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ABSTRACT 
 

 The main problem of this research was to analyze the local government 

response to the intergovernmental transfers. The main objective of this research was to 

get a deeper analytical results about the contribution of the intergovernmental transfers 

on the local own revenue, operating and capital expenditures in the case of district and 

municipality governments in Indonesia over the period of 1988-2003. 

 Using the simultaneous equation system, we concluded that the inter-

governmental transfers stimulate the increase of the local government expenditures 

larger than that of the local own revenue (flypaper effect). It seems that the dependency 

of local government onto the intergovernmental transfers will be worse. The local 

governments in the long run tend to use the external borrowing to finance the increase 

of their expenditures. Those results above suggest that the distribution of 

intergovernmental transfers among regions should consider the local tax effort, and the 

services minimum standard plays an important role to achieve the expenditures 

efficiency. 
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PENGANTAR 

 Transfer antarpemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua 

negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya (Fisher, 1996) dan bahkan sudah 

menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah 

(Nemec dan Wright, 1997). Tujuan utama implementasi transfer adalah untuk 

menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul lintas daerah, perbaikan sistem 

perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal, dan pemerataan fiskal antardaerah (Oates, 

1999).  

 Sayangnya, alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada 

umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan 

kemampuan pengumpulan pajak lokal (Naganathan dan Sivagnanam, 1999). Akibatnya, 

dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi 

dari pusat (Shah, 1994), bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih 

optimal (Oates, 1999). Keadaan tersebut juga ditemui pada kasus pemerintah daerah 

kota dan kabupaten di Indonesia. Data menunjukkan proporsi pendapatan asli daerah 

(PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 

persen.  

Pajak daerah dan retribusi daerah seyogyanya mampu membiayai belanja 

pemerintah daerah*). Perbedaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan 

perbedaan penerimaannya yang selanjutnya menghasilkan pula perbedaan belanjanya. 

Di sisi lain, perbedaan PAD antarpemerintah daerah tidak selalu merepresentasikan 

potensinya akibat persaingan pajak (tax competition) antardaerah. Demikian pula, 

perbedaan belanja antarpemerintah daerah tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil 

masyarakatnya akibat persaingan pengeluaran (expenditures competition). Dalam era 

perdagangan bebas, persaingan antarpemerintah daerah ini akan semakin kuat terutama 

dalam merebut peluang bisnis dalam dalam menarik investasi. 

 Dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam membiayai belanja 

pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi governansi 

                                                 
*)  Kondisi ini bukan berarti daerah harus mampu membiayai semua belanjanya dari PAD, karena 

bukan itu yang dimaksud dengan kemandirian keuangan daerah. Hal yang penting dalam konteks 
otonomi daerah adalah adanya sejumlah sumber penerimaan yang cukup signifikan bagi daerah 
untuk memanfaatkannya secara leluasa (Simanjuntak, 2001). 
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(governance) terhadap aliran transfer itu sendiri. Bukti-bukti empiris secara 

internasional menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer ternyata 

berhubungan negatif dengan hasil governansinya (Mello dan Barenstrein, 2001). Hal ini 

berarti pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang digali 

dari masyarakat sendiri daripada uang “hadiah” yang diterima dari pusat. 

 Fakta di atas memperlihatkan bahwa perilaku fiskal pemerintah daerah dalam 

merespon transfer dari pusat menjadi determinan penting dalam menunjang efektivitas 

kebijakan transfer. Analisis perilaku pemerintah dalam merespon transfer dari 

pemerintah pusat ini telah lama mendapat perhatian yang sangat besar dalam literatur 

Ekonomi Keuangan Daerah (misalnya: Tiebout, 1956; McGuire, 1973; Gramlich, 1977; 

Courant, Gramlich, dan Rubinfield, 1979; Inman, 1979; Oates, 1979, 1994, 1999; 

Schwallie, 1989; Hines dan Thaler, 1995; Fisher, 1996; Duncombe, 1996; dan Rosen, 

2002). Pada tataran empirik, kebanyakan studi pada bidang ini masih terfokus pada 

negara-negara maju, misalnya Gramlich dan Galper (1973), Logan, (1986), Stine, 

(1994), Turnbull (1992, 1998), Gamkhar dan Oates (1996), Becker (1996),  dan Bailey 

dan Connolly (1998).  

Di sisi lain bukti-bukti empiris khususnya untuk negara sedang berkembang 

masih sangat kurang. Beberapa studi di negara-negara yang baru mulai menerapkan 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah mulai dilakukan, misalnya oleh Slack 

dan Bird (1983) di Kolombia, Naganathan dan Sivagnanam (1999) di India, Gallagher 

(1999) di El Salvador, Gorodnichenko (2001) di Ukraina, Sagbas (2001) di Turki, 

Wantchekon dan Asadurian (2002) di Nigeria, Doessel dan Valadkhani (2002) di Fiji, 

Lima (2003) di Brazil, dan Alderete (2004) di Meksiko. Pada umumnya, mereka 

menggunakan pendekatan secara parsial sehingga generalisasi simpulannya menjadi 

kurang valid. 

Studi ini berupaya mengkaji pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah 

daerah kota dan kabupaten sebagai titik berat otonomi daerah. Beberapa penelitian di 

Indonesia tentang hal yang sama pernah dilakukan, misalnya oleh Uppal dan 

Suparmoko (1986), Bawazier (1988), Ahmad (1990), Hidayat dan Damayanti (1992), 

Wuryanto (1996), dan Raitu (2002). Studi ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya di 

Indonesia setidaknya dalam tiga hal. Pertama, studi ini mengklarifikasi keterkaitan 
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langsung antara penerimaan transfer dengan upaya pemerintah daerah dalam menggali 

PAD. Hal ini ditujukan agar transfer mampu menciptakan kinerja fiskal yang lebih baik 

dalam mengurangi ketidakseimbangan fiskal secara vertikal.  

 Kedua, dari sisi belanja adalah dengan mengamati sensitivitas belanja 

pemerintah daerah dalam merespon perolehan transfer. Hal ini merupakan prasyarat 

penting yang harus dikaji agar transfer yang didistribusikan mampu mengurangi 

ketidakseimbangan fiskal secara horizontal. Ketiga, kedua aspek tersebut di atas 

dirangkum ke dalam satu kerangka kerja dengan memperhatikan eksternalitas fiskal 

(budget spillover), baik sisi penerimaan dan belanja, yang muncul secara timbal balik 

antardaerah. Oleh karena itu, model yang dibangun akan dianalisis dengan 

ekonometrika spasial melalui pendekatan sistem persamaan simultan. 

