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PRAKATA 

Menilai pelaksanaan atas rumusan kebijakan Pemerintah 
merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mendukung dan 
memantapkan prioritas pembangunan nasional diberbagai bidang 
pembangunan. Hasil penilaian tentunya dapat dimanfaatkan oleh 
berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, 
akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan yang terutama adalah 
Pemerintah Pusat sebagai pihak pembuat kebijakan dan anggota 
parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mengetahui 
efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.  

Salah satu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah 
Pusat telah dihadirkan dalam buku ini yang menilai sinergitas 
variabel-variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 
dan pencapaian tujuan dari kebijakan pengalokasian belanja 
infrastruktur jenis Dana Transfer Umum (DTU) yang ditetapkan 
sejak tahun 2016 sampai dengan tahun berjalan di Tahun Anggaran 
(TA) 2020. Kajian dilakukan para analis di Pusat Kajian Akuntabilitas 
Keuangan Negara (Puskaji AKN) dengan melibatkan Peneliti Ahli 
Utama dibidang sosiologi politik Muhammad Mulyadi sebagai 
Profesor Riset ke-3 dari Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat 
Jenderal DPR RI. 

Buku yang merupakan hasil kajian ini diharapkan menjadi 
perhatian para pemangku kepentingan, karena di antara fakta 
empirik yang diungkap adalah kondisi dimana sebagian besar 
Pemerintah Daerah tidak dapat menjelaskan seberapa besar 
kontribusi pengalokasian DTU untuk infrastruktur dalam 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dari kebijakan tersebut. 
Padahal diketahui bahwa kebijakan ini diarahkan oleh Pemerintah 
Pusat sebagai stimulus bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong 
percepatan pembangunan infrastruktur di daerah dalam mencapai 
target pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kata lain, penilaian 
atas efektivitas pelaksanaan kebijakan baru terbatas pada tingkat 
kepatuhan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja 
infrastruktur dalam APBD yang bersumber dari DTU di setiap tahun 
anggaran sesuai persentase yang diamanahkan dalam Undang-
Undang APBN, sedangkan penilaian atas kesesuaian antara tujuan 
dengan dampak yang diharapkan belum dapat dilakukan.  
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Selain itu, Pemerintah Pusat menjadikan pembangunan 
infrastruktur daerah sebagai program prioritas untuk mempercepat 
tersedianya layanan publik di masyarakat (seperti layanan 
pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya), mengurangi 
kesenjangan pelayanan publik antardaerah, dan sekaligus 
meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan 
infrastruktur seperti sumber daya air dan transportasi serta energi 
dan ketenagalistrikan. Namun kenyataannya, Pemerintah Pusat 
belum fokus dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terkait 
penggunaan dan pelaksanaan program belanja infrastruktur 
tersebut. 

Sejatinya, evaluasi dan pengawasan bertujuan untuk mengetahui 
capaian kinerja, identifikasi permasalahan, dan membantu 
penentuan penyusunan sasaran dan target kinerja dari kebijakan 
secara tepat, sehingga implementasi kebijakan dipastikan berjalan 
baik dan hasil evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi 
perbaikan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada 
periode berikutnya. Terutama ketika negara saat ini sedang 
mengalami masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
yang sudah pasti memberikan dampak dan mengancam 
pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga memerlukan kebijakan 
dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) dibidang keuangan 
negara/daerah dengan fokus pada belanja kesehatan dan jaring 
pengaman sosial (social safety net) serta pemulihan dunia usaha yang 
terdampak melalui kebijakan untuk pengutamaan penggunaan 
alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan 
alokasi, dan penggunaan APBD. 
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alam mendukung dan memantapkan kebijakan prioritas 

pembangunan nasional diberbagai bidang pembangunan 

diperlukan penelitian dan pengkajian yang dapat menilai 

efektivitas pelaksanaan dari rumusan kebijakan itu 

sendiri, terutama kebijakan yang ditetapkan Pemerintah yang 

tentunya akan berdampak bagi masyarakat luas. 

Salah satu kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan sejak 

tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 (saat penulisan ini 

diterbitkan) adalah kebijakan terkait pengalokasian untuk belanja 

infrastruktur daerah yang bersumberkan dari Dana Transfer Umum 

(DTU). Kebijakan ini ditetapkan dalam rangka mendukung dan 

memantapkan prioritas pembangunan nasional dibidang 

infrastruktur sekaligus mengarahkan Pemerintah Daerah dalam 

percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan 

publik dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. 

Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian bagi para pemangku 

kepentingan, terutama Pemerintah Pusat sebagai pihak pembuat 

kebijakan dan DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, untuk 

mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Daerah.  

Dipahami bersama bahwa kebijakan ini sebagai stimulus bagi 

mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah dalam 

mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah 

yang diambil Pemerintah adalah dengan menjadikan pembangunan 

infrastruktur menjadi program prioritas untuk meningkatkan daya 

saing daerah melalui upaya ketersediaan fasilitas 

wilayah/infrastruktur yang meliputi aksesibilitas wilayah, penataan 

wilayah, ketersediaan air minum, ketersediaan fasilitas listrik dan 

telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas 

lainnya. 

Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai penilaian atas 

efektivitas pelaksanaan kebijakan ini adalah tentang kepatuhan 

pengalokasian belanja infrastruktur dalam APBD di setiap tahun 

D 
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anggaran sesuai persentase yang diamanahkan dalam Undang-

undang APBN; bagaimana sistem dan mekanisme evaluasi serta 

pengawasan terkait penggunaan dan pelaksanaan program belanja 

infrastruktur tersebut. Begitujuga terkait dengan dampak yang 

diharapkan, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh 

Pemerintah Pusat ketika kebijakan ini telah ditetapkan sejak tahun 

anggaran 2016. 

Penilaian Awal 

Kebijakan pembangunan yang didasarkan pada pendekatan 

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal seperti yang diuraikan di 

atas, sejatinya memiliki perkiraan waktu yang diperinci dan 

dituangkan pada penyusunan perencanaan maupun dalam setiap 

tahapan kegiatan pelaksanaan. Dengan demikian Pemerintah Pusat 

maupun Daerah akan memperoleh keyakinan bahwa program 

kegiatan pembangunan tersebut dapat berjalan secara efektif di 

masa pemerintahannya sesuai dengan rencana. Begitujuga, 

pencapaian pelaksanaan dari tujuan utama otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal dapat diukur dengan tepat, baik dari aspek 

kesinambungan pembangunan, kualitas pelaksanaan program 

prioritas nasional dan daerah, maupun aspek perkembangan tingkat 

kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi yang 

dimiliki masing-masing daerah (local taxing power). 

Berdasarkan studi pendalaman yang dilakukan pada beberapa 

pemerintah daerah, menunjukkan bahwa pihak Daerah selaku 

pelaksana kebijakan belum dapat mengukur seberapa besar 

kontribusi atas kebijakan pengalokasian DTU untuk infrastruktur 

tersebut dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan dari kebijakan 

tersebut. Pengukuran atas indikator keberhasilan, dilakukan lebih 

bersifat klaim pencapaian pembangunan secara makro yang 

didasarkan pada hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait 

perkembangan tingkat pengangguran terbuka, rasio masyarakat 

miskin, rasio ketersediaan atas layanan publik dan lain sebagainya. 
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Selain itu, fakta empiris lainnya juga menjelaskan bahwa aturan 

dan regulasi atas kebijakan ini dianggap Pemerintah Daerah masih 

belum memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan sebuah 

kebijakan, karena belum adanya aturan teknis yang dikeluarkan oleh 

Pusat tentang mekanisme penggunaan dan pemanfaatan sumber 

dana tersebut. Alasan yang dikemukakan, bahwa pelaksanaan 

kebijakan merupakan diskresi Kepala Daerah karena sumber dana 

yang digunakan bersifat block grant. Padahal kondisi demikian akan 

menimbulkan banyak persepsi dalam mekanisme penggunaannya 

dan berpotensi dinilai oleh aparat penegak hukum sebagai tindakan 

penyimpangan atau pelanggaran atas peraturan perundang-

undangan. 

Penjelasan yang lebih detail mengenai pembahasan dan 

penilaian atas kebijakan tersebut akan disajikan pada uraian 

berikutnya. Penilaian atas pelaksanaan kebijakan ini didasarkan 

pada empat variabel, yaitu variabel komunikasi, sumber daya, 

struktur birokrasi, dan disposisi yang menjadi prasyarat utama 

keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan sebagaimana 

dikemukakan George C. Edward III (1980) atau biasa dikenal dengan 

teori Edward III (Agustino, 2017)1. 

Namun sebelum pembahasan disampaikan, maka perlu terlebih 

dahulu mengetahui tentang bagaimana mekanisme yang dilakukan 

Pemerintah Pusat dalam merumuskan suatu kebijakan dan apakah 

yang dimaksud dengan kebijakan pengalokasian Dana Transfer 

Umum (DTU) untuk belanja infrastruktur daerah.  

 

 
1  Dikutip oleh Agustino dari buku George C Edward III yang berjudul Implementing 

Public Policy diterbitkan Congressional Quarterly Press, Washington. 
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Mekanisme Perumusan Kebijakan 

 Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) periode 2015-2019 dijelaskan bahwa dalam penetapan 

suatu kebijakan, Pemerintah Pusat senantiasa memperhatikan 

penguatan kerangka regulasi, pendanaan, kelembagaan, dan 

evaluasi. Terutama untuk sinergitas kebijakan dan regulasi, 

Pemerintah mendasari perumusan kebijakannya dengan mengikuti 

siklus perumusan kebijakan dan penguatan kerangka regulasi 

sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar di atas menjelaskan bahwa perumusan suatu kebijakan 

didasarkan pada hasil pengkajian dan penelitian yang meliputi 

kegiatan perumusan masalah dan penetapan tujuan dengan disertai 

evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan substansi 

kebijakan dan memperhitungkan konsep analisis dampak biaya dan 

manfaat (Cost and Benefit Analysis dan Cost Effectiveness Analysis) 

untuk menjamin dukungan anggaran operasionalnya. Hasil akhir 

dari pengkajian dan penelitian adalah rekomendasi yang meliputi 2 

(dua) hal, pertama adalah merevisi/membentuk/mencabut undang-

undang; dan kedua merevisi/membentuk/mencabut peraturan 

pemerintah dan dibawahnya; serta menetapkan kebijakan dalam 

rangka melaksanakan undang-undang. 

Sumber: RPJMN 2015-2019, diolah 

Gambar 1. Siklus Perumusan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi 
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Disamping itu, dalam perumusan kebijakan, Pemerintah Pusat 

juga memberikan perhatian pada penguatan kerangka kelembagaan 

dan evaluasi. Pentingnya penguatan kelembagaan untuk memastikan 

pelaksana kebijakan bekerja secara efektif, efisien, akuntabel, dan 

sinergis. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan 

hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia 

aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, 

peran, dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar-

organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja 

inter dan antar-organisasi/lembaga pemerintah, sedangkan sumber 

daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan 

aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut. 

Sedangkan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan 

kebijakan berjalan baik dan menjadi umpan balik bagi perbaikan 

pada proses pengambilan kebijakan dan proses penyusunan 

perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya. Secara 

khusus evaluasi bertujuan untuk mengetahui hasil capaian kinerja 

pembangunan, identifikasi permasalahan, dan membantu penentuan 

penyusunan sasaran dan target kinerja pembangunan secara tepat.  

Terkait waktu evaluasi RPJMN 2015-2019 dilakukan minimal 

dua kali, yaitu tahun ketiga pelaksanaan RPJMN sebagai evaluasi 

paruh waktu yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam 

penyusunan RKP dan bahan untuk melakukan revisi RPJMN 2015-

2019 jika diperlukan. Kemudian sebagai evaluasi akhir RPJMN 

dilakukan pada tahun keempat (satu tahun sebelum berakhirnya 

periode RPJMN 2015-2019) yang hasilnya digunakan sebagai input 

dalam penyusunan RPJMN periode selanjutnya. 

Percepatan Pembangunan Infrastruktur 

Pembangunan infrastruktur dan percepatannya merupakan 

salah satu pokok kebijakan dari 7 (tujuh) arah kebijakan umum 

pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. 

Mempercepat pembangunan infrastruktur dilaksanakan dalam 
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rangka mendukung peningkatan kemajuan ekonomi (pertumbuhan) 

dan mencapai keseimbangan pembangunan (pemerataan). 

Percepatan pembangunan infrastruktur didasari pada 

ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas dan kurang 

memadai. Kondisi tersebut dinilai sebagai hambatan dalam 

memanfaatkan peluang peningkatan investasi karena mahalnya 

biaya logistik dan tantangan atas permasalahan kesenjangan 

pembangunan antarwilayah. 

Apabila dilihat pada sisi pertumbuhan, kondisi existing saat 

RPJMN ini disusun disadari bahwa tekanan ekonomi global terhadap 

perekonomian Indonesia masih berat yang ditunjukkan dengan 

perlambatan pertumbuhan tahun 2013 sebesar 5,8% dibanding 

dengan tahun 2011 dan 2012 yang masing-masing mencapai 6,5% 

dan 6,3%, meskipun satu dekade terakhir menunjukkan kinerja yang 

cukup baik. Bahkan dinilai mampu menghadapi krisis keuangan dan 

resesi global, ketika ekonomi tumbuh 4,6% disaat krisis keuangan 

Lehman Brothers tahun 2009, sedangkan banyak negara mengalami 

kontraksi akibat terjadinya krisis tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi tersebut telah mendorong perluasan 

kesempatan kerja yang dapat menurunkan Tingkat Pengangguran 

Terbuka dari 7,4% di tahun 2010 menjadi 5,9% di tahun 2014. Selain 

itu, dengan disertai kebijakan afirmatif menjadikan jumlah 

penduduk miskin mengalami penurunan dari 32,5 juta orang 

(14,1%) di tahun 2009 menjadi 27,7 juta orang (10,96%) di tahun 

2014 (per September). Sedangkan pada tahun 2013, Indonesia 

menempati posisi di lapis bawah negara-negara berpenghasilan 

menengah dengan nilai pendapatan perkapita mencapai USD3.500. 

Di sisi lain, dilihat dari kesenjangan pembangunan antarwilayah 

di Indonesia, kondisi existing selama 30 tahun (1982-2012) 

menjelaskan bahwa kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia 

(Sumatera, Jawa, dan Bali) sangat dominan mencapai sekitar 80% 

PDB, sedangkan kontribusi Kawasan Timur Indonesia sisanya yaitu 

sekitar 20%. Kondisi lainnya menyebutkan 122 kabupaten tergolong 
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daerah tertinggal dan terdapat kesenjangan pembangunan antara 

wilayah desa-kota yang dapat memberikan dampak dan beban pada 

kehidupan sosial masyarakat secara umum dan wilayah perkotaan 

secara khusus akibat terjadinya urbanisasi. 

Dari perspektif regional, Pemerintah menilai bahwa percepatan 

pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dan strategis, 

serta isu krusial dalam peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan 

publik serta kesejahteraan masyarakat (DJPK, 2020). Penilaian ini 

didasarkan pada asumsi wujudnya pelayanan publik yang lebih baik 

dan berkualitas adalah dengan ketersediaan infrastruktur publik 

yang memadai. Dimaksud memadai yaitu: 

 

Selain itu, ketersediaan Infrastruktur Publik di Indonesia juga 

dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang 

sama-sama mengalami krisis moneter tahun 1998, bahkan, praktis 

Indonesia mengalami ketertinggalan (backlog). Oleh karena itu, 

dengan tingkat ketimpangan, tren penurunan kemiskinan, dan 

permasalahan yang ada serta tantangan yang dihadapi dimasa 

datang, Pemerintah Pusat melalui RPJMN periode 2015-2019 telah 

menetapkan perhatian utama untuk meningkatkan daya saing 

perekonomian Indonesia yang diarahkan pada peningkatan 

infrastruktur dan ketersediaan energi; peningkatan iklim investasi 

dan iklim usaha; dan tata kelola birokrasi yang lebih efektif dan 

efisien. 

