampir). Besarnya proporsi perubahan
masih dibawah 1% dalam menanggapi shock dari
DPK. Hasil setelah shock-pun juga tidak begitu
signifikan dan pengaruhnya cenderung menghilang
sesudah terjadi shock terhadap likuiditas.
Secara garis besar tingkat profitabilitas
perbankan akan mengalami penurunan jika terjadi
pertambahan likuiditas, namun hal itu tidak terlalu
berpengaruh karena bank akan dengan cepat
menyesuaikan tingkat keuntungannya dalam
waktu singkat.
4.3.

Respon Indikator Permodalan (Capital
Adequacy)
terhadap
Pertambahan
Likuiditas

Respon dari Capital Adequacy Ratio (CAR)
menunjukan penurunan akibat adanya shock
likuiditas (DPK). Penurunan rasio tersebut
perlahan-lahan kembali menuju keseimbangannya
pada bulan-bulan berikutnya, setelah shock
terhadap DPK terjadi. Penurunan rasio CAR yang
diakibatkan terjadinya peningkatan Aktiva
Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dari
masuknya Dana Pihak Ketiga ke dalam sektor
keuangan, yang tidak serta merta dapat diimbangi
dengan tambahan permodalan bank itu sendiri.
Namun dilihat dari Gambar 8 (terlampir), dapat
dilihat bahwa kondisi tersebut perlahan-lahan
akan menuju keseimbangannya kembali.
Proporsi dampak perubahan permodalan
dapat dilihat dari proporsi perubahan CAR sebagai
akibat adanya shock likuiditas dari DPK,
menunjukan proposi yang terlihat signifikan. Shock
DPK yang terjadi memberikan sebesar 7% proporsi
perubahan CAR. Dampak tersebut masih terus
berkelanjutan dan mengalami penurunan dalam
jangka waktu yang relatif lama, sebagai akibat
naiknya proporsi ATMR pada perbankan. Dari
Gambar 9 (terlampir), terlihat pengaruh shock DPK
terhadap proporsi perubahan CAR, masih dapat
terjadi sampai dengan lebih dari 12 bulan setelah
terjadinya shock.

5.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan

Respon dari masing-masing variabel
terhadap perubahan likuiditas (dalam hal ini DPK),
yang terjadi dalam sistem perbankan tidak terlalu
berpengaruh kepada indikator Profil Risiko (Risk
Profil), indikator rentabilitas atau profitabilitas,
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dan indikator permodalan (Capital) dalam sistem
perbankan. Hal ini menunjukan bahwa sistem
keuangan kita memiliki fundamental yang cukup
kuat dalam menyerap risiko-risiko terkait
likuiditas, seperti shock likuiditas, selama masih
dalam batas yang terkendali.
Namun bila dilihat secara parsial, terutama
terhadap Indikator Profil Risiko (risk profile),
masih perlu diwaspadai akan terjadinya gejolak
yang berdampak sistemik dalam sistem keuangan.
Hal tersebut dibuktikan dengan turunnya tingkat
penyaluran kredit (perlambatan intermediasi) oleh
sektor perbankan pada saat terjadi pertambahan
likuiditas.

6.

Penelitian ini masih banyak kekurangan dan
banyak memiliki keterbatasan, antara lain:
1.

Keterbatasan data yang diperoleh dan
konsitensi jenis data yang dipublikasikan oleh
Bank Indonesia dan OJK, menjadikan
penelitian ini harus memilih data yang tetap
berkelanjutan;

2.

Tidak semua variabel yang berkaitan dengan
rasio perbankan dilibatkan dalam estimasi
dan pembahasan, seperti pemakaian satu
rasio dalam penilaian kinerja perbankan dari
masing-masing indikator yang diambil.
Indikator risk-profile hanya diambil LDR,
indikator permodalan hanya diambil CAR,
indikator rentabilitas dan profitabilitas hanya
diambil NIM dan ROA. Sebenarnya masih
banyak indikator yang bisa dipergunakan
sebagai acuan untuk menambah semakin
detail dan validnya penelitian;

3.

Satu variabel saja (DPK) yang dilihat
pengaruhnya terhadap variabel yang lain
ketika terjadi shock terhadap variabel lainnya
(LDR, NIM, ROA, CAR).

Secara riil hasil pengampunan pajak dari
repatriasi resmi masih kurang dari target (tabel,
terlampir), namun dampak pertambahan likuiditas
dalam sistem keuangan baik dari repatriasi
maupun dari investasi yang masuk masih harus
diwaspadai dampaknya, terutama terhadap profil
risiko perbankan.
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa
guncangan likuiditas yang terjadi, tidak mampu
meningkatkan terjadinya risiko sistemik yang
dapat menyebabkan guncangan dalam stabilitas
sistem keuangan. Hal ini menandakan kuatnya
fundamental dalam sistem perbankan dan
mencerminkan
kuatnya
kebijakan
terkait
pencegahan risiko sistemik yang bekerja dengan
sangat efektif.
5.2.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan
yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa
saran yang ditujukan kepada pemerintah dan
otoritas moneter selaku pembuat kebijakan terkait
stabilitas sistem keuangan, antara lain:
1.

Penerapan kebijakan Holding Periods untuk
semua bentuk arus modal masuk baik melalui
repatriasi, investasi, devisa hasil ekspor
(DHE), dan arus modal masuk lainnya, sangat
mendesak untuk dilakukan. Selain untuk
mengendalikan arus modal (capital flows)
yang masuk, juga untuk memastikan modal
yang masuk tersebut dapat mendorong
pertumbuhan perekonomian nasional.

2.

Penyiapan skema pembiayaan pembangunan,
khususnya infrastruktur, untuk menyerap
modal yang ada di dalam negeri sehingga
dapat mengurangi beban APBN/APBD.

