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Abstrak — Dana hibah dan Bansos yang masuk dalam 
katagori discretionary fund sangat rentan 

dimanfaatkan sebagai dana kampanye untuk 
mendulang popularitas pasangan incumbent. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi 
kemungkinan adanya indikasi penyalahgunaan 

discretionary fund dalam APBD. Penelitian ini 
menggunakan model analisis interaktif dengan 

menggunakan tiga tahapan yaitu; kondensasi data, 
penyajian data pengambilan kesimpulan dan 
verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

alokasi belanja hibah dan Bansos daerah yang 
melaksanakan Pemilukada dengan calon incumbent 

lebih besar dibandingkan sebelum Pemilukada yang 
artinya terdapat pemanfaatan discretionary fund oleh 

incumbent untuk kepentingan politisnya. Alokasi  
discretionary fund daerah yang melaksanakan 

Pemilukada dengan calon incumbent lebih besar 
dibandingkan dengan daerah yang tidak 

melaksanakan Pemilukada. Peningkatan discretionary 
fund, tetap terjadi walaupun kondisi keuangan daerah 

tidak sehat/ defisit. Ditambah lagi dengan temuan 
alokasi belanja barang yang disalurkan lewat 100 

SKPD sebesar Rp. 504.938.020.140,34 kepada 
masyarakat. Hal ini menjadi indiskasi kuat bahwa 

Incumbent berusaha tetap memberikan bantuan agar 
menarik minat pemilih dalam pemilukada 2015. 

Kata Kunci — Discretionary Fund, Incumbent, Hibah 

dan Bansos, Pemilukada. 

I. PENDAHULUAN 

Pembangunan daerah ini dilaksanakan sebagai bagian 
integral dari pembangunan nasional yang dijalankan 
melalui otonomi daerah sehingga memberikan 

kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja 
daerah. Pelaksanaan otonomi ini juga berguna dalam 
peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju 

masyarakat madani yang aktif dan demokratis, untuk itu 
diperlukan keikutsertaan masyarakat, keterbukaan, dan 
pertanggungjawaban kepada masyarakat.  

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah 
melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan 
berdasarkan asas desentralisasi, perlu diatur 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
daerah berupa sistem keuangan. Sistem keuangan ini 
digunakan untuk membiayai program kerja desentralisasi 

yang dilaksanakan di daerah yang biasa disebut dengan 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD).  

Salah satu kegiatan desentralisasi adalah pelaksanaan 

Pemilukada secara langsung yang dilakukan di masing-

masing daerah. Berdasarkan data dari The Indonesian 
Power of Democracy and Konrad Adenauer Stiftung 
tahun 2009, Indonesia telah melaksanakan Pemilihan 

Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung 
sejak tahun 2005 di setiap kabupaten/kota. Kegiatan 
Pemilukada ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab 

pemerintah daerah terlepas dari pemerintah pusat yang 
hanya bertugas sebagai fungsi pengawasan.  

Pada masa pemilihan kepala daerah, kepala daerah 
incumbent cenderung melakukan suap politik yaitu 

melakukan pembelian suara serta mengambil berbagai 
macam belanja dan hibah untuk menutupi pengeluaran 
kampanye yang sangat besar 1 [1]. Akan tetapi, pada saat 

periode kedua dimana kepala daerah tidak dapat dipilih 
kembali, kepala daerah akan cenderung melakukan 
korupsi guna mencari jaminan pada saat lengser 2 [2]. 

Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan akan 
maju kembali menjadi calon kepala daerah akan 
cenderung menggunakan dana kebijakan (discetionary 

funds) untuk meningkatkan popularitasnya agar terpilih 
kembali pada periode berikutnya 3 [3]. 