Infrastruktur yang dapat mendukung mobilitas ekonomi 
dan sosial, serta memperkuat konektivitas antardaerah; 
meningkatkan produksi dan stock untuk mendukung 
swasembada dan ketahanan pangan; mengelola dan 
mengembangkan potensi daerah menjadi kekuatan 
ekonomi riil; mendukung upaya peningkatan pertumbuhan 
ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan pengentasan 
kemiskinan; serta mengurangi ketimpangan (pendapatan, 
kemampuan, kemajuan) antarkelompok masyarakat, 

antara desa-kota, dan antardaerah. 
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Khusus dalam upaya peningkatan infrastruktur, prioritas 

ditujukan pada upaya meningkatkan konektivitas nasional, sehingga 

integrasi domestik ini mampu meningkatkan efisiensi ekonomi dan 

kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah di Indonesia. Hal ini 

tentunya perlu dukungan dari Pemerintah Daerah melalui kebijakan 

yang tidak menciptakan ekonomi biaya tinggi.  

Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang 

tepat, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 

dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Integrasi perencanaan, 

penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang 

memperhitungkan kesesuaian dengan arah pengembangan sektor 

lainnya maupun pengembangan wilayah sangat diperlukan untuk 

mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang lebih luas. 

Kesesuaian ini dituangkan dalam langkah strategis berupa Rencana 

dan Program Investasi Infrastruktur. 

Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan 

Secara empiris, pembangunan infrastruktur memiliki dampak 

positif terhadap aktivitas dan perkembangan output ekonomi. Hal ini 

ditunjukkan dari banyak hasil penelitian yang menjelaskan pengaruh 

infrastruktur terhadap perekonomian, baik dilihat pada tingkat 

antarnegara, regional, maupun secara nasional di Indonesia. 

Sebutlah, satu rujukan dari publikasi World Development Report 

(World Bank, 1994), yang menyimpulkan hubungan kuat antara 

pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, yang ditunjukkan dengan 

terjadinya peningkatan secara dramatis atas persentase layanan 

rumah tangga dan bisnis akibat pembangunan infrastruktur yang 

tumbuh di semua wilayah negara yang diamati (perbaikan terbesar 

terjadi di Asia Timur dan yang terkecil di Afrika sub-Sahara). 

Publikasi tersebut juga menjelaskan bahwa infrastruktur berperan 

penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih 

tinggi pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang 

mencukupi. Begitu pun investasi melalui pembangunan infrastruktur 
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memiliki dampak pembangunan yang diharapkan apabila disertai 

reformasi infrastruktur dengan pendekatan efektivitas investasi dan 

efisiensi penyediaan layanan, serta inovasi dalam teknologi. 

Dalam konteks di Indonesia, sejak tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2019 dalam Pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh 

Presiden Joko 

Widodo, 

pembangunan 

infrastruktur 

secara eksplisit 

dinyatakan 

sebagai tema 

utama dalam 

penetapan 

Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) 

tahunan. Bahkan 

pada periode 

kedua pemerintahan, program pembangunan infrastruktur 

dinyatakan secara jelas dan eksplisit sebagai Visi Pemerintahan 

2019-2024 yang diarahkan untuk memperkokoh fondasi dalam 

berkompetisi dengan negara lain melalui pembangunan 

infrastruktur yang telah ada disambungkan kepada kawasan-

kawasan industri, kawasan produksi pertanian, kawasan produksi 

perikanan, dan kawasan wisata yang ada di setiap provinsi di setiap 

daerah.  

Gambar 2. Tema RKP TA 2016 – 2019  

& Visi Pemerintah TA 2019 - 2024 
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Komitmen tinggi Pemerintah terhadap program pembangunan 

infrastruktur yang telah dituangkan dalam RKP tahunan, diwujudkan 

melalui dukungan realisasi Belanja Pembangunan Infrastruktur yang 

setiap tahunnya 

meningkat, bahkan 

ditetapkan sebagai 

kebijakan utama 

dari sepuluh pokok 

kebijakan belanja 

negara. Hal ini telah 

dimulai pada 

kebijakan belanja 

Tahun Anggaran 

(TA) 2016 yang 

merupakan tahun 

pertama bagi Pemerintahan Kabinet Kerja untuk merumuskan dan 

menyusun RAPBN secara utuh. Komitmen percepatan pembangunan 

Infrastruktur dilanjutkan sampai tahun 2019 sesuai periode 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019. 

Selain itu, unsur penting lainnya dalam strategi pembangunan 

infrastruktur di Indonesia adalah melalui keterlibatan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). Hal ini ditunjukkan pada asumsi yang 

dibangun Pemerintah bahwa 30% pembiayaan untuk percepatan 

245 proyek strategis nasional akan diperoleh dari investasi BUMN 

(OECD, 2018). 

Pembangunan Infrastruktur Untuk Pemerataan 

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, prioritas percepatan 

pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk pemerataan. Arah 

pembangunan sedemikian tersebut didasarkan pada kondisi 

ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah di 

Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada awal pembahasan. 

Grafik 1. Realisasi & Anggaran Belanja Infrastruktur  

TA 2016 – TA 2020 
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Kondisi kesenjangan diasumsikan Pemerintah berkaitan dengan 

sebaran demografi yang tidak seimbang dan ketersediaan 

infrastruktur yang tidak memadai. Oleh karena itu, Arah Kebijakan 

Umum Pembangunan Nasional poin ke-3 dalam RPJMN 2015-2019 

disebutkan: 

Dengan komitmen Pemerintah tersebut, diharapkan tantangan 

ketimpangan atau kesenjangan antarwilayah di Indonesia dapat 

diselesaikan dalam pembangunan infrastruktur ke depan. 

Sejatinya harapan ini disertai dengan rencana tindak berupa 

kebijakan pembiayaan pembangunan yang tepat. Bukan hanya 

dilakukan pada level Pemerintah Pusat, namun juga dilakukan 

Pemerintah Daerah agar mampu menghantarkan tercapainya 

sasaran RPJMN lebih efektif, karena kesenjangan pembangunan 

terjadi antarwilayah di Indonesia meliputi Daerah, Desa dan Kota. 

Terlebih lagi, dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, 

dimana perencanaan dan penganggaran dilimpahkan sepenuhnya 

sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, baik Pusat 

maupun Daerah. 

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk 
Pertumbuhan dan Pemerataan. Pembangunan 
infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas 
nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, 
mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan 
kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta 
infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan 
dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan 
mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. 
Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan 
meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta. 
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TKD – DTU  untuk Infrastruktur  

ujud dari hubungan kuat antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah dalam memberikan dukungan pendanaan 

terhadap pembangunan di daerah adalah melalui 

mekanisme Belanja Transfer ke Daerah (TKD) meliputi 

Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK), Dana 

Insentif Daerah (DID), Dana Keistimewaan dan Otsus, serta Dana 

Desa (DD). Dalam konsepnya, mekanisme TKD merupakan bentuk 

bantuan pendanaan dalam pelaksanaan kebijakan Desentralisasi 

Fiskal atas pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah dimana daerah belum memiliki kemampuan 

fiskal yang cukup.  

Hal tersebut merupakan konsekuensi dari lahirnya UU No. 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah serta UU No.9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan adanya 

pembagian kekuasaan (political sharing) dan pembagian keuangan 

(financial sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Dengan kata lain pelimpahan kewenangan yang dikenal dengan 

istilah ‘Otonomi Daerah’ dan bantuan pendanaan (TKD) yang dikenal 

dengan istilah ‘Desentralisasi Fiskal’ memiliki tujuan menciptakan 

aspek kemandirian daerah sekaligus mengurangi kesenjangan fiskal 

antar daerah (horizontal imbalances) maupun antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah (vertical imbalances). 

Dilihat dari realisasinya dalam APBN sebagaimana disampaikan 

pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak TA 2015 

sampai dengan TA 2019 (outlook), Belanja TKD menunjukkan 

peningkatan setiap tahunnya. Meskipun dari nilai persentase 

W 
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dibandingkan total Belanja Negara mengalami fluktuasi. Hal tersebut 

tergambar pada grafik berikut: 

Berdasarkan keseluruhan realisasi TKD yang dilihat pada jenis 

belanja, maka selama 5 (lima) tahun tercatat bahwa besaran Dana 

Transfer Umum (DTU) mendominasi mencapai rata-rata 66,21% 

dari total TKD yang terdiri dari DAU dengan rata-rata 53,78% dan 

DBH rata-rata sebesar 12,44%. Rincian besaran TKD tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Jenis Belanja TKD 2015 2016 2017 2018
2019 (out 

look)

Dana Transfer Umum 430.94     475.90     486.81        495.19       520.8           

Dana Transfer Khusus 152.10     163.87     167.67        173.45       191.6           

Dana Insentif Daerah 1.66          5.00          7.50             8.23            10.0             

Dana Otsus dan Keistimewaan 17.66        18.81       20.24          21.06         22.2             

Dana Desa 20.77        46.68       59.77          59.86         69.8             

Tabel 1. Realisasi Belanja TKD per Jenis Belanja TA 2015 –TA 2019 

Triliun Rupiah 

Sumber: LKPP TA 2015-2018 & Outlook 2019 

Sumber: LKPP TA 2015-2018 & Outlook 2019, diolah 

Grafik 2. Realisasi Belanja Dalam APBN 

TA 2015-2019 (triliun rupiah) 
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Namun demikian, sangat disayangkan peningkatan nilai TKD 

selama ini, terasa semakin jauh dari hasil yang diharapkan dimana 

Daerah justru semakin bergantung kepada Pemerintah Pusat yang 

disebabkan praktek desentralisasi fiskal didasarkan pada sisi belanja 

(bukan pendapatan) yang dimaknai sebagai kewenangan untuk 

mengalokasikan belanja sesuai dengan diskresi seutuhnya masing-

masing Daerah, sedangkan Pemerintah Pusat hanya memberikan 

advice serta monitoring pelaksanaan (Haryanto, 2015). Dengan kata 

lain, pembangunan partisipatif yang telah dilakukan untuk 

memperkuat kemandirian daerah melalui peningkatan Belanja TKD 

belum diikuti dengan peningkatan kualitas belanja daerah.  

Seiring memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan 

memantapkan pencapaian sasaran pembangunan nasional dibidang 

infrastruktur serta meningkatkan kualitas belanja daerah, sejak 

tahun 2016, Pemerintah melalui Belanja TKD telah menetapkan 

kebijakan pengalokasian belanja infrastruktur dari jenis Dana 

Transfer Umum (DTU). Kebijakan ini diarahkan kepada Pemerintah 

Daerah untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan pelayanan 

publik antardaerah.  

Konsekuensi logis dari penetapan pengalokasian Dana Transfer 

Umum (DTU) tersebut memberikan dampak pada kemungkinan 

peningkatan belanja infrastruktur daerah disetiap tahun anggaran. 

Hal ini disebabkan nilai alokasi DAU sebagai dasar pengalokasian 

DTU-Belanja Infrastruktur memiliki tren yang setiap tahunnya 

cenderung mengalami peningkatan. Meskipun telah dipahami 

masyarakat secara luas bahwa pendanaan untuk infrastruktur publik 

telah dialokasikan sebelumnya oleh Pemerintah Pusat melalui 

beberapa jenis belanja yang terdapat pada Belanja TKD, seperti Dana 

Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang ditujukan untuk membantu 

penyediaan layanan publik di daerah sesuai kebutuhan daerah dan 

sejalan dengan prioritas nasional. Selain itu, adanya pengalokasian 

Dana Desa (DD) yang diprioritaskan untuk pembangunan 

infrastruktur Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian 
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terdapat juga Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) yang diberikan 

kepada daerah yang berstatus khusus digunakan untuk pembiayaan 

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan 

ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan 

pendidikan, sosial, dan kesehatan. 

Pengalokasian DTU – Belanja Infrastruktur 

Daerah 

Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan TKDD, besaran 

pengalokasian Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur 

tahun anggaran 2016 ditetapkan sekurang-kurangnya 15% (lima 

belas persen) untuk belanja modal dan belanja barang/jasa yang 

langsung terkait dengan fasilitas pelayanan publik. Sedangkan untuk 

tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020, sebagaimana telah 

diatur dalam Undang-Undang tentang APBN disetiap tahun berjalan, 

pengalokasian DTU untuk belanja infrastruktur mengalami 

peningkatan persentase menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima 

persen). Penggunaan diarahkan kepada program yang secara 

langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas 

pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan 

kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi 

kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. 

Nilai total pengalokasian belanja infrastruktur secara nasional 

yang dianggarkan dan dilaporkan masing-masing daerah kepada 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berdasarkan rekapitulasi 

Laporan Belanja Infrastruktur Daerah yang bersumber dari Transfer 



  DTU Infrastruktur – TKD |  19 
 

  Puskaji AKN 

ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sejak TA 2017 

sampai dengan TA 2019 dapat dilihat pada grafik berikut: 

Dalam laporan tersebut, terlihat masing-masing Daerah 

melakukan pengalokasian dengan nilai persentase yang berbeda-

beda pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), padahal persentase pengalokasian bersifat mandatory yaitu 

sekurang-kurangnya 25%. Namun secara umum, dapat dijelaskan 

bahwa rata-rata pengalokasian anggaran belanja infrastruktur dari 

DTU secara nasional untuk TA 2017 sebesar 27,09%, di TA 2018 

sebesar 25,76%, dan di TA 2019 sebesar 27,22%. 

Selain itu, fakta lain menunjukkan bahwa nilai belanja 

infrastruktur dari pengalokasian DTU Nasional melebihi belanja 

yang bersumber dari Kementerian PUPR dan alokasi DAK Fisik yang 

menjadi bagian TKD (dominan digunakan untuk belanja modal atau 

infrastruktur). Nilai pengalokasian tersebut bila dibandingkan 

dengan total belanja infrastruktur dari APBN di TA 2017 sampai 

dengan TA 2019 memiliki rata-rata sebesar 31,04%, sedangkan 

realisasi yang dibelanjakan Kementerian PUPR rata-rata sebesar 

24,78% dan Dana Alokasi Khusus yang bersifat fisik rata-rata hanya 

7,85%. Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini: 

Grafik 3. Proporsi Belanja Infrastruktur Dalam DTU Secara Nasional  

TA 2017 – TA 2019 (triliun rupiah) 

Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah 
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Berdasarkan kondisi nyata dari pelaksanaan kebijakan DTU-

Belanja Infrastruktur sebagaimana diuraikan di atas, maka menjadi 

penting bagi masyarakat luas dan terutama para pembuat kebijakan 

serta pelbagai unsur pengawas untuk lebih memberikan perhatian 

dan melakukan penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan 

kebijakan tersebut. Diharapkan, dengan penilaian tersebut dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi yang membawa kepada langkah 

perbaikan dimasa mendatang. Apalagi kebijakan ini telah melebihi 

tahun keempat yang menjadi tahapan evaluasi akhir RPJMN 2015-

2019, dimana sejatinya dapat digunakan sebagai input dalam 

penyusunan RPJMN periode berikutnya

Sumber: LKPP TA 2017-2018 & Nota Keuangan APBN TA 2020, diolah 

Gambar 3. Belanja Bidang Infrastruktur Nasional 

TA 2017 - 2020 
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ebijakan publik yang dikemukakan oleh pakar 

mempunyai pengertian yang beragam, hal ini seiring 

dengan berkembangnya studi kebijakan publik. 