 

LANDASAN TEORI 

 Pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan dari 

teori perilaku konsumen. Wilde (1968) mempelopori analisis transfer ke dalam format 

kendala anggaran dan kurva indiferensi. Analisis Wilde dapat diringkas ke dalam 

Gambar 1 yang menghubungkan pengeluaran konsumsi barang privat dan barang 

publik. Layaknya seorang individu, masyarakat mempunyai preferensi seperti 

ditunjukkan oleh kurva indiferensi (U0, U1, U2) dengan kendala anggaran (garis Y dan 

Y+G (grant)). Masyarakat dianggap berperilaku rasional yang memaksimumkan utilitas 

dengan kendala pendapatannya. 

 Transfer bersyarat (conditional grants) berpengaruh pada konsumsi barang 

privat melalui efek harga. Bantuan bersyarat, misalnya transfer penyeimbang tidak 

terbatas (open-ended matching grants), akan menurunkan harga barang publik. Dalam 

konteks ini, pemerintah memberikan subsidi untuk setiap unit barang publik. Seperti 

ditunjukkan pada Gambar 1 (atas), bantuan bersyarat berasosiasi dengan pergeseran 

garis anggaran berputar ke kanan sehingga garis anggaran yang baru lebih datar. 

Konsekuensinya, konsumsi barang publik mengalami peningkatan dari yang semula Z0 

menjadi sebesar Z1. 

 Pengaruh tranfer bersyarat pada konsumsi barang privat tergantung pada 

sensitivitas silangnya. Harga barang publik yang lebih rendah akan meningkatkan 
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konsumsi barang privat apabila pemerintah daerah telah menurunkan tarif pajak. 

Sebelum ada penurunan tarif pajak, konsumsi barang privat adalah sebesar X1. Setelah 

penurunan tarif pajak, konsumsi barang privat meningkat menjadi sebesar X2. Dengan 

demikian, kenaikan transfer sebagian berakibat pada kenaikan konsumsi barang publik 

dan sebagian lagi pada konsumsi barang privat secara tidak langsung melalui penurunan 

tarif pajak. 

 Dalam kasus bantuan tak bersyarat (unconditional grants), transfer sebesar G 

memberikan kenaikan garis anggaran dari Y ke Y+G pada Gambar 1 (bawah). 

Mengikuti Bradford dan Oates (1971a, 1971b), Borcherding dan Deacon (1972), dan 

Bergstrom dan Goodman (1973), barang publik diasumsikan sebagai barang normal. 

Dengan asumsi tersebut, transfer yang bersifat umum (lump-sum) akan menggeser 

keseimbangan konsumen dari titik E0 ke EM. Pada posisi keseimbangan yang baru 

tersebut, konsumsi barang publik dan barang privat masing-masing menjadi sebesar Z1 

dan X1.  

 Dengan sifatnya yang tidak bersyarat, tekanan fiskal pada basis pajak lokal akan 

menurun yang kemudian menyebabkan penerimaan pajak juga mengalami penurunan, 

yaitu sebesar -ΔTR, sementara pengeluaran konsumsi barang publik tetap meningkat. 

Ini berarti transfer akan mengurangi beban pajak masyarakat sehingga pemerintah 

daerah tidak perlu menaikkan pajak guna membiayai penyediaan barang publik. Oleh 

karena itu, analisis ini menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam 

penyediaan barang publik tidak akan berbeda sebagai akibat dari penurunan pajak 

daerah atau kenaikan transfer. 

 Dalam hal bantuan tak bersyarat ini, banyak ekonom yang mengamati 

pemunculan anomali (Gramlich, 1977; Courant, Gramlich, dan Rubinfeld, 1979). Para 

peneliti menemukan keseimbangan masyarakat setelah menerima transfer berada pada 

titik EFP (bukannya pada EM) yang menunjukkan kenaikan penerimaan pajak daerah 

(+ΔTR) dan juga kenaikan konsumsi barang publik (dari Z1 menjadi Z2). Ini berarti 

transfer meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi tidak menjadi 

substitut bagi pajak daerah. Fenomena tersebut di dalam banyak literatur disebut 

sebagai flypaper effect*). 

                                                 
*)  Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) untuk 
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 Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan 

meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer 

itu sendiri (Turnbull, 1998). Fenomena flypaper effect dapat terjadi dalam dua versi 

(Gorodnichenko, 2001). Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran 

belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran 

terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan 

pajak daerah. 

 Anomali tersebut memicu diskusi yang instensif di antara ahli ekonomi. 

Perdebatan tersebut menghasilkan beberapa penjelasan yang ditawarkan. Dalam 

khasanah ekonomi, telaah mengenai flypaper effect dapat dikelompokkan menjadi 2 

aliran pemikiran, yaitu model birokratik (bureaucratic model) dan ilusi fiskal (fiscal 

illusion model). Model birokratik menelaah flypaper effect dari sudut pandang dari 

birokrat, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang 

masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah 

daerahnya. 

                                                                                                                                               
mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan “money sticks where it hits”. 
Sejauh ini, belum ada padanan kata “flypaper effect” dalam bahasa Indonesia sehingga kata ini 
dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan. 
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Gambar 1 

Pengaruh Transfer Bersyarat (atas) dan Tak Bersyarat (bawah) 
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Aliran pemikiran birokratik diawali oleh Niskanen (1968). Dalam pandangannya, posisi 

birokrat lebih kuat dalam pengambilan keputusan publik. Ia mengasumsikan birokrat 

berperilaku memaksimisasi anggaran sebagai proksi kekuasaannya. Dengan asumsi ini, 

kuantitas barang publik disediakan pada posisi biaya rata-rata sama dengan harganya. 

Pada posisi biaya marginal lebih tinggi daripada harganya, kuantitas barang publik 

menjadi tersedia terlalu banyak. Dengan demikian, transfer akan menurunkan harga 

barang publik sehingga memicu birokrat untuk membelanjakan lebih banyak anggaran. 

 Secara implisit, model birokratik menegaskan flypaper effect sebagai akibat dari 

perilaku birokrat yang lebih leluasa membelanjakan transfer daripada menaikkan pajak. 

McGuire (1973) mengistilahkan  hal ini sebagai ketamakan politisi (a greedy politicians 

model). Grossman (1990) melukiskannya sebagai perilaku politisi dengan cakrawala 

pandang yang menyempit (myopic behavior). Dengan demikian, flypaper effect terjadi 

karena superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer. Informasi lebih yang 

dimiliki birokrat memungkinkannya memberikan pengeluaran yang berlebih. 

 Implikasi yang penting dari model birokratik ini adalah bahwa desentralisasi 

fiskal bisa membantu dalam menjelaskan pertumbuhan sektor publik. Dalam sistem 

yang terdesentralisasi, pemerintah daerah memiliki lebih banyak informasi untuk 

membedakan kepentingan penduduknya sehingga bisa memperoleh lebih banyak 

sumber daya dari perekonomian (Tiebout, 1956). Hal ini memberikan implikasi bahwa 

efisiensi ekonomi penyediaan barang publik akan tercapai dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat. 

