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Executive Summary 

BELANJA DAERAH DAN PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK:  

STUDI KASUS BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan publik yang paling mendasar 

dan vital untuk mengurangi kemiskinan (Keefer dan Khemani, 2005). Untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, undang-

undang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan sejumlah 

persentase tertentu dari total belanja untuk pendidikan (UU Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional) dan kesehatan (UU Nomor 39 Tahun 2009 

tentang Kesehatan). Belanja wajib ini ditetapkan untuk dialokasikan sebesar 20 persen 

dari total belanja untuk bidang pendidikan (berlaku bagi belanja pusat dan belanja 

daerah) , serta 5 persen dari total belanja pusat dan 10 persen dari total belanja daerah 

untuk bidang kesehatan.  

Belanja wajib merupakan suatu upaya untuk memastikan ketersediaan anggaran 

untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan ketersediaan anggaran tersebut, 

diharapkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan 

dapat ditingkatkan secara lebih cepat.  

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh belanja daerah 

terhadap perbaikan beberapa indikator kesehatan dan pendidikan dan mengidentifikasi area 

potensial yang memerlukan penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, 

khususnya yang terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan.  

II. METODOLOGI 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Metode 

kuantitatif yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama dalam kajian ini adalah analisis 

model ekonometrika two-stage least square (2SLS) untuk melihat pengaruh alokasi TKDD 

terhadap realisasi belanja pendidikan dan realisasi belanja kesehatan. Jenis TKDD yang 

digunakan dalam kajian ini adalah DAU, DBH, DAK bidang kesehatan dan DAK bidang 

pendidikan. Tahap selanjutnya adalah dengan melihat pengaruh realisasi belanja pendidikan 
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dan realisasi belanja kesehatan tersebut terhadap masing-masing indikator di bidang tersebut. 

Metode yang digunakan untuk tujuan kedua dalam kajian ini adalah metode statistik multivariate 

regression. Metode ini memungkinkan untuk menganalisis prioritas penggunaan belanja 

pendidikan dan belanja kesehatan secara kuantitatif. 

Untuk metode kualitatif, dilakukan dilakukan diskusi dengan lima sampel pemerintah 

daerah yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten 

Bantaeng, dan Kabupaten Kupang terkait dengan belanja fungsi pendidikan dan kesehatan 

beserta capaian keluarannya. Adapun penentuan lima sampel pemerintah daerah tersebut 

didasari pada pemetaan capaian indicator stunting dan APM SMP pada periode 2015-2016 

secara nasional. 

III.  HASIL ANALISIS 

Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari DAK, DAU, 

dan DBH terhadap belanja fungsi pendidikan di daerah. Hal ini menunjukkan masih pentingnya 

peranan dana perimbangan dari pusat. Dari ketiga komponen dana perimbangan tersebut, DAU 

memiliki pengaruh yang paling besar; hal ini menunjukkan bahwa terdapat bagian dari DAU 

yang dimanfaatkan untuk belanja pada bidang pendidikan dan begitu pula pada DBH, yang 

peranannya juga signifikan terhadap belanja fungsi pendidikan. Sedangkan, untuk DAK bidang 

Pendidikan, pemanfaatannya memang telah diatur hanya untuk sektor/bidang pendidikan.  

Dalam realisasi belanja pendidikan di daerah, hasil regresi menunjukkan bahwa tidak 

semua sektor pelayanan memperoleh benefit yang sama dari anggaran belanja pendidikan. 

Mandatory spending di bidang pendidikan cenderung lebih banyak memberikan benefit bagi 

guru dan jumlah sekolah, dibandingkan dengan angka partisipasi murni (APM). Lebih lanjut, 

daerah-daerah yang telah memenuhi belanja wajib memiliki capaian indikator pendidikan yang 

lebih baik dibandingkan  dengan daerah yang tidak memenuhi. 

Rendahnya pengaruh belanja pendidikan terhadap capaian APM mengindikasikan 

bahwa belanja pendidikan di daerah cenderung lebih fokus pada sisi supply pendidikan 

(ketersediaan tenaga pengajar dan infrastruktur fisik pendidikan) dibandingkan dengan sisi 

demand (kesempatan bagi anak usia sekolah untuk bersekolah). Hasil ini sesuai dengan data 

belanja daerah yang menunjukkan bahwa komponen gaji tenaga pengajar merupakan bagian 

yang paling besar dari komposisi belanja fungsi pendidikan. Selain itu, hasil ini juga 

menunjukkan bahwa bangunan fisik sekolah menjadi salah satu fokus dalam sektor pelayanan 

di bidang pendidikan dengan pertimbangan output-nya terukur (measurable) dan terlihat oleh 
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masyarakat (high visibility). Di sisi lain, APM lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, 

salah satunya kemiskinan, yang dapat menyebabkan anak (dan orangtuanya) memiliki insentif 

lebih untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup dibandingkan bersekolah. 

Pada bidang kesehatan, hasil analisis menunjukkan bahwa DAK bidang kesehatan dan 

DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja fungsi kesehatan. Adapun pengaruh 

realisasi belanja kesehatan paling besar adalah terhadap persalinan ditolong tenaga kesehatan 

dan balita yang mendapatkan imunisasi lengkap; sementara stunting merupakan yang paling 

sedikit terdampak. Hasil regresi juga mengindikasikan bahwa mandatory spending di bidang 

kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap persalinan ditolong tenaga kesehatan dan 

balita yang mendapatkan imunisasi lengkap, namun tidak demikian halnya dengan stunting. 

Lebih lanjut, daerah-daerah yang memenuhi belanja wajib tidak menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan dalam tingkat stunting dengan daerah-daerah yang tidak memenuhi 

belanja wajib.  

Hasil regresi yang menunjukkan rendahnya pengaruh belanja kesehatan terhadap 

stunting selaras dengan temuan dari hasil diskusi dengan pemerintah daerah, dimana stunting 

belum merupakan prioritas daerah. Hal ini dapat disebabkan karena masalah dalam 

penyediaan pelayanan persalinan dan imunisasi cenderung menimbulkan sentimen negatif di 

masyarakat (high visibility), sementara stunting terjadi dalam jangka panjang dan kurang 

disadari keberadaannya oleh masyarakat. Dengan demikian, hal ini mengurangi willingness 

daerah setempat untuk menempatkan stunting sebagai program prioritas. 

IV.  KESIMPULAN 

Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa daerah-daerah yang memenuhi belanja 

wajib memiliki indikator pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan 

daerah-daerah yang tidak memenuhi ketentuan pemenuhan belanja wajib. Hal ini 

mengindikasikan perlunya pemerintah pusat untuk mendorong daerah dalam pemenuhan 

belanja wajib di bidang tersebut, sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih baik. 

Selain dari sisi pemenuhan belanja wajib, beberapa pendekatan yang dapat 

dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan dan 

kesehatan adalah dengan menjadikan sektor-sektor pelayanan tertentu sebagai 

prioritas nasional, sehingga akan mendorong daerah untuk juga menjadikannya 

sebagai prioritas daerah. Kebijakan transfer ke daerah, khususnya yang terkait dengan 

DAK sebagai specific grants, dapat menjadi tools untuk mengarahkan belanja daerah 
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ke sektor-sektor tertentu yang menjadi prioritas nasional, misalnya menambahkan 

kegiatan spesifik pencegahan/penanggulangan stunting dalam menu DAK kesehatan, 

dan menambahkan kegiatan spesifik untuk mendorong demand pendidikan (misalnya, 

meningkatkan jumlah anak yang bersekolah) dalam menu DAK Pendidikan. Selain itu, 

pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (programmatic 

approach) dapat dilakukan untuk mengakselerasi perbaikan layanan pendidikan dan 

kesehatan. 

Perlu untuk diperhatikan pula bahwa penanggulangan masalah pendidikan dan 

kesehatan bersifat multidimensi, termasuk di dalamnya penanggulangan masalah-

masalah sosial lainnya seperti kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian, 

perencanaan di tingkat pusat dan daerah perlu memformulasikan program secara 

terpadu, dan tidak secara parsial hanya untuk masing-masing bidang pendidikan dan 

kesehatan.  
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Belanja Daerah dan Perbaikan Pelayanan Publik:  

Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan 
 

Abstrak  

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh belanja daerah terhadap perbaikan 

beberapa indikator kesehatan dan pendidikan, serta mengidentifikasi area potensial yang memerlukan 

penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang terkait dengan bidang 

pendidikan dan kesehatan. Kajian ini menggunakan data sampel berbentuk panel dari 493 kabupaten 

dan kota di Indonesia pada tahun 2015 dan 2016.  

Pada bidang pendidikan, hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari TKDD 

(DAK bidang pendidikan, DAU, dan DBH) terhadap belanja fungsi pendidikan di daerah. Dalam realisasi 

belanja pendidikan di daerah, hasil regresi menunjukkan bahwa tidak semua sektor pelayanan 

memperoleh benefit yang sama dari realisasi belanja pendidikan. Selain itu, hasil regresi menunjukkan 

bahwa belanja wajib cenderung lebih banyak memberikan benefit bagi jumlah guru dan jumlah sekolah, 

dibandingkan dengan angka partisipasi murni (APM). 

Pada bidang kesehatan, hasil analisis menunjukkan bahwa TKDD (DAK bidang kesehatan dan DBH) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja fungsi kesehatan. Adapun pengaruh realisasi 

belanja kesehatan paling besar adalah terhadap persalinan ditolong tenaga kesehatan dan balita yang 

mendapatkan imunisasi lengkap; sementara stunting merupakan indikator yang paling sedikit 

terdampak. Hasil regresi juga mengindikasikan bahwa belanja wajib bidang kesehatan berpengaruh 

secara signifikan terhadap persalinan ditolong tenaga kesehatan dan balita yang mendapatkan 

imunisasi lengkap, namun tidak demikian halnya dengan stunting. 

 

Keywords: TKDD, belanja daerah, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. 

 

I. Latar Belakang 
 

Pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan publik yang paling mendasar dan vital 

untuk mengurangi kemiskinan (Keefer dan Khemani, 2005). Untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, undang-undang mewajibkan pemerintah 

pusat dan daerah untuk mengalokasikan sejumlah persentase tertentu dari total belanja untuk 

pendidikan (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) dan kesehatan (UU 

Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Belanja wajib ini ditetapkan untuk dialokasikan 

sebesar 20% dari total belanja untuk bidang pendidikan (berlaku bagi belanja pusat dan belanja 
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daerah), serta 5% dari total belanja pusat dan 10% dari total belanja daerah untuk bidang 

kesehatan.  

Belanja wajib merupakan suatu upaya untuk memastikan ketersediaan anggaran 

khususnya untuk bidang pendidikan dan kesehatan, mengingat sebelum berlakunya undang-

undang di atas, alokasi belanja untuk kedua bidang tersebut relatif lebih rendah. Pada tahun 

anggaran 2017 dan 2018, belanja wajib juga ditetapkan untuk bidang infrastruktur. UU Nomor 

18 Tahun 2016 tentang APBN 2017 dan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 

mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 25% dari Dana 

Transfer Umum (DTU) untuk infrastruktur pelayanan publik.  

Dengan ketentuan belanja wajib, alokasi belanja daerah akan ditingkatkan untuk bidang-

bidang yang menjadi target prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Terkait 

dengan hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah peningkatan anggaran 

pada bidang tersebut diikuti juga dengan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara 

peningkatan belanja pemerintah dengan peningkatan kinerja pelayanan publik (Huther et al., 

1997). Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa peningkatan belanja pemerintah 

merupakan suatu hal yang sia-sia. Mengalokasikan anggaran untuk pelayanan publik sangat 

penting untuk mengkomunikasikan akuntabilitas keuangan pemerintah (Glynn, 1993). Dalam 

konteks ini, meningkatkan alokasi anggaran tidak hanya dilihat dari sisi ketersediaan sumber 

daya keuangan, namun juga dari sisi ketersediaan mekanisme yang efektif untuk memastikan 

bahwa pemanfaatan anggaran tersebut sesuai dengan peruntukannya.  

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh belanja daerah terhadap 

perbaikan beberapa indikator kesehatan dan pendidikan dan mengidentifikasi area potensial 

yang memerlukan penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang 

terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan.  

 

II. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas kajian ini, maka materi-materi yang tertera pada kajian ini 

dikelompokkan menjadi beberapa bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
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I. Latar Belakang 

Bagian ini menjelaskan mengenai dasar hukum, konteks permasalahan, dan tujuan dari 

penulisan kajian ini. 

II.  Sistematika Penulisan 

 Bagian ini menjelaskan mengenai sistematika penyampaian pada beberapa bagian di dalam 

kajian dan turut menjelaskan inti yang disampaikan pada masing-masing bagian tersebut. 

III. Ruang Lingkup Kajian 

Bagian ini menjelaskan mengenai ruang lingkup kajian yang meliputi informasi terkait data 

yang digunakan, research question, dan tindak lanjut dari hasil kajian yang telah disusun. 

IV.  Tinjauan Pustaka 

Bagian ini menjelaskan mengenai teori, konsep, dan hasil dari penelitian sebelumnya yang 

dikutip dari berbagai sumber yang meliputi buku, laporan, dan penelitian-penelitian 

terdahulu. 

V. Pendanaan Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD 

Bagian ini menjelaskan mengenai informasi data historis terkait Transfer ke Daerah (TKDD) 

serta informasi terkait belanja fungsi pendidikan dan kesehatan. 

VI.  Gambaran Indikator Bidang Pendidikan dan Kesehatan 

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum terkait capaian indikator pendidikan 

(Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA, jumlah guru, serta jumlah sekolah) dan 

indikator kesehatan (persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, balita yang pernah 

mendapatkan imunisasi lengkap, dan stunting) secara nasional pada tahun 2015 dan 2016. 

VII.  Kapasitas Fiskal Daerah, Belanja Wajib, dan Capaian Output 

Bagian ini menjelaskan mengenai hubungan antara pemenuhan belanja wajib, kapasitas 

fiskal, dan capaian output pada daerah-daerah yang menjadi sampel dalam kajian. 
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VIII. Analisis Hubungan Belanja Daerah dengan Indikator Pendidikan dan Kesehatan 

Bagian ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini, baik 

itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, dijelaskan pula analisis dari hasil kajian 

terkait hubungan belanja daerah dengan indikator pendidikan dan kesehatan. 

IX.  Implikasi Hasil 

Bagian ini menjelaskan mengenai implikasi dan analisis lebih lanjut terkait hasil kajian 

melalui pembahasan beberapa faktor penyebab yang memiliki relevansi dengan hasil kajian, 

baik itu yang bersumber dari fenomena yang ditemukan di lapangan, maupun kajian empiris 

terdahulu.  

X.  Kesimpulan 

Bagian ini menjelaskan mengenai simpulan dari kajian yang telah disusun yaitu meliputi hasil 

kajian, impikasi, dan analisis lebih lanjut, serta rekomendasi terkait upaya tindak lanjut dari 

permasalahan di bidang pendidikan dan kesehatan. 

 

III. Ruang Lingkup Kajian  

Ruang lingkup kajian meliputi transfer ke daerah, belanja daerah, serta indikator-

indikator pilihan untuk bidang pendidikan (APM, jumlah guru, dan jumlah sekolah) dan bidang 

kesehatan (persalinan ditolong tenaga kesehatan, balita yang pernah mendapatkan imunisasi 

lengkap, dan stunting). Periode yang diteliti adalah tahun 2015 s.d. 2016 dan meliputi 493 data 

sampel pemerintah daerah. Pemilihan sampel tersebut dipilih berdasarkan ketersediaan dan 

kelengkapan data pada periode yang diteliti. Research question yang mendasari kajian ini 

adalah:  

1. Apakah pemenuhan belanja wajib memiliki korelasi dengan perbaikan pelayanan kesehatan 

dan pendidikan?  