Meningkatnya pengetahuan di masyarakat sebagai akibat 

dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, telah 

memunculkan berbagai tuntutan akan kualitas kebijakan yang lebih 

baik. Studi tentang kebijakan publik juga relevan dengan semangat 

dalam mewujudkan otonomi daerah agar mampu merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan pembangunan di daerah. 

Sebelum pembahasan lebih jauh tentang konsep kebijakan 

publik, maka ada baiknya membahas lebih dulu mengenai konsep 

kebijakan atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah policy. 

Menurut Anderson (1979) sebagaimana dikutip Islamy (1998)2 

kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau 

sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Sementara 

Friedrich (1969) sebagaimana dikutip Agustino (2017)3 

mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan 

yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan 

(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap 

pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu. 

Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan 

serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

atau kelompok tertentu agar diikuti oleh individu atau kelompok 

orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks 

 
2  Dikutip oleh Islamy dari buku James E Anderson yang berjudul Public Policy 

Making diterbitkan Houghton Mifflin, Boston. 
3  Dikutip oleh Agustino dari buku Carl J Friedrich yang berjudul Man and his 

Government diterbitkan McGraw-Hill, New York. 

K 
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bernegara maka kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan publik 

yang dibuat oleh pemerintah untuk diikuti oleh seluruh rakyat. 

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan 

publik dapat dimaknai sebagai garis pedoman pelaksanaan yang 

disusun Pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 

Menurut Cochran and Malone (2005) kebijakan publik adalah studi 

tentang keputusan pemerintah dan tindakan yang dirancang untuk 

menangani masalah yang menjadi perhatian publik. 

Sementara Dye sebagaimana dikutip Islamy (1998) 

mendefinisikan kebijakan Negara sebagai “is whatever government 

choose to do or not to do”. Senada dengan hal itu Edwards III dan 

Sharkansky (1978) sebagaimana dikutip Islamy (1998)4 mengatakan 

bahwa kebijakan Negara yaitu “is what government say and do, or not 

do, it is the goals or purposes of government programs”. Artinya 

pemerintah mempunyai kewenangan untuk memilih apapun yang 

menjadi tindakan atau kegiatan dalam bernegara. Namun pada 

umumnya kebijakan Pemerintah diarahkan dalam rangka perbaikan 

atau peningkatan kualitas pelayanan publik yang 

pengejawantahannya melalui penetapan berbagai peraturan yang 

harus dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah atau aparatur 

pemerintahan.  

Pressman dan Wildavsky (1973) sebagaimana dikutip Winarno 

(2002)5 mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang 

mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa 

diramalkan. Sementara Easton (1965) dalam Agustino (2017) 

memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative 

allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian 

nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. 

 
4  Dikutip oleh Islamy dari buku George C. Edwards III & Ira Sharkansky yang 

berjudul The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy 
diterbitkan W. H. Freeman, San Fransisco. 

5  Dikutip oleh Winarno dari buku Jeffrey L. Pressman & Aaron B. Wildavsky yang 
berjudul Implementation: How Great Expectation in Washington Are Dashed in 
Oakland diterbitkan University of California Press, Berkeley. 
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Begitujuga Laswell (1956) dalam Agustino (2017) juga mengartikan 

kebijakan publik sebagai projected program of goal, value, and 

practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam 

praktek yang terarah. 

Kebijakan Keuangan Publik 

Berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah tentunya dapat 

mempengaruhi kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat 

luas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hedge, Lester, dan James 

(2007) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah suatu seri 

atau pola aktivitas pemerintah atau keputusan pemerintah yang 

didesain untuk menyelesaikan beberapa permasalahan sosial. 

Oleh karena itu, dalam menyusun suatu kebijakan, maka 

pemerintah perlu melakukan kajian dan analisis secara 

komprehensif dan kritis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan 

substansi kebijakan. Terlebih lagi pada penyusunan kebijakan 

mengenai keuangan publik, dimana menurut Dian Puji N. Simatupang 

(2011) ruang lingkup kebijakan keuangan publik tidak hanya 

mencakup fungsi negara dalam melaksanakan dan 

menyelenggarakan keputusan dan undang-undang yang ditetapkan 

pemerintah dalam sektor keuangan, namun juga mencakupi kegiatan 

yang dapat memberikan pelayanan atas kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat luas untuk menciptakan dan memperoleh pendapatan. 

Selain itu, perhatian yang tidak kalah penting diberikan dalam 

pembuatan kebijakan keuangan negara adalah tentang dinamika 

politik di parlemen. Dalam konteks di Indonesia, Sri Mulyani 

Indrawati (2005) menyatakan bahwa “fiscal policy is heavy political”, 

dimana penyusunan kebijakan publik yang dilakukan Pemerintah 

Indonesia tidak terlepas pada proses politik dengan DPR RI. 

Secara spesifik, kebijakan publik terkait pengelolaan keuangan 

negara adalah garis pedoman pelaksanaan dalam pengelolaan atas 

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan 
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pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu 

baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.  

Hal tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 

perumusan keuangan negara yang ditinjau dari pendekatan proses 

dan tujuan, sebagaimana mengacu pada penjelasan pada angka 3 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang pengertian 

dan ruang lingkup keuangan negara. Dengan kata lain, kebijakan 

Pemerintah terhadap pengelolaan keuangan negara dapat 

ditetapkan dalam bentuk kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan 

kebijakan penganggaran. 

Implementasi Kebijakan  

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan 

dalam proses kebijakan publik setelah perumusan kebijakan. 

Gagasan mengenai implementasi kebijakan ini pertama kali 

diperkenalkan oleh Douglas R. Bunker di depan forum the American 

Association for the Advancement of Science pada tahun 1970 (Akib 

dan Tarigan, 2008). Konsep implementasi semakin sering 

didiskusikan seiring dengan banyak pakar yang memberikan 

kontribusi pemikiran tentang pentingnya implementasi kebijakan 

dalam proses kebijakan publik. 

Menurut Akib (2010) Beberapa ahli yang memperkenalkan 

model implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Model 

diperkenalkan Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975), (2) 

Model yang diperkenalkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier 

(1983). (3) Model Brian W Hoogwood dan Lewis A. Gun (1978). (4) 

model Grindle (1980). (5) model yang disusun oleh Elmore (1979), 

Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern dan David O’porter (1981). 

(6) Korten dan Syahrir (1980). (7) Model George C Edward III (1980). 

Menurut Grindle (1980) Implementasi adalah proses umum 

kegiatan administratif yang dapat diamati pada tingkat program 

tertentu. Kegiatan implementasi dimulai jika tujuan dan sasaran 
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telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah 

siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. 

Ketika kebijakan sudah ditetapkan, maka yang tidak kalah 

penting diperhatikan adalah pada upaya menjamin efektivitas 

implementasinya. Dalam hal ini Korten dan Sjahrir (1980) dalam 

Akib (2010)6 menjelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan suatu 

kebijakan bergantung pada tingkat kesesuaian antara program 

pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, dan 

kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi 

pelaksana.  

Berdasarkan pendapat Korten dan Syahrir tersebut dapat 

dijelaskan bahwa implementasi kebijakan akan dapat berjalan efektif 

jika: 1) Program yang dilaksanakan harus bisa dirasakan hasilnya 

oleh kelompok yang menjadi sasaran manfaat; 2) Program yang 

dilaksanakan dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksana 

program; 3) Berbagai syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana 

program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran yang akan 

menerima manfaat. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur 

implementasi kebijakan sebagaimana yang disampaikan oleh Korten 

mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah disusun. 

Dengan kata lain implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua 

variabel yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks 

implementasi (context of implementation) atau lingkungan 

implementasi dari suatu kebijakan, dimana cakupan dari variabel isi 

diantaranya adalah kepentingan kelompok sasaran dan manfaat 

kebijakan bagi kelompok sasaran. Sedangkan diantara cakupan 

variabel lingkungan adalah karakteristik lembaga dan penguasa yang 

 
6 Dikutip oleh Akib dari buku David C Korten dan Syahrir yang berjudul 

Pembangunan Berdimensi Kerakyatan diterbitkan Yayasan Obor Indonesia, 
Jakarta. 
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mempengaruhi kebijakan serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap 

kelompok sasaran (Grindle dalam Subarsono, 2011) 7. 

Konsep tentang dimensi implementasi kebijakan sebagaimana 

disampaikan Grindle tersebut dan efektivitas implementasi 

kebijakan yang diperkenalkan oleh Korten dengan melihat 

kesesuaian antara program, pemanfaat dan organisasi akan 

memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat 

disederhanakan bahwa unsur penting dalam proses implementasi 

kebijakan menurut Syukur (1987) dalam Sumaryadi (2005)8 adalah 

terdiri dari tiga, yaitu program yang dilaksanakan; target grup atau 

kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat; dan 

adanya organisasi atau perorangan sebagai unsur pelaksana yang 

bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi proses 

implementasi. Oleh karena itu, Khan (2016) menyatakan bahwa 

keberhasilan suatu kebijakan publik bergantung pada keberhasilan 

implementasi atas kebijakan publik tersebut. 

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) implementasi 

kebijakan merupakan abstraksi pelaksanaan dari sebuah kebijakan 

yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi yang 

tinggi melalui hubungan berbagai variabel. Dalam hal ini dijelaskan 

bahwa terdapat 6 variabel untuk menilai kinerja implementasi 

sebuah kebijakan, yaitu: 

1. Standar dan sasaran kebijakan.  

Ukuran dan tujuan kebijakan hendaknya bersifat realistis dan 

dapat diukur keberhasilannya sesuai dengan keadaan sosio-

kultur yang ada pada level pelaksana melalui standar dan sasaran 

kebijakan. 

 
7  Dikutip oleh Subarsono dari buku Merilee S. Grindle (1980) yang berjudul Politics 

and Policy Implementation in the Third World diterbitkan Princeton University 
Press, New Jersey. 

8  Dikutip oleh Sumaryadi dari buku Abdullah Syukur yang berjudul Kumpulan 
Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan 
Relevansinya Dalam Pembangunan” diterbitkan Persadi, Ujung Pandang 
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2. Sumber daya. 

Dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 

bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia salah satunya adalah sumber daya manusia yang 

berkualitas. Selain itu terdapat sumber daya finansial dan waktu 

serta sumber daya kebijakan yang juga penting dalam 

memperlancar keberhasilan implementasi kebijakan yang 

diwujudkan melalui kebijakan insentif. 

3. Karakteristik organisasi pelaksana 

Hal ini menjadi penting dikarenakan dalam implementasi 

kebijakan diperlukan pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin 

serta memiliki karakteristik yang cocok dengan pelaksanaan 

kebijakan tersebut. 

4. Sikap para pelaksana 

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan 

implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini, perlu dipahami 

bahwa tidak semua kebijakan dirumuskan dengan pendekatan 

pada pelaksana kebijakan setempat yang memang mengenal 

betul kondisi dan kebutuhan daerahnya. Dijelaskan bahwa 

terdapat tiga elemen respon dari pelaksana kebijakan yaitu 

pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman; lalu respon 

menerima, netral, atau menolak; dan intensitas terhadap 

kebijakan. 

5. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan–kegiatan 

pelaksanaan  

Selain adanya sasaran dan tujuan kebijakan, yang tidak kalah 

penting adalah mengkomunikasikan sasaran dan tujuan tersebut 

dari pembuat kepada pelaksana kebijakan. Dalam komunikasi ini, 

diperlukan adanya keseragaman dan konsistensi dalam 

penyampaian sasaran dan tujuan, agar pelaksana kebijakan 

dapat mengetahui perihal yang harus dilakukan. Dalam 

komunikasi umumnya terdapat beberapa hambatan yaitu 

gangguan komunikasi (distortion), ketidaksamaan interpretasi 
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(inconsistent), dan pertentangan (conflicting). Dengan itu, 

diperlukan pola komunikasi yang akurat dan konsisten dalam 

mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. 

6. Lingkungan sosial, ekonomi, politik  

Dijelaskan bahwa lingkungan sekitar meliputi aspek sosial, 

ekonomi, dan politik yang kondusif dapat mempengaruhi 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan. 

Dengan uraian yang berbeda, Ripley dan Franklin (1986) 

menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat 2 pendekatan untuk 

menilai implementasi kebijakan yaitu fokus pada penilaian 

kepatuhan di satu sisi dan fokus pada bagaimana kelanjutan proses 

implementasi pada sisi lain dengan persoalan utama mengenai apa 

yang terjadi dan mengapa. 

Fokus pada kepatuhan adalah mengacu pada dua indikator yaitu 

perilaku dan pemahaman pelaksana kebijakan terhadap standar dan 

prosedur aturan yang telah ditetapkan Sedangkan fokus pada 

keberlangsungan suatu kebijakan dilihat pada 5 (lima) indikator, 

yaitu: 

1. Banyaknya aktor yang terlibat  

Semakin kompleks kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah 

maka semakin banyak aktor atau dalam hal ini pelaksana 

kebijakan yang terlibat, dimana setiap pelaksana kebijakan harus 

memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan 

kebijakan sesuai dengan standar. Dalam hal ini terdapat tiga 

faktor yang penting untuk diperhatikan, yaitu: jumlah dan 

identitas pelaksana; peran dari setiap pihak yang berkepentingan 

dalam kebijakan; dan ketiadaan hierarki.  

2. Kejelasan tujuan  

Dalam hal ini, sangatlah penting bahwa sebuah kebijakan 

memiliki tujuan yang diatur secara jelas dan rinci untuk 

memudahkan pelaksana kebijakan memahami dan 

mewujudkannya, sehingga dapat meminimalisasi bias 

pemahaman pada pelaksana kebijakan.  
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3. Perkembangan dan kerumitan dari program   

Kerumitan pada indikator ini dimaksudkan pada ada atau 

tidaknya maupun dinamis atau tidaknya aturan-aturan atau 

petunjuk teknis dalam mengimplementasikan kebijakan.   

4. Partisipasi unit organisasi pada seluruh level  

Partisipasi dari seluruh level pelaksana kebijakan yang terlibat 

dalam implementasi kebijakan menjadi penting dalam 

keberhasilan suatu kebijakan.  

5. Faktor-faktor tidak terkendali yang dapat mempengaruhi 

implementasi  

Dalam hal ini dimaksudkan pada faktor-faktor yang tidak dapat 

dikontrol oleh pembuat kebijakan yang dapat mempengaruhi 

bahkan menggagalkan implementasi suatu kebijakan. 

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat dipahami secara 

sederhana bahwa implementasi kebijakan merupakan aktivitas 

penting yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan sah dari suatu 

kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan 

output atau outcome sesuai yang telah ditargetkan (Akib, 2010). Oleh 

karena itu, telah ditegaskan oleh Edward III (1984) dalam Akib 

(2010)9 bahwa tanpa implementasi kebijakan yang efektif, maka 

sebuah kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan berhasil 

dilaksanakan. 

