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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Reformasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan politik 

nasional maupun daerah. Salah satu dampak dari reformasi tersebut adalah 

keluarnya Undang-Undang otonomi daerah No. 22 dan No. 25 tahun 1999 

yang telah di amandemen menjadi Undang-Undang No. 32 dan No. 33 Tahun 

2004 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan 

daerah. 

Dampak lain dari reformasi tersebut adalah tuntutan terhadap pemerintah 

untuk menciptakan good governance sebagai salah satu persyaratan 

penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan prinsip partisipasi, 

transparansi dan akuntabilitas publik. Reformasi juga memunculkan 

kesadaran secara tiba-tiba yang berakibat timbulnya sikap-sikap keras dan 

radikal dari rakyat (Soeroso, 2000). 

Salah satu bagian dari reformasi adalah adanya desentralisasi keuangan 

dan otonomi daerah. Dalam menghadapi tuntutan tersebut, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wakil rakyat menghasilkan 

beberapa ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1997 tentang Penyelenggaraan 

Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang 

Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasari UU Nomor 22 

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2001 berimplikasi pada 
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perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian 

sumberdaya dalam anggaran pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah (PP) 

No. 105/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 

29/2002 sebagai penjabaran dari UU No. 22/1999 memberikan penegasan 

bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya 

ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan 

kemampuan daerah. 

Terjadinya perubahan paradigma sesuai dengan amanat UU Otoda 

menuntut adanya partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran sehingga 

akan memperkuat pengawasan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan 

anggaran (Sopanah, 2004). Dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional mekanisme partisipasi penganggaran 

sudah diatur sedemikian rupa yang kemudian diperjelas dalam Keputusan 

Menteri dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang 

direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 

Tahun 2006 serta melalui Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) dan menteri Dalam Negeri No. 

1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ yang inti dari keempat peraturan tersebut 

adalah mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 

pembangunan. Permendagri 13 Tahun 2006 sekarang direvisi menjadi 

Permendagri 59 Tahun 2007. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan 

pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya 
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pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input 

yang ditetapkan (PP Nomor 58 Tahun 2005). Berdasarkan pendekatan 

kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak 

dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka 

menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD 

menyusun Kebijakan Umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-

ketentuan umuum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan 

APBD. 

Achmadi dkk (2002) menegaskan bahwa partisipasi merupakan kunci 

sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi 

menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Menyadari pentingnya 

partisipasi masyarakat diperlukan langkah-langkah strategis agar partisipasi 

masyarakat bisa berjalan kondusif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan 

adalah dengan mengoptimalkan peran institusi lokal non-pemerintahan 

seperti, LSM, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Media Massa. 

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap 

tahapan dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi, 

pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002:70). 

Partisipasi masyarakat menjadi penting bagi sebuah pemerintahan sebagai 

upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan 

perlindungan kepada masyarakat, serta memberi suara bagi pihak yang 

terimbas oleh kebijakan publik yang diterapkan (Sisk, 2002). Jika partisipasi 

rakyat di daerah tinggi maka proses terciptanya otonomi dan desentralisasi 
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akan terlaksana dengan lancar dan baik. Sebaliknya, bila aspirasi dan 

kepentingan masyarakat tidak dikedepankan, hal itu akan menimbulkan 

permasalahan baru di daerah. 

Permasalahan penelitian ini dapat diduga bahwa partisipasi masyarakat 

dalam penyusunan APBD di Kabupaten Pati masih kurang efektif. Hal ini 

disebabkan karena minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat 

mengenai rancangan APBD serta masih kurangnya sosialisasi oleh 

pemerintah setempat kepada masyarakat. 

Faktor-faktor yang diteliti pada penelitian ini adalah: partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan APBD di Kabupaten Pati. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat berpartisipasi dalam 

penyusunan APBD di Kabupaten Pati. 

Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan APBD di kabupaten Pati adalah dengan 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Rancangan APBD serta 

memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan 

aspirasinya. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan informasi 

kepada masyarakat mengenai seberapa besar partisipasi masyarakat dalam 

penyusunan APBD di kabupaten Pati yang selama ini telah berjalan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penuliis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PARTISIPASI MASYARAKAT 

DALAM PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN PATI”. 
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B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Sejauhmana partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di 

Kabupaten Pati? 

2. Bagaimana strategi agar partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD 

di Kabupaten Pati berjalan efektif? 

3. Apa saja problem yang dihadapi masyarakat dalam partisipasinya 

menyusun APBD di Kabupaten Pati? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui sejauhmana pertisipasi masyarakat dalam penyusunan 

APBD di Kabupaten Pati. 

2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan agar partisipasi masyarakat 

dalam penyusunan APBD di Kabupaten Pati berjalan efektif. 

3. Untuk mengetahui problem yang dihadapi masyarakat dalam 

partisipasinya menyusun APBD di Kabupaten Pati. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai pertimbangan untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat 

serta lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan 

APBD di Kabupaten Pati. 
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2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini memberikan informasi mengenai seberapa jauh masyarakat 

berpartisipasi dalam penyusunan APBD di Kabupaten Pati. 

3. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

4. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang 

seberapa besar partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di 

Kabupaten Pati sehingga untuk selanjutnya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pati lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat agar 

menyampaikan aspirasinya serta kesempatan dalam keikutsertaan 

masyarakat dalam penyusunan APBD di Kabupaten Pati. 