 Oates (1979) menyatakan fenomena flypaper effect dapat dijelaskan dengan ilusi 

fiskal. Bagi Oates, transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang publik 

(bukan biaya marginalnya). Namun, masyarakat tidak memahami penurunan biaya yang 

terjadi adalah pada biaya rata-rata atau biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya 

harga barang publik akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka 

transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat. Ini berarti flypaper effect 

merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan anggaran pemerintah daerah.  

 Lebih jauh, ilusi fiskal diartikan sebagai kesalahan persepsi masyarakat baik 

mengenai pembiayaan maupun alokasi anggaran dan keputusan mengenai kedua hal 

tersebut dihasilkan justru dari kesalahan persepsi semacam ini (Schawallie, 1989). 
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Logan (1986) berpendapat kesalahan persepsi tersebut dapat berlanjut dalam bahkan 

jangka panjang. Turnbull (1992) menawarkan penjelasan lain mengenai keberlanjutan 

kesalahan persepsi tersebut. Menurut Turnbull, ketidakpastian tingkat harga barang 

publik akan menciptakan risiko. Risiko ini dalam jangka panjang akan memicu 

pengeluaran yang berlebih. 

 Fillimon, Romer, dan Rosenthal (1982) mengembangkan hipotesis ilusi fiskal 

dalam konteks ketidaktahuan masyarakat akan jumlah transfer yang diterima. Dalam 

kasus ini, pemerintah daerah menyembunyikan jumlah transfer yang diterima dari pusat 

dan kemudian membelanjakannya pada level puncak. Akibatnya, masyarakat 

memandang telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah daerah dengan kenaikan 

yang lebih tinggi daripada kenaikan kuantitas yang diminta sebagai cerminan dari 

kenaikan pendapatannya. 

 Becker (1996) dan Bailey dan Connolly (1998) mengidentifikasi beberapa isu 

yang selalu muncul dalam pembahasan mengenai flypaper effect. Salah satu isu yang 

penting adalah respon yang tidak simetri terhadap perubahan transfer. Teori perilaku 

konsumen di atas menjelaskan bahwa respon terhadap perubahan transfer seharusnya 

indiferen. Hal ini berarti bahwa pengaruh perubahan transfer pada perilaku fiskal 

pemerintah daerah akan sama terlepas apakah sumbangan tersebut diperoleh melalui 

runtutan kenaikan atau melalui serangkaian kenaikan lalu dikurangi secara gradual. 

 Gramlich (1977) menyatakan dalam kasus keuangan daerah ada respon yang 

tidak simetri terhadap perubahan besaran transfer. Ia menjelaskan bahwa transfer 

diberikan untuk jangka waktu tertentu. Selama periode tersebut, pihak-pihak tertentu 

yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer mulai meningkat. Setelah 

transfer dikurangi, mereka melakukan lobi untuk mempertahankan keuntungannya 

melalui kenaikan pajak. Oates (1994) mengemukakan karena alasan politis belanja 

pemerintah daerah bisa jadi tidak sensitif terhadap penurunan transfer yang 

menunjukkan flypaper effect terjadi dalam satu arah.  

 Thaler (1990) dan Kahneman, Knetsch, dan Thaler (1991) menjelaskan bahwa 

fenomena flypaper effect yang terjadi secara tidak simetri disebabkan oleh perilaku 

birokrat pemerintah daerah dan konsumen yang cenderung menghindari kerugian (loss 

aversion) dan kelangkaan kemudahan (lack of fungibility) atas penggunaan transfer. 
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Pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya cenderung lebih sensitif terhadap 

penurunan kesejahteraan daripada sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 

melakukan penggantian sumber pembiayaan anggaran (fiscal replacement), biaya 

politik atas kenaikan pajak menjadi lebih besar daripada keuntungan politik yang 

diperoleh pemerintah atas pengurangan pajak. 

 Lebih lanjut, birokrat pemerintah daerah dan masyarakat memandang bahwa 

kemudahan transfer yang diterima pada saat yang sedang berjalan tetap memiliki nilai 

sekarang (present value) yang lebih tinggi daripada jumlah transfer yang diterima pada 

waktu-waktu yang akan datang meskipun dengan nilai sekarang yang lebih tinggi. 

Dengan demikian, fungibilitas transfer tersebut akan memberikan pengaruh konsumsi 

yang jauh lebih besar. Hal ini memberikan implikasi lebih lanjut bahwa masyarakat 

akan menggunakan aspek fungibilitas transfer ini untuk mengevaluasi kinerja 

pemerintahannya (Hines dan Thaler, 1995; Alderete, 2004). 

 

METODE ANALISIS 

 Segaris dengan landasan teori di atas, preferensi median merupakan basis teori 

yang paling banyak dipergunakan dalam analisis keuangan daerah (Duncombe, 1996). 

Namun demikian, model tersebut tidak dapat dipergunakan di Indonesia karena asumsi 

yang mendasarinya sangat restriktif (lihat: Inman, 1979). Dalam studi ini, analisis 

perilaku fiskal pemerintah daerah menggunakan pendekatan kendala anggaran. Dengan 

keterbatasan ini, birokrat daerah berupaya memaksimimisasi anggaran hingga sejauh 

mungkin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah daerah secara politis 

menerapkan prinsip “anggaran berimbang”. Apabila terjadi ketidakseimbangan 

anggaran, misalkan penerimaan lebih kecil daripada belanjanya, maka defisit anggaran 

akan ditutup dengan pinjaman daerah dan/atau mengajukan tambahan transfer kepada 

pusat. Dalam kasus penerimaan lebih besar daripada belanja, pemerintah daerah 

mempunyai sisa lebih yang akan digunakan untuk membiayai belanja pada tahun 

berikutnya. Oleh karena itu, identitas antara total penerimaan (TP) dan belanja (TB) 

akan terpenuhi: 

 ΔTB = ΔTP         (1) 
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 Anggaran total penerimaan (TP) pemerintah daerah secara garis besar terdiri dari 

transfer, PAD, dan penerimaan pembiayaan lainnya (PPb). Transfer diperluas ke dalam 

dua kategori besar yaitu transfer Dana Bagi Hasil (BH) dan transfer Dana Alokasi (DA), 

sehingga: 

 ΔTP = ΔBH + ΔDA + ΔPAD + ΔPPb      (2) 

Komponen PPb diasumsikan bersifat eksogen (yang nilainya ditentukan di luar model 

analisis) mengingat proporsinya yang relatif kecil dalam anggaran penerimaan 

pemerintah daerah. Selain itu, tidak semua pemerintah daerah menggunakan pinjaman 

daerah. 

Distribusi transfer di Indonesia mengikuti prinsip untuk mengisi celah fiskal. 