3.

Penguatan peran intermediasi perbankan atau
sektor finansial atas dana pihak ketiga yang
dikelola untuk sektor-sektor produktif yang
menjadi prioritas sehingga dapat mengurangi
ketergantungan impor dan bahkan dapat
memperkuat basis ekspor.
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LAMPIRAN:

Tabel 1. Realisasi APBN 2015
APBN 2015

Nilai (triliun)

% dari target

1.491,5

84,7

1.055

81,5

Realisasi Belanja

1.810

91,2

Defisit APBN

318,2

143,1

Realisasi Pendapatan
- Penerimaan Pajak (Netto)

Sumber: Nota Keuangan APBN 2015 – kemenkeu.go.id

Tabel 2. Hasil Uji Stasioneritas

Unit Root Test
(level)

DPK
LDR
NIM
CAR
ROA

Stat
Prob
Stat
Prob
Stat
Prob
Stat
Prob
Stat
Prob

Sumber: Data diolah

Levin, Lin
& Chu t*

Im,
Pesaran
and Shin
W-stat

ADF Fisher
Chisquare

PP - Fisher
Chi-square

0,27907

2,43964

0,88786

0,96688

0,6099

0,9926

0,9989

0,9984

-1,0069

-1,29417

11,77720

19,71170

0,1570

0,0978

0,1614

0,0115

-0,96223

-0,00787

5,98248

5,96606

0,1680

0,4969

0,6492

0,6510

1,19694

1,96750

2,16055

2,23239

0,8843

0,9754

0,9757

0,9730

-0,61848

0,42200

4,19473

7,44064

0,2681

0,6635

0,8391

0,4899
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Tabel 3. Hasil Uji Lag Optimum (Optimum Lag Order Test)
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-2308.258
-1575.277
-1553.095
-1523.527
-1486.151
-1453.106
-1436.386
-1417.135
-1377.355
-1343.209
-1312.306
-1284.009
-1248.455

NA
1384.519
39.84598
50.37537
60.21633
50.17858
23.84183
25.66778
49.35686
39.20513*
32.62005
27.24898
30.94505

2.77e+12
5601467.
5919072.
5479554.
4419111.
3896528.*
4702958.
5496371.
4472515.
4130642.
4163369.
4554678.
4542109.

42.83811
29.72735
29.77953
29.69494
29.46576
29.31679
29.47012
29.57658
29.30287
29.13350
29.02418
28.96312
28.76768*

42.96228
30.47239*
31.14543
31.68170
32.07338
32.54528
33.31947
34.04680
34.39396
34.84544
35.35699
35.91680
36.34222

42.88846
30.02944*
30.33335
30.50050
30.52306
30.62582
31.03089
31.38909
31.36712
31.44948
31.59190
31.78258
31.83888

* indicates lag order selected by the criterion

Sumber: Data diolah
Tabel 4. Stabilitas Data
Root

Modulus

0.976451 + 0.009354i
0.952815 - 0.015593i
0.952815 + 0.015593i
0.874195
0.567454

0.976496
0.952942
0.952942
0.874195
0.567454

Sumber: Data diolah

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Kausalitas Granger (Granger Causality Test)

Variabel
DPK
LDR
NIM
CAR
ROA

DPK

0,1912
0,9652
0,8689
0,4611

LDR
NIM
CAR
'does not Granger cause' probability
0,0259*
0,8756
0,6920
0,0528
0,1810
0,6252
0,2901
0,1811
0,3526
0,0225*
0,7567
0,0451*

Sumber: Data diolah; * signifikan pada α = 0,05

ROA
0,1172
0,1159
0,3512
0,8776
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Gambar 1. Proses Analisis P-VAR/VECM

Transformasi Data
(Natural Log)

Stasioner pada level
[I(0)]

No

Unit Root
Test
(ADF test)

Eksplorasi Data

Yes

Stasioner pada first
difference [I(1)]

Yes
VAR Level

S-Term

L-Term

Cointegration
Test

No

VECM

L-Term
Optimal Order

st

VAR 1 difference

S-Term
Cointegration Rank

Granger and Inovation Accounting: IRF and FEVD
Sumber: Ascarya (2012)
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Gambar 2. Hasil IRF: Response LDR to DPK

Gambar 3. Hasil VD: Percent LDR Variance due to DPK
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Gambar 4. Hasil IRF: Response NIM to DPK

Gambar 5. Hasil VD: Percent NIM Variance due to DPK
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Gambar 6. Hasil IRF: Response ROA to DPK

Gambar 7. Hasil VD: Percent ROA Variance due to DPK
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Gambar 8. Hasil IRF: Response CAR to DPK

Gambar 9. Hasil VD: Percent CAR Variance due to DPK
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Gambar 10. Statistik Amnesti Pajak
(per 1 April 2017)
3701

1037

Deklarasi DN Deklarasi LN

147

115

19,4

1,75

Repatriasi

Tebusan

Tunggakan

Bukper

Sumber: Statistik Amnesti, Direktorat Jenderal Pajak
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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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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
Materai
Rp6.000
...………………………………………

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Foto
4x6

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
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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
___________________________
sampai
dengan
______________________________________________________________________

b.

sejak

(tanggal/bulan/tahun)
(tanggal/bulan/tahun)

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,
_____________________________________________________________________________________________

c.

Tempat penulis melakukan Penelitian/Pemikiran pada artikel ini
 Dilaksanakan
di
____________________________________________________________________________

d.

sebutkan:

(tempat/negara)

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
jurnal.djpbn@gmail.com

dapat

diperbanyak

sesuai

kebutuhan

dan

dapat

dimintakan

melalui

email:
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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.