Salah satu model implementasi kebijakan publik diperkenalkan 

oleh Edward III (1984), dimana untuk mengkaji implementasi 

kebijakan, Edward memulai dengan mengajukan dua pertanyaan 

dasar, yakni: 1) faktor apa yang mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan? 2) faktor apa yang menghambat 

keberhasilan implementasi kebijakan? Dari dua pertanyaan tersebut 

kemudian model implementasi kebijakan dari Edward III 

dirumuskan melalui empat variabel, dimana variabel tersebut yang 

akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi 

 
9 Dikutip oleh Akib dari buku George C Edward III berjudul Public Policy 

Implementing diterbitkan Jai Press Inc, London. 
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kebijakan. Empat variabel yang dimaksud yaitu: communication, 

resources, dispotitions and bureaucratic structure. 

 Secara sederhananya, komunikasi adalah proses penyampaian 

pesan dari sumber pesan (source) atau pembuat kebijakan kepada 

penerima pesan (receiver) atau kelompok sasaran kebijakan melalui 

media atau channel tertentu. Jika dilihat sekilas dan secara garis 

besar, komunikasi dua arah mungkin bisa dianggap bentuk 

komunikasi yang ideal karena memungkinkan kedua belah pihak 

dalam hal ini pembuat dan penerima kebijakan memberikan 

pandangan atau minimal responnya terhadap pesan yang 

disampaikan. Komunikasi dua arah adalah proses komunikasi 

dimana terjadi timbal balik (feedback) atau respon saat pesan 

dikirimkan oleh sumber atau pemberi pesan kepada penerima pesan. 

Sumber daya (resources) dengan berbagai macamnya merupakan 

variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan kebijakan. Salah satunya adalah sumber daya manusia. 

Artinya kebijakan hanya bisa dilaksanakan dengan baik jika 

organisasi pelaksana dari kebijakan tersebut memiliki cukup jumlah 

personil dan memiliki kualitas yang baik. Selain sumber daya 

manusia, sumber daya lain yang juga cukup berpengaruh terhadap 

pelaksanaan kebijakan yaitu sumber daya anggaran. Artinya setiap 

kebijakan yang akan dilaksanakan membutuhkan anggaran dalam 

operasionalnya. Terbatasnya anggaran akan mempengaruhi kualitas 

dari hasil kebijakan yang diharapkan.  

Variabel berikutnya dari model implementasi kebijakan yang 

dikemukakan oleh Edward III adalah disposisi (dispotition). Variabel 

ini meliputi sikap dari pelaksana kebijakan yang ditunjukkan melalui 

kesungguhan, kemauan, responsivitas yang baik dalam 

melaksanakan butir-butir kebijakan.  

Variabel terakhir dari model implementasi kebijakan yang 

dikemukakan oleh Edward III adalah struktur birokrasi. Menurut 

Robbins (1994) struktur organisasi atau birokrasi memiliki tiga 

komponen atau dimensi, yaitu: 1) Kompleksitas, yaitu tingkat 
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diferensiasi atau pembagian kerja yang ada dalam organisasi baik 

secara hierarki maupun unit-unit organisasi yang tersebar secara 

geografis. 2) Formalisasi, yaitu penggunaan peraturan dan prosedur 

yang tertulis untuk menstandarisasi beberapa operasi organisasi. 

Selain itu, formalisasi mengacu pada perluasan ekspektasi kerja, 

aturan-aturan, dan kebijakan-kebijakan perilaku yang diharapkan 

dan dinyatakan dalam bentuk tertulis. 3) Sentralisasi, yaitu letak dari 

pusat pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sentralisasi 

terkait dengan partisipasi dan otonomi, yang dalam praktek sulit 

untuk dikenali karena keputusan dapat dibuat oleh setiap individu 

dalam organisasi.  
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Komunikasi Kebijakan dan Dimensinya 

Salah satu variabel yang sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan dari implementasi suatu kebijakan adalah 

komunikasi (Edward III dalam Agustino, 2017). Teori tersebut 

menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga dimensi dalam 

mengkomunikasikan sebuah kebijakan, yaitu transmisi 

(transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). 

Dimensi transmisi menghendaki agar penyampaian sebuah 

kebijakan bukan hanya terbatas kepada pelaksana kebijakan, 

melainkan ditujukan juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan 

pihak lainnya yang berkepentingan secara langsung maupun tidak 

langsung. Dalam praktiknya, Agustino (2017) mengingatkan bahwa 

dalam penyaluran komunikasi seringkali terjadi salah pengertian 

(miskomunikasi) yang dapat menimbulkan distorsi atas kebijakan 

yang ditetapkan karena telah melalui beberapa tingkatan birokrasi. 

Senada dengan penjelasan tersebut, Van Meter dan Van Horn (1975) 

telah menegaskan bahwa mengatasi masalah distorsi dalam 

komunikasi yang menghasilkan arahan menjadi kontradiktif, 

ambigu, inkonsistensi, dan tidak sesuai persyaratan adalah berfokus 

pada mentransmisikan standar dan tujuan suatu kebijakan kepada 

pelaksana secara jelas, akurat, konsisten, dan tepat waktu. 

Sedangkan dimensi kejelasan dalam komunikasi yang dimaksud 

Edward III dalam Agustino (2017) menghendaki suatu kebijakan 

ditransmisikan secara jelas dan tidak membingungkan (tidak 

ambigu) terkait maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi 

kebijakan. Hal tersebut juga didukung oleh Mazmanian dan Sabatier 

(1983) dalam Agustino (2017)10 yang menyebutkan bahwa para 

pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya 

untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui 

 
10 Pernyataan ini dikutip oleh Agustino dari buku Daniel H. Mazmanian & Sabatier 

yang berjudul Implementation and Public Policy diterbitkan HarperCollins, New 
York. 
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beberapa cara, salah satunya melalui kecermatan dan kejelasan 

penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai. Semakin 

mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang 

cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau urutan 

kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka 

semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari 

badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut. 

Dimensi konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil 

tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, 

target grup dan pihak-pihak berkepentingan. Eulau dan Prewitt 

(1973) dalam Agustino (2017)11 menyatakan bahwa kebijakan 

adalah “keputusan tetap” yang ditandai oleh konsistensi dan 

pengulangan perilaku dari pihak yang membuatnya dan mereka yang 

mematuhi keputusan tersebut. Dengan kata lain, karakteristik dari 

suatu kebijakan haruslah konsisten agar tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya dari suatu kebijakan dapat tercapai. 

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas komunikasi adalah 

pengetahuan seorang penanggungjawab atas kemampuannya 

melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini, yang penting diperhatikan 

adalah penyampaian secara jelas tentang kriteria dari masing-

masing tugas dan fungsi pelaksana kebijakan. Dengan demikian, 

pihak pelaksana mengerti secara baik pekerjaan yang diarahkan 

kepadanya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.  

Penilaian atas Variabel Komunikasi 

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan awal buku ini, 

kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur merupakan 

Program Prioritas Nasional yang telah dituangkan dalam kerangka 

umum RPJMN 2015-2019. Selain itu, dalam mendukung terwujudnya 

pemerataan infrastruktur sesuai Nawa Cita ketiga yaitu “Membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 

 
11 Pernyataan ini dikutip oleh Agustino dalam buku Heinz Eulau & Kenneth Prewitt 

yang berjudul Labyrinths of Democracy diterbitkan Bobbs-Merrill, Indianapolis. 
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desa dalam kerangka negara kesatuan”, sejak tahun 2016 

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengalokasikan 

sejumlah belanja transfer ke daerah (TKD) yang penggunaannya 

bersifat umum untuk belanja infrastruktur daerah (PMK No. 

48/PMK.07/2016, Pasal 102 ayat (2)).  

Seiring memperkuat pelaksanaan kebijakan percepatan 

infrastruktur daerah tersebut, Pemerintah Pusat melalui 

Kementerian Keuangan telah melakukan perubahan Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) mencakup perubahan persentase 

pengalokasian, penetapan waktu pelaporan beserta form 

pengalokasiannya, mekanisme penetapan DTU yang diperhitungkan 

untuk pengalokasian, sampai dengan penetapan sanksi penundaan 

penyaluran DAU bagi daerah yang tidak menyampaikan laporan 

sesuai waktu yang telah ditentukan. Rincian dari perubahan regulasi 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2. Perubahan PMK terkait Belanja Infrastruktur Daerah dari 
TKD-DTU 

Perubahan 
48/PMK. 

07/2016 

187/PMK. 

07/2016 

50/PMK. 

07/2017 

112/PMK. 

07/2017 

Waktu 

Terbit 

Maret 

2016 
Desember 2016 April 2017 

Agustus 

2017 

Perubahan 

Alokasi 
15% 25%   

Perubahan 

Jenis TKD 

(bersifat 

umum) 

DBH 

(tertentu), 

DAU, DID 

DBH (tertentu) 

dan DAU setelah 

dikurangi 

Alokasi Dana 

Desa 

  

Kewajiban 

Daerah 
 

Menyampaikan 

laporan 

penggunaan 

dana TKD 

bersifat umum 

untuk belanja 

infrastruktur 

dalam Laporan 

Menyampaikan 

laporan belanja 

Infrastruktur 

Daerah yang 

bersumber dari 

Transfer ke 

Daerah bersifat 

umum kepada 
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Realisasi 

Anggaran (LRA) 

Menkeu c.q. DJPK 

paling lambat 

tanggal 31 

Januari tahun 

anggaran 

berkenaan 

Perubahan 

Sanksi 
 

Penundaan 

penyaluran DAU 

sebesar 

kekurangan 

pengalokasian  

Penyampaian 

laporan belanja 

infrastruktur 

daerah menjadi 

syarat 

penyaluran DAU 

bulan Maret 

penundaan 

penyaluran 

DAU bulan 

Maret atau 

DBH 

triwulan I 

sebesar 5% 

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan, diolah 

Tabel 2, di atas menjelaskan bahwa persentase pengalokasian 

meningkat dari 15% menjadi 25% ditahun yang sama penerbitan 

aturannya yaitu tahun 2016. Meskipun pemberlakuan aturan 

tersebut berbeda, dimana 15% diberlakukan untuk belanja negara 

tahun anggaran (TA) 2016. Sedangkan 25% berlaku untuk TA 2017 

yang kemudian dikuatkan juga dalam UU APBN sejak TA 2017 

sampai dengan sekarang (disaat penulisan buku ini selesai yaitu TA 

2020).  

Perubahan aturan tersebut juga turut mengarahkan pada 

pengaturan sanksi bagi daerah yang tidak menyampaikan laporan 

pengalokasian belanja infrastruktur daerah dari sumber DTU berupa 

penundaan penyaluran DAU bulan Maret (187/PMK.07/2016). 

Selanjutnya pemberian sanksi pun ditambah dengan penundaan 

penyaluran DBH Triwulan I sebesar 5% (112/PMK.07/2017). 

Berdasarkan berbagai uraian di atas dan dilihat dari dimensi 

konsistensi, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan DTU untuk 

belanja infrastruktur daerah kurang konsisten. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan banyaknya perubahan aturan yang dikeluarkan 

melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), bahkan perubahan yang 
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terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Sehingga tidak keliru rasanya 

bila ada anggapan kebijakan ini tidak dipersiapkan secara baik dan 

cermat. 

Sejatinya, mengikut teori Edward III, perintah yang diberikan 

dalam pelaksanaan kebijakan harus konsisten dan jelas, tidak sering 

mengalami perubahan yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dan 

menjadi hambatan bagi Daerah sebagai pelaksana kebijakan. 

Meskipun pada dasarnya perubahan dilakukan dalam rangka 

perbaikan atas aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Apabila dilihat pada dimensi transmisi, aturan atau regulasi 

tentang pengalokasian DTU untuk belanja infrastruktur daerah 

ternyata belum maksimal disosialisasikan kepada banyak pihak. Hal 

ini ditunjukkan dengan ‘anomali’ data yang dilaporkan Daerah 

terkait nilai nominal belanja infrastrukturnya melebihi DTU yang 

diperhitungkan.  

Anomali data tersebut bersumber dari hasil rekapitulasi 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas laporan pengalokasian 

DTU untuk belanja infrastruktur yang disampaikan Pemerintah 

Daerah sejak TA 2017 sampai dengan TA 2019 dimana terlihat pada 

TA 2017, terdapat 5 (lima) Pemerintah Daerah yang melaporkan 

pengalokasian DTU untuk belanja infrastruktur daerah sebesar 

100% (dua daerah), sebesar 156,9%, 168,34% dan bahkan mencapai 

310,56% (masing-masing satu daerah).  Berdasarkan data tersebut, 

tentunya menimbulkan pertanyaan “apakah mungkin sebuah daerah 

mengalokasikan seluruh DTU bahkan lebih dari itu untuk belanja 

infrastruktur daerah? Bagaimana gaji PNS mereka bayarkan?”. 

Disamping itu, penjelasan tambahannya adalah, bahwa kelima 

daerah tersebut merupakan daerah dengan kemampuan fiskal yang 

relatif kecil.  

Fakta empiris lainnya mengungkapkan bahwa dalam pelaporan 

pengalokasian belanja infrastruktur daerah yang disampaikan, 

Pemerintah Daerah tidak melakukan pemisahan jenis sumber 

pendanaannya. Dengan kata lain laporan tersebut tidak murni 
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bersumberkan dari Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana yang 

diamanatkan dalam UU APBN maupun PMK terkait. Selain itu, 

diketahui bahwa data rekapitulasi yang disusun Kemenkeu tidak 

pernah dikonfirmasi kepada Daerah atas akurasi datanya sebagai 

umpan balik dari nilai yang dilaporkan Daerah sebelumnya.  

Kondisi ini tentunya menimbulkan keraguan tentang sejauh 

mana tingkat pemahaman Daerah sebagai pelaksana terhadap aturan 

dasar pengalokasian DTU untuk belanja infrastruktur daerah. Hal 

tersebut juga menunjukkan komunikasi yang dilakukan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah mengalami sumbatan komunikasi, 

baik dalam mekanisme sosialisasi maupun koordinasi. 

Sepatutnya Pemerintah Pusat, dalam hal ini diwakili 

Kementerian Keuangan selaku policy maker dari kebijakan tersebut 

harus bisa memastikan aturan yang dibuatnya dapat dipahami 

dengan baik oleh Daerah bagi tercapainya tujuan dari kebijakan yang 

telah ditetapkan. Sarana transmisi yang dapat dilakukan adalah 

melalui penyampaian informasi secara langsung (koordinasi dan 

sosialisasi) maupun tidak langsung (media cetak/elektronik).  

Selain kepada pelaksana, kebijakan terkait dengan infrastruktur 

juga harus disampaikan kepada masyarakat luas, termasuk kepada 

Kementerian/Lembaga teknis lainnya di Pemerintah Pusat yang 

memiliki kesamaan dan keterkaitan bidang tugas pembangunan 

infrastruktur, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Kemen PUPR). Pelibatan masyarakat untuk berperan aktif 

dalam mengawasi suatu kebijakan merupakan amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi 

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

Begitujuga regulasi yang ada belum mengatur mekanisme 

penggunaan dan penetapan kriteria keberhasilan dan efektivitas 

pelaksanaan kebijakan DTU untuk belanja infrastruktur daerah yang 

memiliki tujuan meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi 

kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan 
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publik antar daerah. Faktanya menunjukkan bahwa penjelasan atas 

pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi tidak 

ditemukan. Aturan yang ada hanya memuat format laporan belanja 

infrastruktur daerah yang sifatnya umum seperti belanja langsung 

yang diantaranya berupa belanja modal tanah dan jalan, serta belanja 

pemeliharaan. 

Dengan demikian, output dan outcome dari kebijakan ini 

tentunya akan sulit diukur, dimonitoring, dan diawasi. Sehingga 

pengelolaan atas belanja infrastruktur tersebut dapat dinilai tidak 

memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kalaupun tujuan 

tercapai secara makro, maka akan menjadi bias dalam menilai 

seberapa besar pengaruh dan kontribusi kebijakan DTU untuk 

belanja infrastruktur daerah dalam pencapaian tersebut. 