Mengikuti Hidayat dan Damayanti (1992) dan Lima (2003), penerimaan transfer 

pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingkat kepadatan penduduk (Dens), total belanja 

pemerintah daerah (TB, sebagai cerminan kebutuhan fiskal, fiscal needs), pendapatan 

(Y, sebagai cerminan kapasitas fiskal, fiscal capacity), karakteristik daerah, dan faktor 

institusional, serta faktor pengganggu (μ). Hubungan antarvariabel tersebut dalam 

model koreksi kesalahan dapat disusun sebagai: 

 ΔBHit = α1ΔDensit + α2ΔTBit + α3ΔYit + α4ΔBHit-1 + α5Dkota 

    + α6Dkrisis + α7Dodf + α8[Dodf×ΔTBit] + α9ECT1it-1 + ε1it   (3) 

 ΔDAit = β1ΔDensit + β2ΔTBit + β3ΔYit + β4ΔDAit-1 + β5Dkota 

    + β6Dkrisis + β7Dodf + β8[Dodf×ΔTBit] + β9ECT2it-1 + ε2it   (4) 

dengan subskrip i dan t menunjukkan daerah dan waktu, Dkota adalah variabel boneka 

(dummy) untuk membedakan kota (1) dan kabupaten (0), Dkrisis adalah variabel boneka 

untuk meliput periode krisis ekonomi sejak 1997, Dodf menunjukkan pemberlakuan 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak 2001 beserta variabel interaksinya dengan 

variabel TB (Dodf×TB) guna mengamati perubahan perilaku (slope) belanjanya. 

Varibel senjang dimasukkan ke pula dalam model guna memberikan nuansa kekakuan 

birokratis (bureaucratic inertia) dan inkremental (incrementalism) (Doessel dan 

Valadkhani, 2002). 

 Transfer merupakan sarana edukasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan 

upaya pengumpulan PAD (Sidik, 2001). Untuk mengukur pengaruh transfer terhadap 

aktivitas fiskal sisi penerimaan pemerintah daerah, metode yang ditempuh adalah 
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dengan menghubungkan antara perolehan transfer dengan upaya pengumpulan PAD. 

Upaya pengumpulan PAD diasumsikan dipengaruhi pula oleh variabel-variabel lain, 

seperti tarif pajak dan retribusi daerah (Tr), tingkat harga (P), tingkat pendapatan, 

karakteristik daerah, dan faktor-faktor institusional: 

 ΔPADit = γ1ΔBHit + γ2ΔDAit + γ3ΔTrit + γ4ΔPit + γ5ΔYit + γ6ΔPADit-1  

       + γ7DABH + γ8DADA + γ9Dkota + γ10Dkrisis + γ11Dodf  

       + γ12[Dodf×ΔBHit] + γ13[Dodf×ΔDAit] + γ14ECT3it-1 + ε3it  (5) 

DABH dan DADA adalah variabel boneka untuk menunjukkan pengaruh tidak simetri 

perubahan masing-masing jenis transfer untuk menunjukkan 1 (tidak simetri) bila 

terjadi penurunan dan 0 (simetri) bila sebaliknya. Dodf dimasukkan pula dalam 

persamaan selain untuk menunjukkan pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal sejak 2001 sekaligus juga pemberlakuan UU No. 34/2000 sebagai pengganti UU 

No. 18/1997.  

 Penerimaan transfer dan PAD selanjutnya dialokasikan untuk mendanai belanja 

pemerintah daerah. Estimasi pengaruh transfer pada perilaku belanja pemerintah daerah 

adalah dengan menghubungkan antara keduanya. Total belanja pemerintah daerah 

terdiri dari belanja operasional (BO) dan belanja modal (BM):  

 ΔTB = ΔBO + ΔBM        (6) 

 Masing-masing kategori belanja diasumsikan dipengaruhi pula oleh faktor-

faktor lain, seperti penduduk (Pop), tingkat pendapatan masyarakat, karakteristik 

daerah, dan faktor institusional sebagai variabel kontrol:  

 ΔBOit = δ1ΔBHit + δ2ΔDAit + δ3ΔPopit + δ4ΔYit + δ5ΔBOit-1  

  + δ6DABH + δ7DADA + δ8Dkota + δ9Dkrisis + δ10Dodf  

    + δ11[Dodf×ΔBHit] + δ12[Dodf×ΔDAit] + δ13ECT4it-1 + ε4it   (7)

  

 ΔBMit = ζ1ΔBHit + ζ2ΔDAit + ζ3ΔPopit + ζ4ΔYit + ζ5ΔBMit-1  

  + ζ6DABH + ζ7DADA + ζ8Dkota + ζ9Dkrisis + ζ10Dodf  

    + ζ11[Dodf×ΔBHit] + ζ12[Dodf×ΔDAit] + ζ13ECT5it-1 + ε5it   (8)

  

 Mengikuti model birokratik dan ilusi fiskal, secara a priori tanda yang 

diharapkan atas koefisien BH dan DA pada persamaan (5) adalah positif atau setidaknya 
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nol. Dari sisi belanja, secara a priori kedua koefisien tersebut pada persamaan (7) dan 

(8) diharapkan bernilai positif yang secara statistik lebih besar dari satu dan besarannya 

lebih besar daripada koefisien pada variabel Yit. 

 Estimasi semua persamaan di atas akan ditempuh dengan pendekatan sistem. 

Hal ini dilakukan mengingat variabel-variabel kunci yang akan dijelaskan saling 

berpengaruh. Penaksiran sistem persamaan di atas dapat dilakukan dengan metode OLS 

(Ordinary Least Squares). Namun, metode OLS akan bias dan tidak konsisten bila data 

yang digunakan mengandung kesalahan pengganggu yang sangat heterogen. Guna 

mengurangi heterogenitas, semua variabel ditransformasi menjadi bentuk logaritmik 

kemudian dikoreksi dengan memperhitungkan pengaruh spasial:  

 εit = λWεit + νit        (9) 

εit adalah residual yang diperoleh dari estimasi masing-masing model persamaan 

tunggal (kointegrasi) yang kemudian dimunculkan sebagai ECT (error correction term) 

pada model dinamik koreksi kesalahan.  

 Lebih lanjut, estimasi sistem persamaan simultan (1) sampai (8) di atas akan 

dilakukan dengan prosedur GMM (Generalized Method of Moment). Berbeda dengan 

metode OLS, GMM memberikan keleluasaan untuk menanggulangi masalah 

heteroskedastisitas yang senantiasa muncul dalam data yang melibatkan banyak unit 

lintas tempat. Metode penaksiran GMM ini disarankan oleh Kelejian dan Prucha (1999) 

dan Saavedra (2003) untuk data yang menghadapi problema autokorelasi spasial. 

