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BAB I
PENDAHULUAN

Y

LATAR BELAKANG

DI

1.1.

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah

D

masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah adalah rencana

PR

kerja daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi
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pemerintah daerah, karena menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas
dan efektivitas pemerintah daerah (PP Nomor 58 / 2005).
Kemampuan pengelolaan keuangan daerah sebagai sarana untuk mencapai tujuan
pembangunan, dalam pelaksanaannya dimulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan

et

daerah. Sebagai awal dari sistem pengelolaan keuangan daerah, tahap perencanaan memiliki

Se
kr

peranan penting dalam menentukan arah tahap selanjutnya, kegagalan pada tahap ini akan
berdampak pada keseluruhan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan
pembangunan daerah.

Dalam tatanan Negara Indonesi sekarang ini, beberapa daerah dikenal dengan sebutan
daerah khusus dan daerah istimewa, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 18 B ayat
(1) Undang-Undang dasar 1945 hasil amandemen. Dimana dalam pasal tersebut ditegaskan
bahwa daerah khusus dan daerah istimewa diatur oleh Undang-Undang. DKI Jakarta, Papua,
papua Barat, Serta Nagroe Aceh Darussalam adalah provinsi yang berotonomi khusus,
sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi yang berstatus istimewa.
Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dengan
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
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prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 tersebut telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Daerah Istimewa Yogyakarta
melaksanakan pemerintahan daerah diantaranya dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota

Y

untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi

DI

manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman

D

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (1) huruf e UU

PR

23/2014).

Kewenangan keistimewaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah telah diatur
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dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. Kewenangan dalam
urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 terdiri dari

2013 sebagai berikut:

et

lima urusan. Secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
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a. Tata cara pengisian jabatan. kedudukan. tugas. dan wewenang Gubernur dan
WakilGubernur (Pasal 5-22);
b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY (Pasal 23-33);
c. Kebudayaan (Pasal 34-44)
d. Pertanahan (Pasal 45-52); dan
e. Tata Ruang .(Pasal 53-58)

Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk: Pertama. Mewujudkan pemerintahan
yang demokratis; Kedua. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; Ketiga.
Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ikaan
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Keempat. Menciptakan pemerintahan
yang baik; dan Kelima. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten
Penyelarasan Perencanaan Pengawasan APBD, DANAIS, dan Dana Desa
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dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya
bangsa.

1.2.

TUJUAN
Adapun tujuan dari kegiatan Penyelarasan Perencanaan Pengawasan APBD, DANAIS,

dan Dana Desa adalah:
a. Untuk mengengetahui hubungan antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dalam pengawasan APBD,

Y

DANAIS, dan Dana Desa.

DI

b. Mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan

D

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dalam pengawasan APBD, DANAIS,

PR

dan Dana Desa

c. Menganalisi upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengawasn APBD,

1.3.
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DANAIS, dan Dana Desa

PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pemerintah Daerah Daerah Istimewa

RUANG LINGKUP
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1.4.

et

Yogyakarta dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah
Ruang lingkup wilayah dalam kajian ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta

1.4.2. Ruang Lingkup Materi
a. Lingkup materi pada kegiatan ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pengawasan APBD, DANAIS, dan Dana Desa antara Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.

1.5.

KELUARAN
Keluaran yang diharapkan dari kajian adalah penyelarasan pengawasan APBD,

Danais, dan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan
Penyelarasan Perencanaan Pengawasan APBD, DANAIS, dan Dana Desa
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Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.

1.6.

SISTEMATIKA LAPORAN
Sistematika yang digunakan dalam laporan Kajian Penyelarasan Perencanaan

Pengawasan APBD, Danais, dan Dana Desa adalah:
BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini berisikan hal-hal umum yang terdiri dari latar belakang pekerjaan,
tujuan, penerima manfaat, ruang lingkup, metode, keluaran serta sistematika

DI

DASAR HUKUM

D

BAB II

Y

laporan yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini.

PR

Pada bab ini berisikan dasar hukum beserta penjabarannya yang digunakan dalam
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kajian Penyelarasan Perencanaan Pengawasan APBN, DANAIS, dan Dana Desa.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan Kajian
Penyelarasan Perencanaan Pengawasan APBN, DANAIS, dan Dana Desa.
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BAB IV PENDEKATAN DAN METODOLOGI
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Pada bab ini berisikan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam kajian
Penyelarasan Perencanaan Pengawasan APBN, DANAIS, dan Dana Desa.