Dengan adanya belanja wajib, ketersediaan anggaran untuk bidang pendidikan dan 

kesehatan menjadi lebih dapat dipastikan. Namun demikian, tujuan akhir dari ketersediaan 

anggaran adalah adanya hasil nyata berupa perbaikan pelayanan publik. Untuk itu, kajian ini 

akan mengidentifikasi apakah pemenuhan belanja wajib memiliki korelasi positif dengan 
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perbaikan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Indikator untuk pelayanan pendidikan yang 

diteliti adalah Angka Partisipasi Murni (APM), jumlah guru, dan jumlah sekolah. Sedangkan, 

indikator untuk pelayanan kesehatan adalah tingkat balita yang pernah mendapatkan 

imunisasi lengkap, persalinan ditolong tenaga kesehatan, dan bayi di bawah dua tahun 

dengan kondisi stunting akibat gizi buruk.  

2. Apa karakteristik dari sektor pelayanan yang paling banyak menerima manfaat dari belanja 

daerah di bidang pendidikan dan kesehatan?  

Bidang pendidikan dan kesehatan mencakup banyak sektor pelayanan, sehingga anggaran 

untuk kedua bidang tersebut perlu dialokasikan secara lebih rinci ke dalam sektor-sektor 

pelayanan tersebut. Alokasi ini tidak terlepas dari proses teknokratis dan politis, dimana 

kedua proses tersebut ikut menentukan sektor-sektor pelayanan pendidikan dan kesehatan 

yang menjadi prioritas. Kajian ini mencoba mengidentifikasi sektor pelayanan di bidang 

pendidikan dan kesehatan yang paling banyak mendapatkan manfaat dari alokasi anggaran, 

dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik sektor pelayanan yang 

pada umumnya menjadi prioritas daerah. Seperti halnya research question sebelumnya, 

indikator yang diteliti meliputi APM, jumlah guru, dan jumlah sekolah (untuk bidang 

pendidikan); serta tingkat balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, persalinan 

ditolong tenaga kesehatan, dan stunting (untuk bidang kesehatan).  
 

Hasil kajian selanjutnya akan digunakan untuk menyusun rekomendasi penyempurnaan 

kebijakan transfer ke daerah yang dapat dipertimbangkan untuk mendorong perbaikan 

pelayanan kesehatan dan pendidikan.  

 

IV.  Tinjauan Pustaka  

Dengan desentralisasi, fungsi pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

dengan tujuan untuk meningkatnya efisiensi penyediaannya. Hal ini karena pemerintah daerah 

memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat 

setempat (Musgrave 1973, Oates 1972, 1993). Konsep ini juga dilakukan dalam penerapan 

desentralisasi di Indonesia, dimana fungsi pelayanan publik diserahkan kepada pemerintah 

daerah. Konsekuensi dari penyerahan fungsi ini adalah meningkatnya anggaran daerah secara 
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signifikan. Sebelum desentralisasi, fungsi pelayanan publik lebih banyak dilakukan oleh 

pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga.  

Fungsi pelayanan publik yang dianggap paling vital adalah pendidikan dan kesehatan, 

terutama untuk masyarakat miskin (Keefer and Khemani, 2005).  Untuk mendukung penyediaan 

pelayanan tersebut, anggaran pemerintah memiliki peranan penting. Penelitian secara empiris 

menunjukkan bahwa belanja pemerintah, dapat meningkatkan efektivitas penyediaan 

pelayanan publik, apabila memenuhi kondisi tertentu. 

Di bidang kesehatan misalnya, Stanley et al. (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa belanja pemerintah di bidang kesehatan secara positif mempengaruhi asupan nutrisi 

pada anak-anak di bawah usia lima tahun di Nepal. Belanja pemerintah juga berpengaruh 

terhadap penurunan tingkat kematian bayi (Kim and Lane, 2013; Gani, 2009; Rajkumar dan 

Swaroop, 2008; Gupta et al., 2002), demikian pula halnya dengan PDRB per kapita (Kim dan 

Lane, 2013; Rajkumar dan Swaroop, 2008) dan pendapatan per kapita (Gani, 2009). 

Di bidang pendidikan, belanja pemerintah terutama memiliki dampak signifikan apabila 

fokus belanja diarahkan pada kelompok masyarakat yang paling miskin (Fernandez dan 

Rogerson, 1996). Belanja pemerintah memiliki berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi 

sekolah (Baldacci et al., 2003; Gupta et al., 2002), namun demikian peningkatan partisipasi ini 

tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas siswa apabila tidak ada insentif bagi siswa 

untuk berprestasi (Blanckenaut dan Camera, 2009). Selain itu, belanja pemerintah tidak 

memiliki hubungan langsung dengan outcome pendidikan (Michaelowa, 2001).  

Bidang-bidang  pelayanan publik memiliki kecenderungan untuk saling terkait, sehingga 

kondisi pelayanan pada suatu bidang dapat berdampak terhadap bidang lainnya. Misalnya, 

keluaran pendidikan yang relatif rendah dapat mempengaruhi kondisi kesehatan secara negatif; 

sementara itu kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi anak-anak, 

dapat mempengaruhi prestasi anak di bidang pendidikan (Baldacci et al., 2003). Hal ini 

mengindikasikan perlunya perbaikan pelayanan publik secara simultan di berbagai bidang untuk 

mendapatkan dampak optimal dari peningkatan kualitas. Bidang pelayanan lainnya seperti 

ketersediaan infrastruktur untuk air bersih dan sanitasi juga dapat mempengaruhi kondisi 

kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat.  
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Dalam keadaan ideal, belanja pemerintah diharapkan dapat memperbaiki kinerja 

pendidikan dan kesehatan. Di Indonesia sendiri, data-data menunjukkan adanya perbaikan 

kinerja di kedua bidang tersebut sejak implementasi desentralisasi. Untuk bidang pendidikan, 

secara nasional Angka Partisipasi Murni SMP meningkat dari 57,80% pada tahun 1997 menjadi 

77,89% pada tahun 2016. Untuk bidang kesehatan, secara nasional tingkat kematian bayi 

menurun dari 52 kematian per 1.000 kelahiran pada tahun 1997 menjadi 25,5 kematian per 

1.000 kelahiran pada tahun 2016; sementara itu Angka Harapan Hidup meningkat dari 66 tahun 

1995 menjadi 70,9 tahun 2016.  

Walaupun terdapat peningkatan, kinerja Indonesia di bidang pendidikan dan kesehatan 

relatif masih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2016, di 

bidang pendidikan, Indonesia menempati urutan 3 terendah untuk indikator Angka Partisipasi 

Murni SD, sedangkan pada indikator Angka Melek Huruf, Indonesia menempati urutan ke 5 

setelah Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina1. Sementara itu, di bidang 

kesehatan pada tahun 2016 tingkat kematian bayi di Indonesia menempati urutan 4 tertinggi, 

sedangkan Angka Harapan Hidup berada pada urutan 4 terendah setelah Laos, Myanmar, dan 

Kamboja1. Sejalan dengan data tersebut, OECD (2010) menyebutkan bahwa bidang-bidang 

pelayanan publik yang utama di Indonesia, terutama bidang pendidikan dan kesehatan, masih 

memerlukan perhatian khusus. Proses dan prosedur yang lebih demokratis setelah Indonesia 

menerapkan desentralisasi belum dapat menjamin ketersediaan pelayanan publik yang layak 

(Oxford Analytica Daily Brief, June 9, 2010). Terdapat pula kekhawatiran bahwa desentralisasi 

dapat mendorong penggunaan sumber daya daerah oleh elit lokal melalui kebijakan yang 

cenderung mengedepankan kepentingan pribadi, sehingga mengorbankan kepentingan 

masyarakat (Eckardt, 2008).  

Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya, untuk mendorong pelayanan publik 

pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan 20% dari belanja untuk anggaran bidang 

pendidikan, dan 10% untuk anggaran bidang kesehatan. Anggaran tersebut nantinya akan 

dialokasikan ke sektor-sektor pelayanan di kedua bidang tersebut, misalnya untuk 

                                                      
1 Source: http://asean.org/storage/2012/05/ASEAN_Stats_Leaflet2016_web.pdf, downloaded on February 27, 
2018 
 

http://asean.org/storage/2012/05/ASEAN_Stats_Leaflet2016_web.pdf
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pembangunan gedung sekolah, rumah sakit, gaji, tunjangan tenaga pendidikan dan kesehatan, 

pengadaan obat-obatan, dan sebagainya. Prioritas daerah sangat menentukan besaran alokasi 

anggaran untuk sektor-sektor pelayanan tersebut, yang nantinya akan turut mempengaruhi 

kualitas pelayanan publik yang bersangkutan. Dengan kata lain, efektivitas anggaran bidang 

pendidikan dan bidang kesehatan sangat tergantung pada kebijakan daerah untuk 

mengalokasikan anggaran kepada sektor-sektor pelayanan di dalam kedua bidang tersebut.  

Alokasi anggaran kepada sektor-sektor pelayanan publik dilakukan melalui proses 

teknokratik dan politik. Proses teknokratik dilakukan dengan memperhatikan data-data 

objektif, kebutuhan riil, dan faktor teknis lainnya; sementara proses politik dilakukan dengan 

membahas alokasi anggaran tersebut antara pemerintah (eksekutif) dengan parlemen 

(legislatif) dengan harapan suara masyarakat (yang diwakili oleh parlemen) dapat terakomodasi 

dalam anggaran. Melalui kedua proses ini, alokasi anggaran untuk masing-masing sektor 

pelayanan ditetapkan. Adapun besaran dana untuk setiap sektor, dan perhatian terhadap 

penyediaan layanan di sektor tersebut, sangat dipengaruhi oleh seberapa tinggi tingkat prioritas 

sektor tersebut dalam pandangan para pengambil keputusan, baik eksekutif maupun legislatif. 

Hal ini dapat menjadi salah satu kemungkinan mengapa dalam suatu bidang pelayanan publik 

(misalnya bidang kesehatan) terdapat sektor-sektor yang diprioritaskan (misalnya upaya 

penurunan angka kematian ibu melahirkan, yang seringkali masuk sebagai salah satu program 

prioritas), sementara sektor-sektor lainnya relatif kurang mendapatkan prioritas (misalnya 

upaya perbaikan gizi balita yang jarang menjadi program prioritas)2. 

Batley dan McLoughlin (2015) menyebutkan bahwa setiap sektor pelayanan publik 

memiliki karakteristik tertentu yang dapat mempengaruhi tingkat prioritas sektor tersebut bagi 

parlemen (politisi), pemerintah, dan masyarakat. Ringkasan karakteristik sektor-sektor tersebut 

sebagaimana tabel berikut ini:  

                                                      
2 Berdasarkan hasil studi DJPK ke 5 daerah pada bulan Februari 2018 (Kota Denpasar, Kota Kupang, Kab. Banyuasin, 
Kab. Bandung Barat, dan Kab, Bantaeng) 
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Tabel 4.1 

Karakteristik Sektor Pelayanan dan Dampak Politisnya  

Insentif politik untuk 
menyediakan layanan 
meningkat, apabila sektor  
pelayanan memiliki 
karakteristik berikut: 

Kendali pemerintah 
terhadap penyediaan 
layanan meningkat, apabila 
sektor pelayanan memiliki 
karakteristik berikut: 

Kendali masyarakat 
terhadap penyediaan 
layanan  meningkat, apabila 
sektor pelayanan memiliki 
karakteristik berikut: 

High excludability: terdapat 
peluang untuk 
mengecualikan sebagian 
masyarakat dan mentarget 
sebagian masyarakat lainnya 
agar menerima lebih banyak 
manfaat.  

Low discretion: penugasan 
dapat dispesifikasi dengan 
jelas di awal. 

Low rivalry: adanya persepsi 
bahwa terdapat kompetisi 
dan variasi penanganan. 

Low information assymetry: 
manfaat bagi masyarakat 
dapat secara langsung 
dihubungkan dengan 
intervensi politik. 

High measurability: terdapat 
standar layanan dan output 
dapat diukur. 

Low monopoly: terdapat 
pilihan bagi pengguna 
layanan untuk memilih di 
antara beberapa penyedia 
layanan. 

High visibility: secara fisik 
output dapat dilihat, atau 
masalah yang timbul 
mendapat perhatian publik. 

Low provider autonomy: 
keterbatasan penyedia 
layanan dalam hal 
pengetahuan teknis dan 
organisasi. 

High frequency or 
predictability: terdapat 
kesamaan permintaan 
(demand) dan pengalaman 
yang serupa. 

High attributability: dampak 
dapat secara langsung 
dihubungkan dengan 
intervensi politik.  

High territoriality: terdapat 
batasan konsumsi yang jelas.  

High territoriality: pengguna 
layanan terkonsentrasi di 
area tertentu yang 
merupakan area operasional 
pengguna layanan.  

Sumber: Bartley dan McLoughlin (2013), diolah 

 Hasil studi yang dilakukan oleh Bartley dan McLoughlin (2015) tersebut menjadi salah 

satu landasan untuk menganalisis kinerja sektor-sektor pelayanan tertentu di bidang 

pendidikan dan kesehatan serta mengaitkannya dengan dukungan keuangan yang diberikan 

melalui APBD, termasuk dengan adanya dana transfer yang dikelola dalam APBD. Kinerja 

sektor-sektor pelayanan tersebut direpresentasikan dengan angka partisipasi murni, jumlah 

guru, dan jumlah sekolah (untuk bidang pendidikan), serta tingkat balita yang pernah 

mendapatkan imunisasi lengkap, persalinan ditolong tenaga kesehatan, dan stunting (untuk 

bidang kesehatan).  Melalui analisis ini, akan diidentifikasi karakteristik dari sektor pelayanan 
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yang cenderung menjadi prioritas di Indonesia, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi 

pendanaan daerah untuk sektor tersebut.  

Metode yang digunakan dalam kajian ini bertujuan untuk menguji model yang terdiri 

dari beberapa persamaan yang saling berhubungan secara simultan, yaitu dengan 

menggunakan metode Two Stage Least Square (2SLS). Selain itu, melihat prioritas pemerintah 

daerah terhadap indikator di bidang pendidikan dan kesehatan, digunakan pula metode 

multivariate regression. Metode ini memungkinkan untuk menganalisis secara kuantitatif pada 

beberapa variabel dependen dan independen dalam satu waktu sehingga dapat dilakukan 

perbandingan pada hasil yang diperoleh. 

 

V. Pendanaan Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD 

Pendanaan untuk penyediaan layanan publik serta pemenuhan belanja wajib untuk 

sektor pendidikan dan kesehatan bersumber antara lain dari pemerintah daerah melalui 

Pendapatan Asli Daerah dan dari pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(TKDD). Alokasi TKDD dari pemerintah pusat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

tentunya dengan harapan terjadinya perbaikan pelayanan publik di bidang pendidikan dan 

kesehatan serta terus mengurangi ketimpangan antardaerah pada pelayanan publik di sektor 

tersebut. Setelah diterima oleh pemerintah daerah, pengelolaan TKDD tidak terlepas dari 

pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan dalam APBD. Hal ini karena TKDD menjadi 

bagian dari pendapatan daerah, dimana bagi sebagian besar daerah, pendapatan dari TKDD 

menjadi sumber pendapatan terbesar.  