 

DATA DAN SPESIFIKASI VARIABEL 

 Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan Ditjen 

PKPD Departemen Keuangan. Data yang diteliti merupakan data panel, yaitu gabungan 

antara data runtun waktu dan lintas daerah. Data runtun waktu mencakup periode tahun 

1988 hingga 2003. Cakupan spasial studi adalah kota dan kabupaten. Untuk daerah 

yang mengalami pemekaran wilayah, data tetap mengacu pada daerah induk agar 

diperoleh seri data yang berkelanjutan. Atas dasar pertimbangan ini terkumpul 280 kota 

dan kabupaten. Sampel ini mencapai 75 persen atas jumlah populasi pada tahun 2003. 

 Data utama yang dikumpulkan meliputi pos-pos PAD, transfer antarpemerintah, 

Pengeluaran Rutin (Belanja Operasional), dan Pengeluaran Pembangunan (Belanja 
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Modal) pemerintah daerah, serta PDRB. Di samping itu, penelitian ini memerlukan pula 

data pendukung lainnya seperti tingkat luas wilayah, tingkat harga (inflasi), dan jumlah 

penduduk di tiap kota dan kabupaten. Definisi operasional variabel-variabel utama yang 

akan dipergunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Notasi Arti Definisi Variabel (Bentuk) Satuan 

PAD Pendapatan Asli 

Daerah 

Penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah, laba BUMD, dinas-

dinas, dan penerimaan lainnya  

Riil per 

kapita (juta 

rupiah) 

BH Transfer Dana Bagi 

Hasil Pajak dan Bukan 

Pajak 

Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak 

dan Bukan Pajak.  

Riil per 

kapita (juta 

rupiah) 

DA Transfer Dana Alokasi - Sebelum tahun 2001: SDO, 

Bantuan Pembangunan Daerah, 

Inpres. 

- Setelah tahun 2001: DAU, dan 

DAK.  

Riil per 

kapita (juta 

rupiah) 

DP Dana Perimbangan 

(total transfer) 

BH + DA Riil Per 

kapita (juta 

rupiah) 

PPb Penerimaan 

Pembiayaan  

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

dan pinjaman daerah  

Riil per 

kapita (juta 

rupiah) 

TP Total Penerimaan PAD + BH + DA + PP Riil per 

kapita (juta 

rupiah) 

BO Belanja Operasional 

(tanpa UKP) 

Realisasi Belanja Operasional  Riil per 

kapita (juta 

rupiah) 

BM Belanja Modal (tanpa Realisasi Belanja Modal  Riil per 
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UKP) kapita (juta 

rupiah) 

TB Total Belanja (tanpa 

UKP) 

BO + BM Riil per 

kapita (juta 

rupiah) 

Tr Tarif pajak lokal Rasio antara penerimaan pajak 

daerah dan retribusi daerah dengan 

pendapatan masyarakat 

Persen 

Y Pendapatan 

masyarakat 

PDRB tanpa minyak dan gas bumi  Riil per 

kapita (juta 

rupiah) 

P Deflator PDRB 

sebagai proksi tingkat 

harga 

Rasio antara PDRB harga berlaku 

dengan PDRB harga konstan  

1993 = 100 

Pop Jumlah penduduk Jumlah penduduk  Juta orang 

Dens Kepadatan penduduk Jumlah penduduk per luas wilayah  Orang per 

km2

DABH Variabel boneka Asimetri perubahan penerimaan BH ΔBH>0 = 0; 

ΔBH<0 = 1 

DADA Variabel boneka Asimetri perubahan penerimaan DA ΔDA>0 = 0; 

ΔDA<0 = 1 

Dkota Variabel boneka Daerah kota dan kabupaten Kota = 1; 

kabupaten = 

0 

Dkrisis Variabel boneka Masa krisis ekonomi 1997-2003= 

1; lainnya = 

0 

Dodf Variabel boneka Masa otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal 

2001-2003= 

1; lainnya = 

0 
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 Satu hal perlu dicatat atas definisi operasional variabel tersebut adalah bahwa 

mengikuti landasan teori penjabaran transfer antarpemerintah menjadi transfer bersyarat 

dan tidak bersyarat untuk kasus Indonesia menghadirkan kesulitan pendefinisiannya 

terutama dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam 

pemahaman teoretis, suatu transfer dapat dikategorikan sebagai bantuan bersyarat 

(bantuan khusus) apabila alokasi penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah 

pusat. Sebaliknya, suatu bantuan disebut sebagai transfer tak bersyarat (bantuan umum) 

apabila alokasi penggunaannya ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah (Rosen, 

2002). 

 Dalam perspektif lain, transfer antarpemerintah secara konseptual juga dapat 

dibedakan menjadi bantuan (grant) dan bagi hasil penerimaan (revenue sharing). Kedua 

jenis transfer di atas memang tidak mensyaratkan apapun kepada pemerintah daerah 

penerima dalam menggunakannya. Sungguhpun demikian, ada beberapa perbedaan 

yang sangat mendasar. Lima (2003) mencatat perbedaan antara Bantuan Umum dan 

Bagi Hasil Penerimaan adalah pada aspek sistematika dan ketetapannya (steadiness). 

Pada umumnya Bantuan Umum ditentukan setiap tahun oleh pemerintah pusat. Hal ini 

berakibat pemerintah daerah akan selalu berupaya memperoleh bagian yang lebih besar 

dari yang semestinya sehingga memunculkan kesulitan dalam menentukan aturan yang 

permanen dalam mendistribusikan transfer.  

 Di pihak lain, Bagi Hasil Penerimaan memiliki mekanisme yang berbeda. 

Penerimaan ini bukan sepenuhnya milik pemerintah pusat sehingga tidak tepat disebut 

sebagai bantuan yang didistribusikan ke daerah. Dalam kasus ini, sebagian penerimaan 

tersebut sebenarnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang kewenangan 

pengumpulannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Hal ini memberikan implikasi 

lebih jauh bahwa penyaluran Bagi Hasil Penerimaan ini bagi pemerintah daerah menjadi 

lebih pasti (established). Keuntungan lain antara Bagi Hasil Penerimaan relatif terhadap 

Bantuan Umum adalah lebih memberikan jaminan dan independen dari upaya-upaya 

memperoleh jumlah yang lebih besar. 

 Atas dasar argumentasi kepastian dalam memperoleh transfer tersebut di atas, 

penelitian ini menggolongkan transfer antarpemerintah di Indonesia menjadi dua 

kelompok besar, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Dana Alokasi. 
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Pembedaan ini masih berada di dalam lingkup kriteria keleluasaan (fungibility) alokasi 

penggunaannya dan juga aspek penentuan besaran transfer yang tidak bisa dipengaruhi 

oleh pemerintah daerah sebagaimana yang diajukan oleh Riatu. Penggunaan 

argumentasi kepastian ini sangat penting pula nantinya berkaitan dengan pembuktian 

eksistensi flypaper effect. Menurut Bailey dan Connoly (1998), terlanggarnya asumsi 

endogenitas transfer akan berakibat pada biasnya hasil estimasi fenomena flypaper 

effect.   