Dugaan potensi penyimpangan APBD akan 

mengalami peningkatan ketika kepala daerah 
mencalonkan kembali setelah periode kepemimpinannya 
atau incumbent, mengingat mereka harus berkompetisi 

lagi agar tidak terpental tampuk kekuasaannya. Incumbent 
akan melakukan perubahan komposisi anggaran untuk 
mempengaruhi pemilih 4 [4]. Hal ini terlihat dari 

kebutuhan kepala daerah pada saat melakukan kampanye 
untuk dipilih kembali pada periode selanjutnya, sehingga 
kepala daerah akan mengambil berbagai macam belanja 

dan hibah dari pihak lain serta akan melakukan pembelian 
suara agar terpilih kembali 1 [1]. Belanja Hibah dan 
Belanja Bantuan Sosial, merupakan salah satu pos belanja 
yang dapat dipakai bagi calon kepala daerah incumbent 

untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk 
mendapatkan dukungan. Incumbent akan melakukan 
perubahan komposisi anggaran untuk mempengaruhi 

pemilih 4 [4].  

Forum Himpunan Kelompok Kerja (FH Pokja) 30, 
aktivis anggaran Kota Samarinda meyakini jika dana hibah 

dan bantuan sosial sangat rentan dimanfaatkan sebagai 
dana kampanye untuk mendulang popularitas pasangan 
incumbent di Pemilukada Samarinda. Data yang dihimpun 

Pokja 30 menyebutkan tahun anggaran 2013 total dana 
hibah yang digelontorkan mencapai Rp 43 miliar. Jumlah 
ini bertambah di tahun 2014, dimana dana hibah 

dialokasikan senilai Rp 136 miliar. Ditahun 2015 juga 
demikian, belum termasuk APBD Perubahan, dana hibah 
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sudah dialokasikan Rp 164 miliar, sementara Bansos 

untuk tahun yang sama senilai Rp 943.750.000.  

Berdasarkan hal itu, penulis ingin melihat realita yang 
terjadi dan menyimpulkan apakah memang terdapat 

pemanfaatan discretionary fund sebelum dan pada saat 
pemilihan umum kepala daerah Tahun 2015 di Kota 
Samarinda dan menjadi upaya incumbent yang berbentuk 
strategi politik dalam usaha menaikkan elektabilitas, 

menjaga basis suara incumbent ataukah hal lain. Penelitian 
ini mengkaji dari segi regulasi, implementasi dan melihat 
aspek-aspek dari penganggaran hibah dan Bansos. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini, penulis mengajukan dua 
pertanyaan, yaitu bagaimana alokasi discretionary fund 

sebelum dan padasaat Pemilukada? Alokasi discretionary 

fund dibandingkan dengan kondisi keuangan daerah? 

Bagaimana Alokasi discretionary fund daerah yang 

melaksanakan Pemilukada dengan calon incumbent 
dengan daerah yang tidak melaksanakan Pemilukada? 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba 

menghubungkan legitimacy theory dan agency theory. 
Munculnya teori legitimasi berawal dari sebuah 
organisasi/perusahaan yang berusaha membangun 

keselarasan antara nilai-nilai sosial lingkungan dengan 
kegiatan usaha mereka sehingga norma-norma perilaku 
usaha dapat diterima dalam sistem sosial yang lebih besar 

di mana mereka merupakan bagiannya. Teori ini menjadi 
penting ketika diterapkan pada sektor publik khususnya 
penerimaan sosial terhadap organisasi pemerintah yang 

dipimpin oleh kepala daerah yang dilegitimasi rakyatnya. 
Legitimasi menurut 5 [5] didefinisikan sebagai berikut:  

“Legitimacy is a generalized perception or assumption 
that the actions of an entity are desirable, proper, or 

appropriate within some socially constructed system of 
norms, values, beliefs, and definitions.” 

Penerapan teori legitimasi dalam sektor publik dapat 

dilihat ketika kepala daerah mempertahankan legitimasi 
agar terpilih kembali pada periode kedua dan tidak kalah 
dengan calon pesaingnya dengan berusaha semaksimal 

mungkin untuk menarik simpati rakyatnya dengan 
berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan 
memberikan bantuan dana hibah maupun bantuan sosial 

untuk meningkatkan citranya di masyarakat menjelang 
Pemilukada. 