Anggaran dana transfer ke daerah dan dana desa sejak tahun 2011 mengalami 

peningkatan dari Rp402,76T meningkat Rp308,09T dalam kurun waktu lima tahun menjadi 

Rp710,86 T pada tahun 2016. Terdapat beberapa jenis dana transfer yang dapat dimanfaatkan 

untuk sektor pendidikan dan kesehatan, seperti jenis dana yang bersifat block grant yaitu Dana 

Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah, dan jenis dana yang memang sudah 

ditentukan pemanfaatannya untuk bidang pendidikan dan kesehatan seperti DAK Fisik dan Non 

Fisik untuk bidang pendidikan dan kesehatan serta Dana Otonomi Khusus. Secara umum, 

alokasi DAU dan DAK pada tahun 2011 s.d. 2016 menunjukkan tren yang meningkat. 
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Sementara, DBH menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. DAK pada tahun 2011 s.d. 2015 

sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 4.1 merupakan DAK fisik. Namun sejak tahun 2016, DAK 

yang dialokasikan telah meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Adapun alokasi DAU, DBH, dan 

DAK pada tahun 2011 s.d. 2016 ditunjukkan dalam Grafik 5.1 di bawah ini. 

 

Grafik 5.1 

Alokasi DAU, DAK, dan DBH Tahun 2011 s.d. 2016 

 

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2016 (diolah) 

Dalam APBD sendiri, belanja untuk fungsi pendidikan mengalami penurunan, namun 

secara keseluruhan masih menjadi bagian yang signifikan dari belanja daerah. Sedangkan pada 

fungsi kesehatan, belanjanya mengalami peningkatan antara tahun 2015 s.d. 2016. DAK 

Pendidikan dan DAK Kesehatan memiliki peran yang cukup besar dalam menunjang belanja 

daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 5.1. 

Dalam Triliun (Rp) 
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Tabel 5.1 

Proporsi DAK terhadap Belanja Berdasarkan Fungsi 

 2015 (Rp) 2016 (Rp) 

Belanja Fungsi Pendidikan  214,81 Triliun 213,61 Triliun 

DAK Pendidikan  71,10 Triliun 41,45 Triliun 

% DAK Pendidikan terhadap 

Belanja Fungsi Pendidikan 
33,10% 19,41% 

Belanja Fungsi Kesehatan   75,57 Triliun    94,54 Triliun  

DAK Kesehatan   5,70 Triliun   12,63 Triliun 

% DAK Kesehatan terhadap 

Belanja Fungsi Kesehatan 
7,55% 13,36% 

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, (diolah) 

Seiring dengan semakin besarnya anggaran daerah yang ditujukan untuk pelayanan 

publik di bidang pendidikan dan kesehatan, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui dampak 

kenaikan tersebut terhadap perbaikan pelayanan, yang diindikasikan dengan indikator-indikator 

pelayanan publik.  

 

VI. Gambaran Indikator Bidang Pendidikan dan Kesehatan 

1. Indikator Bidang Pendidikan 
 

Indikator pendidikan yang digunakan dalam kajian ini adalah APM SD, APM SMP, APM 

SMA, Jumlah Guru, dan Jumlah Sekolah. APM adalah angka perbandingan antara banyaknya 

murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang 

yang sama dinyatakan dalam persen. Sementara itu, jumlah guru adalah total jumlah guru yang 

meliputi SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB di suatu daerah sedangkan jumlah sekolah adalah total 

jumlah sekolah yang meliputi SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB di suatu daerah. 
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Tabel 6.1 

Gambaran Capaian Indikator Bidang Pendidikan Tahun 2015-2016 

Keterangan 
APM SD (%) APM SMP (%) 

APM SMA 
(%) 

Jumlah Guru 
(Orang) 

Jumlah Sekolah 
(Unit) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Rata-rata nasional 94,89 95,32 75,08 76,08 59,98 60,23 5.512 5.495 407 414 

Capaian Tertinggi 100 100 95,45 96,20 87,53 87,80 35.383 34.222 2.953 2.981 

Capaian Terendah 47,27 43,14 14,37 12,08 6,88 1,13 155 201 31 31 
Sumber: BPS (diolah)  

    *berdasarkan data 493 daerah sample. 
 

Secara umum, dari tahun 2015 ke tahun 2016 seluruh indikator pendidikan mengalami 

peningkatan, kecuali untuk jumlah guru yang mengalami penurunan. Pada APM, meskipun 

terjadi peningkatan pada SD, SMP, dan SMA, namun capaian pada tingkat SMP dan SMA masih 

cukup rendah dan perlu terus ditingkatkan. Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah 

tingkat ketimpangan yang masih cukup tinggi pada APM, terutama APM SMA, dimana pada 

tahun 2016 terdapat selisih hingga 86,67% antara daerah dengan capaian tertinggi dan daerah 

dengan capaian terendah.  

2. Indikator Bidang Kesehatan 
 

Pada kajian ini, indikator kesehatan yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah 

stunting, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, dan balita yang pernah mendapatkan 

imunisasi lengkap. Data stunting yang digunakan dalam kajian ini adalah data persentase bayi di 

bawah dua tahun yang mengalami kasus stunting. Stunting sendiri menurut World Health 

Organization (WHO) adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh 

anak-anak dengan gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial3 yang tidak memadai. 

Anak-anak didefinisikan sebagai kerdil jika tinggi badan mereka untuk standar usianya di bawah 

lebih dari dua standar deviasi rata-rata Standar Pertumbuhan Anak WHO. Informasi lain yang 

juga penting mengenai stunting adalah mengenai penanganannya yang hanya sampai dengan 

                                                      
3 Mengacu kepada stimulasi fisik melalui sensorik, seperti misalnya tampilan visual dan suara, dan juga 
stimulasi emosional yang diberikan melalui ikatan kasih saying antara ibu dan anak (WHO). 
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masa 1000 hari, atau sejak masa dalam kandungan Ibu. Hal ini berarti bahwa setelah lewat 

masa 1000 hari tersebut, stunting tidak lagi dapat disembuhkan. 

Indikator persalinan dibantu tenaga kesehatan dan imunisasi lengkap menggunakan data 

yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Definisi dari indikator persalinan dibantu 

tenaga kesehatan adalah persentase balita (0-59 bulan) yang proses kelahirannya dibantu oleh 

tenaga penolong kelahiran yang terbagi menjadi nakes (tenaga kesehatan/medis) dan non-

nakes (tenaga non-medis). Tenaga penolong kelahiran yang termasuk nakes antara lain, dokter, 

bidan, mantri kesehatan, dan lain-lain, Non-nakes diantaranya tradisional, dukun bayi, paraji, 

dan lain-lain4, sedangkan definisi imunisasi lengkap adalah persentase balita yang mendapatkan 

imunisasi lengkap yang terdiri dari 1 kali BCG, 3 kali DPT, 3 kali polio, 1 kali campak, dan 3 kali 

Hepatitis B5. 

Secara umum, indikator kesehatan di Indonesia mengalami perbaikan dengan 

menurunnya angka stunting dan meningkatnya angka persalinan dibantu tenaga kesehatan 

serta angka imunisasi lengkap. Pada kasus stunting, walaupun secara rata-rata nasional terjadi 

penurunan, namun kasus dengan capaian tertinggi di daerah mengalami peningkatan sekitar 

1%. Hal ini menunjukkan terjadinya pelebaran ketimpangan, karena disaat yang bersamaan 

daerah dengan kasus stunting terendah mengalami sedikit penurunan. Pada persalinan dibantu 

oleh tenaga kesehatan, walaupun telah cukup banyak daerah yang berhasil mencapai angka 

100%, namun disisi lain masih terdapat daerah yang angka persentasenya bahkan dibawah 1%. 

Melihat juga dari indikator imunisasi, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun terjadi 

perbaikan secara rata-rata nasional pada indikator kesehatan dari tahun 2015 ke tahun 2016, 

namun ketimpangan antardaerah masih cukup besar dan bahkan membesar pada indikator 

stunting dan imunisasi. 

                                                      
4 https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=13 
5 https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=349 
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Tabel 6.2 

Gambaran Tingkat Stunting, Persalinan, dan Imunisasi Tahun 2015-2016 

Keterangan 
Stunting (%) Persalinan (%) Imunisasi (%) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Rata-rata Nasional 23,37 21,86 85,76 87,24 54,44  56,97 

Capaian Tertinggi 54,93 55,49 100 100  86.02 87,17 

Capaian Terendah 3,13 3,01  0,11 2,22 1,31 0,89  
Sumber: Kementerian Kesehatan, BPS (diolah)  

*berdasarkan data 493 daerah sample. 
 

VII. Kapasitas Fiskal Daerah, Belanja Wajib dan Capaian Output 

Belanja wajib yang merupakan amanat undang-undang belum dipenuhi oleh semua 

daerah. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2016, terdapat 359 daerah 

(72,82%) yang telah memenuhi belanja wajib bidang pendidikan, dan 402 daerah (81,54%) yang 

telah memenuhi belanja wajib bidang kesehatan. Data menunjukkan bahwa daerah dalam 

kategori kapasitas fiskal sedang/rendah cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan daerah dalam kategori kapasitas fiskal sangat tinggi/tinggi. Hal ini dapat 

mengindikasikan bahwa pemenuhan belanja wajib tidak tergantung pada kapasitas fiskal 

daerah, namun lebih tergantung pada kesediaan pemerintah daerah dan DPRD untuk 

memenuhi kewajiban tersebut.  

Tabel 7.1 

Kapasitas Fiskal Daerah dan Pemenuhan Belanja wajib 

Kapasitas Fiskal 

(PMK Nomor 37 Tahun 2016 

tentang Peta Kapasitas Fiskal 

Daerah) 

Daerah yang memenuhi 

belanja wajib bidang 

pendidikan 

Daerah yang memenuhi 

belanja wajib bidang 

kesehatan 

Jumlah 

Daerah 
% Jumlah Daerah % 

Sangat tinggi 24 6,69% 32 7,96% 

Tinggi 64 17,83% 79 19,65% 

Sedang 94 26,18% 106 26,37% 

Rendah 177 49,30% 185 46,02% 
Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, (diolah) 
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Jika dikaitkan dengan indikator pendidikan, daerah yang memenuhi alokasi belanja 

wajib memiliki rata-rata capaian indikator pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan 

daerah yang tidak memenuhi alokasi belanja wajib. Sebagai contoh, daerah yang memiliki 

kapasitas fiskal sangat tinggi dan memenuhi belanja wajib memiliki Angka Partisipasi Murni (SD, 

SMP, dan SMA) yang lebih baik jika dibandingkan dengan daerah dengan kapasitas fiskal yang 

sama namun tidak memenuhi belanja wajib. Sementara itu, jika dilihat hubungan antara 

kapasitas fiskal dan capaian indikator bidang pendidikan, maka daerah yang memiliki kapasitas 

fiskal yang lebih tinggi secara rata-rata cenderung memiliki capaian angka partisipasi yang lebih 

baik, terlepas dari terpenuhi atau tidaknya belanja wajib. 

Tabel 7.2 

Pemenuhan Belanja Wajib Bidang Pendidikan dan Indikator Bidang Pendidikan 

No. Kapasitas Fiskal 

Rata-Rata Proporsi 
Belanja 

Pendidikan 
Terhadap Total 

Belanja 

Rata-rata Capaian Persentase 

APM SD APM SMP APM SMA 

Daerah Yang Memenuhi Belanja Wajib 

1 Sangat Tinggi 26,70 97,33 80,08 69,54 

2 Tinggi 27,95 96,91 78,01 63,88 

3 Sedang  30,23 97,03 79,70 64,13 

4 Rendah 33,12 96,75 77,37 60,11 

Rata-rata 29,50 97,00 78,79 64,42 

Daerah Yang Tidak Memenuhi Belanja Wajib 

1 Sangat Tinggi 10,31 95,44 73,61 56,21 

2 Tinggi 13,46 91,88 67,43 54,26 

3 Sedang  12,63 90,39 67,42 53,62 

4 Rendah 10,25 88,05 72,21 53,29 

Rata-rata 11,66 91,44 70,17 54,35 
     Sumber: DJPK, Kementerian Kesehatan dan BPS (diolah) 

 

Pada bidang kesehatan, kondisi yang sama juga terlihat, daerah yang memenuhi belanja 

wajib memiliki capaian indikator kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang 

tidak memenuhi belanja wajib. Pada indikator stunting, persalinan dibantu tenaga kesehatan, 

dan imunisasi lengkap, daerah yang memenuhi belanja wajib secara rata-rata memiliki tingkat 

stunting yang lebih rendah serta memiliki tingkat persalinan dan imunisasi yang lebih baik.  
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Terkait hubungan antara kapasitas fiskal dan capaian indikator kesehatan, tidak terdapat 

pola antara tinggi atau rendahnya kapasitas fiskal dengan nilai indikatornya, baik pada daerah-

daerah yang memenuhi ataupun tidak memenuhi belanja wajib. Sebagai contoh, daerah 

dengan kapasitas fiskal tinggi memiliki rata-rata tingkat stunting yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan daerah-daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi, baik pada daerah-

daerah yang memenuhi ataupun tidak memenuhi belanja wajib.   

Tabel  7.3 

Pemenuhan Belanja Wajib Bidang Kesehatan dan Indikator Kesehatan 

No. Kapasitas Fiskal 

Rata-Rata 
Proporsi Belanja 

Kesehatan 
Terhadap Total 

Belanja 

Rata-rata Capaian Persentase 

Stunting (%) Imunisasi (%) Persalinan (%) 

Daerah Yang Memenuhi Belanja Wajib 

1 Sangat Tinggi 15,77 21,49 63,95 90,70 

2 Tinggi 16,67 20,99 61,32 89,30 

3 Sedang  17,49 20,97 54,72 89,35 

4 Rendah 18,40 21,87 59,04 89,18 

Rata-rata 17,08 21,33 59,76 89,63 

Daerah Yang Tidak Memenuhi Belanja Wajib 

1 Sangat Tinggi 6,58 23,70 55,95 86,25 

2 Tinggi 7,77 23,22 47,37 78,03 

3 Sedang  6,92 23,38 42,40 70,39 

4 Rendah 6,27 24,27 50,20 77,34 

Rata-rata 6,89 23,64 48,98 78,00 
Sumber: DJPK, Kementerian Kesehatan dan BPS (diolah) 

 

VIII. Analisis Hubungan Belanja Daerah dengan Indikator Pendidikan dan 

Kesehatan 
 

Analisis dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan metode 

kuantitatif. Untuk metode kualitatif, dilakukan diskusi dengan lima sampel pemerintah daerah 

yaitu Kota Denpasar, Kab. Banyuasin, Kab. Bandung Barat, Kab. Bantaeng, dan Kab. Kupang 

terkait dengan belanja fungsi pendidikan dan kesehatan beserta capaian keluarannya. Adapun 
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penentuan lima sampel pemerintah daerah tersebut didasari pada pemetaan capaian indikator 

stunting dan APM SMP pada periode 2015-2016 secara nasional. Hasil pemetaan menunjukkan 

bahwa Kota Denpasar dan Kab. Banyuasin memiliki capaian indikator stunting dan APM SMP 

yang baik, sedangkan capaian kedua indikator tersebut pada Kab. Kupang, Kab. Bantaeng, dan 

Kab. Bandung Barat kurang baik. Sehingga pemilihan sampel daerah FGD ini diharapkan dapat 

menggambarkan karakteristik capaian nasional. Lebih lanjut, hasil diskusi dengan pemerintah 

daerah tersebut terdapat di dalam lampiran dari kajian ini. Selain itu, diskusi juga dilakukan 

dengan unit-unit terkait di lingkungan DJPK. 

Untuk metode kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sampel 

berbentuk panel dari 493 kabupaten dan kota di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2016, 

dengan pertimbangan pemilihan jumlah sampel berdasarkan kelengkapan data yang dimiliki. 

Terdapat 21 jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana terlampir dalam 

Lampiran. Data tersebut digunakan untuk mengestimasi model persamaan pada dua indikator 

pelayanan publik yaitu, pendidikan dan kesehatan.  