 Seperti halnya perubahan bantuan dari SDO dan Inpres menjadi DAU dan 

introduksi DAK pada masa desentralisasi fiskal, sistem bagi hasil penerimaan juga 

mengalami perubahan. Sistem Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak setelah desentralisasi 

fiskal mengikuti PP No. 104/2000. Menurut Marshall (1991) dan Ladd (1993), 

perubahan peraturan tentang bagi hasil penerimaan ini tidak akan mengubah secara 

drastis perilaku flypaper effect pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa 

spesifikasi bagi hasil penerimaan sebagai transfer tak bersyarat akan memberikan hasil 

estimasi yang relatif lebih konsisten dalam mengamati kinerja fiskal pemerintah daerah. 

 Sebelum diestimasi, penyesuaian data akan dilakukan. Seperti diketahui sebelum 

tahun 2000, tahun anggaran dimulai per 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret 

tahun berikutnya. Setelah tahun 2000 tahun anggaran diubah mengikuti tahun kalender. 

Perubahan ini menghendaki penyesuaian agar data fiskal konsisten dengan data 

ekonomi dan demografi lainnya. Konversi data anggaran menjadi tahun kalender 

dilakukan mengikuti realisasi tiap pos-pos anggaran triwulanan masing-masing kota dan 

kabupaten. Untuk kota dan kabupaten yang tidak ditemui catatan data kuartalan, bobot 

triwulanan daerah yang bersangkutan menggunakan data realisasi anggaran kuartalan 

provinsinya. 

 

HASIL ESTIMASI PERSAMAAN SISTEM 

 Sebelum menaksir sebuah sistem persamaan, pengujian identifikasi perlu 

dilakukan terlebih dahulu guna memastikan koefisien-koefisien yang ada di dalam 

sistem persamaan tersebut dapat ditentukan nilainya. Hasil pengujian identifikasi 

masing-masing persamaan di dalam sistem ditampilkan pada Tabel 2.  
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Dalam sistem persamaan tersebut, terdapat 5 persamaan fungsional dan 3 

identitas yang mengandung 7 variabel endogen, 24 variabel eksogen (termasuk 10 

variabel yang telah ditentukan sebelumnya (predetermined)). Dengan cacah variabel 

endogen dan eksogen yang tidak sama, koefisien-koefisien yang akan ditaksir menjadi 

overidentifikasi. Dilihat untuk tiap persamaan, kesemua koefisien juga menunjukkan 

hasil overidentifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem persamaan simultan masih 

bisa dieksekusi. 

 

Tabel 2 

Hasil Pengujian Identifikasi Sistem Persamaan 

Persamaan K – k m - 1 Simpulan 

PAD 12 2 Overidentifikasi 

BH 16 1 Overidentifikasi 

DA 16 1 Overidentifikasi 

BO 13 2 Overidentifikasi 

BM 13 2 Overidentifikasi 

 

Catatan: K = cacah variabel eksogen yang terdapat di dalam seluruh persamaan 

  k = cacah variabel eksogen yang terdapat di dalam persamaan yang 

bersangkutan 

  m = cacah variabel endogen dalam suatu persamaan 

 

 Hasil estimasi persamaan untuk kedua jenis transfer baik disajikan pada Tabel 3. 

Estimasi tersebut menghasilkan signifikansi koefisien koreksi kesalahan (ECT) pada 

derajad kepercayaan sebesar 95 persen. Tanda negatif dan signifikannya koefisien ini 

memberikan indikasi bahwa model yang dispesifikasikan tepat secara ekonometri, yaitu 

terjadi hubungan dalam jangka panjang antara seperangkat variabel yang 

dispesifikasikan dengan variabel transfer. 
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Tabel 3 

Ringkasan Hasil Estimasi GMM Sistem Persamaan Penerimaan Transfer 

Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia, 1988-2003 

 ΔBHit ΔDAit

Variabel Koef. t-stat Koef. t-stat 

ΔDENSit 0.33956 4.29298 -0.18650 -4.59000

ΔTBit 0.30163 17.49660 0.45870 46.47883

ΔYit 0.94821 9.26977 -0.18764 -3.47014

Lag 0.32056 13.9001 0.07061 4.07476

DKOTA -0.01412 -1.27759 -0.00225 -0.29903

DKRISIS -0.01360 -1.11943 -0.01618 -2.26930

DODF -0.05259 -2.46171 0.15018 12.55111

DODF*ΔTB -0.08879 -2.63670 -0.14768 -8.40591

ECTit-1 -0.33558 -10.34334 -0.32262 -12.06029

adj-R2 0.305043 0.498260

SSE 0.297412 0.199638

DW 2.034186 2.245915

 

 Variabel kepadatan penduduk (Dens) berpengaruh negatif secara signifikan 

hanya pada perubahan penerimaan transfer jenis DA. Secara konseptual, kepadatan 

penduduk seharusnya berpengaruh secara positif dalam perolehan transfer. Tanda 

negatif demikian hanya merupakan konsekuensi dari bentuk penerimaan transfer per 

kapita. Kenaikan jumlah penduduk membawa akibat transfer per kapita yang diterima 

menjadi menurun. Di sisi lain, kenaikan jumlah penduduk berasosiasi dengan kenaikan 

kepadatan penduduk, sehingga hubungan antara penerimaan transfer per kapita dan 

kepadatan penduduk menjadi negatif. 

 Total belanja pemerintah daerah (TB) memberikan hasil yang searah dalam 

mempengaruhi penerimaan kedua jenis transfer. Koefisien TB pada kedua jenis transfer 

hampir berimbang, yaitu 0,30 dan 0,46 persen. Hal ini memperlihatkan kenaikan 

sebesar 1 persen total belanja yang dianggarkan akan dikuti kenaikan penerimaan kedua 
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jenis transfer rata-rata sebesar 0,4 persen. Signifikansi variabel TB demikian 

mendukung realitas bahwa pendistribusian transfer didasarkan pada celah fiskal (fiscal 

gap), yaitu untuk menutup selisih antara anggaran belanja dengan potensi 

penerimaannya. 

 Pendapatan riil per kapita memperlihatkan tanda arah yang berbeda pada 

penerimaan kedua jenis transfer. Perbedaan tanda ini diduga berhubungan dengan 

perbedaan kriteria alokasi transfer. Alokasi transfer terutama DA lebih didasarkan pada 

celah fiskal. Celah fiskal ini berasosiasi negatif dengan besaran pendapatan per kapita 

masyarakat. Konsekuensinya, pendapatan masyarakat berpengaruh negatif dengan 

kuantitas penerimaan transfer DA.  