Ketika pengaturan atas belanja DTU tersebut telah diarahkan 

penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah, maka petunjuk 

teknis (Juknis) ataupun petunjuk pelaksanaan (Juklak) menjadi 

penting sebagai pedoman pelaksanaan yang seharusnya dapat 

diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Hal demikian ditujukan 

agar Daerah sebagai pelaksana kebijakan tidak akan menemui 

kesulitan dalam menetapkan program dan kegiatan yang 

diklasifikasikan sebagai pembangunan infrastruktur yang langsung 

terkait dengan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka 

meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan 

mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah. 

Meskipun dapat dipahami bahwa kebijakan belanja DTU ke Daerah 

bersifat block grant, sehingga kewenangan penggunaannya berada di 

Daerah.  

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi dari kebijakan DTU untuk belanja infrastruktur daerah 

apabila dinilai dengan teori Edward III pada variabel komunikasi 

adalah kurang efektif baik ditinjau dari dimensi transmisi atau 

penyampaian, dimensi kejelasan, maupun dimensi konsistensi. 

Penilaian ini didasari pada kondisi dimana aturan atau regulasi yang 
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telah ditetapkan masih terfokus pada pengalokasian, sehingga 

laporan yang diwajibkan disampaikan Pemerintah Daerah hanya 

memuat pengalokasian belanja infrastruktur dalam rencana 

anggaran, bukan realisasi atau penggunaannya.  
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Disposisi Kebijakan & Dimensinya 

Disposisi merupakan salah satu variabel yang dapat mendukung 

Implementasi kebijakan berjalan secara efektif dalam mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksudkan 

dalam variabel disposisi adalah kecenderungan perilaku atau 

karakteristik sikap dari pelaksana kebijakan seperti yang dijelaskan 

oleh Edward III dalam Widodo (2010)12. 

Diantara cara yang mudah untuk menjelaskan kondisi yang 

diinginkan dalam pelaksanaan disposisi ialah dengan memahami 

quote dari seorang kritikus film yaitu Pauline Kael yang 

menyebutkan “Where there is a will, there is a way”. Faktor kemauan 

dari pelaksana untuk melaksanakan kebijakan akan membuka jalan 

pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan pembuat kebijakan. 

Sejalan dengan pandangan tersebut, van Mater dan van Horn 

(1975) menyatakan bahwa sikap penerimaan atau penolakan 

pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah 

implementasi kebijakan. Hal senada juga disampaikan Akib (2010) 

yang menggunakan pendekatan kepatuhan bawahan atau pelaksana 

kebijakan terhadap atasan atau pembuat kebijakan. Hal ini 

disebabkan, kebanyakan kebijakan diformulasikan secara top down 

dimana substansi dari sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh 

pembuat kebijakan dapat dinilai oleh para pelaksana belum 

menyentuh kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang mereka 

hadapi di lapangan. 

Dengan demikian secara garis besar dapat dipahami bahwa 

variabel disposisi mengharapkan timbulnya kesamaan sikap antara 

pelaksana dan pembuat kebijakan dalam mengimplementasi suatu 

kebijakan. Dengan kata lain, tidak bisa masing-masing pihak, baik 

pelaksana maupun pembuat kebijakan berbeda sikap, dimana yang 

 
12  Pernyataan ini dikutip oleh Widodo dari buku George C Edward III yang 

berjudul Implementing Public Policy diterbitkan Congressional Quarterly Press, 
Washington. 
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satu bersikap positif sedangkan yang lain bersikap negatif atau tidak 

adanya keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, 

begitujuga sebaliknya. 

Dimensi lain yang dapat dijadikan penilaian atas efektivitas 

implementasi kebijakan pada variabel disposisi adalah dimensi 

pengangkatan birokrasi dan insentif (Edward III dalam Agustino, 

2017). Pengangkatan birokrasi dimaknai sebagai proses pemilihan 

personel pelaksana yang diharapkan memiliki dedikasi dalam 

melaksanakan kebijakan dan mengedepankan kepentingan umum. 

Birokrasi dipahami sebagai satu kesatuan pemerintah daerah yaitu 

setiap Kepala Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah. 

Sedangkan yang dimaksud Insentif adalah salah satu teknik 

mengatasi dan meningkatkan sikap positif pelaksana kebijakan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dari suatu kebijakan. 

Walaupun menurut Rahadian (2010) terdapat beberapa kelemahan 

dalam penggunaan insentif untuk meningkatkan sikap positif 

pelaksana kebijakan yang dalam hal ini adalah aparatur pemerintah 

daerah, dimana diantara contoh praktisnya di Indonesia, insentif bagi 

aparatur pemerintah yang diwujudkan dengan kenaikan gaji, 

peruntukkannya tidak spesifik kepada personal aparatur itu sendiri 

yang memiliki sikap positif atas sebuah kebijakan, namun 

peningkatan gaji tersebut berlaku umum untuk seluruh aparatur 

pemerintahan. Begitujuga insentif dalam bentuk kenaikan gaji pada 

kenyataannya sering terbentur pada keadaan yang 

mempertimbangkan kemampuan keuangan negara/daerah. Dengan 

kata lain, belum ada insentif yang khusus diberikan pada aparatur 

yang bersifat personal atas sikap positif yang dimilikinya terhadap 

suatu kebijakan. 

Dalam prakteknya di Indonesia, pemberian insentif dari 

Pemerintah Pusat ke daerah telah diwujudkan melalui belanja Dana 

Insentif Daerah (DID) yang berdasarkan UU No. 20 tahun 2019 

tentang APBN Tahun 2020 diartikan sebagai bagian belanja TKDD 
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yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan 

kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan 

penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di 

bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, 

pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. 

Diawal penetapan kebijakan pengalokasian DTU untuk 

infrastruktur daerah pada TA 2017 sampai dengan TA 2019, insentif 

belum menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat sebagai variabel 

pendorong dalam usaha meningkatkan komitmen dan semangat 

Daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Namun seiring 

penguatan program percepatan infrastruktur daerah dan 

diharapkan terjadinya peningkatan secara signifikan jumlah Daerah 

dalam kepatuhan pengalokasian beserta pelaporannya di TA 2020, 

maka Kementerian Keuangan melalui PMK No.141 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, pada pasal 9 ayat (2) dan 

ayat (3), menjadikan pemenuhan mandatory spending (belanja 

pendidikan, belanja kesehatan, Alokasi Dana Desa, dan belanja 

infrastruktur) sebagai kriteria yang dipertimbangkan dalam 

pengalokasian DID. Dengan kata lain, DID telah menjadi reward bagi 

pemerintah daerah ketika telah memenuhi kewajiban pengalokasian 

infrastruktur dari DTU sesuai yang di-mandatory-kan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam perhitungan alokasi DID, 

insentif dalam pemenuhan mandatory spending masuk pada kategori 

kinerja, seperti dijelaskan pada bagan berikut: 
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Penilaian atas Variabel Disposisi 

Pelaksana kebijakan DTU untuk belanja infrastruktur daerah 

adalah Pemerintah Daerah. Apabila dinilai pada variabel Disposisi, 

maka titik tekan keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah 

sikap kemauan pemerintah daerah dalam menjalankannya, bukan 

sekedar mengetahui apa yang harus dilakukan. Dengan kata lain, 

sikap positif pemerintah daerah memiliki peran penting dalam 

mencapai efektivitas implementasi kebijakan dan keberhasilan dari 

tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, sikap negatif atau 

penolakan pemerintah daerah dapat menimbulkan hambatan serius 

dalam implementasi kebijakan tersebut. 

Ditinjau dari kebijakan pengalokasian DTU untuk belanja 

infrastruktur, maka paling tidak terdapat dua sikap yang diharapkan 

untuk dilakukan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan, 

yaitu kemauan untuk mengalokasikan (paling sedikit 25%) dan 

Gambar 4. Indikator Perhitungan Dana Insentif Daerah 

Dana Insentif Daerah

Kategori Utama

Opini WTP 
oleh BPK RI

Tepat waktu 
Perda APBD

E-Government

Ketersediaan 
PTSP

Kategori Kinerja

Kesehatan Fiskal 
dan Pengelolaan 

Keuangan Daerah

Kepatuhan 
Mandatory 
Spending

Pelayanan Dasar 
Publik Bidang

Pendidikan

Pelayanan Dasar 
Publik Bidang 

Kesehatan

Pelayanan Dasar 
Publik Bidang 
Infrastruktur

Pelayanan Umum 
Pemerintahan

Kesejahteraan 
Masyarakat

Peningkatan 
Investasi

Peningkatan 
Ekspor

Pengelolaan 
Sampah

Sumber: PMK Nomor 141/PMK.07/2019, diolah 
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kemauan untuk melaporkan tepat waktu (paling lambat tanggal 31 

Januari tahun berjalan). Dua karakteristik sikap yang diharapkan 

tersebut dapat dinilai sebagai sebuah himbauan, karena sifat dasar 

dari belanja DTU Pemerintah Pusat tergolong sebagai penerimaan 

block grant dimana pelaksanaannya menjadi keleluasaan 

Pemerintah Daerah.  

Dalam penjelasan lain, Shah (2006) menyebutkan 2 (dua) jenis 

transfer antar level pemerintahan di Indonesia, yaitu General Purpose 

Transfer (GPT) seperti DAU yang penggunaan menjadi kekuasaan 

penuh level pemerintahan dibawah pemerintah pusat dan kedua 

adalah Specific Purpose Transfer (SPT) seperti DAK. Perlu diketahui 

bahwa dana berjenis block grant atau GPT ini merupakan ujung 

tombak pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, dimana 

terdapat delegasi kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah untuk penggunaan dana yang bersumber dari 

transfer pusat. Senada dengan itu Tobing dan Brodjonegoro (2014) 

menyebutkan bahwa DAU merupakan jenis transfer dari pusat yang 

paling penting dan dalam penggunaannya Pemerintah diberikan 

kewenangan penuh. 

Dengan demikian, menjadi hal yang menarik untuk dinilai 

tentang sikap pemerintah daerah atas kebijakan ini, dimana 

penyikapan daerah memiliki kedudukan strategis dalam 

keberhasilan dan efektifnya sebuah implementasi kebijakan yang 

memiliki ruh desentralisasi tersebut. Terlebih lagi, karena DAU 

merupakan sumber dana terbesar dalam kebijakan DTU untuk 

infrastruktur yang dapat diharapkan menjadi pendorong dalam 

upaya mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur antar 

daerah maupun secara vertikal antara pusat dan daerah. 

1. Kepatuhan dalam pengalokasian  

Pada saat awal kebijakan ini ditetapkan dengan UU No.18 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2017, tercatat hanya sebanyak 230 (42,44%) pemerintah 

daerah yang mematuhi aturan pengalokasian DTU paling sedikit 25% 
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untuk belanja infrastruktur daerah. Apabila dikelompokkan pada 

tingkat pemerintahan daerah, maka persentase kepatuhan terendah 

ada di pemerintahan kabupaten yang hanya mencapai 168 dari 415 

kabupaten (40,48%), dimana daerah yang memiliki persentase 

terendah pengalokasiannya sebesar 0,22%. 

Sedangkan untuk dua tahun berikutnya, pemerintahan 

kabupaten masih menjadi pemerintah daerah yang memiliki 

persentase kepatuhan terendah dalam pengalokasiannya dengan 

nilai masing-masing di TA 2018 sebesar 42,65% (177 kabupaten) 

dimana daerah dengan nilai terendah pengalokasian sebesar 0,1% 

dan di TA 2019 nilai kepatuhan sebesar 63,13% (262 kabupaten) 

dimana daerah memiliki nilai terendah pengalokasian yaitu 0,28%. 

Rincian perkembangan tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam 

pengalokasian DTU tersebut sejak tahun anggaran 2017 sampai 

dengan tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3. Kepatuhan Pengalokasian DTU untuk  

Belanja Infrastruktur Daerah tahun 2017 - 2019 

Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah 

Tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat peningkatan 

persentase kepatuhan Daerah setiap tahun anggaran sejak tahun 

2017 sampai tahun 2019 dengan peningkatan persentase yang 

bervariasi antara pemerintahan provinsi dan kab/kota dengan 

lonjakan kepatuhan terjadi ditahun 2019 mencapai 353 daerah 

(65,13%). Tren peningkatan persentase kepatuhan pengalokasian ini 

merupakan harapan Pemerintah Pusat selaku pembuat kebijakan 

dan sekaligus menunjukkan sikap positif Pemerintah Daerah selaku 

pelaksana kebijakan untuk mematuhinya, dalam rangka mendukung 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

 Sesuai
Tidak 

Sesuai
%  Sesuai

Tidak 

Sesuai
%  Sesuai

Tidak 

Sesuai
%

Provinsi 20 14 58.82% 21 13 61.76% 29 5 85.29%

Kota 42 51 45.16% 55 38 59.14% 62 31 66.67%

Kabupaten 168 247 40.48% 177 238 42.65% 262 153 63.13%

Total 230 312 42.44% 253 289 46.68% 353 189 65.13%

Pemerintah 

Daerah

2017 2018 2019
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Sikap positif pelaksana kebijakan tersebut, menunjukkan para 

birokrat daerah tidak hanya memiliki kemampuan, namun juga 

memiliki kemauan dan kesiapan melaksanakan kewajiban yang 

diamanahkan oleh aturan atas kebijakan tersebut. Sikap ini juga 

dinyatakan secara jelas oleh beberapa orang dari aparatur 

pemerintah daerah (sampel kajian) yang mengakui bahwa kebijakan 

ini dapat mengarahkan percepatan pembangunan infrastruktur 

sesuai dengan program prioritas pembangunan dalam meningkatkan 

layanan publik di daerah.  

2. Kepatuhan dalam pelaporan pengalokasian 

Di sisi lain, keterlambatan Pemerintah Daerah atau tidak sama 

sekali melaporkan pengalokasian DTU untuk belanja infrastruktur, 

dapat dinilai sebagai sikap negatif atau ketidakpatuhan. Perihal 

kewajiban untuk menyampaikan laporan tersebut diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa yang dikeluarkan disetiap tahun anggaran, 

dimana Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan belanja 

infrastruktur yang bersumber dari DTU paling lambat tanggal 31 

Januari, sekaligus menjadi syarat penyaluran DAU bulan Maret atau 

DBH Triwulan I. Sedangkan untuk melihat sejauhmana tingkat 

kepatuhan pelaporan oleh pemerintah daerah dapat dilihat pada 

publikasi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan disetiap bulan 

Maret tahun berjalan mengenai daftar daerah yang dikenakan Sanksi 

Penundaan DAU atas Penyampaian Laporan Belanja Infrastruktur 

yang Pendanaannya Bersumber dari Dana Transfer Umum.  

Meskipun Kementerian Keuangan telah merilis daftar daerah 

yang terkena sanksi penundaan DAU, namun penerapan sanksi yang 

diberikan, dinilai belum efektif untuk melahirkan sikap kepatuhan 

secara maksimal atas aturan kebijakan tersebut. Disebabkan, 

penetapan sanksi yang diberikan hanya terbatas pada sikap 

ketidakpatuhan dalam kewajiban waktu pelaporan. Sedangkan 

sanksi bagi daerah yang tidak memenuhi syarat pengalokasian 

minimal 25% dari DTU atau daerah yang sama sekali tidak 
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melaporkan pengalokasiannya belum terdapat pengaturannya. 