Metode pertama dalam penelitian ini adalah analisis model ekonometrika dengan 

menggunakan metode Two-Stage Least Square (2SLS) untuk melihat pengaruh TKDD terhadap 

capaian indikator di bidang pendidikan (APM SMP) dan indikator kesehatan (Stunting). Metode 

ini digunakan untuk menguji model yang terdiri dari beberapa persamaan yang saling 

berhubungan secara simultan. First stage dari 2SLS dilakukan untuk melihat pengaruh Dana 

TKDD (jenis TKDD yang digunakan dalam kajian ini adalah DAU, DBH, DAK bidang kesehatan dan 

DAK bidang pendidikan) terhadap realisasi belanja pendidikan dan realisasi belanja kesehatan, 

yang kemudian dilanjutkan dengan second stage untuk melihat pengaruh realisasi belanja 

pendidikan dan realisasi belanja kesehatan terhadap masing-masing indikator di bidang 

tersebut disertai dengan variable kontrol lainnya yang terkait. 

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis 

kuantitatif menggunakan metode 2SLS pada data panel, antara lain pendekatan fixed effect dan 

random effect. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan Uji Hausman untuk menentukkan 

pendekatan yang tepat untuk digunakan. Selanjutnya untuk memastikan bahwa model estimasi 

yang dihasilkan telah tepat dan dapat digunakan, maka dalam kajian ini dilakukan pula Uji 
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Sargan-Hansen’s Overidentifying Statistics guna memastikan tidak ada hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel pengganggu (error terms) dalam model estimasi yang 

dihasilkan. 

Adapun persamaan 2SLS yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Pendidikan 

 First Stage 

LnEducExp = f(LnDAU, LnDAKPendidikan, LnDBH) 

 Second Stage 

APMSMP it = α + β1 LnEducExp it + β2 APMSD it + β3 PersentaseJPM it+ β4 LnRLS it + 𝓋 it 

b. Kesehatan 

 First Stage 

LnHealthExp = f (LnDAU, LnDAKKesehatan, LnDBH) 

 Second Stage 

Stunting it = α + β1 LnHealthExp it + β2 LnRLS it + β3 BithwSStaf it+ β4 Sanitasi it + β5 

PersentaseJPM it + 𝓋 it 
 

Persamaan di atas menggunakan transformasi bentuk logaritma natural untuk variabel 

dependen dan independen, kecuali untuk beberapa variabel yang datanya telah dalam satuan 

persen seperti tingkat stunting (Stunting), APM SMP (APMSMP), APM SD (APMSD), persalinan 

yang ditolong tenaga kesehatan (BirthwSStaff), rumah tangga yang memiliki akses terhadap 

sanitasi layak (Sanitasi), dan persentase jumlah penduduk miskin (PersentaseJPM). Persamaan 

tersebut diolah dengan software STATA versi 15. 

Selanjutnya, untuk melihat prioritas pemerintah daerah terhadap indikator di bidang 

pendidikan dan kesehatan, di dalam kajian ini dilakukan analisis lebih lanjut berupa analisis 

perbandingan untuk mengetahui dampak realisasi belanja fungsi kesehatan dan pendidikan, 

dan pemenuhan belanja wajib terhadap tiga indikator pada masing-masing bidang. Pada bidang 

pendidikan, analisis dilakukan terhadap indikator pendidikan yang meliputi tingkat Angka 

Partisipasi Murni (APM SD-SMA), Jumlah Guru (SD-SMA) dan Jumlah Sekolah (SD-SMA). 

Sedangkan untuk bidang kesehatan, analisis dilakukan terhadap indikator kesehatan yang 

meliputi tingkat stunting, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, dan balita yang pernah 
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mendapatkan imunisasi lengkap. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui indikator 

pendidikan atau kesehatan mana yang mendapatkan dampak terbesar dari realisasi belanja 

fungsi kesehatan dan pendidikan, serta pemenuhan belanja wajib.  

Metode yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut adalah metode statistik 

multivariate regression. Metode ini memungkinkan untuk menganalisis secara kuantitatif pada 

beberapa variabel dependen dan independen dalam satu waktu sehingga dapat dilakukan 

perbandingan pada hasil yang diperoleh. Izenman (                                                                                           

2008) menyatakan bahwa multivariate regression adalah sebuah metode regresi dengan dua 

atau lebih variabel dependen, yang dimana seluruh variabel dependen tersebut dipengaruhi 

oleh input yang sama persis.  

1. Bidang Pendidikan 

1.1 Analisis Regresi 2SLS 

Dalam model persamaan bidang pendidikan, jenis TKDD yang meliputi DAU (LnDAU), 

DAK fungsi pendidikan (LnDAKPend), dan DBH (LnDBH) diasumsikan mempengaruhi realisasi 

belanja pendidikan (LnEducExp) pada first stage. Selanjutnya realisasi belanja pendidikan 

bersama dengan beberapa variabel lainnya mempengaruhi tingkat APM SMP pada second 

stage. Pendekatan metode 2SLS yang digunakan untuk mengestimasi model persamaan 

dampak TKDD terhadap APM SMP dalam kajian ini adalah pendekatan random effect. 

Tabel 8.1 

Hasil First Stage Regression 

Variabel Independen LnEducExp 

LnDAKPend 0,273*** 

LnDAU 0,784*** 

LnDBH 0,161*** 

Constant -6,061*** 
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Observations 974 

Tanda *,**, dan *** menjelaskan tingkat signifikansi di 10%, 5%, dan 1% 

Tabel 8.1 menunjukkan hasil dari persamaan estimasi pengaruh TKDD terhadap realisasi 

belanja pendidikan. Melalui persamaan tersebut diperoleh hasil bahwa semua komponen dana 

perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi 

belanja pendidikan, dengan DAU merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar.  

 

Tabel 8.2 

Hasil Second Stage Regression 

Variabel Independen APMSMP 

LnEducExp 1,693*** 

APMSD 0,216*** 

PersentaseJPM -0,160*** 

LnRLS 16,893*** 

Constant -21,832 

Observations 974 

Tanda *,**, dan *** menjelaskan tingkat signifikansi di 10%, 5%, dan 1% 

Tabel 8.2 menunjukkan hasil persamaan dari pengaruh realisasi belanja pendidikan 

(LnEducExp), tingkat APM SD (APMSD), persentase jumlah penduduk miskin (PersentaseJPM), 

dan rata-rata lama sekolah (LnRLS) terhadap tingkat APM SMP (APMSMP). Realisasi belanja 

pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat APM SMP. Pengaruh 

tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan variabel independen lainnya yaitu APM SD dan 

rata-rata lama sekolah. Sementara itu, jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh negatif dan 

siginifkan terhadap APM SMP. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi dapat 

menurunkan Angka Partisipasi Murni. 
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Pada Tabel 8.2, dapat dilihat bahwa realisasi belanja pendidikan memberikan pengaruh 

yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pengaruh yang dihasilkan oleh variabel lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini juga turut menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh 

realisasi belanja pendidikan dan juga pemenuhan belanja wajib terhadap indikator pendidikan 

lainnya seperti jumlah guru dan jumlah sekolah serta APM yang lebih luas dari SD hingga SMA. 

Hal ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang dihasilkan terhadap tiga indikator 

pendidikan secara bersamaan sehingga dapat dibandingkan dan diketahui indikator mana yang 

mendapatkan dampak terbesar dari realisasi belanja pendidikan dan pemenuhan belanja wajib. 

Dari dua langkah proses regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh secara 

umum : 

Gambar 8.1 

Pengaruh TKDD terhadap APM SMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.1 menunjukkan ilustrasi dari pengaruh yang diberikan oleh masing-masing jenis 

dana TKDD yang meliputi DAK fungsi pendidikan, DAU, dan DBH terhadap APM SMP melalui 

realisasi belanja pendidikan. Seluruh jenis dana TKDD memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap realisasi belanja pendidikan, dan selanjutnya realisasi belanja pendidikan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap APM SMP. Selain itu, DAU merupakan jenis TKDD 

yang memberikan pengaruh paling besar terhadap realisasi belanja pendidikan, diikuti oleh DAK 

Pendidikan dan DBH. Ceteris paribus. 
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1.2 Analisis Regresi Multivariat 

Metode analisis yang digunakan untuk analisis lanjutan bidang pendidikan adalah 

metode multivariate regression yang dapat menghasilkan persamaan estimasi dari beberapa 

variabel dependen dan independen secara bersamaan. Metode ini digunakan untuk melihat 

indikator pendidikan mana yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Dalam model persamaan 

estimasi bidang pendidikan, variabel dependen yang digunakan adalah Angka Parisipasi Murni 

(APM) jenjang SD, SMP, dan SMA,dan tidak hanya APM SMP. Variabel dibentuk melalui metode 

principal components analysis (PCA), dengan membentuk indeks baru berdasarkan APM SD, 

SMP, dan SMA. Variabel dependen lain yang digunakan sebagai pembanding APM adalah 

jumlah guru (LnJmlGuru), dan jumlah sekolah (LnJmlSekolah). Sementara variabel independen 

yang digunakan adalah variabel boneka yang terkait pemenuhan belanja wajib belanja fungsi 

pendidikan (1.EducMS), realisasi belanja pendidikan (LnEducExp), jumlah penduduk 

(LnJmlPenduduk), dan variabel dummy yang menyatakan perbedaan wilayah antara kota dan 

kabupaten (1.Dkota). 

Tabel 8.3 

Hasil Multivariate Regression Bidang Pendidikan 

Variabel Independen APM LnJmlGuru LnJmlSekolah 

1.EducMS 7,069*** 0,252*** 0,051** 

LnEducExp 2,504*** 0,097*** 0,074*** 

1.Dkota 4,761*** -0,071*** -0,495*** 

LnJmlPenduduk -0,924* 0,683*** 0,648*** 

Constant 21,123* -3,061*** -4,337*** 

Observations 978 978 978 

Tanda *,**, dan *** menjelaskan tingkat signifikansi di 10%, 5%, dan 1% 
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Tabel 8.3 menunjukkan hasil persamaan estimasi dari analisis multivariate regression 

bidang pendidikan. Dari persamaan estimasi tersebut diperoleh hasil bahwa realisasi belanja 

pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketiga indikator di bidang 

pendidikan. Pengaruh paling besar dari realisasi belanja pendidikan adalah terhadap variabel 

jumlah guru, diikuti oleh jumlah sekolah, dan APM.  

Variabel dummy pemenuhan belanja wajib bidang pendidikan memberikan pengaruh 

positif dan signifikan terhadap ketiga indikator di bidang pendidikan, yang berarti bahwa 

daerah-daerah yang telah memenuhi belanja wajib, memiliki capaian output yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan yang tidak memenuhi. Perbedaan yang paling besar terdapat pada 

variabel jumlah guru, yaitu jumlah guru pada daerah yang memenuhi belanja wajib, lebih 

banyak 28,7% dari daerah yang tidak memenuhi belanja wajib. Daerah yang memenuhi belanja 

wajib, memiliki capaian APM 7,07% lebih besar dan capaian jumlah sekolah 5,23% lebih besar 

dari daerah yang tidak memenuhi belanja wajib6. Ceteris paribus. 

 

Gambar 8.2 

Pengaruh Realisasi Belanja Pendidikan terhadap Indikator Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Persamaan Jumlah Guru dan Sekolah merupakan persamaan logaritma linear, sehingga hasil koefisien dari 
persamaan tersebut dihitung dengan formula (eβ-1)x100 
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Gambar 8.2. menunjukkan ilustrasi dari pengaruh realisasi belanja pendidikan terhadap 

tiga indikator pendidikan yang meliputi APM, Jumlah Guru, dan Jumlah Sekolah. Realisasi 

belanja pendidikan memberikan dampak paling besar terhadap indikator Jumlah Guru, jika 

dibandingkan terhadap indikator lainnya yaitu Jumlah Sekolah dan APM. Ceteris Paribus. 

2. Bidang Kesehatan 

2.1 Analisis Regresi 2SLS 

Dalam model persamaan bidang kesehatan, jenis dana TKDD yang meliputi DAU (LnDAU), 

DAK fungsi kesehatan (LnDAKKes), dan DBH (LnDBH) diasumsikan mempengaruhi realisasi 

belanja kesehatan (LnHealthExp) pada first stage. Selanjutnya realisasi belanja kesehatan 

bersama dengan beberapa variabel lainnya mempengaruhi tingkat stunting pada second stage. 

Pendekatan metode 2SLS yang digunakan untuk mengestimasi model persamaan dampak TKDD 

terhadap stunting dalam kajian ini adalah pendekatan fixed effect. 

Tabel 8.4 

Hasil First Stage Regression 

Variabel Independen LnHealthExp 

LnDAKKes 0,101*** 

LnDAU 0,276 

LnDBH 0,079* 

Constant 9,366* 

Observations 974 

Tanda *,**, dan *** menjelaskan tingkat signifikansi di 10%, 5%, dan 1% 

Tabel 8.4 menunjukkan hasil dari persamaan estimasi pengaruh TKDD terhadap realisasi 

belanja kesehatan. Melalui persamaan tersebut diperoleh hasil bahwa DAK fungsi kesehatan 



31 
 

merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap realisasi belanja kesehatan 

lalu diikuti dengan DBH. Sementara itu, DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

realisasi belanja kesehatan. Ceteris paribus. 

Tabel 8.5 menunjukkan hasil persamaan dari pengaruh realisasi belanja kesehatan, 

persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, rata-rata lama sekolah, rumah tangga yang memiliki  

akses terhadap sanitasi layak, dan persentase jumlah penduduk miskin terhadap tingkat 

stunting. Realisasi belanja kesehatan memliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 

tingkat stunting. Di samping itu, persentase jumlah menduduk miskin memberikan pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap tingkat stunting. Sedangkan rata-rata lama sekolah, tingkat 

persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, dan rumah tangga yang memiliki  akses terhadap 

sanitasi layak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat stunting. Hasil 

regresi juga menunjukkan bahwa pengaruh realisasi belanja fungsi kesehatan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap tingkat stunting. Sementara itu, persentase jumlah penduduk 

miskin dapat berpengaruh positif dan siginifkan terhadap tingkat stunting. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menyebabkan meningkatnya kasus stunting.  

Tabel 8.5 

Hasil Second Stage Regression 

Variabel Independen Stunting 

LnHealthExp -6,851*  

LnRLS -22,864  

BirthwSStaff  -0,012  

Sanitasi 0,052 

PersentaseJPM 1,748** 

Constant -218,862*** 

Observations 926 

Tanda *,**, dan *** menjelaskan tingkat signifikansi di 10%, 5%, dan 1% 



32 
 

Pada Tabel 8.5, dapat dilihat bahwa secara statistik, pengaruh sebesar 0,068% yang 

dihasilkan oleh variabel realisasi belanja kesehatan berada pada tingkat kepercayaan 90% 

sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh realisasi belanja kesehatan terhadap tingkat 

stunting tidak terlalu kuat. Melalui hal tersebut, kajian ini juga turut menganalisis lebih lanjut 

mengenai pengaruh realisasi belanja kesehatan dan variabel lainnya terhadap tingkat stunting 

dan dua indikator kesehatan lainnya yaitu tingkat persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, 

dan balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap. Hal ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap tiga indikator kesehatan secara 

bersamaan sehingga dapat dibandingkan dan diketahui indikator mana yang mendapatkan 

dampak paling besar dari realisasi belanja kesehatan dan pemenuhan belanja wajib.  

Dari dua langkah proses regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh dana TKDD 

(DAU, DBH dan DAK Bidang kesehatan) adalah sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 8.3 

dimana masing-masing jenis dana TKDD yang meliputi DAK fungsi kesehatan, DAU, dan DBH 

dapat menurunkan stunting. Seluruh jenis dana TKDD dapat meningkatkan realisasi belanja 

kesehatan, dan selanjutnya realisasi belanja kesehatan dapat menurunkan stunting. Ceteris 

paribus. 