Sedangkan menurut hubungan antara terori 

keagenan dan penganggaran Ritonga & Alam, (2010) [6], 
dapat dilihat sebagai transaksi berupa kontrak mandat 
yang diberikan kepada agen (eksekutif) dalam kerangka 

struktur institusional dengan berbagai tingkatan yang 
berbeda. Sesuai dengan apa yang dinyatakan pada teori 
keagenan, bahwa pihak prinsipal dan agen memiliki 

kepentingan masing-masing, sehingga benturan atas 
kepentingan ini memiliki potensi terjadi setiap saat. Pihak 
agen berkemampuan untuk lebih menonjolkan 

kepentingannya karena memiliki informasi yang lebih 
dibandingkan pihak prinsipal, hal ini disebabkan karena 
pihak agenlah yang memegang kendali operasional di 
lapangan. Sehingga pihak agen lebih memilih alternatif 

yang menguntungkannya, dengan mengelabui dan 

membebankan kerugian pada pihak prinsipal  (Fozard, S., 

2001 dalam Ritonga & Alam, (2010) [6]. 

II. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda. Lokasi ini 

dipilih karena penulis memotret fenomena discretionary 
fund meningkatnya  menjelang pemilukada 2015. 
Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif, 
yang  

A. Fokus Penelitian 

Adapun fokus atau indikator yang diukur dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Alokasi discretionary fund sebelum dan padasaat 
Pemilukada. 

2. Alokasi discretionary fund dibandingkan dengan 

kondisi keuangan daerah. 

3. Alokasi discretionary fund daerah yang 

melaksanakan Pemilukada dengan calon 

incumbent dengan daerah yang tidak 

melaksanakan Pemilukada. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 
penelitian ini menggunakan triangulasi metode yang 

mana dilakukan dengan cara membandingkan informasi 
atau data dengan cara yang berbeda. Untuk memperoleh 
kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang 

utuh mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan 
wawancara dan observasi atau pengamatan untuk 
mengecek kebenarannya. Selain itu peneliti juga bisa 
menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek 

kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai 
perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil 
yang mendekati kebenaran. Oleh karena itu, triangulasi 

tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang 
diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan 
kebenarannya.   

C. Alat Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisis data model 
interaktif yang diperkenalkan oleh 7 [7], di mana terdapat 
tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; 

kondensasi data, penyajian data pengambilan kesimpulan 
dan verifikasi. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Belanja hibah dan belanja bantuan sosial, merupakan 

pos-pos belanja yang dapat dipakai bagi calon incumbent 
untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk 
mendapatkan dukungan suara . Alasan ini cukup 

mendasar karena dalam Permendagri 59 Tahun 2007 
yang merupakan revisi Permendagri 13 Tahun 2006, 
kedua jenis belanja ini merupakan bagian dari komponen 
belanja tidak langsung yang penyalurannya tidak melalui 

program dan kegiatan serta tidak memiliki target kinerja 
tertentu, sehingga pengalokasiannya cenderung subyektif 
(adanya political interest) dan realisasi belanjanya 

didasarkan atas inisiatif dari Walikota dalam bentuk 
Peraturan Kepala Daerah. 

Menurut 8 [8], oportunistik calon incumbent dalam 

proses penyusunan APBD menjelang pelaksanaan 
Pemilukada terindikasi sangat kuat. Sebagai calon 
incumbent, kepala daerah yang maju dalam Pemilukada 

memiliki peluang besar untuk memanfaatkan pos-pos 
belanja pada APBD untuk kepentingannya. Proses 
penyusunan APBD diawali dari usulan yang diajukan oleh 

eksekutif (Pemerintah Daerah) yang diindikasi 
bermuatan mengutamakan kepentingan eksekutif. 
Dengan keunggulan kekuasaan yang dimilikinya, 

incumbent akan cenderung mengusulkan anggaran belanja 
yang dapat memperbesar agensinya, baik dari segi 
finansial maupun non-finansial. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahkan 
menyebutkan bahwa dana Bansos meningkat sampai 
1000 persen menjelang pelaksanaan pemilihan kepala 

daerah. Beliau menambahkan bahwa ada sebanyak 89 
daerah yang meningkatkan sampai 1000 persen dalam 
data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran 
(FITRA), ICW, dan Direktur Keuangan Kemendagri. 