Padahal diketahui, berdasarkan daftar rekapitulasi daerah mengenai 

Pemenuhan Belanja Mandatori yang dikeluarkan Kemenkeu untuk 

setiap tahun anggaran sejak TA 2017 sampai dengan 2019, terdapat 

Daerah yang tidak menyampaikan laporan pengalokasian tersebut, 

yang ditunjukkan pada angka nol rupiah untuk daerah tersebut. 

Begitujuga sebaliknya, aturan tentang kebijakan ini belum 

mengakomodir pemberian insentif yang dapat menjadi daya ungkit 

bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja infrastruktur 

dengan persentase yang maksimal. 

Selain itu, kondisi yang tergambar di atas juga menunjukkan 

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengalokasian DTU 

untuk belanja infrastruktur daerah, sangat bergantung kepada 

penyikapan kepatuhan pemerintah daerah. Begitujuga kondisi 

sebaliknya, bahwa ketidakefektifan maupun hambatan pelaksanaan 

kebijakan akan terjadi pada penyikapan pemerintah daerah melalui 

hak diskresinya untuk mengacuhkan, menunda, dan mungkin 

melakukan penghambatan terhadap kebijakan yang ada, 

sebagaimana disebut Edward III sebagai “Zone of Difference” (Zona 

Ketidakacuhan).  

Berdasarkan berbagai uraian dan pembahasan variabel Disposisi 

di atas, maka dapat dinilai bahwa pada dasarnya pemerintah daerah 

sebagai pelaksana kebijakan memiliki sikap yang menunjukkan 

kesiapan dan kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan 

pengalokasian DTU untuk belanja infrastruktur daerah. Hal ini 

ditunjukkan dari tren positif kepatuhan pengalokasian dan 

sedikitnya daerah yang mendapatkan sanksi penundaan DAU 

dikarenakan tidak menyampaikan laporan pengalokasian secara 

tepat waktu. 

Meskipun demikian, Pemerintah Pusat selaku pembuat kebijakan 

harus terus berupaya mengarahkan agar seluruh Pemerintah Daerah 

berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhannya dalam 

memaksimalkan pelaksanaan kebijakan ini. Sehingga tingkat 
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kepatuhan pemerintah daerah mencapai angka 100% ditahun 

anggaran 2020 yang sebelumnya ditahun 2019 baru mencapai 

65,13%. Salah satu langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat 

adalah melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang 

dapat memenuhi mandatory spending berupa pengalokasian DTU 

untuk infrastruktur daerah tersebut. 
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Sumber Daya Kebijakan & Dimensinya 

Dalam mencapai efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan, 

dukungan sumber daya memiliki peran yang sangat penting. Sumber 

daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia (SDM), sumber 

daya informasi, sumber daya kewenangan, dan sumber daya fasilitas 

(Edward III dalam Agustino, 2017). 

Apabila ditinjau dari dukungan SDM, maka kondisi yang 

diharapkan dalam efektivitas implementasi kebijakan bukan hanya 

ketersediaan SDM, namun harus disertai dengan SDM berkualitas 

sesuai pekerjaan yang dipersyaratkan pada satu kebijakan. 

Ketersediaan yang dimaksud adalah jumlah SDM yang cukup sesuai 

kapasitas pekerjaan dan beban tanggung jawab yang diberikan. 

Sedangkan kualitas SDM meliputi jenjang pendidikan, level 

keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi sesuai 

bidangnya. 

Kondisi tersebut menjadi penting karena SDM yang tidak 

memiliki kompetensi dan kapabilitas memadai, akan menghasilkan 

pelaksanaan kebijakan yang tidak efektif, sebagaimana pernyataan 

Edward III dalam Widodo (2010) berikut ini: 

Pengalaman nyata beberapa negara yang diamati berdasarkan 

studi Waterston (1969) menyimpulkan bahwa keterbatasan dalam 

melaksanakan pembangunan bukanlah semata-mata kurangnya 

pendanaan, melainkan disebabkan oleh ketidakmampuan 

administratif yang dimiliki pelaksana pemerintahan dalam 

merencanakan program dan menjalankan fungsi organisasi.  

Sumber daya pendukung kedua adalah sumber daya informasi. 

Berdasarkan teori Edward III, informasi terbagi menjadi dua bentuk. 

 No matter how clear and consistent implementation order 

are and no matter accurately they are transmitted, if personnel 

responsible for carrying out policies lack the resources to do an 

effective job, implementing will not effective” 
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Pertama, informasi mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan., 

dimana informasi ini sangat penting diketahui bagi para pelaksana 

kebijakan, terutama untuk suatu kebijakan yang baru. Kurangnya 

pengetahuan atas informasi tentang tata cara pelaksanaan kebijakan 

atau ketidakjelasan perintah dari pembuat kebijakan 

berkonsekuensi pelaksanaan kebijakan tidak berjalan efektif dan 

efisien. Sedangkan sumber daya informasi kedua adalah informasi 

data kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap peraturan atau 

regulasi yang berlaku. Tersedianya data kepatuhan ini dapat 

dijadikan sebagai alat monitoring maupun evaluasi bagi pembuat 

maupun pelaksana kebijakan atas implementasi kebijakan. Selain itu, 

dapat dijadikan dasar untuk menyusun langkah-langkah perbaikan 

atas kebijakan tersebut di masa yang akan datang. 

Sumber daya lainnya dalam menilai efektivitas sebuah 

implementasi kebijakan adalah sumber daya kewenangan. 

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana 

dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan berupa kewenangan 

untuk menentukan bagaimana program dilakukan dan kewenangan 

untuk membelanjakan/mengatur keuangan serta kewenangan 

lainnya. Khusus untuk kebijakan yang dihasilkan dari unsur 

pemerintahan, sangat diwajibkan untuk bertumpu pada kewenangan 

yang sah, sebagai kekuatan legitimasi para pelaksana kebijakan di 

mata publik.  

Sumber daya keempat untuk efektivitas implementasi kebijakan 

adalah sumber daya fasilitas yaitu sarana dan prasarana pendukung 

fisik yang digunakan untuk menunjang keberhasilan dan 

memudahkan implementasi kebijakan. Meskipun pelaksana 

kebijakan telah memiliki SDM, informasi, dan wewenang yang cukup, 

namun tanpa fasilitas yang memadai, maka potensi kegagalan 

implementasi kebijakan tersebut bisa saja terjadi, sebagaimana 

Edward III dalam Widodo (2010) dengan pernyataannya: 
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Penilaian atas Variabel Sumber Daya 

Beberapa faktor yang menjadi unsur penilaian atas efektivitas 

implementasi kebijakan pada masing-masing variabel akan saling 

bersinggungan. Sehingga dalam pembahasannya dimungkinkan 

terjadi pengulangan, meskipun titik tekan pada substansi yang dinilai 

berbeda. Hal ini dapat ditunjukkan pada penilaian variabel sumber 

daya informasi dari sisi data kepatuhan pelaksana kebijakan 

terhadap peraturan atau regulasi. Penilaian lebih rinci untuk dimensi 

ini telah dijelaskan pada bab pembahasan implementasi kebijakan 

tinjauan variabel disposisi.  

Meskipun demikian, dapat diuraikan secara ringkas dalam 

pembahasan ini, bahwa kepatuhan Pemerintah Daerah sebagai 

pelaksana kebijakan dalam memenuhi kewajiban pengalokasian DTU 

untuk belanja infrastruktur dinilai sudah cukup baik. Akan tetapi 

masih perlu mendapat perhatian atas akurasi terhadap nilai nominal 

pengalokasian yang dilaporkan.  

 Beberapa informasi yang disajikan Pemerintah Daerah dalam 

Laporan Penggunaan Alokasi DTU infrastruktur tidak dapat 

mencerminkan nilai DTU untuk infrastruktur yang sesungguhnya. 

Kecurigaan ini didasari pada data Direktorat Evaluasi dan Sistem 

Informasi Kementerian Keuangan terkait laporan belanja 

infrastruktur dari DTU yang menyajikan informasi bahwa terdapat 

daerah yang pengalokasian DTU untuk belanja infrastrukturnya 

 “Physical facilities may also be critical resources in 

implementation. An implementor may have sufficient staff, may 

understand what he supposed to do, may have authority to exercise 

his task, but without the necessary building, equipment, supplies 

and even green space implementation will not succeed” 
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ditahun 2019 mencapai 90% sampai dengan 99%. Keadaan ini 

dimungkinkan terjadi yang disebabkan banyak pemerintah daerah 

belum menerapkan tata cara labelling pada setiap belanja program 

pembangunan infrastruktur, sehingga nilai alokasi belanja 

infrastruktur yang dilaporkan bersumber dari DTU bercampur 

dengan sumber belanja infrastruktur yang lain.  

Fakta di lapangan hasil pendalaman di beberapa Pemerintah 

Daerah juga menunjukkan terdapat perbedaan mekanisme dan 

formulasi penetapan besaran DTU yang diperhitungkan oleh masing-

masing daerah terhadap pengalokasian belanja infrastruktur. Seperti 

yang terjadi pada salah satu daerah dimana penetapan besaran DTU 

yang diperhitungkan dilakukan setelah dikurangi DBH earmarked 

(memang sesuai aturan) dan alokasi belanja pegawai daerah (bukan 

menjadi variabel pengurang). Bila mekanisme ini dilakukan, maka 

persentase belanja infrastruktur yang dialokasikan menjadi lebih 

besar. 

Lebih jelasnya, berikut ini disajikan format data hasil rekapitulasi 

Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi (DESI) Kementerian 

Keuangan dari pengalokasian DTU yang disampaikan oleh 

Pemerintah Daerah dan cara penetapan DTU yang diperhitungkan 

sesuai PMK. 

• Format Data Rekap oleh Direktorat Evaluasi dan Sistem 

Informasi Kementerian Keuangan 

 

DTU yang 

diperhitungkan

Belanja 

Infrastruktur
Persentase

TAHUN
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• Format Perhitungan DTU yang diperhitungkan berdasarkan 

Surat Edaran Menkeu No. S-681 Tahun 2018 

Perbedaan mekanisme dan formulasi penetapan besaran DTU 

disebabkan tidak dilakukannya check and balance sebagai langkah 

verifikasi terkait akurasi angka yang dilaporkan daerah dengan yang 

direkapitulasi oleh Pusat. Hal ini mengakibatkan adanya 

ketidakseragaman pelaporan data dan memperlihatkan terjadi 

permasalahan koordinasi serta komunikasi antara Pusat dan Daerah. 

Ketidakuratan nilai pengalokasian ini, dapat menimbulkan 

kesulitan dalam mengukur outcome yang telah dicapai dari 

penggunaan DTU tersebut. Begitujuga kondisi lainnya menjelaskan 

bahwa sejak kebijakan ini ditetapkan tahun 2016 sampai dengan saat 

ini (TA 2019), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memiliki 

mekanisme dan melakukan evaluasi atas validitas data pada laporan 

yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Bahkan Kementerian 

Keuangan belum pernah melakukan monitoring secara langsung ke 

Pemerintah Daerah atas infrastruktur yang telah dibangun oleh 

Pemerintah Daerah dari Dana Transfer Umum. Sehingga, pemenuhan 

pengalokasian belanja infrastruktur dari Dana Transfer Umum 

belum dapat terukur ketepatan penggunaannya. 

Terkait penilaian ketersediaan informasi tata cara pelaksanaan 

atas kebijakan DTU-Belanja Infrastruktur ini, dapat disimpulkan 

bahwa Pemerintah Pusat belum mengeluarkan petunjuk teknis 
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(juknis) terkait pembangunan infrastruktur daerah yang dananya 

bersumber dari DTU, khususnya informasi mengenai jenis-jenis 

infrastruktur pelayanan publik dan ekonomi yang dapat dibangun 

oleh Daerah. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Pusat 

menggolongkan belanja DTU ini menjadi kewenangan penuh 

pemerintah daerah dalam pengelolaannya (block grant), sehingga 

teknis pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada Daerah dan 

menjadi keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam pemanfaatannya 

sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Sedangkan Pusat 

hanya mengeluarkan pedoman umum mengenai pelaksanaan 

penggunaan DTU untuk belanja infrastruktur (direncanakan mulai 

tahun 2020). 

Namun demikian, permasalahan yang timbul di daerah adalah 

terjadinya perbedaan persepsi antardaerah dalam membangun 

infrastruktur layanan publik yang notabene akan disesuaikan 

dengan prioritas daerah masing-masing. Dengan demikian, 

pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di daerah 

berpotensi tidak tepat dan tidak sesuai dengan sasaran yang dituju 

oleh Pemerintah Pusat sebagaimana termaktub di dalam tujuan 

kebijakan DTU itu sendiri. Selain itu, terdapat juga permasalahan atas 

ketersediaan data pengalokasian DTU untuk Belanja Infrastruktur 

Daerah untuk tahun anggaran 2016. Padahal kebijakan tersebut telah 

ditetapkan pada tahun 2016 sebagaimana telah dikeluarkannya PMK 

Nomor 48 tahun 2016. 

Berdasarkan penilaian faktor lainnya dari variabel sumber daya 

ini dapat dilihat pada faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Dari segi 

jumlah (kuantitas) SDM pelaksana kebijakan, dalam hal ini adalah 

Pegawai Negeri Sipil seluruh daerah di Indonesia dinilai sangat 

mencukupi dengan jumlah mencapai 4.373.349 orang yang tersebar 

pada 34 Provinsi (Tahun 2016). Namun, dilihat pada sisi persebaran, 

maka jumlah PNS tersebut belum merata dimana jumlahnya masih 

didominasi berada di Pulau Jawa yang mencapai 40,8% atau 

sebanyak 1.783.748 orang. Sedangkan, jumlah yang terendah PNS-
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nya berada di Pulau Maluku dan Papua yang hanya mencapai 5,97% 

atau sebanyak 261.498 orang. 

Apabila dilihat kualitas SDM dengan latar belakang jenjang 

pendidikan, maka dapat dinilai bahwa kualitas birokrat pelaksana 

kebijakan sudah baik dan dianggap mampu untuk 

mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat. Data untuk 

tahun 2016, diketahui bahwa PNS yang berpendidikan D1 hingga S3 

mencapai sebanyak 3.179.604 orang (73%), sedangkan sisanya 

berpendidikan SD hingga SMA sebanyak 1.194.745 orang (27%). 

Dengan demikian, kuantitas maupun kualitas birokrasi yang 

dimiliki masing-masing daerah dapat dinilai mampu dan siap untuk 

melaksanakan kebijakan pengalokasian DTU untuk belanja 

infrastruktur daerah. Kesiapan SDM dalam implementasi kebijakan 

tersebut tercermin dari ketepatan waktu pelaporan yang 

disampaikan kepada Kementerian Keuangan sejak tahun 2017 

sampai dengan tahun 2019. Begitujuga fakta lapangan dari 

pendalaman ke beberapa pemerintah daerah menunjukkan bahwa 

Pemerintah Daerah tidak mengalami kendala dari sisi SDM, baik 

kuantitas maupun kualitas dengan kemampuan penatausaha 

keuangan yang memiliki rata-rata berpendidikan minimal sarjana. 

Penilaian berikutnya adalah pada sumber daya kewenangan. 

Dalam hal ini, penetapan kebijakan DTU untuk belanja infrastruktur 

daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan 

fasilitas pelayanan publik dan ekonomi, digolongkan sebagai 

mandatory spending. Maknanya adalah sebagai belanja atau 

pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang (tercatat 

saat ini pada UU APBN sejak TA 2017 sampai dengan TA 2020), 

sehingga pengalokasiannya sebesar 25% menjadi wajib. Namun 

demikian pengaturan penggunaan dan teknis pelaksanaannya 

menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah sebagaimana 

mekanisme desentralisasi, terutama desentralisasi fiskal yang telah 

ditetapkan berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Meskipun pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut masih 
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sebatas pada desentralisasi belanja (expenditure) dimana 

kewenangan belanja dan peruntukkannya menjadi hak pemerintah 

daerah. 