  

Gambar 8.3 

Pengaruh TKDD terhadap Stunting 
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2.2 Analisis Regresi Multivariat 

Metode analisis yang digunakan untuk analisis lanjutan bidang kesehatan adalah 

metode multivariate regression, sama seperti pada analisis lanjutan pada bidang pendidikan. 

Dalam model persamaan estimasi bidang kesehatan, variabel dependen yang digunakan adalah 

tingkat stunting (Stunting), persalinan yang ditolong tenaga kesehatan (BirthwSStaff), dan balita 

yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap (VacRate). Sementara variabel independen yang 

digunakan adalah variabel dummy yang menyatakan kondisi saat terpenuhinya belanja wajib 

fungsi kesehatan (1.HealthMS), realisasi belanja kesehatan (LnHealthExp), jumlah penduduk 

(LnJmlPenduduk), dan rata-rata lama sekolah (LnRLS). 

Tabel 8.6 

Hasil Multivariate Regression Bidang Kesehatan 

Variabel Independen Stunting BirthwSStaff VacRate 

LnHealthExp -1,891*** 6,702*** 5,297*** 

1.HealthMS 0,653 3,921*** 3,742*** 

PersentaseJPM 0,129*** -0,594*** -0,290*** 

LnRLS -5,430*** 26,675*** 18,899*** 

Constant 79,887* -134,981*** -117,919*** 

Observation 978 978 978 

Tanda *,**, dan *** menjelaskan tingkat signifikansi di 10%, 5%, dan 1% 

Tabel 8.6 menunjukkan hasil persamaan estimasi dari analisis multivariate regression 

bidang kesehatan. Dari persamaan estimasi tersebut diperoleh hasil bahwa realisasi belanja 

kesehatan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap persalinan yang 

ditolong tenaga kesehatan dan balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, sedangkan 

pada tingkat stunting memberikan pengaruh negatif dan signifikan. Namun, pengaruh paling 

besar dari realisasi belanja kesehatan adalah terhadap indikator persalinan yang ditolong 
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tenaga kesehatan. Pada indikator balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, kenaikan 

realisasi belanja kesehatan juga berpengaruh positif terhadap jumlah balita yang mendapatkan 

imunisasi lengkap. Sementara itu, kenaikan realisasi belanja kesehatan berpengaruh negatif 

terhadap tingkat stunting. Ceteris paribus. 

 Variabel dummy pemenuhan belanja wajib fungsi kesehatan memberikan pengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dan balita 

yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, namun pada tingkat stunting pengaruhnya tidak 

signifkan. Untuk tingkat persalinan ditolong tenaga kesehatan dan balita yang pernah 

mendapatkan imunisasi lengkap, daerah-daerah yang memenuhi belanja wajib fungsi 

kesehatan, secara rata-rata akan memiliki tingkat persalinan yang ditolong tenaga kesehatan 

yang lebih besar 3,921%  dan balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap yang lebih 

besar 3,742% dibandingkan dengan yang tidak memenuhi. Sementara itu, untuk indikator 

stunting, tidak terdapat perbedaan capaian yang signifikan antara daerah yang memenuhi 

belanja wajib dengan yang tidak memenuhi belanja wajib. 
 

Gambar 8.4 

Pengaruh Realisasi Belanja Kesehatan terhadap Indikator Kesehatan 
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Gambar 8.4. menunjukkan ilustrasi dari pengaruh realisasi belanja kesehatan terhadap 

tiga indikator kesehatan yang meliputi persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, imunisasi 

lengkap, dan stunting. Realisasi belanja kesehatan dapat meningkatkan persalinan yang 

ditolong tenaga kesehatan, dan imunisasi lengkap secara signifikan. Sedangkan, realisasi belanja 

kesehatan dapat menurunkan tingkat stunting secara signifikan. Namun dampak paling besar 

dari realisasi belanja kesehatan terdapat pada indikator persalinan yang ditolong tenaga 

kesehatan, dibandingkan terhadap stunting dan imunisasi lengkap. Ceteris paribus. 

 

VIII. Implikasi Hasil  

1. Bidang Pendidikan  

Hasil regresi secara keseluruhan menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan 

signifikan dari DAK, DAU, dan DBH terhadap belanja fungsi pendidikan di daerah. Hal ini 

menunjukkan masih pentingnya peranan dana perimbangan dari pusat. Dari ketiga komponen 

dana perimbangan tersebut, DAU memiliki pengaruh yang paling besar; hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat bagian dari DAU yang dimanfaatkan untuk belanja pada bidang pendidikan dan 

begitu pula pada DBH, yang peranannya juga signifikan terhadap belanja fungsi pendidikan. 

Sedangkan, untuk DAK bidang Pendidikan, pemanfaatannya memang telah diatur hanya untuk 

sektor/bidang pendidikan.  

Dalam realisasi belanja pendidikan di daerah, hasil regresi menunjukkan bahwa tidak 

semua sektor pelayanan memperoleh manfaat yang sama dari anggaran belanja pendidikan. 

Belanja wajib cenderung lebih banyak memberikan manfaat bagi guru dan jumlah sekolah, 

dibandingkan dengan angka partisipasi murni (APM). Hal ini mengindikasikan bahwa belanja 

pendidikan di daerah cenderung lebih fokus terhadap sisi penawaran pendidikan (ketersediaan 

tenaga pengajar dan infrastruktur fisik pendidikan) dibandingkan dengan sisi permintaan 

(kesempatan bagi anak usia sekolah untuk bersekolah). Beberapa kemungkinan penyebab:  

a. Komponen gaji tenaga pengajar merupakan bagian yang cukup besar dari belanja 

fungsi pendidikan. 

Pengaruh paling besar dari belanja fungsi pendidikan dan pemenuhan 

mandatory spending adalah terhadap indikator jumlah guru, dibandingkan dengan dua 
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indikator lainnya yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan jumlah sekolah. Hasil ini 

sesuai dengan data belanja daerah, dimana proporsi belanja untuk guru relatif besar 

dibandingkan keseluruhan belanja fungsi pendidikan. Pada tahun 2016, 51,90% dari 

total belanja fungsi pendidikan dialokasikan pada belanja untuk guru, sedangkan 48,10% 

sisanya dialokasikan untuk belanja lainnya.  

b. Bangunan fisik sekolah merupakan sektor pelayanan yang output-nya terukur 

(measurable) dan kentara oleh masyarakat (high visibility).  

Sesuai kerangka pemikiran yang disusun oleh Bartley dan McLoughlin (2015),   

insentif politik untuk menyediakan suatu sektor pelayanan meningkat apabila output 

dari layanan tersebut nampak secara fisik bagi masyarakat. Dari sisi pemerintah, output 

yang terukur juga memberikan kendali yang lebih besar bagi pemerintah untuk 

mendorong alokasi anggaran. Di samping itu, dalam kasus Indonesia, pembangunan 

infrastruktur pendidikan masih menjadi perhatian, sehingga memicu alokasi anggaran 

untuk keperluan tersebut.  

c. Partisipasi sekolah sangat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, sementara kemiskinan 

merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan dari berbagai sektor 

Seperti juga ditunjukkan oleh model regresi, kemiskinan merupakan faktor yang 

lebih berpengaruh terhadap partisipasi sekolah, dibandingkan dengan belanja 

pemerintah di bidang pendidikan. Pada keluarga atau rumah tangga yang tinggal di 

lingkungan dengan mayoritas penduduk kurang mampu, anak-anaknya cenderung 

kurang termotivasi untuk bersekolah, salah satunya karena kebutuhan hidup yang 

menyebabkan baik anak maupun orangtuanya lebih mendorong anak untuk bekerja. 

Kasus tersebut terjadi antara lain di Kab. Bandung Barat, dimana anak-anak usia sekolah 

pada area tertentu yang mayoritas masyarakatnya kurang mampu tidak melanjutkan 

sekolah jenjang yang lebih tinggi. Faktor tingkat kemiskinan dan motivasi ini juga 

disampaikan (Berlian, 2011) pada kajiannya bersamaan dengan faktor-faktor lainnya 

yang mempengaruhi angka partisipasi yaitu kesulitan geografis atau akses menuju 

sekolah, kurangnya layanan pendidikan, dan faktor sosial budaya yang kurang 

mendukung terhadap pendidikan. 
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2. Bidang Kesehatan 

Pada bidang kesehatan, hasil regresi menunjukkan bahwa DAK bidang kesehatan dan 

DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja fungsi kesehatan. Adapun pengaruh 

realisasi belanja kesehatan paling besar adalah terhadap persalinan ditolong tenaga kesehatan 

dan balita yang mendapatkan imunisasi lengkap; sementara stunting merupakan yang paling 

sedikit terdampak. Hasil regresi juga mengindikasikan bahwa belanja wajib bidang kesehatan 

berpengaruh secara signifikan terhadap persalinan ditolong tenaga kesehatan dan balita yang 

mendapatkan imunisasi lengkap, namun tidak demikian halnya dengan stunting. Daerah-daerah 

yang memenuhi belanja wajib tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam 

tingkat stunting dengan daerah-daerah yang tidak memenuhi belanja wajib. Beberapa 

kemungkinan penyebab:  

a. Masalah dalam penyediaan pelayanan persalinan dan imunisasi cenderung 

menimbulkan  reaksi yang lebih cepat dari masyarakat (high visibility).  

Kematian ibu akibat kurang memadainya pelayanan kesehatan, dan penyakit 

pada balita yang tidak mendapatkan akses imunisasi dapat menimbulkan ketidakpuasan 

masyarakat dengan cepat. Hal ini secara politis menimbulkan insentif untuk 

memprioritaskan sektor ini untuk menjaga situasi yang kondusif di masyarakat. Adapun 

reaksi negatif yang ditimbulkan oleh kasus stunting relatif sangat rendah; masyarakat 

umum tidak terlalu paham bahwa stunting adalah masalah kesehatan yang serius 

(karena proses stunting dimulai bahkan sejak bayi masih dalam kandungan). Dampak 

stunting baru terlihat dalam jangka panjang sehingga masyarakat cenderung abai 

terhadap kondisi tersebut. Hal ini dapat menjadi penyebab kurangnya willingness 

daerah setempat untuk menempatkan stunting sebagai program prioritas. 

b. Stunting tidak masuk dalam prioritas daerah.  

Dari hasil diskusi dengan pemerintah daerah, stunting bukan merupakan salah 

satu indikator kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD). Selain itu, anggaran belanja yang digunakan untuk penanganan stunting pun 

cenderung sangat kecil, sementara persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dan 

imunisasi lengkap untuk balita tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah (RPJMD) dan memiliki anggaran yang lebih besar. Selain terkait 

prioritas penggunaan belanja fungsi kesehatan, stunting juga cukup banyak dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah jumlah tenaga 

kesehatan dengan spesifikasi tenaga gizi yang belum terlalu banyak jika dibandingkan 

dengan tenaga kesehatan lainnya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 

2016 jumlah tenaga gizi di Indonesia hanya 2,1% dari total tenaga kesehatan 219.645 

orang7. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap penanganan kasus stunting, dimana 

dengan peranan tenaga gizi dalam memberikan informasi yang tepat mengenai asupan 

gizi yang tepat untuk ibu hamil dan bayi, maka kasus stunting dapat berkurang. Selain 

tenaga kesehatan, masih banyak faktor lainnya yang diduga dapat mempengaruhi 

stunting seperti misalnya tingkat kemiskinan yang pada model ini berpengaruh secara 

signifikan dalam meningkatkan stunting. 

 

IV. Kesimpulan  

Hasil kajian menunjukkan bahwa daerah-daerah yang memenuhi belanja wajib 

cenderung memiliki indikator pendidikan dan kesehatan yang  lebih baik, dibandingkan dengan 

daerah-daerah yang tidak memenuhi belanja wajib. Hal ini mengindikasikan perlunya 

Pemerintah Pusat untuk mendorong daerah untuk memenuhi belanja wajib tersebut, 

khususnya untuk daerah-daerah dengan indikator pelayanan publik yang berada di bawah rata-

rata nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan teguran secara tertulis kepada 

daerah yang belum memenuhi belanja wajib tersebut. Adapun hasil kajian tidak menemukan 

bahwa kapasitas fiskal suatu daerah sebanding dengan pemenuhan belanja wajib; tingkat 

kepatuhan tertinggi justru ditemui pada daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah, 

sementara tingkat kepatuhan terendah ditemui pada daerah-daerah dengan kapasitas fiskal 

sangat tinggi.  

Ketersediaan anggaran untuk suatu bidang pelayanan perlu dialokasikan kepada sektor-  

sektor pelayanan dalam bidang tersebut, dan tidak semua sektor pelayanan mendapatkan 

                                                      
7 Dihitung menggunakan Data Kementerian Kesehatan Tahun 2016, dimana terdapat 4699 tenaga gizi di seluruh 
Indoneisia 
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prioritas yang sama. Untuk bidang pendidikan misalnya, fokus anggaran cenderung mengarah 

pada sisi supply pendidikan (tenaga pengajar dan bangunan fisik sekolah); sementara di bidang 

kesehatan, prioritas cenderung mengarah pada persalinan ditolong tenaga kesehatan dan 

imunisasi pada balita. Stunting belum menjadi prioritas bidang kesehatan; studi kasus di lima 

daerah tidak menemukan adanya daerah yang memasukkan penanggulangan stunting sebagai 

program prioritas dalam RPJMD mereka. Pendanaan untuk stunting dilakukan dalam kerangka 

program perbaikan gizi, dan tidak spesifik mengarah pada penanggulangan atau pencegahan 

stunting secara langsung. 

Terdapat beberapa karakteristik sektor pelayanan yang memiliki kecenderungan untuk 

menjadi program prioritas daerah, di antaranya adalah: (1) keberadaan output yang secara fisik 

dapat dilihat oleh masyarakat luas, sehingga menambah insentif secara politis untuk 

memprioritaskan sektor tersebut; (2) kemudahan untuk mengukur output, yang memberikan 

insentif bagi pemerintah daerah untuk melaksanakannya; dan (3) adanya sentimen negatif dari 

masyarakat yang bersifat segera apabila suatu pelayanan tidak disediakan dengan semestinya. 

Sektor-sektor pelayanan yang tidak memiliki karakteristik di atas memiliki peluang yang relatif 

kecil untuk menjadi program prioritas di daerah. Contoh kasus adalah stunting, yang 

belakangan menjadi perhatian namun tidak masuk dalam program prioritas di banyak daerah.  