APBD tingkat dua untuk Kabupaten dan Kota ini 
disahkan bersama oleh Gubernur, Bupati, Walikota, dan 
DPRD sehingga negosiasi data, hal ini sangat rentan 

terjadi. Data yang diperoleh lembaga pemantau pemilu, 
menunjukkan kenaikan jumlah dana bantuan sosial dan 
hibah dalam APBD yang kepala daerahnya maju dalam 

Pemilukada 2015 sehingga kenaikan tersebut dinilai 
berpotensi disalahgunakan untuk melakukan politik uang. 

A. Alokasi Discretionary Fund Sebelum dan Padasaat 

Pemilukada 

Tren kenaikan discretionary fund juga terjadi di Kota 

Samarinda tercermin dalam laporan keuangan 
pemerintah daerah tahun anggaran 2013-2015, dimana 
tren kenaikan tersebut hanya terjadi menjelang proses 

Pemilukada yang akan berlangsung. Direktur Pokja 30, 
Carolus Tuah menyebut penerima dana bantuan sosial 
dan hibah sudah barang tentu memiliki afiliasi politik 

sebagai pendukung incumbent. Minimnya peranan 
mendorong keterbukaan publik oleh partai pengusung 
pada Pemilukada 2015 lalu itulah disebut Carolus Tuah 

membuat semuanya tertutup, termasuk penerima dana 
bantuan pemerintah ini.  

Penelitian ini mencoba melihat proporsi alokasi 

discretionary fund pada sebelum dan pada saat 

pelaksanaan Pemilukada, berdasarkan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Samarinda tahun 
2013-2015 yang telah diaudit oleh BPK. Proporsi belanja 
hibah daerah dengan calon incumbent mengalami 

peningkatan sebelum Pemilukada namun setelah 
Pemilukada belanja hibah mengalami penurunan yang 
drastis dari sebelum pelaksanaan Pemilukada hal ini 
menjadi indikasi kuat bahwa incumbent melaksanakan 

politik discretionary fund sebelum Pemilukada guna 
meningkatkan popularitasnya dengan tujuan terpilih lagi 

di Pilkada tahun 2015. Selengakpnya dapat dilihat grafik 
dibawah ini: 

Gambar 1. Tren Belanja Hibah Kota Samarinda Tahun 2013-2016 

Kebijakan Pemerintah dalam pemberian Bansos 

diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak 
mengikat (pemberian bersifat tidak wajib dan tidak harus 
diberikan tiap tahun), kecuali dalam keadaan tertentu 
serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya 

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 
daerah. Belanja bantuan sosial diberikan sesuai dengan 
ketentuan Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setelah 
berlangsungnya Pemilukada Bansos mengalami 

penurunan yang signifikan sebesar 74,6%, namun terjadi 
kenaikan pada akun belanja bantuan sosial sebesar 47%. 

Untuk lebih jelasnya alokasi Bansos Kota Samarinda 
dapat dilihat dalam grafik dibawah ini: 

Gambar 2. Tren Belanja Bantuan Sosial Kota Samarinda Tahun 2013-

2016 
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Pada tahun anggaran 2015 Pemkot Samarinda 

menganggarkan belanja barang dan jasa senilai                           
Rp. 959.428.741.498,46 dan direalisasikan senilai                     
Rp. 813.270.571.725,38. Realisasi tersebut diantaranya 

senilai Rp. 504.938.020.140,34 dipergunakan untuk 
belanja barang yang diserahkan ke masyarakat, yaitu 
kelompok tani, kelompok peternak, dan kelompok usaha 
yang dikelola oleh 100 SKPD Teknis.  