BAB V

ANALISIS

Pada bab ini diuraikan mengenai analisis dan kajian terkait Penyelarasan
Perencanaan Pengawasan APBN, DANAIS, dan Dana Desa di DIY.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi.
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BAB II
DASAR HUKUM

Y

UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH

DI

2.1.

DAERAH

D

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi

PR

itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/ kota dibagi atas Kecamatan dan
Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Daerah provinsi dan kabupaten/ kota
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merupakan daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Daerah provinsi dan
kabupaten/ kota dibentuk dengan undang-undang. Daerah provinsi selain berstatus sebagai
Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
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Daerah kabupaten/ kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah
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Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota. Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.
Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah
provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis
nasional. Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
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b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi
atau lintas negara;
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan

Y

keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea

DI

ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat

D

memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk
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adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab
mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah
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Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

et

Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia
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sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional
tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur
dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan
dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis
globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan
keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian
Penyelarasan Perencanaan Pengawasan APBD, DANAIS, dan Dana Desa
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otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara
kesatuan.
Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau
pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun
otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada
Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu,
kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari

Y

kebijakan nasional.

DI

Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi,

D

daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal

PR

yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Pada
hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum
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yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.
Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan
yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir

et

pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan
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ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah
kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
adalah:
Penyelarasan Perencanaan Pengawasan APBD, DANAIS, dan Dana Desa
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a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah
kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

Y

berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

DI

a. kepastian hukum;

D

b. tertib penyelenggara negara;

PR

c. kepentingan umum;
d. keterbukaan;

f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;
h. efisiensi;

2.2.
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j. keadilan.
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i. efektivitas; dan
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e. proporsionalitas;

UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan

Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan
bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende
landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai
susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan
segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul
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daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan
keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak
menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan
pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara
kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap
memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Y

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan

DI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut
dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang

D

menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur

PR

dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara

ar
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Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam
sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam
Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

et

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

Se
kr

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang”.
Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa,
yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor
19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat
Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
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Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi
segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah
sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain
itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat,
demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan
pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah
sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Y

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

DI

Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan

D

penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak

PR

asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan
mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

ar
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Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri,
dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini
merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

et

(7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Se
kr

yaitu:

1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia;
3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan
potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
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5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta
bertanggung jawab;
6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat
perwujudan kesejahteraan umum;
7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan
masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari
ketahanan nasional;
8) memajukan

perekonomian

masyarakat

Desa

serta

kesenjangan

DI

Y

pembangunan nasional; dan

mengatasi

D

9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

PR

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi
hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan
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keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta
hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan

et

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai

Se
kr

dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut
diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat
diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa,
pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan
tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk
dijualbelikan.
Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang
selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari
Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata
dan berkeadilan.
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Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal,
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu,
Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan
“membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.
Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Y

Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa

DI

dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan

D

Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui

PR

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai

ar
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oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan
masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat
Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya
alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada

et

Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa

Se
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berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan
pelaksanaan Pembangunan Desa.

2.3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Status istimewa yang melekat pada DIY merupakan bagian integral dalam sejarah

pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan
Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya
untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam
sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan refleksi filosofis Kasultanan, Kadipaten, dan
masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke-bhinneka-an dalam ke-
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tunggal-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengaturan Keistimewaan DIY dilaksanakan berdasarkan asas:
a. pengakuan atas hak asal-usul;
b. kerakyatan;
c. demokrasi;
d. ke-bhinneka-tunggal-ika-an;
e. efektivitas pemerintahan;

Y

f. kepentingan nasional; dan

PR

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk:

D

DI

g. pendayagunaan kearifan lokal.

a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis;

ar
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b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinnekatunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan

e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga

Se
kr

et

dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

DIY pada saat ini dan masa yang akan datang akan terus mengalami perubahan sosial
yang sangat dinamis. Masyarakat Yogyakarta dewasa ini memasuki fase baru yang ditandai
oleh masyarakat yang secara hierarkis tetap mengikuti pola hubungan patron-klien pada masa
lalu dan di sisi lain masyarakat memiliki hubungan horizontal yang kuat. Perkembangan di
atas, sekalipun telah membawa perubahan mendasar, tidak menghilangkan posisi Kasultanan
dan Kadipaten sebagai sumber rujukan budaya bagi mayoritas masyarakat DIY. Kasultanan
dan Kadipaten tetap diposisikan sebagai simbol pengayom kehidupan masyarakat dan tetap
sebagai ciri keistimewaan DIY.
Pengaturan Keistimewaan DIY dalam peraturan perundang-undangan sejak berdirinya
Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap konsisten dengan memberikan pengakuan
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keberadaan suatu daerah yang bersifat istimewa. Bahkan, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap eksistensi
suatu daerah yang bersifat istimewa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun, konsistensi pengakuan atas status keistimewaan suatu daerah belum diikuti
pengaturan yang komprehensif dan jelas mengenai keistimewaannya. Kewenangan yang
diberikan kepada DIY melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 semata-mata mengacu
pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang
memperlakukan sama semua daerah di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada masa

Y

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

DI

Daerah sampai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

D

Hal di atas telah memunculkan interpretasi bahwa Keistimewaan DIY hanya pada kedudukan

PR

Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang
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baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinnekatunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten
dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya
bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan,
demokrasi, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan

et

pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek historis,

provinsi.