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas 

pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan adalah dengan menjadikan sektor-sektor 

pelayanan tertentu sebagai prioritas nasional, sehingga akan mendorong daerah untuk juga 

menjadikannya sebagai prioritas daerah. Kebijakan transfer ke daerah, khususnya yang terkait 

dengan DAK sebagai specific grants, dapat menjadi tools untuk mengarahkan belanja daerah ke 

sektor-sektor tertentu yang menjadi prioritas nasional, misalnya menambahkan kegiatan 

spesifik pencegahan/penanggulangan stunting dalam menu DAK Kesehatan, menambahkan  

kegiatan spesifik untuk mendorong demand pendidikan (misalnya, meningkatkan jumlah anak 

yang bersekolah) dalam menu DAK Pendidikan, serta mengintegrasikan beberapa bidang terkait 

dengan pendekatan program (programmatic approach). Selain itu, indikator pelayanan publik 

terkait seperti APM dan stunting harus diperkuat dengan menjadikannya sebagai salah satu 

kriteria penilaian dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah. 
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Perlu untuk diperhatikan pula bahwa penanggulangan masalah pendidikan dan 

kesehatan bersifat multidimensi, termasuk di dalamnya penanggulangan masalah-masalah 

sosial lainnya seperti kemiskinan dan pengangguran.  Dengan demikian, perencanaan di tingkat 

pusat dan daerah perlu memformulasikan program secara terpadu, dan tidak secara parsial 

hanya untuk bidang pendidikan dan kesehatan.  
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LAMPIRAN 

Tabel  Operasionalisasi Variabel 

No. 
Lambang 

Variabel Nama Variabel Definisi Variabel 

1. 1.Dkota Fungsi Perbedaan 

antara Kota dan 

Kabupaten 

Menjelaskan perbedaan kondisi antara kota 

dan kabupaten 

2. 1.EducMS Belanja wajib Fungsi 

Pendidikan 

Menjelaskan perbedaan kondisi antara saat 

terpenuhi dan tidaknya belanja wajib fungsi 

pendidikan 

3. 1.HealthMS Belanja wajib Fungsi 

Kesehatan 

Menjelaskan perbedaan kondisi antara saat 

terpenuhi dan tidaknya belanja wajib fungsi 

kesehatan 

4. APM (%) Tingkat Angka 

Partisipasi Murni 

(APM) 

Angka perbandingan antara banyaknya murid 

dari jenjang pendidikan tertentu dengan 

banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang 

yang sama dinyatakan dalam persen. Misalnya, 

GER Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA) 

5. APMSD (%) Tingkat Angka 

Partisipasi Murni 

(APM) SD 

Angka perbandingan antara banyaknya murid 

dari jenjang pendidikan SD dengan banyaknya 

penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama 

dinyatakan dalam persen. 

6. APMSMP (%) Tingkat Angka 

Partisipasi Murni 

Angka perbandingan antara banyaknya murid 

dari jenjang pendidikan SMP dengan 
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No. 
Lambang 

Variabel Nama Variabel Definisi Variabel 

(APM) SMP banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang 

yang sama dinyatakan dalam persen. 

7. BirthwSStaff (%) Persalinan yang 

Ditolong Tenaga 

Kesehatan 

Persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan 

terlatih, seperti dokter, bidan, perwat, dan 

tenaga medis lainnya 

8. LnDAKKes (%) Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Fungsi 

Kesehatan 

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus (kesehatan) yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional. 

9. LnDAKPend (%) Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Fungsi 

Pendidikan 

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus (pendidikan) yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional. 

10. LnDAU (%) Dana Alokasi Umum 

(DAU) 

Salah satu transfer dana pemerintah kepada 

pemerintah daerah yang bersumber dari 

pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antardaerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 
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No. 
Lambang 

Variabel Nama Variabel Definisi Variabel 

11. LnDBH (%) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan 

angka persentase tertentu untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

12. LnEducExp (%) Realisasi Belanja 

Daerah Fungsi 

Pendidikan 

Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan di bidang 

pendidikan 

13. LnHealthExp (%) Realisasi Belanja 

Daerah Fungsi 

Kesehatan 

Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan di bidang 

kesehatan 

12. LnEducExp (%) Realisasi Belanja 

Daerah Fungsi 

Pendidikan 

Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan di bidang 

pendidikan 

13. LnHealthExp (%) Realisasi Belanja 

Daerah Fungsi 

Kesehatan 

Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan di bidang 

kesehatan 

14. LnJmlGuru (%) Total Jumlah Guru Total jumlah guru yang meliputi SD, SMP, SMA, 

SMK, dan SLB di suatu wilayah 

15. LnJmlPenduduk Jumlah Penduduk Total jumlah penduduk pada seluruh usia di 
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No. 
Lambang 

Variabel Nama Variabel Definisi Variabel 

(%) suatu wilayah 

16. LnJmlSekolah 

(%) 

Total Jumlah Sekolah Total jumlah sekolah yang meliputi SD, SMP, 

SMA, SMK, dan SLB di suatu wilayah 

17. LnRLS (%) Rata-rata Lama 

Sekolah (RLS) 

Data yang menggambarkan jumlah tahun yang 

digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke 

atas dalam menjalani pendidikan formal 

18. PersentaseJPM 

(%) 

Persentase Jumlah 

Penduduk Miskin 

Persentase penduduk yang di bawah aris 

kemiskinan 

 

19. Sanitasi (%) Rumah tangga yang 

memiliki  akses 

terhadap sanitasi 

layak 

Rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat 

buang air besar yang memenuhi syarat 

kesehatan dan dilengkapi dengan sistem 

pengolahan air limbah (SPAL) 

20. Stunting (%) Tingkat Stunting Kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di 

bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi 

kronis sehingga anak terlalu pendek untuk 

usianya 

21. VacRate (%) Balita yang pernah 

mendapatkan 

imunisasi lengkap 

Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi 

Lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak) 
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Laporan Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja dan Diskusi Kajian 

Belanja Daerah dan Perbaikan Pelayanan Publik: Studi Kasus 

Bidang Pendidikan dan Kesehatan 
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Kunjungan Kerja dan Diskusi Kajian Belanja Daerah dan Perbaikan Pelayanan 

Publik: Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Banyuasin 

Kabupaten Banyuasin merupakan kabupaten bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dan 

pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan luas wilayah 11.832 km2, Kabupaten 

Banyuasin memiliki 19 kecamatan dan 304 desa/kelurahan yang memiliki topografi 80 persen 

lahan rawa pasang surut dan rawa lebak serta 20 persen nya lahan kering dengan ketinggian 0-

40 m diatas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Banyuasin ini merupakan penyangga Ibukota 

Provinsi karena batas wilayah Banyuasin mengelilingi 2/3 wilayah Kota Palembang. Diharapkan 

total penduduk Banyuasin sebesar 811.501 jiwa dan rasio jenis kelamin 104,25 persen dapat 

mendukung perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. 

Berdasarkan data tahun 2015, PDRB Kabupaten Banyuasin atas dasar harga berlaku 

adalah Rp21.372 triliun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Banyuasin sebesar 11,68 persen 

secara nominal utamanya disokong oleh sektor sekunder yaitu sektor industri pengolahan, 

sektor listrik, gas, air bersih, dan bangunan. Dalam sektor industri pengolahan, sebesar 23,73 

persen merupakan sektor yang padat karya dan menyerap banyak tenaga kerja dengan tingkat 

pendidikan tertentu. Oleh karena itu, perlu diprioritaskan peningkatan mutu sumber daya 

manusia Kabupaten Banyuasin terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Tingkat 

pendidikan yang baik sangat disokong oleh kondisi kesehatan yang baik. Dalam hal ini, pada 

sektor kesehatan, kajian ini lebih difokuskan pada minimisasi kasus stunting untuk generasi 

yang lebih sehat dan baik. 

 

A. Bidang Pendidikan  

Secara umum, fasilitas pendidikan di Kabupaten Banyuasin masih lebih banyak 

diprioritaskan untuk jenjang SD/sederajat dibandingkan SMP/sederajat dan SMA/sederajat. 

Jumlah sekolah untuk SD/sederajat tahun 2016 adalah 551,165 sekolah untuk SMP, dan 106 

sekolah untuk SMA. Selain itu, tahun 2016 jumlah guru SMP (2.887 orang) lebih banyak dari 

pada jumlah guru SD (6.402 orang). Walaupun begitu, fasilitas SMP gratis telah ada di 

Kabupaten Banyuasin dimana biayanya ditanggung 100 persen oleh APBD.  
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Namun, fasilitas sekolah yang banyak tidak cukup memperbaiki Angka Partisipasi Murni 

(APM) SMP (72,94 persen) Kabupaten Banyuasin yang stagnan dan tidak lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata nasional (76,29 persen). Selain itu, APK SMP Banyuasin (100,74 persen) 

juga lebih rendah daripada nasional (101,05 persen). Lebih rinci informasi APK dan APM dapat 

dilihat di Grafik 1. Ada beberapa penyebab mengapa APM/APK AMP Banyuasin masih dibawah 

garis nasional. Salah satu penyebabnya adalah Kabupaten Banyuasin memiliki alokasi dana 

transfer, misalnya DAK pendidikan, yang difokuskan untuk sektor pendidikan lebih diarahkan 

pada memperbaiki bangunan-bangunan, buku-buku, perpustakaan sekolah dari APBD 

Kabupaten Banyuasin. Perbaikan yang bersifat fisik ini belum optimal menyentuh permasalahan 

utama mengapa APM/APK SMP Kabupaten Banyuasin rendah (Pemda Kabupaten Banyuasin 

2018). Lebih lanjut lagi, berdasarkan data dari Pemda Kabupaten Banyuasin tahun 2018, 

anggaran belanja pendidikan naik dari Rp123,35 miliar tahun 2015 menjadi Rp253,32 miliar 

tahun 2017. Anggaran sektor pendidikan yang ditujukan spesifik untuk meningkatkan APM SMP 

juga meningkat dari Rp20.64 miliar menjadi Rp21.39 miliar, namun juga belum optimal 

dilaksanakan. Anggaran sektor pendidikan ini digunakan untuk rehabilitasi sekolah namun 

masih terkendala pada pembebasan lahan yang masih belum selesai. 

Grafik 1  

Perkembangan Tingkat APM/APK SMP Kabupaten Banyuasin TA 2009 s.d. 2017 
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 Sumber : Kemendikbud (2017) 

Berdasarkan kunjungan lapangan, bangunan-bangunan sekolah SMP telah ada namun 

masih perlu direhabilitasi. Sebagian besar DAK pendidikan dan belanja fungsi pendidikan lebih 

diprioritaskan untuk rehabilitasi bangunan-bangunan sekolah SMP. Permasalahan utama dalam 

pembangunan ini banyak terletak pada kecamatan-kecamatan yang sebagian besar berada 

pada lokasi perairan. Misalnya, banyak sekolah-sekolah yang masih kurang layak digunakan 

sebagai tempat belajar apalagi ketika banjir menghadang. Infrastruktur yang buruk, yaitu jalan-

jalan yang rusak serta sarana transportasi yang minim membuat kesulitan siswa-siswa didik 

SMP untuk bersekolah. Hal ini merupakan faktor utama yang membuat keengganan para 

penduduk kecamatan-kecamatan perairan di Kabupaten Banyuasin untuk bersekolah. 

Disinsentif bersekolah pada siswa didik SMP juga dipengaruhi oleh kesempatan bekerja dan 

mendapat penghasilan dari panen komoditas karet. Penghasilan dari perkebunan karet 

tersebut dapat membiayai hidup anak-anak pada usia sekolah sehingga mereka memilih drop 

out dari sekolah. Ada 2 (dua) aksi yang telah dilakukan oleh Kabupaten Banyuasin untuk 

mengatasi masalah tersebut, yaitu mendorong para Kepala Sekolah SMP untuk secara reguler 

menjemput anak didiknya di rumah yang sulit menjangkau sekolah serta sosialisasi ke desa-

desa tentang pentingnya sekolah.  
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APM SMP yang rendah di Kabupaten Banyuasin juga disebabkan oleh adanya program 

melanjutkan sekolah ke Palembang oleh sebagian besar anak-anak Kabupaten Banyuasin 

tingkat SD dan SMP. Fasilitas perkotaan dan kemudahan transportasi serta kualitas pendidikan 

SMP di Palembang membuat anak-anak serta orang tua memilih melanjutkan sekolah dari SD 

ke SMP di Palembang. Akibatnya, anak-anak SD yang melanjutkan ke SMP tidak tercatat di 

dalam murid SMP Kabupaten Banyuasin. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pemberlakuan 

sistem rayon atau kuota peserta didik di setiap kabupaten/kota dan provinsi sehingga terjadi 

penumpukan peserta didik di wilayah yang diminati seperti Palembang.  

Untuk menghadapi beberapa hambatan dalam rangka meningkatkan APM SMP ini, 

Kabupaten Banyuasin perlu membangun infrastruktur terlebih dahulu sehingga dapat 

menunjang kemudahan dalam bersekolah SMP. Hal ini sangat penting karena kabupaten 

Banyuasin ini telah menjadi daerah project untuk pengimplementasian program smart city di 

Provinsi Sumatera Selatan. 

 

B. Bidang Kesehatan (Stunting)  

Belanja fungsi kesehatan Kabupaten Banyuasin bersumber dari PAD dan dana transfer 

ke daerah, khususnya DAK bidang kesehatan. Untuk mandatory spending tahun 2017, Pemda 

Kabupaten Banyuasin sudah memenuhi belanja kesehatan. Dalam RPJMD Kabupaten Banyuasin 

tahun 2014-2018, program prioritas meliputi penurunan angka kematian ibu dan bayi serta 

penanganan gizi buruk (tidak spesifik terhadap stunting).  

Untuk penanganan gizi buruk, anggaran dalam APBD relatif rendah, antara 0,12 persen 

s.d. 0,14 persen selama periode tahun 2015 s.d. 2017. Kegiatan yang dilakukan antara lain 

berupa pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan bayi serta pemberian zat besi (fe) 

kepada ibu hamil. Untuk belanja tenaga medis, anggaran berkisar antara 19,07 persen s.d. 

26,67 persen selama periode tiga tahun tersebut. Mandatory spending untuk bidang kesehatan 

telah terpenuhi, yaitu 10,7 persen (2016) dan 10,0 persen (2017).  

Selama tahun 2015 s.d. 2017, tidak terdapat anggaran kesehatan yang secara khusus 

dialokasikan untuk stunting. Secara ringkas anggaran untuk bidang kesehatan sebagai berikut: 
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Table 1. 

Ringkasan Anggaran Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin 

ANGGARAN 2015 2016 2017 

Belanja kesehatan (Rp) 185.382.749.244 252.784.649.679 186.154.319.071 

Belanja pegawai kesehatan 

(tenaga medis) (Rp) 

46.196.223.486 48.209.255.918 49.653.611.000 

Program/kegiatan terkait 

penanganan gizi buruk (Rp) 

256.488.000 314.000.000 262.550.000 

Persentase belanja pegawai 

kesehatan (tenaga medis) 

terhadap belanja kesehatan 

24,92% 19,07% 26,67% 

Persentase program/kegiatan 

terkait penanganan gizi buruk 

terhadap belanja kesehatan 

0,14% 0,12% 0,14% 

 

Belanja kesehatan Kabupaten Banyuasin antara  lain digunakan untuk belanja pegawai 

kesehatan (tenaga medis dan non medis), pengadaan obat-obatan, pemberian makanan 

tambahan, penyuluhan, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Karena stunting 

tidak termasuk dalam RPJMD dan tidak dianggarkan secara khusus dalam APBD, tidak ada 

kegiatan dan output yang secara langsung terkait dengan penurunan stunting.  

Tingkat stunting di Kabupaten Banyuasin cenderung meningkat, dari 18 persen (2015) 

menjadi 30,90 persen (2016) dan 32,80 persen (2017). Sebagian besar kasus stunting 

ditemukan di daerah perairan yang relatif sulit dijangkau dari ibukota kabupaten. Sedangkan 

untuk daerah daratan, kasus stunting relatif tidak terlalu banyak. Tingginya tingkat stunting 

dapat disebabkan oleh faktor kebiasaan masyarakat, antara lain cara hidup yang kurang 

higienis, pola makan dan pola asuh anak yang kurang memperhatikan asupan gizi, dan cara 
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penyiapan makanan yang tidak sehat. Selain itu, stunting juga dapat disebabkan oleh kurangnya 

gizi ibu, dekatnya jarak antar kelahiran, dan kemiskinan.  

Stunting sendiri merupakan kondisi yang pada umumnya tidak dapat terdeteksi dengan 

segera oleh orangtua, sehingga observasi oleh tenaga medis menjadi sangat penting. 