Jika dikorelasikan dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda 
Tahun 2011-2015 fokus utama pengembangan potensi 

daerah Kota Samarinda pada sektor perdagangan, hotel 
dan restoran bukan pada sektor pertanian dan 
perkebunan Berdasarkan RPJMD Kota Samarinda Tahun 

2011-2015 sektor pertanian dan perikanan bukan 
merupakan sektor yang dapat diandalkan sebagai tulang 
punggung perekonomian, melainkan dimanfaatkan dalam 

menunjang ketahanan panggangan. Sektor pertanian 
mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, 
kehutanan, peternakan, dan perikanan. Kontribusi 

sektor pertanian (agriculture) cenderung tetap dan sangat 
kecil, yaitu dari 2,38 % pada tahun 2000 menjadi 2,20 % 
pada tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut 

pengembangan sektor pertanian di Kota Samarinda 
bukan sektor utama sebagai tulang punggung 
perekonomian. Pengembangan sektor pertanian 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sendiri 
maupun sebagai penunjang kegiatan industri.  

Namun akun belanja barang yang dikelola oleh 100 

SKPD Teknis diserahkan ke masyarakat, yaitu kelompok 
tani, kelompok peternak, dan kelompok usaha menjadi 
masalah tersendiri dalam RPJMD pertanian dan 
perkebunan bukan merupakan program prioritas namun 

alokasi anggaran yang diberikan sangat besar. Hal ini juga 
menjadi indikasi adanya penggunaan discretionary fund 
oleh incumbent sebagai agent  yang memiliki legitimasi 

dalam pemerintahan untuk kepentingan popularitasnya 
dalam Pemilukada tahun 2015.  

Pemberian dana hibah dan Bansos harus berpegang 

pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat 
yang luas bagi masyarakat sehingga jauh dari kepentingan 
pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari 

unsur pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah 
menerbitkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari APBD, yang diubah menjadi 
Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dengan proses 
pencairan hibah dan Bansos yang lebih ketat dari pada 

proses sebelumnya.  

Tahapan dan mekanisme proses perumusan 
anggaran antara belanja hibah dan bantuan sosial mulai 

tahun 2009 sampai dengan 2013 tidak ada perbedaan 
yang mendasar. Setelah terbitnya Permendagri Nomor 
39 Tahun 2012, penganggaran hibah dan bantuan sosial 

tidak lagi menggunakan sistem paket, melainkan dengan 
mencantumkan nama penerima, alamat penerima, serta 
besaran nilai hibah dan bantuan sosial pada lampiran III 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.  

Ketatnya aturan tersebut belum menjamin 

anggaran belanja hibah dan bantuan sosial ini tidak 
disalahgunakan untuk kepentingan pribadi khususnya 
menjelang Pemilukada 2015. Berdasarkan Permendagri 

Nomor 21 Tahun 2011, yang merupakan perubahan 
kedua dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja 
hibah dan bantuan sosial ini masuk dalam kategori belanja 
tidak langsung yang pengalokasiannya tidak didasarkan 

pada target kinerja tertentu sehingga penentuan besaran 
anggarannya cenderung bersifat subjektif dan rentan 
dengan penyimpangan  

Masalah lain muncul dari pemberian hibah yaitu 
korupsi yang menjerat ketua DPD KNPI Samarinda 
Harman Al Idrus, Harman resmi menjadi tersangka pada 

20 Mei 2016. Ia diduga menyalahgunakan dana hibah 
KNPI Samarinda periode 2013–2014. Selain itu, ada 
dugaan penggelembungan dana kegiatan. Untuk 

diketahui, pada 2013, KNPI Samarinda mendapat hibah 
dari APBD murni Samarinda Rp 3 miliar, ditambah Rp 
1,5 miliar dari APBD perubahan. Kemudian pada 2014, 

kembali mendapat hibah Rp 3 miliar dari APBD murni 
dan tambahan Rp 2 miliar lewat APBD perubahan.  