Berdasarkan pengaturan kewenangan atas kebijakan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat inkonsisten pengakuan 

kewenangan. Pada satu sisi diberikan keleluasaan pemerintah 

daerah dalam penggunaannya dimana sifat dasar DTU adalah block 

grant, namun disisi lain kebijakan ini menjadi mandatory spending 

yang tujuan dan sasarannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

melalui UU APBN. Bahkan penetapan sanksi pun diatur oleh 

Pemerintah Pusat, meskipun masih terbatas pada kepatuhan waktu 

pelaporan pengalokasian. Dengan kata lain, mandat yang 

mengarahkan penggunaan DTU untuk belanja infrastruktur disertai 

pemberian sanksi bagi daerah yang tidak taat dalam melaksanakan 

kebijakan tersebut membuat kewenangan daerah menjadi terbatas. 

Terakhir sekali adalah penilaian pada sumber daya fasilitas 

untuk mendukung implementasi kebijakan. Fasilitas yang dimaksud 

dapat berupa gedung perkantoran, komputer, koneksi internet, 

format pelaporan, dan sarana fisik lainnya yang dapat digunakan 

dalam mendukung kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan 

dan pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Dalam 

hal ini, fakta lapangan menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak 

menghadapi hambatan dan kendala terkait dengan fasilitas fisik yang 

digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dengan 

kata lain, pelaksanaan kebijakan DTU untuk belanja infrastruktur 

telah didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai 

meskipun kelengkapan sarana dan prasarana di tiap-tiap daerah 

berbeda. 
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Birokrasi dan Dimensinya 

Birokrasi berasal dari istilah “Bureaucratie” (Perancis), pertama 

kali dipakai oleh Menteri Perdagangan Perancis dalam abad 18, 

untuk menunjukkan tindakan dalam pemerintahan (government in 

action). Birokrasi di Indonesia berasal dari kata bureaucracy (bahasa 

inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang 

memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih 

banyak orang berada di tingkat bawah dari pada tingkat atas, 

biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun 

militer. Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab 

kerjanya dideskripsikan dengan jelas dalam struktur organisasi. 

Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga 

cenderung kurang fleksibel.  

Namun dalam perkembangan ilmu pengetahuan istilah tersebut 

kemudian dipopulerkan oleh Max Weber (1911) dengan buah 

pikirannya yang terkenal yaitu “Ideal Type of Bureaucracy”. Menurut 

Liliweri (1997), bahwa Max Weber memperkenalkan karakteristik 

organisasi pemerintah atau yang disebut “birokrasi” selalu berciri: 

1. Sebuah organisasi selalu mempunyai struktur dan hierarki. 

2. Mempunyai hierarki kewenangan. 

3. Setiap karyawan mempunyai kewenangan khusus. 

4. Terdapat hubungan sosial. 

5. Terdapat jenjang karier. 

6. Terdapat peraturan yang jelas tentang tugas yang harus 

dilaksanakan. 

7. Pembagian tugas berdasarkan keahlian. 

Selanjutnya Friedrich (1963) dalam Sampara Lukman (2000)13 

mendefinisikan birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi yang 

ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan, dan tingkat kompetensi 

 
13 Dikutip oleh Sampara Lukman dari buku Carl J. Friedrich yang berjudul Man and 

His Government: An Empirical Theory of Politics diterbitkan McGraw-Hill, New 
York. 
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yang tinggi yang ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk 

mengisi peran tersebut. Michel Grozier dalam Riggs yang dikutip oleh 

Sampara Lukman (2000) membedakan birokrasi ke dalam tiga 

pengertian. Pertama, yang paling tradisional, adalah pemerintahan 

oleh sejumlah biro, yakni pemerintahan sejumlah departemen 

negara yang diisi oleh staf yang ditunjuk dan bukan dipilih, 

diorganisasikan secara hierarkis dan keberadaannya bergantung 

pada otoritas yang mutlak. Kekuasaan birokrasi dalam pengertian ini 

menggambarkan tentang berkuasanya hukum dan tatanan.  

Kedua, pengertian yang diidentifikasi Grozier sebagaimana 

dikemukakan Weber dan telah populer adalah rasionalisasi kegiatan 

kolektif. Ketiga, pengertian yang mengingatkan pada sisi buruk 

negara yang wujudnya berbentuk kelambanan, kelemahan, 

kerutinan, dan kerumitan prosedur yang secara terus-menerus 

mengecewakan karena peraturan birokratik. Kasus lemahnya 

birokrasi sudah lama dibahas habis, bahkan di negara yang pertama 

kali secara kolosal menjalankan birokrasinya Weber, yakni Amerika 

Serikat.  

Pada tahun 1992 David Osborne dan Ted Gaebler mengkritik 

peran birokrasi di Amerika dengan menuntutnya untuk melakukan 

“Reinventing Government” dengan menekankan pada sepuluh ciri 

pemerintahan baru yang kewirausahaan (enterpreneur), yaitu, 

adanya kompetisi; adanya wewenang kepada masyarakat untuk 

mengontrol birokrasi; berorientasi kepada hasil dan bukan kepada 

masukan; digerakkan oleh misi dan bukan oleh ketentuan dan 

peraturan; klien sebagai kostumer; lebih cenderung mencegah dari 

pada mengobati setelah muncul; tidak hanya membelanjakan uang 

tetapi juga mencari uang; mendesentralisasi wewenang dengan 

mengedepankan pola yang partisipatif; menyukai mekanisme pasar; 

dan menjadi katalisator dari proses yang ada di dalam masyarakat-

antarorganisasi dalam masyarakat (Osborne dan Gaebler, 1996).  

Bahkan, bukunya yang dirilis lima tahun kemudian oleh Gaebler 

dan Plastrik yang berjudul “Banishing Bureaucracy” yang 
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mengedepankan lima strategi untuk “Reinventing Government”, yaitu 

menentukan strategi inti (core strategy) melalui perumusan tujuan 

sistem dan organisasi pemerintah yang jelas, menyusun strategi 

konsekuensi yakni menentukan sistem insentif pemerintah, strategi 

pelanggan yakni memusatkan pada akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, strategi kontrol yakni menentukan kekuasaan 

pengambilan keputusan dalam sistem birokrasi, dan strategi budaya 

yakni menciptakan budaya kewirausahaan di dalam birokrasi 

pemerintahan (Osborne dan Plastrik, 2000).  

Walaupun ada perbedaan pendapat oleh para ahli, namun 

Nugroho (2003) mengatakan di masa depan, birokrasi tidak perlu 

dihapus, seperti usul para radikalis seperti Osborne, Gaebler, Plastrik 

(Reinventing Government dan Banishing Bureaucracy), menurut 

mereka karena birokrasi adalah satu-satunya teknik untuk 

menjalankan organisasi yang sangat besar, dimana setiap organisasi 

yang secara alamiah semakin besar pun akan cenderung menjadi 

birokratis. Penyebabnya, pada organisasi yang teramat besar, maka 

sebuah cara pada akhirnya mengalahkan tujuan, karena begitu 

banyak ornamen di dalam organisasi yang harus dikelola dan 

dikendalikan. Birokrasi harus mampu melihat fakta terkini bahwa 

mereka perlu menyesuaikan diri “disini” dan “disana”.  

Melihat kondisi birokrasi seperti di atas, maka yang diperlukan 

oleh sebuah organisasi pemerintahan adalah penataan kembali 

manajemen yang mengacu pada lingkungan sekarang dan masa 

depan, yaitu lingkungan yang berubah dengan sangat cepat. Dengan 

kata lain, tepatnya organisasi yang harus mengelola perubahan atau 

organisasi yang harus dapat menyesuaikan dengan lingkungannya.  

Penataan kelembagaan sering diartikan sama dengan 

pengembangan atau penambahan struktur organisasi yang telah ada. 

Sejalan dengan itu, para Kepala Daerah selalu berusaha 

mengembangkan unit organisasi yang telah ada untuk mencapai 

tujuan organisasi. Anggapan seperti ini tampaknya perlu dikaji 

kembali karena penataan kelembagaan tidaklah selalu identik 
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dengan penambahan unit-unit baru. Penataan kelembagaan tidaklah 

selalu dapat diartikan penataan tugas dan fungsi yang ada tanpa 

penambahan unit baru bahkan apabila perlu unit-unit yang sudah 

ada tanpa penambahan unit baru bahkan apabila perlu unit-unit yang 

sudah tidak efektif dan efisien dapat dihapus. 

Struktur Birokrasi dan Dimensinya  

Setiap menyebut “birokrasi”, ingatan orang langsung tertuju 

kepada “pemerintah” secara keseluruhan mulai dari presiden hingga 

perangkat yang paling bawah. Para ahli sepakat bahwa birokrasi 

adalah suatu sistem. Sedangkan sistem merupakan suatu rangkaian 

dari prosedur-prosedur yang satu dengan lainnya saling 

berhubungan. Alur birokrasi dilaksanakan secara berjenjang. Oleh 

karena itu dalam birokrasi terbagi dalam sejumlah jabatan sesuai 

dengan kebutuhan organisasi.  

Dalam konteks di Indonesia, bagi Pemerintah Daerah, undang-

undang telah memberikan peluang sekaligus tantangan bagi daerah 

untuk menyelenggarakan birokrasi secara terdesentralisasi. 

Kebijakan tersebut juga pada dasarnya telah menunjukkan adanya 

tekad Pemerintah untuk memberdayakan Daerah dalam mengurus 

rumah tangganya sendiri serta mendorong tumbuh dan 

berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam 

pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.  

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam 

mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab 

adalah melakukan penataan struktur birokrasi atau struktur 

organisasi perangkat daerah sebagai akibat dari terjadinya 

perubahan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang 

berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi 

yang menjadi wadahnya.  

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, telah menetapkan bahwa 

dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu 

organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. 
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Hal ini sejalan dengan prinsip structure follows function yang menjadi 

dasar acuan dalam setiap proses pembentukan kelembagaan 

pemerintah. Dengan demikian, jenis dan besaran kelembagaan 

perangkat daerah yang ditetapkan akan terkait dengan seberapa 

besar urusan yang secara nyata ada di suatu daerah.  

Berkaitan dengan hal di atas, pemerintah berupaya menerapkan 

kebijakan penataan kelembagaan (restrukturisasi), baik di level 

kelembagaan pusat maupun kelembagaan daerah. Penataan 

kelembagaan lebih diarahkan pada upaya rightsizing yaitu upaya 

penyederhanaan birokrasi pemerintah, yakni mengembangkan 

organisasi yang lebih proporsional, dimana desain struktur 

organisasi (kelembagaan) disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan 

mengikuti strategi dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang 

telah ditetapkan.  

Jones (1991) mendefinisikan struktur organisasi sebagai “the 

formal system of rules and task and authority relationship that control 

how people cooperate and use resources to achieve the organization 

goals”. Definisi ini memperlihatkan esensi struktur organisasi 

berkaitan dengan cara bagaimana tugas dan orang dalam organisasi 

diatur dalam suatu jalinan kerja dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. Karena itu, Drucker dalam Robbins (1994) 

mendefinisikan bahwa “struktur adalah cara untuk mencapai tujuan 

dan sasaran dari sebuah organisasi”.  

Tujuan dibentuknya struktur menurut Jones (1991) adalah untuk 

“the principle purpose of organizational structure is one of control: to 

control the coordination of people’s action in pursuit of organizational 

goals and to control the means used to motivated people achieve these 

goals”. Dengan demikian, keberadaan struktur dalam organisasi, 

memang dimaksudkan untuk membantu pencapaian tujuan 

organisasi secara optimal.  

Berkaitan dengan konsep struktur organisasi, terdapat sejumlah 

konseptualisasi yang diajukan para ahli mengenai dimensi struktur 

organisasi. Robbins (1994) yang mengidentifikasi tiga dimensi 
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struktur organisasi yaitu: (1) kompleksitas, (2) formalisasi dan (3) 

sentralisasi. Sedangkan Liliweri (1997) merumuskan tiga dimensi 

struktur organisasi, yaitu (1) ukuran organisasi, (2) kompleksitas 

organisasi dan (3) formalisasi.  

Kompleksitas berhubungan dengan pertimbangan tingkat 

diferensiasi yang ada pada organisasi dalam hal ini birokrasi 

pemerintah daerah. Termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau 

tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam hierarki, serta 

sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis.  

Formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan di 

dalam organisasi itu distandarisasikan atau dibuat aturan-aturan 

tertulis. Formalisasi mengatur bagaimana perilaku pegawai dalam 

birokrasi agar memudahkan koordinasi untuk mencapai tujuan 

organisasi. Sentralisasi merujuk kepada tingkat dimana pengambilan 

keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal di dalam 

organisasi. Konsentrasi yang tinggi menyatakan adanya spesialisasi 

yang tinggi, sedangkan konsentrasi yang rendah menunjukkan 

adanya desentralisasi.  

Menurut Hatch (1997), kesulitan dalam mengukur tingkat 

sentralisasi adalah terletak pada beragamnya jenis keputusan di 

dalam organisasi itu sendiri. Artinya, suatu organisasi bisa bersifat 

sentralistis dalam satu hal, dan desentralistis dalam hal lain. Suatu 

organisasi umumnya bersifat desentralis (work-related decision), 

tetapi cenderung sentralistis berkenaan dengan keputusan-

keputusan strategis.  

Edward III (1984) menjadikan struktur birokrasi sebagai salah 

satu variabel yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 

implementasi kebijakan publik. Edward III dalam Agustino (2017) 

menyebutkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan 

mengetahui apa saja hal yang harus dilakukan, mempunyai keinginan 

untuk melakukan, dan didukung dengan berbagai sumber untuk 

melaksanakan suatu kebijakan, kelemahan dalam struktur birokrasi 

dapat membuat kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau 
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terealisasi. Banyak pihak dituntut untuk saling bekerjasama karena 

kebijakan yang bersifat kompleks. Jika struktur birokrasi menjadi 

tidak kondusif terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, hal tersebut 

dapat menjadi penghambat jalannya implementasi suatu kebijakan. 

Birokrasi harus dapat menjadi daya dukung bagi suatu kebijakan 

yang telah ditetapkan secara politik dengan jalan melakukan 

koordinasi dengan baik. 

Penilaian atas Variabel Struktur Birokrasi 

Menurut Edward III dalam Winarno (2002), terdapat dua 

karakteristik utama dalam birokrasi yaitu Standard Operational 

Precedure (SOP) dan fragmentasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa SOP 

ini merupakan suatu kebutuhan terkait kepastian waktu, sumber 

daya dan penyeragaman dalam organisasi.  

Namun Edward III dalam Widodo (2010) menjelaskan juga bahwa 

SOP juga dapat menjadi suatu hambatan bagi pelaksana kebijakan 

saat para pelaksana kebijakan membutuhkan cara-cara baru atau 

perubahan dalam implementasi suatu kebijakan. Sedangkan 

karakteristik kedua yaitu fragmentasi menurut Edward III dalam 

Winarno (2002) diartikan sebagai penyebaran tanggung jawab 

dalam suatu kebijakan. Dengan adanya penyebaran tanggung jawab 

ini, maka kuatnya fungsi koordinasi sangat diperlukan.  