 Di sisi lain, kriteria alokasi BH lebih didasarkan pada pengumpulan hasil pajak 

dan bukan pajak yang berhasil diperoleh di daerah-daerah penghasilnya (by origin). 

Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan 

sebagai basis pajak. Dengan demikian, daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih 

tinggi cenderung akan memperoleh dana bagi hasil pajak yang lebih tinggi pula. Secara 

umum, hasil yang diperoleh dari analisis penerimaan transfer ini tidak berbeda jauh 

dengan temuan Gallagher (1999) di El Salvador dan Lima (2003) di Brazil. 

 Perbedaan kriteria pembagian transfer tersebut membawa akibat pada 

kemampuan pemerintah daerah dalam memperkirakan besaran transfer yang akan 

diterima pada periode-periode berikutnya. Atas dasar evaluasi statistik pada koefisien 

variabel senjang, pemerintah daerah lebih bisa memperkirakan kuantitas transfer BH 

daripada DA. Kemampuan dalam memprediksi jumlah transfer dari pusat ini 

memberikan implikasi yang sangat penting pada kinerja fiskal pemerintah daerah 

khususnya dalam mencari alternatif sumber pembiayaan guna membiayai anggaran 

belanjanya.  

 Hasil estimasi pengaruh transfer pada penggalian PAD disajikan pada Tabel 4. 

Dalam jangka pendek, perubahan PAD riil per kapita dipengaruhi secara berarti oleh 

tarif pajak daerah. Pengaruh tarif ini sangat tinggi mengingat bagian terbesar PAD 

berasal dari pajak dan retribusi daerah. Satu persen kenaikan tarif pajak daerah dan 

retribusi daerah rata-rata akan meningkatkan perubahan PAD sebesar 0,50 persen. 

Secara statistik, angka tersebut lebih besar daripada satu. Dengan nilai elastisitas ini, 
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pemerintah daerah tidak selayaknya menaikkan tarif pajak dan retribusi daerah guna 

meningkatkan PAD-nya. 

 

Tabel 4 

Ringkasan Hasil Estimasi GMM Sistem Persamaan Pengaruh Transfer 

pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia, 1988-2003 

 ΔPADit ΔBOit ΔBMit

Variabel Koef. t-stat Koef. t-stat Koef. t-stat 

ΔTRir 0.49892 9.06981 -- -- -- --

ΔPIit -0.58110 -9.67442 -- -- -- --

ΔPOPit -- -- -0.27083 -6.67118 -0.61037 -6.39860

ΔYit 0.74720 6.07707 -0.18240 -2.50018 -1.15540 -6.45602

ΔBHit 0.63193 10.18859 0.15286 5.77542 0.41106 8.50796

ΔDAit -0.34514 -3.62598 0.79568 15.57077 0.99659 10.44267

Lag 0.18596 4.70487 0.15151 9.15979 0.25046 11.48380

DABH 0.01736 1.30479 -0.02482 -3.35551 0.02476 1.82194

DADA -0.05759 -2.60325 0.03885 3.52471 0.02064 1.01851

DKOTA -0.03540 -3.44859 -0.02267 -3.45594 0.01035 0.71622

DKRISIS 0.14525 6.38858 0.05239 4.44366 -0.13407 -5.55900

DODF -0.02759 -1.06317 0.03699 2.72742 0.12136 4.30900

DODF*ΔBH -0.65620 -9.94642 -0.08230 -2.61854 -0.27997 -4.53469

DODF*ΔDA 0.57737 6.55808 -0.22252 -4.47144 -0.61841 -6.69202

ECTit-1

-0.29273 -6.95142 -0.26750

-

11.23991 -0.48595 

-

15.36455

adj-R2 0.301578 0.609208 0.288454

SEE 0.274411 0.168749 0.357970

DW 2.058646 1.851574 2.187065

 

 Variabel internal bagi daerah, yaitu tingkat harga, berpengaruh negatif terhadap 

perubahan PAD riil per kapita rata-rata sebesar -0,58 persen. Sedangkan kenaikan 
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pendapatan riil per kapita masyarakat mempengaruhi kenaikan PAD secara positif rata-

rata sebesar 0,75 persen. Secara statistik, koefisien pada variabel perubahan Y ini juga 

sangat elastis. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah untuk menaikkan PAD akan 

lebih efektif ditempuh dengan menurunkan tarifnya sejalan dengan perkembangan 

ekonomi daerah melalui pengendalian tingkat harga-harga. 

 Dari aspek eksternal, perolehan transfer BH secara positif dan signifikan 

mempengaruhi pengumpulan PAD. Pengujian statistik atas koefisien pada variabel ini 

BH menunjukkan berbeda dari satu secara signifikan. Temuan ini memperlihatkan 

bahwa flypaper effect terjadi. Kenaikan transfer ini disikapi oleh pemerintah daerah kota 

dan kabupaten di Indonesia dengan menaikkan penggalian PAD. Hasil ini tidak 

bertentangan dengan model Niskanen bahwa penerimaan transfer tak bersyarat bukan 

menjadi substitut bagi upaya pengumpulan penerimaan dari daerah sendiri.  

 Dilihat dari pengaruh simetrinya (DABH), flypaper effect terjadi hanya dalam 

satu arah. Perilaku yang simetri antara kenaikan dan penurunan transfer BH secara 

statistik tidak signifikan. Ini berarti pemerintah daerah tidak melakukan pengurangan 

intensitas upaya pengumpulan PAD ketika penerimaan transfer BH dari pusat 

mengalami penurunan. Hasil ini segaris dengan studi-studi sebelumnya, terutama di 

negara-negara maju, seperti Stine (1994) dan Gamkhar dan Oates (1996). 

 Pada sisi lain, transfer DA menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk 

meningkatkan PAD. Kenaikan jenis transfer ini secara signifikan mengurangi perolehan 

PAD riil per kapita rata-rata sebesar 0,34 persen. Dalam hal ini, perilaku pemerintah 

daerah juga simetri dalam merespon perubahan anggaran DA. Ketika transfer BH 

diprediksi mengalami penurunan, pemerintah daerah berupaya menaikkan PAD sebagai 

sumber dana pengganti bagi pembiayaan aktivitas belanja pemerintah daerah. Hasil 

semacam ini juga ditemukan oleh Naganathan dan Sivagnanam (1999). 

 Koefisien pada variabel lag dapat diartikan sebagai inkremental. Signifikansi 

variabel ini mendukung kenyataan bahwa pemerintah daerah dalam merencanakan PAD 

menggunakan data realisasi PAD tahun sebelumnya sebagai acuan. Koefisien ini juga 

dapat diterjemahkan sebagai salah satu perwujudan autokorelasi spasial. Ini berarti PAD 

daerah-daerah lain juga menjadi acuan dalam menetapkan target PAD daerah sendiri. 

