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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

yang disebut dengan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan

oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini secara

penuh daerah tersebut dapat membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut

prakarsa dan aspirasi masyarakat, artinya daerah diberi kewenangan secara penuh

untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan

mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah (Novatiani dan Nurmalita, 2014).

APBD merupakan salah satu aspek penting yang akan menetukan  berhasil

tidaknya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk  mewujudkan

otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab

diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan

keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Otonomi daerah merupakan salah satu wujud nyata untuk mendukung

terselenggaranya good governance. Good governance itu sendiri adalah suatu

konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik

(Mardiasmo, 2002).

Pemerintah daerah merupakan daerah otonomi yang berhubungan

langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah daerah ini lebih

mengerti dan memahami aspirasi-aspirasi yang ada dalam masyarakat.
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Penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan bersifat demokratis, transparan,

dan bertanggung jawab. Harapan ini dapat terwujud jika seluruh komponen

pemerintah daerah dapat berfungsi dengan baik termasuk DPRD. Jika DPRD

tidak dapat berfungsi dengan baik, kemungkinan pemerintah daerah akan leluasa

untuk melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan penyelenggaraan

pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Mayasari, 2012).

Suatu daerah dengan adanya pembangunan maka harus memiliki anggaran

(APBD) yang biasanya dikelola oleh daerah itu sendiri. Secara umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan pada periode tertentu (1

tahun), biasanya dalam perencanaan APBD harus mendapatkan persetujuan

terlebih dahulu dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran dapat

disebut sebagai alat pengawasan dan pertanggung jawaban terhadap kebijakan

publik. Dewan tidak hanya diberikan kekuasaan untuk bersama-sama dengan

eksekutif menyusun anggaran, eksekutif juga bertanggungjawab terhadap DPRD.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Sopanah (2003)

dalam Novatiani dan Nurmalita (2014).

DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu : 1) fungsi

legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran

(fungsi untuk menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk

mengawasi kinerja eksekutif) (Yuliusman, 2012).

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga

legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting



3

dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya

keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan

menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna. Halim

(2002:146). Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan

sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja

sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi,

DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD.

Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan

umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami

banyak penyimpangan (Manginte, dkk, 2015).

DPRD dituntut menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran.

Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus

dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran

ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang

pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang anggaran yang diikuti

oleh anggota dewan.Yudono (2002) dalam Pangesti (2013) mengatakan bahwa

DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas

dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara

proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal

konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan lain

sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan

keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan
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mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya

pemborosan dan kebocoran anggaran.

Pengetahuan dewan tentang anggaran juga berkaitan dengan pengetahuan

dewan tentang Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang

pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005

tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 132 dan 133 yang menyatakan bahwa

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang

APBD (Manginte, dkk, 2015).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga

yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam

realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat

belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringnya

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah

bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat

ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat (Tunggal, 2013).

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat

dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan

kontrol kinerja pemerintah dan menimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk

mewewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk

memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami dan

Efrizal, 2013). Mardiasmo (2003) mengatakan bahwa indikator-indaktor yang

digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat ini adalah pelibatan
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masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan

umum APBD, masukan dan kritik dari masyarakat terhadap prioritas dan rencana

APBD, pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD, pelibatan masyarakat

dalam advokasi.

Achmadi (2002) dalam Kurniawan (2012  mengatakan bahwa partisipasi

masyarakt merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena

dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang

dimaksud disini termasuk pengawasan dalam pihak eksekutif melalui pihak

legislatif.

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran adalah persepsi responden

tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang

dilakukan DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi,

prioritas dan advokasi anggaran, serta masyarakat juga terlibat dalam pengawasan

anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan. Semakin aktif

masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan akan berarti semakin

sukses pelakasanaan otonomi daerah (Sopanah, 2008).

Aspek penting partisipasi masyarakat akan tercipta bila didukung dengan

transparansi kebijakan publik dalam rangka pengawasan pengelolaan anggaran.

Transparansi kebijakan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang

bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan/ pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan informasi. Semakin transparan sebuah kebijakan publik, maka

pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena
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masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut (Manginte,

dkk, 2015).

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika

memenuhi beberapa kriteria berikut : 1) Terdapat pengumuman kebijakan

anggaran, 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) Tersedia laporan

pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) Terakomodasinya suara/ usulan rakyat,

5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Apabila dari kelima

kriteria tersebut terpenuhi maka transparansi dalam penganggaran keuangan

daerah dapat terlaksana atau terealisasikan dengan baik, karena semakin

transparan kebijakan publik yang dalam hal ini adalah APBN/ APBD

pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat akan semakin meningkat

karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik (Mardiasmo,

2002).

Konsep akuntabilitas memegang peranan penting dalam penelitian ini.

Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan

pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada

pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat

maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka

pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya

dan diberi penjelasan (Mardiasmo, 2004: 226).

Dewan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman

akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam

mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan
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daerah (APBD). Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur

akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan

sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya

kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan (Pramita dan Lilik, 2010).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membuat perencanaan

penelitian ini dengan mereplikasi penelitian dari Novatiani dan Nurmalita ( 2014 )

dengan judul “  Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan

Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

di DPRD Kota Bandung .” Adapun perbedaan dari replikasinya, penelitian ini

memiliki hubungan paradigma ganda dengan penambahan satu variabel

independen terhadap variabel dependen dalam pengawasan APBD dan penelitian

ini dilakukan di DPRD Kabupaten Karanganyar. Peneliti menetukan judul

“PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI

MASYARAKAT, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN

PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DI DPRD KABUPATEN

KARANGANYAR”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan untuk membatasi

permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian

ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan APBD?

2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan APBD?

3. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan

APBD?

4. Apakah pengetahuan Dewan berpengaruh terhadap pengawasan APBD?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk menguji:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengawasan APBD.

2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengawasan

APBD.

3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap

pengawasan APBD.

4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Dewan terhadap pengawasan APBD

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Bagi Peneliti

Peneliti ini memberikan pengetahuan sejauh mana pengaruh akuntabilitas publik,

partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan

terhadap pengawsan anggaran keuangan daerah (APBD).

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Sebagai bahan evaluasi kinerja terhadap pengawasan anggaran (APBD) yang akan

diperkuat atau diperlemah dengan adanya akuntabilitas publik, partisipasi

masyarakat dan transparansi kebijakan publik guna mencapai pemerintah yang

baik (Good Governance), sehingga DPRD menjadi bagian yang paling terdepan

dalam hal pengawasan keuangan daerah.

3. Bagi Para Akademisi

Dapat sebagai bahan tambahan dalam hal literatur pembelajaran mata kuliah

Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan yang dapat berguna

mengajarkan sistem yang digunakan dalam hal pengawasan dan dapat digunakan

sebagai salah satu pedoman dalam pengembangan penelitian berikutnya.

4. Bagi masyarakat

Sebagai informasi yang termuat dalam penelitian ini diharapkan mampu

menumbuhkan kepedulian (kesadaran) akan perlunya keterlibatan dalam

perencanaan, penyusunan, dan pengawasan APBD.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab

pembahasan, adapun sistematika pembahasan yaitu:
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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.