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa proporsi 

Belanja Hibah dan untuk calon incumbent pada saat 
pelaksanaan Pemilukada lebih besar dari sebelum 
pelaksanaan Pemilukada. Dengan demikian hasil 

penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian yang 
dilakukan oleh 6 [6] diketahui bahwa alokasi belanja hibah 
untuk daerah dengan calon incumbent pada saat 

pelaksanaan Pemilukada lebih besar daripada sebelum 
pelaksanaan Pemilukada, dan penelitian yang dilakukan 
oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2008 
bekerjasama dengan Universitas Murdoch, menemukan 

adanya peningkatan alokasi belanja hibah dan belanja 
bantuan sosial dalam APBD pada saat pelaksanaan 
Pemilukada tahun 2008 di Kabupaten Tabanan (Bali), 

Kota Bau-Bau (Sulawesi Tenggara), dan Kota Bandung 
(Jawa Barat) diikuti dengan kemenangan calon incumbent. 
Eksekutif yang merupakan agent menerima wewenang 

dan melaksanakan wewenang dan juga memiliki 
discretionary power yang dapat dimanfaatkan untuk 
menjaga posisinya dalam pemerintahan dengan 

menggunakan discretionary fund yang dapat dengan leluasa 
disalurkan karena berjenis belanja tidak langsung.  

Dengan adanya indikasi pemanfaatan APBD oleh 

incumbent untuk pencalonannya kembali, maka 
pemerintah perlu membuat suatu pengendalian yang 
lebih ketat untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial 

mulai dari tata cara penganggaran, pelaksanaan, 
pelaporan, dan kontrol. Namun pemanfaatan dana publik 
disamarkan menjadi kebijakan/ program populis sehingga 

memiliki dasar hukum dan akibatnya tidak mudah 
dituding sebagai penyalahgunaan kekuasaan ataupun 
pelanggaran pemilu. 

B. Alokasi discretionary fund dibandingkan dengan 
kondisi keuangan daerah 

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo. 
Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 4 dan Pasal 
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22 menyebutkan bahwa pengalokasian anggaran belanja 

hibah dan bantuan sosial harus memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan 
pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan 

asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi 
masyarakat. Kemampuan keuangan daerah ditinjau dari 
sudut pandang anggaran sebagai alat pengendalian 
manajerial menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai 

uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya 9 [9].  

Dengan demikian, kemampuan keuangan daerah ini 
bisa diukur dengan ruang fiskal. Ruang fiskal (fiscal space) 

merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas 
yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan 
APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas 

daerah. Semakin besar ruang fIskal yang dimiliki suatu 
daerah, maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang 
dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan 

belanjanya. Berdasarkan penelitian 10 [10], ruang fiskal 
mempunyai pengaruh positif pada kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah, namun sebaliknya 

dapat dimanfaatkan sebagai peluang melakukan korupsi. 
Pengalokasian belanja hibah dan bantuan sosial dengan 
motif pribadi kepala daerah juga merupakan salah satu 

indikasi korupsi yang tersamar.  

Besarnya alokasi anggaran belanja hibah dan 
bantuan sosial tidak terlepas dari karakteristik masing-

masing daerah.  Penelitian 11 [11] menyebutkan bahwa 
dari beberapa karakteristik pemerintah daerah, yaitu 
rasio kemandirian, human development index, ukuran 

legislatif, dan status; hanya status yang berpengaruh pada 
alokasi belanja bantuan sosial.  