Se
kr

sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan

Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan
wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY,
kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah DIY
mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan Undang-Undang
ini dan kewenangan berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Namun,
kewenangan yang telah dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota di DIY tetap sesuai
dengan

peraturan

perundang-undangan.

Dalam

rangka

mendukung

efektivitas

penyelenggaraan Keistimewaan DIY, Undang-Undang ini mengatur pendanaan Keistimewaan
yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
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2.4.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA
CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN
Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-

KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar
indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional. Evaluasi
dilakukan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL untuk menilai efisiensi,

Y

efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. Evaluasi pelaksanaan

DI

rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan

menyediakan

informasi

Pengendalian

PR

Kementerian/Lembaga

D

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan
rencana

pembangunan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan.

ar
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pelaksanaan

Kementerian/lembaga yang melakukan kegiatan di provinsi/kabupaten/kota selain tugas
dekonsentrasi/ tugas pembantuan wajib menyampaikan tembusan laporan triwulan kepada
Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda dimana kegiatan tersebut berlokasi.
Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat fundamental menuntut

et

perlunya system perencanaan pembangunan yang komprehensif dan mengarah kepada

Se
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perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi
masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana
pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.
Salah satu upaya untuk merespon tuntutan tersebut secara sistematis adalah diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN).
Dalam sistem yang baru, tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat)
tahapan, yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan
rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian-bagian dari fungsi
manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling
melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya.
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Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan.
Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada
perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan.
Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan
rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan
dimaksudkan

untuk

mengamati

perkembangan

pelaksanaan

Y

pemantauan

rencana

DI

pembangunan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan

D

timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tindak lanjut merupakan kegiatan atau

PR

langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan
pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana
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yang telah ditetapkan, seperti antara lain; melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan,
akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, atau pun klarifikasi atas ketidakjelasan
pelaksanaan rencana.

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah
pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana

et

pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan

Se
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di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil
(outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu,
dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan
indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi; (i) indikator
masukan, (ii) indikator keluaran, dan (iii) indikator hasil/manfaat. Di dalam pelaksanaannya,
kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu:
a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum
ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan
skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang
telah dirumuskan sebelumnya;
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b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan pada saat
pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan
rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan
c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex post), yaitu evaluasi yang dilaksanakan
setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah
pencapaian

(keluaran/hasil/dampak)

program

mampu

mengatasi

masalah

pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi
(keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap

DI

Y

sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.
Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses

D

pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan

PR

akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan
kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya
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kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Berkala di sini dimaksudkan
adalah setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), dan 6 (enam) bulan (semester) atau tahunan.
Sedangkan berjenjang dimaksudkan adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu
organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, misalnya dari penanggungjawab
kegiatan kepada penanggungjawab program dan penanggungjawab program kepada pimpinan

et

kementerian/lembaga. Berjenjang juga mengandung arti dari satu tingkat pemerintahan
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kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya dari kabupaten/kota kepada provinsi,
dan selanjutnya kepada pemerintah pusat. Di samping itu, pelaporan juga harus dilakukan
kepada masyarakat baik dilakukan secara aktif maupun pasif.
Pelaporan secara aktif dimaksudkan agar setiap unit organisasi menyebarluaskan
informasi kepada masyarakat luas melalui media cetak/elektronik. Sedangkan pelaporan
secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu mengembangkan media penyebarluasan
informasi melalui situs informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Untuk
mendapatkan hasil yang dapat memberikan informasi secara maksimal, diperlukan bentuk
format pelaporan yang memadai. Format laporan harus dapat menampung informasi yang
cukup relevan untuk diketahui sehingga dapat memberikan petunjuk atau informasi yang
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memadai untuk melakukan tindakan korektif atau untuk merumuskan perencanaan periode
berikutnya.