Pemerintah daerah memiliki peranan besar dalam menanggulangi stunting, khususnya di 

Kabupaten Banyuasin wilayah yang banyak ditemukan kasus stunting sebagian besar terletak di 

daerah perairan yang sulit dijangkau, dimana pelayanan kesehatan oleh pihak selain 

pemerintah (misalnya swasta) belum tersedia. Karena itu, masyarakat di daerah-daerah 

tersebut sangat mengandalkan pelayanan kesehatan dari Pemda. Keterbatasan tenaga medis 

juga menjadi kendala untuk menangani kasus stunting. Pada tahun 2016, Kabupaten Banyuasin 

hanya memiliki 38 orang tenaga ahli gizi yang tersebar di 31 puskesmas untuk melayani seluruh 

penduduk. Jumlah ini lebih sedikit dari tahun 2015 yaitu sebanyak 41 orang.   

Penanggulangan stunting secara spesifik rencananya akan dimasukkan dalam RPJMD 

2019-2024, sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi. Dengan dimasukkannya 

stunting dalam RPJMD, diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap kasus stunting.  
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Kunjungan Kerja dan Diskusi Kajian Belanja Daerah dan Perbaikan Pelayanan 

Publik: Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Bandung 

Barat 

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat. 

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2007 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Barat 

berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, 

Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, Kota Bandung di sebelah selatan, serta 

Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. 

Berdasarkan data BPS tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 

1.636.316 jiwa dengan mata pencaharian terbanyak adalah pada sektor pertanian. Berdasarkan 

persentase Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Bandung Barat menurut tingkat 

pendidikan di tahun 2016, tingkat pendidikan pekerja yang mendominasi di Kabupaten 

Bandung Barat adalah SMA sebesar 35,59 persen, sedangkan untuk lulusan diploma hanya 

sebesar 0,56 persen. Dari sisi tingkat kemiskinan, persentase penduduk miskin di Kabupaten 

Bandung Barat di tahun 2016 adalah sebesar 11,71 persen. Persentase tersebut lebih tinggi 

dibandingkan persentase penduduk miskin di Jawa Barat yang hanya sebesar 8,77 persen pada 

tahun yang sama. 

A. Bidang Pendidikan  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan minimal 20 persen untuk bidang 

pendidikan. Pada tahun 2016, Kabupaten Bandung Barat menganggarkan pendidikan sebesar 

45,05 persen dan kemudian menurun menjadi 39,36 persen pada tahun 2016. Walaupun 

anggaran pendidikan mengalami penurunan, namun komitmen pemerintah daerah untuk 

memenuhi kewajiban anggaran pendidikan minimal 20 persen masih terpenuhi. Sumber 

anggaran belanja pendidikan mayoritas berasal dari Dana Transfer ke Daerah, yakni berupa 
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Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Sumber dana lainnya 

untuk pendidikan berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan. Walaupun 

anggaran pendidikan Kabupaten Bandung Barat sudah di atas 20 persen namun dalam 

pelaksanaan anggaran masih mengalami kendala yang disebabkan oleh petunjuk pelaksanaan 

dari K/L untuk dinas pendidikan belum ada, petunjuk pelaksanaan biasanya baru muncul di 

bulan Februari pada tahun bersangkutan, pencairan dana pendidikan yang terlambat, serta 

harga dalam petunjuk operasional baru muncul di tahun berjalan. Dengan demikian, 

pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengusulkan agar petunjuk pelaksanaan dapat 

diinformasikan sebelum tahun berjalan sehingga pemda memiliki pedoman dalam pelaksanaan 

anggaran pendidikan. 

Menurut data yang disampaikan oleh pemda setempat, persentase tenaga pendidik 

SMP dengan jumlah penduduk usia SMP pada tahun 2015 masih sangat kecil yaitu 6,77 persen 

dan menurun menjadi 5,10 persen di tahun 2016. Tidak hanya persentase tenaga pendidik, 

pemda Kabupaten Bandung Barat juga menyampaikan APM SMP yang di tahun 2015 

persentasenya sebesar 76 persen, di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 15 persen 

menjadi 91 persen, dan di tahun 2017 APM SMP sebesar 89 persen. Peningkatan persentase 

APM SMP yang cukup besar di tahun 2015 ke 2016 disebabkan oleh adanya program sekolah 

gratis yang dilakukan oleh pemda. Sedangkan di sisi lain, faktor penyebab turunnya APM SMP 

dari tahun 2016 ke tahun 2017 disebabkan terdapatnya beberapa lokasi pemukiman warga 

yang jaraknya cukup jauh dari sekolah setingkat SMP, sehingga anak-anak di wilayah tersebut 

banyak yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMP. Faktor lainnya yang juga berpengaruh 

adalah faktor motivasi, dimana pada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, 

orang tua dari anak tersebut justru mendorong anak-anaknya untuk bekerja dan tidak 

melanjutkan sekolah, dengan pertimbangan untuk dapat membantu ekonomi keluarga. Untuk 

mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyusun program 

peningkatan kinerja pendidikan berupa pembangunan sekolah dan program yang secara 

langsung dapat memotivasi anak-anak untuk dapat melanjutkan pendidikan, baik secara formal 

maupun informal serta program yang terkait dengan penyetaraan ijazah.   
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B. Bidang Kesehatan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pemerintah 

Daerah wajib menganggarkan minimal 10 persen untuk bidang kesehatan di luar gaji. Pada 

tahun 2015 Kabupaten Bandung Barat menganggarkan 11,85 persen untuk bidang kesehatan 

dan kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 13,03 persen. Peningkatan anggaran 

kesehatan tersebut menggambarkan besarnya komitmen pemerintah dalam memperbaiki 

kinerja kesehatan di daerahnya. Sumber anggaran belanja kesehatan salah satunya berasal dari 

Dana Transfer ke Daerah, yaitu dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Alokasi Umum (DAU). 

Selain itu, sumber dana lain untuk anggaran fungsi kesehatan adalah dari Dana Bagi Hasil (DBH) 

provinsi. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kabupaten Bandung Barat, peningkatan anggaran 

kesehatan di Kabupaten Bandung Barat diikuti juga menurunnya persentase baduta stunting. 

Persentase baduta stunting di tahun 2015 sebesar 11,56 persen, setahun kemudian menurun 

3,64 persen menjadi 7,92 persen dan di tahun 2017 menjadi 7,37 persen. Penurunan yang 

cukup besar dari tahun 2015 ke tahun 2016 disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan 

seperti kelas ibu hamil yang tersedia di posyandu, pemeriksaan Kekurangan Energi Kronis (KEK) 

pada ibu hamil, pemberian makanan bayi dan anak pada baduta yang stunting, dan pemberian 

zat besi agar terhindar anemia dan KEK pada siswa SMP. Menurut hasil wawancara dengan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, anak dengan gizi buruk disebabkan oleh faktor 

kemiskinan, salah satu pemicunya adalah orang tua yang tidak memiliki penghasilan tetap. 

Upaya preventif dan kuratif dalam penanganan baduta stunting dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

yang juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, serta Kemendes. Kegiatan ini disebut juga dengan kegiatan gempungan. 
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Kunjungan Kerja dan Diskusi Kajian Belanja Daerah dan Perbaikan Pelayanan 

Publik: Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Kupang 

Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah di provinsi NTT dengan PAD yang tidak 

terlalu besar sehingga sangat bergantung pada dana-dana dari pusat. Sumber-sumber PAD-nya 

yang paling besar berasal dari sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian tidak 

memberikan kontribusi yang signifikan karena merupakan daerah yang kering. Selain itu, 

sumber pendapatan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah (PDRD) juga tidak terlalu 

banyak karena sedikitnya usaha-usaha yang ada di Kabupaten Kupang.  

Dari hasil FGD dengan kepala dinas pendidikan beserta jajarannya dan hasil pengisian 

kuesioner, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

A. Bidang Pendidikan 

Perencanaan  

a. Dana dari pusat merupakan sumber utama anggaran pendidikan di Kabupaten 

Kupang sedangkan kontribusi PAD belum maksimal. Selain itu, terdapat program BANTA 

yang bersumber dari kegiatan tugas pembantuan kementerian pendidikan nasional. 

b. Dari sisi pemenuhan mandatory spending, anggaran pendidikan di Kabupaten Kupang 

sudah memenuhi alokasi minimal meskipun peruntukkannya tidak secara spesifik untuk 

peningkatan APM SMP-nya. Dari anggaran tersebut, sebesar 67,80 persen merupakan 

anggaran untuk tenaga pendidik.  

Pelaksanaan  
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c. Secara umum, kegiatan-kegiatan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan begitu 

pun output yang dihasilkan meskipun tidak spesifik untuk peningkatan SMP. Namun 

tingkat realisasi anggaran pendidik tidak optimal yaitu sebesar 92,82 persen untuk tahun 

2015, sebesar 53,72 persen (tahun 2016), dan sebesar 85,34 persen (2017). Dari angka 

realisasi tersebut, sebagian besar merupakan realisasi belanja pendidikan untuk tenaga 

pendidik yang dari tahun 2015-2017 besarannya yaitu, 60,74 persen; 60,41 persen; dan 

51,80 persen. 

d. Kondisi penyerapan yang rendah ini dapat menjadi salah sebab kondisi APM SMP 

yang rendah pula. Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan, kondisi sarana 

prasarana pendidikan di Kabupaten Kupang sebagai berikut: 

a) Hampir sebagian besar guru yang ada di Kabupaten Kupang adalah guru honorer 

dengan kualitas rendah, sehingga para orang tua cenderung menyekolahkan anaknya 

di Kota Kupang. Lebih lanjutnya, terdapat sekitar 20 persen dari guru di Kabupaten 

Kupang belum berijazah S1. 

b) Data angka rasio jumlah guru terhadap jumlah siswa untuk SMP atau sederajat 

sebagai berikut: 

Table 1.  

Rasio Jumlah Guru terhadap Jumlah Siswa untuk SMP atau Sederajat di Kabupaten Kupang 

Keterangan 2015 2016 2017 

Jumlah Guru (Orang) 1,663 1,914 2,525 

Jumlah Siswa (Orang) 21,498 22,071 22,791 

Rasio 0.08 0.09 0.11 

 

Dari data tersebut, rasio jumlah guru terhadap siswa dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan meskipun perubahannya tidak terlalu signifikan. Sedangkan Rasio 

sekolah terhadap jumlah siswa masih sangat kecil. 
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Table 3.  

Rasio Jumlah Sekolah terhadap Jumlah Siswa untuk SMP atau Sederajat di Kabupaten Kupang 

Keterangan 2015 2016 2017 

Jumlah Sekolah (Unit) 136 139 266 

Jumlah Siswa (Orang) 21,498 22,071 22,791 

Rasio 0.006 0.006 0.012 

c) Salah satu penyebab rendahnya pencapaian visi dan misi secara umum di Kabupaten 

Kupang adalah karena tidak selarasnya kegiatan yang tercantum dalam RKPD di tiap 

SKPD terhadap RPJMD kabupaten. 

d) Monitoring atas capaian APK dan APM dilakukan secara mandiri oleh Dinas 

Pendidikan dengan bekerja sama dengan operator sekolah dalam pengisian data 

jumlah siswa. 

Masukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang   

Dalam kunjungan dinas kali ini, terdapat beberapa masukan dari pemda terkait kebijakan 

pendidikan, yaitu: 

a. Perlu dilakukan pembinaan karir bagi kepala sekolah melalui diklat terkait untuk 

menaikkan kompetensinya. 

b. Mengingat sebagian besar guru yang tersedia adalah honorer,  perlu penyediaan guru 

yang berstatus PNS di Kabupaten Kupang atau dengan pengangkatan honorer menjadi 

PNS. 

 

B. Bidang Kesehatan 

Dari hasil FGD dengan para pejabat di dinas kesehatan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Perencanaan   
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a. Dana dari pusat merupakan sumber utama anggaran kesehatan di Kabupaten Kupang 

sedangkan kontribusi PAD belum maksimal sehingga hampir sebagian besar pemenuhan 

anggaran berasal dari dana-dana dari pusat atau provinsi. 

b. Dari sisi pemenuhan mandatory spending, anggaran di Kabupaten Kupang belum 

memenuhi alokasi minimal anggaran kesehatan karena minimnya sumber pendanaan. 

c. Selain itu, penanganan kasus stunting bukan merupakan prioritas utama dalam rencana 

kerja dinas kesehatan sehingga besaran anggarannya tidak terlalu besar. Dari data 

anggaran kesehatan pada tabel dibawah, anggaran program terkait stunting adalah 2 

persen dari total anggaran kesehatan.  

Table 4.  

Anggaran Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kupang 

  2015 2016 2017 

Anggaran Kesehatan (Rp) 41,451,170,328 65,384,438,111 111,408,586,054 

Anggaran Fungsi Tenaga Medis 

(Rp) 

0 0 110,500,000 

Persentase Anggaran Fungsi 

Tenaga Medis 

0% 0% 0.10% 

Anggaran Program Terkait 

Stunting (Rp) 

424,400,308 299,930,000 488,500,000 

Persentase Angggaran Program 

Terkait Stunting 

1.02% 0.46% 0.44% 

 

d. Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Kesehatan pada tahun 2015-2017: 

i. Kesehatan Ibu dan anak, yang ditujukan untuk mencegah kematian ibu dan anak, serta 

penanganan gizi buruk; 

ii. Kesehatan Lingkungan, diantaranya untuk signifikansi sanitasi; 
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iii. Kesehatan Dasar Rujukan dan Promosi Kesehatan, diantara untuk pelayanan puskesmas 

dan puskesmas keliling; 

iv. Kesehatan Kefarmasian, yaitu untuk penyediaan obat-obatan; dan 

v. SDM dan Administrasi. 

Pelaksanaan  

a. Penanganan gizi buruk di Kabupaten Kupang belum optimal karena kurangya koordinasi 

di antara dinas-dinas terkait. Misalnya, Program Peningkatan Gizi (PMT) yang disediakan 

oleh Dinas Pendidikan tidak berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Akibatnya, 

kandungan gizi makanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, 

pelaksanaan program dan kegiatan mengalami kendala terutama dalam hal proses 

pengadaan dalam rangka pembangunan Theraphy Feeding Center (TFC) atau pusat-pusat 

penangan gizi buruk. Program-program yang diselenggarakan lebih bersifat kuratif 

dimana penanganan kasus gizi buruk dan stunting dilakukan setelah ditemukan kasus 

tersebut. 

b. Rendahnya anggaran program stunting dan realisasinya baik anggaran kesehatan pada 

umumnya dan anggaran stunting pada khususnya, dapat menjadi salah satu sebab 

tingginya gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Kupang. Pada tabel terlihat bahwa realisasi 

anggaran kesehatan umum ataupun anggaran untuk program-program gizi buruk kurang 

dari 80 persen.   
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Table 5. 

Realisasi dan Anggaran Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kupang 

Keterangan 2015 2016 2017 

Anggaran kesehatan 

(Rp) 

41,451,170,328 65,384,438,111 111,408,586,054 

Realisasi anggaran 

kesehatan (Rp) 

24,459,516,535 44,753,808,750 80,980,323,676 

Persentase Realisasi 

anggaran 

kesehatan 

59% 68% 73% 

Anggaran program 

terkait stunting 

(Rp) 

424,400,308 299,930,000 488,500,000 

Realisasi anggaran 

program stunting 

(Rp) 

273,495,500 238,849,650 103,003,540 

Persentase Realisasi 

anggaran program 

stunting 

64.44% 79.64% 21.09% 

c. Selain itu, indikator sarana dan prasarana di Kabupaten Kupang belum menunjukkan 

perbaikan. Rasio jumlah puskesmas, rasio tenaga medis, dan rasio ahli gizi masih sangat 

rendah. Dari data yang ada, rasio ketiga sarana dan prasarana tersebut berada di bawah 1 

persen di bandingkan dengan jumlah batita-nya. 
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Table 6. 

