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BAB V

P E N U T U P

ari berbagai fenomena dalam perencanaan wilayah mengenai perspektif
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal terdapat beberapa kebijakan

maupun teori-teori yang melandasinya terutama yang berhubungan dengan
kemampuan daerah otonom dalam melaksanakan pembangunan dan tugas-tugas
pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam memenuhi tugas-tugas pemerintahan secara umum sudah barang
tentu daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memerlukan sumber
pembiayaan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat yang dikaitkan dengan
hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa
kebijakan desentralisasi fiskal sangat mendominasi sumber keuangan APBD,
namun dengan kebijakan tersebut setidaknya akan menumbuhkan tingkat
perekonomian masyarakat daerah, di samping akan memberikan dampak
kemampuan masyarakat membayar kewajiban terhadap pajak pusat juga
mendorong kemampuan masyarakat membayar pajak daerah maupun retribusi
daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah baik provinsi maupun
kabupaten/kota di Indonesia.

Melalui prinsip-prinsip penyusunan anggaran daerah yang tertuang dalam
APBD adalah diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik
jangka pendek, jangka menengah dan tahunan yang disusun berupa rencana
kinerja anggaran. Kesemua program kegiatan baik untuk anggaran belanja
langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sektor-sektor pembangunan
sebagaimana ditetapkan dalam pedoman pengolahan keuangan daerah akan
terwujud program yang direncanakan apabila tersedianya sumber dana dalam
anggaran pendapatan. Justru karena itu dalam hubungan perencanaan wilayah
sangat erat kaitannya dengan kewenangan otonomi dan sumber pembiayaan yang
berasal dari kebijakan desentralisasi fiskal.
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Bahwa dalam implementasi perencanaan wilayah akan dapat berhasil
dilaksanakan oleh suatu daerah dengan melihat pendekatan kebijakan otonomi,
yang tentunya sebagai salah satu cara guna menghindari adanya kesenjangan
pertumbuhan ekonomi antar daerah. Hubungan pembangunan dalam arti luas yaitu
perencanaan wilayah melalui pendekatan karakteristik dan potensi daerah, perlu
dilakukan pertimbangan oleh Pemerintah Pusat untuk dapat memberlakukan
sebaran/pendistribusian pengendalian sesuai sektor pertumbuhan sehingga tidak
terpusat di ibukota negara seperti Jakarta. Namun dalam hal urusan kewenangan
tertentu masih tetap terpusat di ibukota negara. Adapun yang dimungkinkan
pendekatan melalui pertumbuhan potensi di daerah antara lain sebagai contoh:
untuk sektor pertambangan minyak bumi dan gas pusat pertumbuhannya
di Pekanbaru Provinsi Riau, sektor pertambangan umum di Jayapura Provinsi
Papua, sektor perikanan dan kelautan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan,
sektor pariwisata dan budaya di Denpasar Provinsi Bali, sektor pendidikan
di Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sektor perindustrian
di Surabaya Provinsi Jawa Timur, sektor perdagangan di Batam Provinsi Kepulauan
Riau, sektor kehutanan di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sektor pertanian
dan hortikultura di Gorontalo Provinsi Gorontalo, sektor perkebunan di Medan
Provinsi Sumatera Utara dan pusat pertumbuhan lainnya. Hal ini juga dapat diikuti
oleh daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan melihat
karakteristik dan potensi pertumbuhan di wilayah masing-masing daerah dalam
konteks pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk
pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasari oleh kemajuan dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dalam era
globalisasi dewasa ini, guna menopang sinergitas peranan wilayah dalam perspektif
otonomi dan desentralisasi fiskal di Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).