2.5.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 59 TAHUN 2007 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 13
TAHUN

2016

TENTANG

PEDOMAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAERAH

Y

Dalam pembahasan ketentuan umum ini terdapat tiga pokok pembahasan yang pertama

DI

membahas tentang pengertian peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pengelolaan
keuangan daerah, Kedua membahas tentang ruang ligkup keuangan daerah, Dan yang ketiga

PR

pokok pembahasan yang telah disebutkan diatas.

D

membahas tentang azas umum pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini akan dijelaskan

a. Pokok pembahasan pertama yang membahas tentang pengertian peraturan menteri

ar
ia
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dalam negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Disetiap daerah pastinya
mempunya peraturan/pedoman dalam kehidupan masyarakat yang disepakati oleh
masyarakat setempat dan pemerintah, begitu pula dalam pemerintahan pastinya
mempunyai

peraturan/pedoman

terutama

tentang

pengelolan

keuangan

daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

et

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
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didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah itu sendri adalah keseluruhan kegiatan
yang

meliputi

perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Presiden Republik Indonesia
adalah pemerintah pusat yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pemerintah Daerah dipengang oleh gubernur,
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bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. Daerah otonom ( daerah) kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

Y

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

DI

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. APBD merupakan rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

perangkat

daerah

pada

pemerintah

PR

merupakan

D

pemerintah daerah dan3 DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. SKPD
daerah

selaku

pengguna

anggaran/pengguna barang. SKPKD merupakan perangkat daerah pada pemerintah

ar
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daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah. Organisasi sebagai unsur pemerintahan daerah yang
terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat
daerah.

et

Kepala Daerah adalah gubemur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah
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kabupaten atau walikota bagi daerah kota. Kepala daerah adalah Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan

Keuangan

Daerah karena

jabatannya

mempunyai

kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. PPKD merupakan
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan.
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah. BUD adalah PPKD yang bertindak dalam
kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Pejabat

pemegang kewenangan

penggunaan anggaran untukmelaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya adalah tugas pengguna anggaran.
b. Pokok pembahasan kedua membahas tentang ruang lingkup keuangan daerah. Ruang
lingkup keuangan daerah itu sendiri meliputi: hak daerah, kewajiban daerah, dan
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kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Daerah mempunyai
hak untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, daerah
mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan
membayar tagihan pihak ketiga, kewajiban daerah merupakan bagian pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan pusat sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Penerimaan
daerah, pengeluaran daerah.
Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat

Y

berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

DI

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Dan kekayaan pihak lain yang dikuasai
oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau

PR

meliputi kekuasaan pengelolaan.

D

kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini

ar
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Keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD,
penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki
DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan
daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan
pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan

et

BLUD. Pokok pembahasan ketiga membahas tentang azas umum pengelolaan keuangan
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daerah. Azas umum pengelolaan keuang daerah meliputi beberapa hal yaitu: Keuangan daerah
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah. Pada pembahasan ini terdapat 8 (delapan) pokok pembahasan. Berikut ini akan
dibahas 8 (delapan) pokok pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut.
a. Pokok pembahasan pertama membahas tentang pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kepala
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daerah selaku kepala pemerintah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan
APBD, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah, menetapkan kuasa
pengguna anggaran/pengguna barang, menetapkan bendahara penerimaan dan/atau
bendahara pengeluaran, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daerah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang
dan piutang daerah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang
milik daerah, dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas

Y

tagihan dan memerintahkan pembayaran.

DI

b. Pokok pembahasan kedua membahas tentang koordinator pengelolaan keuangan

D

daerah. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

PR

memiliki peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan
dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk
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pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan pengelolaan APBD, bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan barang daerah, bidang penyusunan rancangan APBD dan rancangan
perubahan APBD, bidang penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan

et

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, bidang tugas-tugas pejabat perencana
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daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan bidang penyusunan
laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
c. Pokok pembahasan Ketiga membahas tentang pejabat pengelola keuangan daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bendahara Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah. Pada pasal 7 telah dijelaskan beberapa tugas SKPKD selaku
PPKD, menjelaskan kewenwngan PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD.
Pada pasal 8 dijelaskan tentang Penunjukan kuasa BUD, tugas-tugas Kuasa BUD, dan
Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD. PPKD dapat
melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan
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tugas-tugasnya yaitu: menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD,
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, melaksanakan pemungutan pajak
daerah, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
pemerintah daerah, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah, menyajikan informasi keuangan daerah, dan melaksanakan kebijakan dan
pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
d. Pokok

pembahasan

keempat

anggaran/pengguna

barang.