Indikator Sarana dan Prasaranan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kupang 

Keterangan 2015 2016 2017 

Presentase Batita Dengan Stunting 6,9% 7,5% 4,05% 

Jumlah Batita (Orang) 26,754 N/A 6,174 

Jumlah Tenaga Medis (Orang) 16 17 16 

Jumlah Ahli Gizi (Orang) 23 22 22 

Jumlah Puskesmas (Unit) 26 26 26 

Rasio Tenaga Medis Terhadap Jumlah Batita 0.0006 N/A 0.0026 

Rasio Ahli Gizi Terhadap Jumlah Batita 0.0009 N/A 0.0036 

Rasio Jumlah Puskesmas 0.001 N/A 0.0042 
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Kunjungan Kerja dan Diskusi Belanja Daerah dan Perbaikan Pelayanan Publik: 

Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kota Bantaeng 

 

A. Bidang Pendidikan 

a. Bahwa sumber penganggaran untuk fungsi pendidikan di Kabupaten Bantaeng murni 

berasal  dari TKDD (Transfer Keuangan dan Dana Desa),   

b. Secara umum penganggaran ke dalam fungsi pendidikan  sudah tercakup/terpenuhi 

namun demikian pemda juga mempertimbangkan poin-poin yang mengatur 

sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri 

dalam bentuk Permendagri. 

c. Masyarakat Kabupaten Bantaeng sangat perhatian dan antusias terhadap masalah 

pendidikan anaknya. Hal ini tercermin dari banyak anak yang belum usia sekolah sudah 

dimasukkan ke SD sehingga usia anak yang seharusnya di bangku SD ternyata sudah 

SMP demikian juga usia SMP sudah di SMA. 

d. Upaya-upaya  Pemda untuk meningkatkan APM SMP antara lain: 

i. Melakukan  antar anak sekolah 

ii. Parenting kelas 

iii. Parenting orang tua 

e. Adapun masukan yang disampaikan pemda kepada pusat terkait fungsi pendidikan  

adalah agar juknis terkait fungsi pendidikan bisa di terima di bulan Januari. 

B. Bidang Kesehatan 

a. Bahwa sumber penganggaran untuk fungsi kesehatan di Kabupaten Bantaeng murni 

berasal  dari TKDD (Transfer Keuangan dan Dana Desa),  yaitu DAU, DBH, DAK Fisik  yang 

artinya belum ada pendanaan dari pihak ketiga misal dari CSR dsb. 

b. Secara umum penganggaran ke dalam fungsi kesehatan sudah tercakup/terpenuhi 

namun demikian pemda juga mempertimbangkan poin-poin yang mengatur 

sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri 

dalam bentuk Permendagri. 
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c. Bahwa Pemkab Bantaeng secara prinsip belum mengakui adanya persentase  stunting 

yang meningkat hingga mencapai 100 persen lebih  untuk perbandingan kurun waktu 

tahun 2015 dengan tahun 2016. Hal ini dikarenakan pengambilan sampel yang dilakukan 

oleh pihak provinsi dan akademisi dari perguruan tinggi belum tepat/berbeda (sampel 

yang belum mencerminkan keterwakilan). Disamping itu, secara nyata pemda belum 

melihat anak yang kerdil di usianya. 

d. Adapun masukan yang disampaikan pemda kepada pusat terkait fungsi kesehatan  

adalah  pemda menginginkan adanya pelatihan tenaga pemantau gizi buruk  artinya  

dampingan kepada orang tua yang anak balitanya menghadapi kondisi stunting juga 

bagaimana intervensi khusus tentang menangani balita stunting.  
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Kunjungan Kerja dan Diskusi Kajian Belanja Daerah dan Perbaikan Pelayanan 

Publik: Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kota Denpasar 

 

A. Bidang Pendidikan 

Perencanaan  

a. Sumber anggaran belanja fungsi pendidikan 

 Dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa kebijakan umum 

pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu 

sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan 

alokasi biaya yang ditetapkan. Guna mendukung Kebijakan Umum APBD, maka alokasi 

anggaran untuk pengeluaran pembangunan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang 

mendesak dan bersifat pelayanan publik seperti penyediaan pelayanan kebutuhan dasar 

masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan penduduk miskin dan 

menjamin ketahanan pangan, pelestarian budaya dan lingkungan hidup serta 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

 Anggaran belanja pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) 

Denpasar sebagian besar berasal dari Transfer ke Daerah yang diberikan oleh 

Pemerintah Pusat, dan yang lainnya berasal dari hibah serta PAD Kota Denpasar. 

b. Pemenuhan mandatory spending bidang pendidikan 

 Mandatory Spending di bidang pendidikan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam 

UU Nomor 20 Tahun 2003 untuk menganggarkan bidang pendidikan minimal sebesar 20 

persen dari APBD telah dilaksanakan oleh Pemkot Denpasar. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, 

pada tahun 2016 anggaran untuk bidang pendidikan adalah sebesar Rp385,40 miliar, 

meningkat sebesar Rp74,78 miliar dari tahun 2015. Namun pada tahun 2017 anggaran 
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pendidikan di Kota Denpasar adalah sebesar Rp257,64 miliar atau menurun sebesar 

33,15 persen dari tahun 2016. 

 Alokasi anggaran tersebut telah memenuhi ketentuan atau dengan kata lain, Pemkot 

Denpasar telah mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen dari APBD. 

c. APM SMP merupakan salah satu prioritas bidang pendidikan yang tertuang dalam 

RPJMD dan RKPD. (Target dan Capaian dua tahun terakhir).  

 Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang diprioritaskan oleh Pemkot 

Denpasar. Peningkatan Pelayanan Pendidikan merupakan salah satu isu strategis yang 

dicanangkan oleh Pemkot Denpasar dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Salah satu aspek 

yang termasuk ke dalam target peningkatan pelayanan pendidikan di Kota Denpasar 

adalah terkait dengan peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan 

dalam semua tingkatan sekolah, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

 Pemkot Denpasar telah memfokuskan pelayanan publik bidang pendidikan pada 

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, yang didukung dengan pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran baik pada jenjang TK, SD, SMP, SMA 

dan SMK (RPJMD Kota Denpasar, 2017). Selain itu, setiap tahun Pemkot Denpasar juga 

melaksanakan pembangunan maupun rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas yang 

dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan terhadap gedung yang rusak ringan, 

rusak sedang maupun rusak berat. Dari tahun ke tahun, baik jumlah sekolah maupun 

jumlah siswa SLTP/SMP selalu meningkat. 

 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP yang dimiliki oleh Kota Denpasar terus mengalami 

peningkatan sebesar dari tahun 2015 ke 2016, yaitu sebesar 79,67 persen menjadi 79,97 

persen pada tahun 2016. Sementara pada tahun 2017, APM SMP Kota Denpasar 

mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 77,19 persen. Menurut informasi 

yang diperoleh melalui penjelasan dari dinas pendidikan Kota Denpasar dalam FGD, 

bahwa penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya siswa dari luar daerah yang 

bersekolah di daerah Kota Denpasar, khususnya pada sekolah swasta, mengingat 

Pemkot tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur kuota siswa yang berasal dari 



69 
 

warga Kota Desnpasar, sehingga sekolah-sekolah swasta yang berada di Kota Denpasar 

lebih didominasi oleh siswa dari wilayah sekitar di luar Kota Denpasar. Sementara untuk 

sekolah negeri, terdapat zonasi/pembatasan kuota bagi siswa di luar warga Kota 

Denpasar. 

d. Pemanfaatan belanja fungsi pendidikan (belanja untuk tenaga pendidik dan untuk 

peningkatan APM SMP) 

 Sebesar 49,8 persen (Rp128,42 miliar) dari total belanja pendidikan yang dianggarkan 

oleh Pemkot Denpasar, diperuntukkan untuk melaksanakan program atau kegiatan di 

bidang pendidikan yang terkait dengan upaya peningkatan APM SMP baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Pelaksanaan 

a. Kegiatan dan Output yang terkait dengan peningkatan APM SMP 

 Pemkot Denpasar melaksanakan program dan kegiatan yang dapat mendukung upaya 

peningkatan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar di bidang pendidikan. 

Beberapa kegiatan yang dicanangkan oleh Pemkot Denpasar adalah sebagai berikut: 

i. Pembangunan dan/atau renovasi gedung sekolah; 

ii. Pengadaan mubelair sekolah; 

iii. Penyelenggaraan Paket A dan B. 

b. Pemantauan dan Evaluasi terhadap target capaian APM SMP 

 Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Dinas Pendidikan dan Bappeda 

atas capaian APM SMP. Pemantauan diantaranya dilakukan dengan mengadakan 

pertemuan rutin untuk membahas capaian SPM pada bidang pendidikan. 

c. Kondisi jumlah tenaga pendidik dan fasilitas sekolah 

 Jumlah siswa dan guru di tingkat SMP atau sederajat mengalami fluktuasi dalam kurun 

waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang ditunjukkan oleh tabel berikut. 
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Table 7. 

Jumlah Guru, Siswa, dan Sekolah pada Tingkat SMP atau Sederajat di Kota Denpasar 

Jenis Data 2015 2016 2017 

Jumlah siswa SMP atau 

sederajat (orang) 

39.682 39.618 39.740 

Jumlah guru untuk SMP 

atau sederajat (orang) 

616 603 491 

Jumlah sekolah untuk SMP 

atau sederat (unit) 

63 66 66 

 

Jumlah siswa SMP atau sederajat di Kota Denpasar pada tahun 2017 adalah sebanyak 

39.740 orang, meningkat sebanyak 0,15 persen dari tahun 2015. Namun terjadi 

penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016, di mana pada tahun 2016 jumlah siswa SMP 

sederajat berkurang sebanyak 0,16 persen (64 siswa). 

Terkait dengan jumlah guru SMP/sederajat, jumlah guru di Kota Denpasar terus 

menurun dari tahun 2015 ke tahun 2017. Sementara jumlah sekolah dari tahun 2015 ke 

tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 3 sekolah, yang disebabkan oleh adanya 

penambahan sekolah swasta di Kota Denpasar. 

e. Bidang Kesehatan 

Perencanaan  

a. Sumber anggaran belanja fungsi kesehatan 

Anggaran belanja fungsi pendidikan pada Kota Denpasar bersumber dari TKDD, dan 

PAD, serta Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan melalui Provinsi Bali. 
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Sesuai informasi dari Dinas Kesehatan Pemkot Denpasar, bahwa anggaran terbesar 

berasal dari TKDD. 

b. Pemenuhan mandatory spending bidang kesehatan 

Sesuai pengakuan dari Pemkot Denpasar, bahwa Pemkot Denpasar menaruh perhatian 

khusus pada bidang kesehatan, sehingga anggaran bidang kesehatan telah memenuhi 

ketentuan mandatory spending. 

c. Stunting merupakan salah satu prioritas bidang kesehatan yang tertuang dalam RPJMD 

dan RKPD. (Target dan Capaian dua tahun terakhir).  

Salah satu fokus Pemkot Denpasar terkait dengan bidang kesehatan adalah 

peningkatan pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai salah satu isu strategis 

melalui Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang RPJMD Semesta Berencana 

Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Penyediaan tenaga bidan, dokter spesialis 

kandungan dan anak, dan penyediaan sarana kesehatan mobil keliling dan peningkatan 

kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi merupakan sebagian 

isu yang diupayakan oleh Pemkot Denpasar sebagai salah satu solusi untuk 

pencegahan meningkatnya angka prevalensi stunting di Kota Denpasar. 

d. Pemanfaatan belanja fungsi kesehatan (belanja untuk tenaga medis dan untuk 

penurunan stunting) 

Untuk pemanfaat belanja fungsi kesehatan, Pemkot Denpasar mempunyai beragam 

kegiatan terkait peningkatan kesehatan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak 

terfokus pada dinas kesehatan, namun kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara 

lintas unit/lintas SKPD. Hal yang menarik adalah, bahwa tidak ada program atau 

kegiatan yang secara khusus dilakukan untuk penurunan stunting, namun program dan 

kegiatan yang dilakukan semuanya terintegrasi untuk peningkatan/perbaikan 

kesehatan masyarakat.  
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Pelaksanaan  

a. Kegiatan dan Output yang dihasilkan dari kegiatan belanja fungsi kesehatan  

 Banyak jenis output yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pada belanja fungsi 

kesehatan, diantaranya output yang cukup menarik adalah adanya database kesehatan 

setiap keluarga. Melalui database kesehatan keluarga tersebut, pemda dapat 

memonitor kondisi kesehatan setiap warganya, sehingga dapat segera mengambil 

langkah penting untuk perbaikan kondisi kesehatan. Misalnya, melalui database 

kesehatan keluarga tersebut, dapat diketahui riwayat kesehatan suatu keluarga 

(termasuk seluruh anggota keluarga), jenis penyakit yang diderita, kondisi gizi yang 

dialami, kondisi ibu dan anak, kondisi ibu hamil dan menyusui, dan lain sebagainya.  

Database kesehatan keluarga tersebut, digunakan oleh pemda untuk menentukan skala 

prioritas dan jenis kegiatan kesehatan yang akan dilakukan pada setiap wilayah dalam 

Kota Denpasar. Hal yang menarik lainnya adalah, bahwa database kesehatan keluarga 

tersebut dihimpun melalui pendataan pada setiap rumah warga, yang dilakukan oleh 

kader kesehatan. Kader kesehatan tersebut merupakan kader yang dibentuk lintas 

SKPD, yang diantaranya melibatkan peran dari kader posyandu, kader PKK dan kader 

dari dinas kesehatan. 

Selain pendataan kondisi kesehatan keluarga, masih banyak kegiatan yang dilakukan 

oleh kader kesehatan tersebut, di antaranya adalah memberikan penyuluhan tentang 

gizi pada keluarga, gizi ibu hamil serta penyuluhan kesehatan pada siswa-siswa sekolah. 

Bahkan Pemda Denpasar membuat lomba inovasi kreativitas kegiatan antar kader-kader 

kesehatan tersebut. Sebagai tambahan informasi, bahwa kegiatan dan inovasi yang 

dilakukan oleh kader posyandu dan kader kesehatan Kota Denpasar memperoleh 

predikat juara nasional selama 3 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2014 s.d 2016. 

Dari penjelasan pada FGD, kegiatan-kegiatan pada bidang kesehatan banyak melibatkan 

peran serta masyarakat melalui kader posyandu dan kader kesehatan, serta kerjasaman 

dengan sekolah-sekolah dalam pemberian penyuluhan kesehatan pada siswa. 
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b. Kegiatan dan Output yang terkait dengan penurunan stunting 

Tidak ada kegiatan yang secara khusus dilakukan untuk penurunan stunting, menurut 

penjelasan dalam FGD, bahwa kegiatan bidang kesehatan dilakukan secara terintegrasi 

untuk perbaikan kesehatan masyarakat, sehingga tidak ada kegiatan khusus untuk 

stunting. 

c. Pemantauan dan Evaluasi terhadap target capaian stunting 

Pemantauan dan evaluasi dilakukan bersama antara Dinas Kesehatan dengan Bappeda, 

melaui beberapa pertemuan rutin. 

d. Kondisi jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan 

Pada saat pelakasanaan FGD. Dinas kesehatan belum menyiapkan/mengisi data-data 

mengenai kondisi jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan, dan mereka berjanji 

akan segera dikirim via e-mail. Namun setelah beberapa kali kami konfirmasi kembali 

pada Dinas Kesehatan, sampai dengan saat ini data tersebut masih belum disampaikan 

oleh Dinas Kesehatan. 

 

 

 