Terkait dengan kebijakan DTU untuk belanja infrastruktur daerah 

diketahui bahwa kebijakan tersebut regulasinya hanya tertuang 

dalam UU APBN dan PMK. Belum ada aturan turunan yang dapat 

digunakan sebagai SOP bagi Pemerintah Daerah sebagai pelaksana 

dalam melaksanakan belanja infrastruktur. Regulasi yang ada hanya 

mengatur mengenai perhitungan tentang DTU yang diperhitungkan 

untuk infrastruktur dan format laporan belanja infrastruktur daerah 

yang sifatnya umum.  

Pemerintah selaku pembuat kebijakan tidak membuat aturan 

turunannya karena DTU yang sifatnya block grant atau dapat 

digunakan sesuai kebutuhan daerah, namun block grant tersebut 
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diarahkan sekurang-kurangnya 25% untuk belanja infrastruktur 

daerah. Dengan arahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah 

sebagai pelaksana kebijakan, maka dalam pelaksanaannya tentu 

memerlukan panduan teknis agar kegiatan yang terkait dengan 

kebijakan tersebut mempunyai dasar hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Kegiatan tersebut salah satunya adalah mengenai bagaimana 

menentukan belanja infrastruktur daerah yang memang langsung 

terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik 

dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, 

mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan 

pelayanan publik antardaerah sesuai dengan PMK dan UU APBN. 

Dengan belum adanya aturan turunan dari kebijakan tersebut yang 

dapat dijadikan sebagai SOP, membuat pelaksana dhi. Pemerintah 

Daerah dapat mengartikan sendiri atau masing-masing terkait 

dengan belanja infrastruktur daerah dan melaporkannya kepada 

Pemerintah Pusat. Perbedaan pandangan dari masing-masing daerah 

tersebut dapat menjadi penghambat bagi pembuat kebijakan untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif sehingga 

salah satu tujuan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan antar 

daerah juga sulit untuk tercapai, karena ketidakseragaman 

pelaporan belanja infrastruktur antar pemerintah daerah.  

Kebijakan DTU untuk Belanja Infrastruktur daerah melibatkan 

beberapa kementerian teknis serta seluruh pemerintah daerah di 

Indonesia baik pada level daerah provinsi maupun kab/kota. 

Sehingga jika dilihat dari karakteristik fragmentasi, maka kebijakan 

ini merupakan membutuhkan koordinasi yang besar dan panjang. 

Selain itu, diperlukan pengawasan yang ekstra dari pemerintah pusat 

karena kebijakan ini dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah, 

dalam rangka memastikan pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah 

telah sesuai aturan yang telah ditetapkan. Begitujuga memastikan 

pengawasan atas infrastruktur yang akan dan telah dibangun dapat 

mendekatkan kepada tujuan dari kebijakan tersebut.  
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Berdasarkan tinjauan lapangan dan wawancara dengan pelaksana 

kebijakan pada beberapa daerah, diketahui bahwa tidak terjadi 

permasalahan terkait kejelasan peran dan kewenangan pelaksana 

kebijakan dalam pelaksanaan DTU untuk belanja infrastruktur 

daerah dalam pelaksanaannya, secara umum struktur birokrasi 

dalam kebijakan ini diwujudkan dalam peran tiap-tiap pejabat dari 

pembuat kebijakan pada pemerintah pusat sampai dengan pelaksana 

kebijakan pada pemerintah daerah. Namun demikian, terungkap 

harapan dari Pemerintah Daerah agar dalam pelaksanaan kebijakan 

ini, dapat dibuatkan suatu peraturan turunan berupa Juknis atau 

Juklak untuk mengatur lebih rinci sebagai acuan pihak pelaksana. 

Maksud dari petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman bagi 

daerah dalam penggunaan DTU dari pemerintah pusat dimana 

mewajibkan pemda untuk mengalokasikan minimal 25 persen Dana 

Transfer Umum untuk pembangunan infrastruktur. Belanja 

infrastruktur yang dimaksud harus terkait dengan pengurangan 

kesenjangan layanan publik, pertumbuhan ekonomi, pengentasan 

kemiskinan, serta pengurangan pengangguran. Tujuan dari petunjuk 

teknis ini adalah untuk memberikan arahan teknis pelaksanaan DTU 

agar efektif dalam menunjang pembangunan di daerah. 
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Apabila dipahami dari berbagai pembahasan sebelumnya pada 

semua variabel penilaian efektivitas berdasarkan teori Edward III 

atas implementasi kebijakan pengalokasian DTU untuk belanja 

infrastruktur daerah, maka terdapat beberapa hal yang menjadi 

perhatian dan dapat ditempatkan sebagai saran perbaikan atas 

kebijakan tersebut, yaitu: 

• Untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan dari berbagai 

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah sudah selayaknya diikuti dengan penetapan 

pedoman pelaksanaan yang bersifat umum maupun teknis, 

terutama kebijakan pengalokasian DTU-belanja infrastruktur 

daerah dapat diklasifikasi sebagai kebijakan bersifat “block grant 

yang diarahkan”.  
Hal ini tentunya dapat memberikan kemudahan sekaligus 

kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan 

dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Selain itu, pedoman tersebut dapat berfungsi sebagai alat atau 

indikator penilaian keberhasilan sekaligus sebagai bahan 

evaluasi dan pengawasan terkait apakah kebijakan telah efektif 

dilaksanakan sesuai target dan tujuan yang diharapkan.  

• Munculnya ketidakseragaman data dalam pelaporan penetapan 

besaran DTU, lebih disebabkan karena tidak dilakukannya check 

and balance sebagai langkah verifikasi terkait akurasi angka yang 

dilaporkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. 

Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian agar segera 

diformulasikan mekanisme pelaporan dan verifikasi laporan oleh 

pemerintah pusat, sehingga data tersebut dapat digunakan dalam 

pengukuran efektivitas kebijakan yang ditinjau dari sikap dan 

tingkat kepatuhan serta pemahaman yang dimiliki Pemerintah 

Daerah sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. 

• Permasalahan terkait ketidakseragaman data dalam pelaporan 

penetapan besaran DTU menunjukkan adanya permasalahan 

koordinasi serta komunikasi antara Pusat dan Daerah. Oleh 
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karena itu, perlu sinergitas dan koordinasi yang kuat antara 

pemerintah daerah ditingkat provinsi maupun kab/kota dengan 

pemerintah pusat, sehingga kebijakan yang dilaksanakan dapat 

berjalan dengan baik dan mencapai tujuan sebagaimana yang 

diinginkan dari penetapan kebijakan DTU untuk belanja 

infrastruktur yaitu meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi 

kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan 

publik antar daerah. 

• Permasalahan dalam pendataan juga terjadi pada hasil 

penetapan angka Belanja Infrastruktur yang dilaporkan dimana 

angka tersebut belum dapat diyakini sebagai nilai belanja yang 

sejatinya merupakan alokasi belanja infrastruktur yang 

bersumber dari DTU. Hal ini dikarenakan belum terdapat 

labelling untuk program pembangunan infrastruktur yang dapat 

dilihat per sumber anggaran. Sehingga kemungkinan besar nilai 

alokasi yang dilaporkan merupakan total nilai belanja 

pembangunan infrastruktur daerah yang tergabung sumbernya 

dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersifat fisik ataupun 

bersumber dari Dana Otonomi Khusus untuk beberapa daerah 

tertentu. Dengan itu, penting untuk dilakukan labelisasi dan 

budget tagging kegiatan pembangunan infrastruktur 

berdasarkan masing-masing sumber penerimaan keuangan 

daerah untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi terhadap 

ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran serta sesuai outcome 

yang diharapkan. 

• Akurasi data dalam pelaporan sangat perlu mendapatkan 

perhatian dan tindak lanjut dari Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah dikarenakan dikhawatirkan hal ini dapat 

dimanfaatkan oleh birokrat daerah untuk meningkatkan 

pengaruh mereka dalam masyarakat. Hal tersebut juga 

diungkapkan oleh Filimon, Romer, Rosenthal (1982) bahwa 

dalam penggunaan Intergovernmental Grant khususnya jenis 

General Purpose Grant terdapat kekhawatiran bahwa birokrat 

cenderung memanfaatkan besarnya dana tersebut untuk 
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memperbesar kekuatan dan pengaruh mereka terhadap 

masyarakat sekitarnya.  
Hal ini menjadi berbahaya jika melihat fakta bahwa terdapat 

celah akurasi data pelaporan dalam proyek yang strategis dengan 

dana besar yaitu DTU untuk belanja infrastruktur, dalam hal ini 

Kepala Daerah bisa saja melaporkan penggunaan besar DTU 

untuk belanja infrastruktur daerah sebagai wujud sikap positif 

kepada Pemerintah Pusat dan juga kepedulian terhadap 

infrastruktur daerah kepada masyarakat, namun jika dilihat lebih 

detil maka tidak dapat diketahui berapakah dana belanja 

infrastruktur daerah yang memang senyatanya berasal dari DTU. 

• Penetapan alat ukur mengenai kontribusi atas kebijakan DTU-

Belanja Infrastruktur terhadap capaian dari tujuan yang 

ditetapkan dan optimalisasi pelaksanaan evaluasi dan 

pemeriksaan berkala oleh APIP daerah atas pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur yang didanai dari alokasi DTU sejak 

tahun pertama ditetapkan kebijakan yaitu tahun 2016 sampai 

dengan saat ini dan selanjutnya dimasa mendatang.  

• Selain itu, terkait dengan sanksi, maka pemerintah pusat juga 

perlu memperhatikan dan merumuskan sanksi yang lebih efektif 

untuk mendorong pemerintah daerah memiliki sikap kepatuhan 

yang tinggi sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain itu, 

penilaian atas efektivitas implementasi kebijakan sejatinya 

dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan oleh BPK RI 

terhadap aspek penatausahaan dan pertanggungjawaban dana 

DTU tersebut atas penggunaan belanja infrastruktur. Sehingga 

pemerintah pusat dan masyarakat luas mendapatkan gambaran 

apakah pemerintah daerah menggunakan dana tersebut tepat 

sasaran dan akuntabel
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GLOSARIUM 

1. Alokasi Dana Desa (ADD) 

Dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus. 

2. Ambigu 

Bermakna lebih dari satu atau bermakna ganda (sehingga 

kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, 

ketidakjelasan, dan sebagainya). 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Rencana Keuangan Tahunan yang disusun dan ditetapkan 

melalui Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah disertai 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

Rencana Keuangan Tahunan yang disusun dan ditetapkan 

melalui Undang-Undang oleh Pemerintah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia disertai persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia.   

5. Anomali 

Ketidaknormalan, penyimpangan dari normal, kelainan. 

6. Belanja Modal 

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan Aset Tetap dan/ atau 

asset lainnya atau menambah nilai Aset Tetap dan/ atau aset 

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi 

dan melebihi batas minimal kapitalisasi Aset Tetap/ aset lainnya 

yang ditetapkan Pemerintah. 

7. Belanja Negara 

Kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa.  
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8. Bias 

Simpangan (penyimpangan). 

9. Birokrasi 

Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah. 

10. Block grant 

Dana Transfer yang diberikan Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah memiliki 

keleluasaan untuk menggunakan dana tersebut. 

11. Check and balance 
Tatanan penyelenggaraan negara yang memberikan 

kewenangan antar cabang kekuasaan negara (legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif) untuk saling mengontrol dan 

menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaannya masing-masing 

guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang 

melanggar peraturan perundang-undangan. 

12. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana yang bersumber dari dalam APBN kepada daerah dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

13. Dana Alokasi Khusus (DAK)  

Dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

14. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) 

Dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional 

Dana Bagi Hasil. 

15. Dana Desa 

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa 

yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
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penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

16. Dana Insentif Daerah (DID) 

Bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN kepada 

daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan 

tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau 

pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan 

daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, 

dan kesejahteraan masyarakat. 

17. Dana Keistimewaan DIY (Dais DIY)  

Dana yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan urusan 

keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

18. Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) 

Dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan 

otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

19. Dana Transfer Umum (DTU) 

Dana yang bersumber dari dalam APBN kepada daerah dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. 

20. Dana Transfer Khusus (DTK) 

Dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
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21. Dana Bagi Hasil (DBH) earmarked 
Dana Bagi Hasil yang penggunaannya sudah ditentukan untuk 

mendanai pembangunan sektor tertentu sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

22. Desentralisasi 

Transfer (perpindahan) kewenangan dan tanggungjawab fungsi-

fungsi publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 

23. Desentralisasi Fiskal 

Pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah untuk mengatur urusan perekonomian daerah sesuai 

potensinya masing-masing. 

24. Distorsi 

Penyimpangan, pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan 

sebagainya. 

25. Fakta Empiris 

Fakta yang berkaitan dengan hasil observasi secara ilmiah. 

26. Hierarki 

Urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan). 

27. Insentif 

Tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan 

semangat kerja. 

28. Kesenjangan Fiskal 

Ketidakseimbangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskal. 

29. Keuangan Negara 

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, 

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

30. Kontradiktif 

Hal yang berlawanan (bertentangan). 
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31. Konseptualisasi 

Proses pengembangan dan mensaripatikan gagasan abstrak, 

gagasan tidak konkret ke dalam unsur-unsur yang manifest 

dalam bentuk perilaku dan ciri-ciri. 

32. Legitimasi 
Keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa 

pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud. 

33. Labelling 
Pemberian keterangan pada suatu output untuk mengetahui 

sumber pendanaan output tersebut. 

34. Mandatory spending 

Belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-

undang. 

35. Monitoring 
Suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu 

keadaan/kondisi untuk memperoleh informasi dari hasil 

pengamatan tersebut agar dapat dijadikan landasan 

pengambilan kebijakan selanjutnya. 

36. Organisasi Perangkat Daerah 

Suatu kesatuan unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

37. Otonomi Daerah 

Hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat daerah setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

  



80   | DTU Infrastruktur – Glosarium 
 

 

38. Otoritas  
Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam 

masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan 

fungsinya. 

39. Outcome 
Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari 

kegiatan-kegiatan suatu program. 

40. Pemerintah Pusat 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

41. Pemerintah Daerah 

Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah otonom. 

42. Pertumbuhan Ekonomi 

Sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang 

terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk 

menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka 

waktu tertentu.  

43. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan 

dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam 

periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu 

tahun. 

44. Produk Domestik Bruto (PDB) 
Nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu 

negara pada periode tertentu.  

45. Pendapatan Per Kapita 
Besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. 
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46. Petunjuk Teknis (Juknis) 
Pedoman yang berisi tata cara pelaksanaan suatu 

program/kegiatan. 

47. Rasionalisasi 

Proses, cara, perbuatan menjadikan bersifat rasional. 

48. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 
Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk 

jangka waktu lima tahun dan merupakan penjabaran dari visi 

misi dan program Presiden terpilih dengan berpedoman pada 

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 

selama 20 tahunan. 

49. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
Dokumen penjabaran dari RPJMN yang memuat rancangan 

kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya arah 

kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan,  rencana 

kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. 

50. Sumber Daya 
Suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur 

tertentu dalam kehidupan baik bersifat fisik dan juga non-fisik. 

51. Tingkat Pengangguran Terbuka 
Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan 

kerja. 

52. Top-down 

Proses pengambilan keputusan oleh pemerintah dan kemudian 

dikomunikasikan kepada rakyat. 

53. Transfer ke Daerah 

Bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan 

desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif 

Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 
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54. Transmisi 

Pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang 

kepada orang (benda) lain. 

55. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

Opini audit yang diberikan oleh BPK RI yang akan diterbitkan jika 

laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas 

dari salah saji material. 
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