Pada Tahun 2013-2015 kondisi keuangan Kota 
Samarinda terus mengalami defisit anggaran, namun 

tetap terus mengalokasikan discretionary fund yang pada 
dasarnya mengganggu kinerja anggaran yang telah 
disusun dengan tidak memperhatikan urusan wajib dan 

tidak. Sehingga hal ini memperkuat dugaan pemanfaatan 
discretionary fund oleh incumbent untuk pencalonannya 
kembali. Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik dibawah 

ini: 

Gambar 3. Alokasi Discretionary Fund Dibandingkan dengan Kondisi 

Keuangan Daerah Tahun 2013-2015 

C. Alokasi Discretionary Fund Daerah Yang 

Melaksanakan Pemilukada Dengan Calon Incumbent 
dengan Daerah yang Tidak Melaksanakan 
Pemilukada 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa proporsi 
alokasi discretionary fund pada daerah pelaksana 

Pemilukada dengan calon incumbent lebih besar 
dibanding proporsi belanja hibah dan belanja bantuan 
sosial pada daerah yang tidak melaksanakan Pemilukada. 

Dengan adanya indikasi pemanfaatan APBD oleh 
incumbent untuk pencalonannya kembali, maka 
pemerintah perlu membuat suatu pengendalian 

keuangan yang lebih ketat untuk Belanja Hibah dan 
Belanja Bantuan Sosial. Namun pemerintah harus 
menyeimbangkan antara desentralisasi fiskal dan 

ketegasan peraturan. Artinya, ada aturan yang lengkap 
dan tegas, tetapi tidak mengurangi kewenangan daerah 
untuk mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Namun 
pemanfaatan dana publik disamarkan menjadi kebijakan/ 

program populis sehingga memiliki dasar hukum dan 
akibatnya tidak mudah dituding sebagai penyalahgunaan 
kekuasaan ataupun pelanggaran pemilu. Selengapnya 

mengenai perbandingan belanja hibah Kota Samarinda 
dan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat dalam 
grafik dibawah: 

Gambar 4. Perbandingan Belanja Hibah Kota Samarinda dan 

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2015 

Sedangkan belanja bantuan sosial mengalami 
penurunan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada garfik 

di bawah ini: 
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Gambar 5. Perbandingan Belanja Bantuan Sosial Kota Samarinda dan 

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2015 

Dengan adanya indikasi pemanfaatan APBD oleh 
incumbent untuk pencalonannya kembali, maka 
seharusnya dilakukan pengawasan lebih ketat baik oleh 

anggota DPRD maupun Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) terhadap alokasi dan realisasi belanja 
hibah maupun bantuan sosial khususnya menjelang tahun 
politik agar tepat sasaran. Peneliti juga menyarankan 

adanya pembatasan terhadap alokasi belanja hibah dan 
bantuan sosial berdasarkan kemampuan keuangan 
daerah (ruang fiskal) yang dituangkan dalam kebijakan 

peraturan pemerintah sebagai penyempurnaan aturan 
yang sudah ada agar pengalokasian anggaran hibah dan 
bantuan sosial terkendali lewat sistem aturan. 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan 
maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:  

1. Alokasi discretionary fund daerah dengan calon 
incumbent sebelum dan pada saat Pemilukada 
mengalami kenaikan drastis menjelang Pemilukada 

dan belanja bantuan sosial turun sebesar cenderung 
fluktuatif namun terdapat temuan alokasi belanja 
barang pada tahun 2015 yang disalurkan lewat 100 

SKPD Teknis sebesar Rp. 504.938.020.140,34 
kepada masyarakat pada saat kondisi keuangan 
daerah sedang defisit. 

2. Terdapat peningkatan belanja hibah dan belanja 
bantuan sosial, tetap terjadi walaupun kondisi 
keuangan terjadi defisit anggaran tahun 2013-2015. 

Hal ini menjadi indiskasi bahwa incumbent berusaha 
tetap memberikan bantuan agar menarik minat 
pemilih dalam Pemilukada 2015.  

3. Selanjutnya, proporsi alokasi discretionary fund pada 

daerah pelaksana Pemilukada dengan calon 
incumbent lebih besar dibanding proporsi 
discretionary fund pada daerah yang tidak 

melaksanakan Pemilukada. Berdasarkan simpulan 
yang diambil dari temuan penelitian, maka diduga 
terdapat politik discretionary fund oleh incumbent 

untuk kepentingan politisnya. 
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