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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis finansial yang meluas menjadi krisis mutidimensi pada tahun

1997-1998 disebabkan oleh salah kelola dalam penyelengaraan tata

kepemerintahan (poor governance), hal ini diindikasikan oleh beberapa

masalah, (1) dominasi kekuasaan oleh satu pihak terhadap pihak-pihak

lainnya, sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan, (2) terjadinya tindakan

KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), (3) rendahnya kinerja aparatur

termasuk dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat di berbagai bidang

(Djadiyono, 2003). Hal tersebut akhirnya mencetuskan reformasi 1998 yang

ditandai dengan kerusuhan Mei 1998. Reformasi 1998 memunculkan tuntutan

mengenai keterbukaan, pelimpahan kewenangan pengelolaan pemerintahan

dan partisipasi masyarakat dalam kontrol social (Liona, 2003).

Tuntutan-tuntutan tersebut merupakan jalan untuk mencapai suatu

tujuan pemerintahan yang baik atau sering disebut good governance. Tujuan

tersebut diamanatkan dalam UU No. 32 tahun 2004 pengganti UU No. 22

tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi tonggak agenda

reformasi berupa pelaksanaan otonomi daerah serta dalam UU No. 33 tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah yang menjadi proses awal terjadinya reformasi

penganggaran keuangan daerah di Indonesia sebagai tindak lanjut tuntutan

reformasi.
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Secara sederhana good governance diartikan sebagai tata kelola

pemerintahan yang baik. Good governance adalah proses bagaimana integrasi

peran antar aktornya, yaitu pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan

masyarakat madani (civil society) dalam suatu aturan main yang disepakati

bersama (Erlangga, 2004). Sasaran perwujudan pemerintahan yang baik (good

governance) adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang

professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki

kredibilitas, bersih dan bebas KKN, peka dan tanggap terhadap segenap

kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan

pertanggungjawaban public, dan integritas pengabdian dalam mengemban

misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara

(Mustopadidjaja, 2003 dalam Resseptalia, 2006). Pusat Studi Kependudukan

dan Kebijakan UGM menyatakan ada 9 indikator tercapainya good

governance, yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsifitas,

efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, keadilan dan manajemen konflik. Dari

kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama good

governance adalah prinsip mengenai akuntanbilitas, partisipasi, transparansi,

keefektifan dan efisiensi, daya tanggap, orientasi pada konsensus, keadilan,

visi strategis dan penegakan hukum.

Dari berbagai karakteristik tersebut, atribut utama good governance

adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian

berbagai persoalan publik. Dalam konteks teori keagenan, mekanisme kontrol

(check and balance) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun

yang memegang kekuasaan absolute. Tatag (2005) menyatakan bahwa salah

satu mekanisme yang digunakan untuk mencapai good governance adalah



3

dengan menegakkan akuntabilitas dalam sistem, struktur, dan staf organisasi,

atas apa yang menjadi tanggungjawab serta fungsi dan tugas masing-masing

aktornya, sehingga untuk mencapainya dibutuhkan pengawasan.

Untuk mencapai good governance dengan terciptanya akuntabilitas

kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat

dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Coryanata,

2007). Untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas diperlukan adanya suatu

transparansi mengenai kebijakan yang diambil oleh aparatur pemerintahan,

dengan semakin besar akses informasi yang diperoleh masyarakat dapat

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran, sehingga semakin

meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh dewan karena amanat yang

diembankan kepadanya oleh masyarakat.

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

pasal 132, menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Disebutkan juga dalam Pasal 41

UU No. 32 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa DPRD mempunyai  tiga

fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-

undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), 3) fungsi

pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Fungsi pengawasan

anggaran sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD

untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan

anggaran. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan

akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil

pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki

pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diambil (Paulus, 2006).
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Pengawasan anggaran yang dilakukan dewan dipengaruhi oleh faktor

internal dan eksternal (Pramono, 2002 dalam Muhammad, 2011). Faktor

internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara

langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya

adalah pengetahuan tentang anggaran. Yudoyono (2000) menyatakan bahwa

DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan

anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami

benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara

baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang

politik dan pemerintahan yang memadai. Kemampuan DPRD dalam

menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD

yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (moral) anggota DPRD

(Syahruddin dan Taifur, 2001). La Palombara (1974) menyatakan ada

beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran legislatif, yaitu

institusi politik, partai politik, karakteristik personal (latar belakang,

sosialisasi, nilai & ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih.

Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap

fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung

terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah

partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Achmadi (2002)

dalam Coryanata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat

merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam

partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Dengan pelibatan

masyarakat dalam penganngagaran digunakan untuk menentukan kebijakan

alokasi anggaran. Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat dalam
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penyusunan dan pengawasan anggaran adalah pertukaran informasi yang

efektif. Sedangkan transparansi publik merupakan prinsip yang menjamin

akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Werimon dkk.,

2007). Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance.

Asumsi yang dapat dirumuskan, semakin transparan kebijakan publik, yang

dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan

akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi

kebijakan publik tersebut.

Penelitian sejenis pernah dilakukan Sopanah dan Mardiasmo (2003),

Rosseptalia (2006), Werimon dkk (2007) dan Coryanata (2007). Hasilnya

bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan

terhadap  pengawasan keuangan daerah (APBD) dan interaksi antara

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat

berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD),

sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan

transparansi kebijakan publik tidak signifikan terhadap pengawasan

keuangan daerah (APBD).

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik menarik judul penelitian

“Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), Dengan Partisipasi Masyarakat

Dan Transaparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating

(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah)”.
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B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian, maka penelitian ini

terfokus pada:

1. Penelitian untuk membuktikan pengaruh Penegetahuan dewan tentang

anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), dengan variabel

penguat dan atau pelemah yaitu partisipasi masyarakat dan transparansi

kebijakan publik.

2. Penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari responden, dengan

sampel seluruh anggota DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2009-

2014.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian tersebut diatas maka muncul berbagai

permasalahan yang harus dijawab dalam penelitian ini. Adapun rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan Dewan tentang penganggaran berpengaruh secara

signifikan terhadap proses pengawasan kinerja keuangan daerah (APBD)?

2. Apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik

berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?

3. Apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik

mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran

terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?
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D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris bahwa

partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik memiliki pengaruh

terhadap hubungan antara  pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap

pengawasan keuangan daerah (APBD).

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi

berbagai pihak, adapun pihak yang dimaaksud antara lain:

1. Bagi peneliti, penelitian ini mampu member gambaran bahwa partisipasi

masyarakat dan transparansi kebijakan publik memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran

dan pengawasan keuangan daerah khususnya APBD.

2. Bagi kalangan akademisi, untuk memberikan kontribusi terhadap

pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama dalam

pengembangan sistem manajemen di sektor publik, dan dapat digunakan

sebagai acuhan penelitian selanjutnya.

3. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

masukan dalam melaksanakan otonomi daerah, khususnya dalam

peningkatan kinerja DPRD yang berkaitan dengan pengawasan keuangan

daerah (APBD) untuk mewujudkan good government (pemerintahan yang

baik), dan dapat dijadikan acuan bagi partai politik dalam merekrut

anggota dewan serta pengembangan pengetahuan kader partai.
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F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab

pembahasan, adapun sistematika pembahasan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu serta

formulasi hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan berbagai hal, diantaranya: sampel

penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan data, model

penelitian, definisi variabel dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil temuan dalam penelitian dan analisis secara

kuantitatif dan kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian

berupa keseluruhan atau sebagian, baik yang sesuai maupun tidak

sesuai dengan harapan umum maupun peneliti. Dalam bab ini

juga dipaparkan alasaan kesesuaian dan ketidaksesuaian hasil

penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, sehingga akan

diperoleh kesimpulan akhir dari penelitian dan saran-saran yang

diberikan untuk penelitian selanjutnya serta implikasi penelitian.


