
INTISARI

Dalam mengisi dan melaKsanakan pembangunan, masalah 
keuangan merupakan masalah pokok pemerintah, yaitu dalam 
rangka penerimaan dan pengeluaran yang harus dilakukan 
oleh pemerintah demi kesejahteraan. Masalah penerimaan 
dan pengeluaran tidak hanya merupakan monopoli Pemerin
tah Pusat saja, tetapi juga merupakan masalah utama bagi 
Pemer intah Daerah.

Menurut, data tahun anggaran 1988/1989 penerimaan 
Pemerintah Daerah pada kenyataan masih sangat tergantung 
pada sumbangan Pemerintah Pusat, sekitar 65X penerimaan 
Pemerintah Daerah berasal dari sumbangan/bantuan 
Pemerintah Pusat. Sedangkan pendapatan asi i daerah hanya 
mampu menyumbang sekitar 20/ dari total penerimaan 
Pemerintah Daerah, dengan demikian peranan pendapatan 
asi i daerah kurang lebih hanya sepertiga dari peranan 
Pusat.

propinsi Jawa Timur juga mengalami kondisi yang 
sama dengan propinsi lainnya di Indonesia, dimana 70/. 
penerimaan Propinsi Jawa Timur masih tergantung pada 
penerimaan pusat. Sedangkan peranan pendapatan asi i 
Propinsi Jawa Timur hanya menyumbang sekitar 25/ dari 
total penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Perusahaan Daerah yang diharapkan menjadi tulang 
punggung Perekonomian Jawa Timur, ternyata hanya 
memberikan sumbangan 0,57. dari total Pendapatan Asi i 
Daerah Propinsi Jawa Timur. Sumbangan terbesar dalam 
Pendapatan Asi i Daerah Propinsi Jawa Timur ternyata 
berasal dari Pajak Daerah, yang menyumbang 84V. dari 
total Pendapatan Asi i Daerah Propinsi Jawa Timur.

Melihat kenyataan di atas timbul pertanyaan, "Masih 
berperankah Perusahaan Daerah Tingkat i Jawa Timur 
sebagai sumber dana Pembangunan propinsi Jawa Timur?". 
Dengan menggunakan alat. bantu statistik, pertanyaan 
tersebut ternyata dapat terjawab bahwa keberadaan 
Perusahaan Daerah Tingkat l Jawa Timur belum dapat 
diandaikan sebagai sumber dana Pembangunan Propinsi Jawa 
T i mur.

Kelemahan yang paling utama terjadi pada Perusahaan 
Daerah Tingkat I Jawa Timur adalah terperangkapnya 
Perusahaan Daerah pada birokrasi dari regulasi 
Pemerintah Daerah. Dengan demikian jalan pertama yang 
harus ditempuh untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang 

.terjadi pada Perusahaan Daerah adalah perlunya 
deregulasi Perusahaan Daerah oleh Pemerintah Daerah 
Tingkat I Jawa Timur.
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