Kecenderungan ini dalam jangka panjang akan terjadi persaingan pajak antardaerah 
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(Wilson, 1986). Pada gilirannya hal ini akan meningkatkan ekonomi biaya tinggi yang 

menghambat mobilitas barang dan jasa antardaerah (Smoke, 2001). 

 Perolehan PAD dan transfer digunakan untuk membiayai belanja operasional 

dan modal. Hasil penaksiran pengaruh transfer pada kinerja belanja pemerintah daerah 

juga disajikan pada Tabel 4. Belanja pemerintah daerah dipengaruhi oleh penduduk 

secara negatif dan signifikan hanya pada belanja operasional. Secara teoretis, tanda pada 

variabel populasi (sebagai target belanja pemerintah daerah) seharusnya adalah positif. 

Tanda negatif tersebut hanya merupakan konsekuensi dari bentuk per kapita pada 

variabel terikatnya.  

 Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa koefisien ini secara statistik tidak 

sama dengan satu. Ini berarti, meskipun bertanda negatif, koefisien tersebut dapat 

diartikan tetap bertanda positif dalam pengertian menunjukkan arah perubahan antara 

penduduk dengan belanja riil absolut (bukan bentuk per kapita). Kenaikan penduduk 

sebesar 1 persen rata-rata akan menaikkan kedua kategori belanja operasional absolut 

masing-masing sebesar 0,72 persen (1 - 0.2708) dan 0,49 persen (1 - 0.61037). Hasil ini 

mengisyaratkan bahwa produk yang disediakan pemerintah daerah melalui belanja 

operasional dan belanja modal adalah barang dan jasa publik yang bersifat campuran 

(mixed). 

 Signifikannya koefisien pada variabel populasi ini juga merepresentasikan 

belum tercapainya skala kehematan (economies of scale) belanja operasional 

pemerintah daerah. Tercapainya skala kehematan ditandai oleh koefisien pada variabel 

populasi yang tidak signifikan. Menurut teori ekonomi politik, signifikannya koefisien 

pada variabel populasi ini dapat mewakili kekuatan masyarakat dalam menyumbang 

suara pada pemilihan umum (Gorodnichenko, 2001). Dalam kasus kota dan kabupaten, 

penjelasan yang disebut pertama tampak lebih mendekati kenyataan apabila diingat 

model preferensi median yang murni tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di 

Indonesia.  

 Besaran transfer secara signifikan mempengaruhi belanja pemerintah daerah. 

Dalam jangka pendek kenaikan 1 persen pada jenis transfer BH rata-rata akan 

meningkatkan kenaikan kedua kategori belanja masing-masing sebesar antara 0,15 dan 

0,41 persen. Pengujian statistik terhadap koefisien perubahan BH menunjukkan berbeda 
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dari satu secara nyata di kedua sisi belanja. Hasil ini membuktikan bahwa flypaper 

effect terjadi. Simpulan mengenai flypaper effect ini juga didukung oleh 

perimbangannya dengan besaran koefisien pada Y. 

 Jenis transfer DA memberikan pengaruh sebesar rata-rata 0,80 dan 1 persen 

masing-masing pada belanja operasional dan modal atas setiap 1 persen kenaikannya. 

Koefisien pengaruh DA yang lebih besar ini karena nilai transfer DA yang selalu lebih 

besar daripada nilai BH. Selain itu, transfer DA lebih banyak dialokasikan pada gaji 

pegawai yang merupakan komponen terbesar belanja operasional. Oleh karena itu, 

secara totalitas pengaruh marginal kedua jenis transfer dalam mempengaruhi belanja 

operasional tetap lebih besar daripada belanja modal. Peningkatan kedua kategori 

belanja tersebut juga disebabkan karena faktor inkremental dan efek spasial. 

 Dikembalikan kepada landasan teori, fenomena flypaper effect di atas 

tampaknya lebih cocok dijelaskan dengan model birokratik. Pertama, masyarakat tidak 

bisa mempengaruhi tingkat Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta tarif pajak dan 

retribusi daerah. Kedua, birokrat memiliki keleluasaan dalam membelanjakan transfer, 

pajak daerah, dan retribusi daerah yang diterimanya. Ketiga, sebelum dibelanjakan 

agenda belanja disusun terlebih dahulu. Konsekuensinya, dengan kenaikan perolehan 

transfer dan PAD dengan tingkat diskresi yang tinggi pula, realisasi belanja menjadi 

lebih besar. Fenomena ini sejalan dengan hasil studi Sagbas (2001) di Turki. 

 

PENUTUP 

 Makalah ini mengkaji pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah 

kota dan kabupaten di Indonesia. Temuan studi ini adalah peningkatan alokasi transfer 

diikuti dengan penggalian PAD yang lebih tinggi. Simpulan ini mengindikasikan sikap 

overaktif pemerintah daerah terhadap arti pentingnya transfer. Bagi pemerintah pusat, 

transfer memang diharapkan menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif 

menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya. Namun, penggalian PAD 

yang hanya didasarkan pada faktor inkremental akan berakibat negatif pada 

perekonomian daerah. 

 Di sisi lain, peningkatan alokasi transfer juga diikuti dengan pertumbuhan 

belanja yang lebih tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa birokrat pemerintah daerah 
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bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Ada indikasi 

peningkatan belanja yang tinggi tersebut disebabkan karena inefisiensi belanja 

pemerintah daerah terutama belanja operasional. Faktor lainnya adalah munculnya 

persaingan pengeluaran antardaerah.Kecenderungan ini dalam jangka panjang akan 

berakibat pada peningkatan ketidakmerataan fiskal secara horizontal.  

 Simpulan di atas mengisyaratkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada 

transfer dari pusat akan semakin membesar. Implikasinya, apabila transfer dari pusat 

kurang bisa diprediksi jumlah dan saat pencairannya, pemerintah daerah akan 

menggunakan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan operasi fiskalnya. Isyarat 

ini perlu diwaspadai agar pinjaman tidak menjadi beban anggaran dalam bentuk 

pembayaran cicilan dan bunga pinjaman yang akan mengurangi kemampuan keuangan 

daerah, melainkan dapat menjadi faktor pendorong bagi pembangunan daerah. 

 Dalam hubungan ini, kebijakan transfer perlu dikaji kembali untuk mencari 

format pendistribusian transfer yang lebih baik. Formula alokasi transfer seyogyanya 

tidak hanya mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah melainkan perlu mengacu pula 

pada realisasi pengumpulan PAD guna mengurangi dampak negatif yang 

ditimbulkannya. Dari sisi internal pemerintah daerah, temuan tersebut menyiratkan 

pentingnya penetapan standard pelayanan minimum sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehingga akan membawa peningkatan efisiensi 

penggunaan anggaran. 
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