yaitu

membahas

Kepala

SKPD

tentang
selaku

pejabat
pejabat

pengguna
pengguna

Y

anggaran/pengguna barang mempunyai tugas. Tugas kepala SKPD adalah menyusun

DI

RKA-SKPD, menyusun DPA-SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan

melakukan

pengujian

atas

tagihan

dan

memerintahkan

PR

dipimpinnya,

D

pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang

pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan
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ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah/kekayaan
daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan
SKPD

yang

et

anggaran

dipimpinnya,

melaksanakan

tugas-tugas

pengguna

Se
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anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala
daerah, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah
melalui sekretaris daerah.
e. Pokok pembahasan Kelima membahas tentang pelimpahan sebagian kewenwnganya
kepada tugas pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang kepada SKPD
selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
f. Pokok pembahasan Keenam, membahas tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
SKPD. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja
SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai
dengan bidang tugasnya
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g. Pokok pembahasan Ketujuh, membahas tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPKSKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
sebagai PPK-SKPD. Tugas

PPK-SKPD yaitu: meneliti kelengkapan SPP-LS

pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan
diketahui/ disetujui oleh PPTK, meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan

Y

SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai

DI

dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran,

D

melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi harian atas

PR

penerimaan, melaksanakan akuntansi SKPD, dan menyiapkan laporan keuangan
SKPD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan
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pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
h. Pokok pembahasan Kedelapan, membahas tentang bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk

untuk

menerima,

menyimpan,

menyetorkan,

menatausahakan,

dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD

menyimpan,

membayarkan,

menatausahakan,

dan

Se
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menerima,

et

pada SKPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD. Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran balk secara langsung maupun tidak langsung
dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa
atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka
rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
Iainnya atas nama pribadi. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran
dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu
dan/atau bendahara pengeluaran pembantu. Bendahara penerimaan dan bendahara
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pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
PPKD selaku BUD.

2.6.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA (PERDAIS) DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NO 1 TAHUN 2013 TENTANG KEWENANGAN DALAM
URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa

Y

kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang mencakup: (a) tatacara pengisian jabatan,

DI

kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan
Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang, harus diatur

D

dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Amanat Undang-Undang tersebut menegaskan

PR

adanya dua tugas besar yang harus dipenuhi dengan segera, yakni tugas mengisi substansi
keistimewaan DIY dan tugas yuridis yang menyangkut pemenuhan tata cara, format dan
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prosedur formal. Mekanisme Pembentukan Perdais telah diatur dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Perdais sebagaimana telah di klarifikasi
oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 188.34/1659/SJ tanggal 1 April 2013 Perihal
Klarifikasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.

et

Secara substansial, keistimewaan DIY harus dapat ditunjukkan dengan kekuatankekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa datang DIY. Dengan demikian, secara yuridis
memiliki

kapasitas

Se
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Perdais

“mengembalikan”,

“menguatkan”,

dan

“mengarahkan”

keistimewaan DIY. Keistimewaan bukanlah merupakan suatu nilai yang absolut, terminal atau
selesai. Keistimewaan harus diletakkan dan digerakkan di dalam dialog lorong ruang dan
waktu kehidupan. Keistimewaan harus mampu menyapa dan disapa oleh nilai-nilai baru
sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada nilai-nilai kemarin yang memberikan kekuatan
bertahan bagi DIY dalam „keistimewaannya” menyusuri lorong sejarah.
DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur
tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika beliau
mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan
wilayah yang mandiri. Dengan semangat tersebut menjadi pendorong ditetapkannya Perdais
yang mengatur tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan. Pengaturan dalam Perdais
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ini berisi aturan pokok terhadap 5 (lima) pilar keitimewaan yang menjadi payung untuk
ditetapkannya Perdais yang lebih terperinci dan lebih aplikatif.
Pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan dilaksanakan berdasarkan asas:
a. pengakuan atas hak asal-usul;
b. kerakyatan;
c. demokrasi;
d. ke-bhinneka-tunggal-ika-an;
e. efektivitas pemerintahan;

Y

f. kepentingan nasional; dan

D

DI

g. pendayagunaan kearifan lokal.

PR

Pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan bertujuan untuk:
a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
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b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinnekatunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan

e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga

Se
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et

dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Pengelolaan dan pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan filosofi:
a. harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (hamemayu hayuning bawana);
b. spiritual-transenden (sangkan paraning dumadi);
c. humanisme, asas kepemimpinan demokratis (manunggaling kawula lan Gusti);
d. kebersamaan (tahta untuk rakyat);
e. harmonisasi lingkungan (sumbu imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi);
f. ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak);
g. filosofi inti kota (catur gatra tunggal); dan
h. delineasi spasial Perkotaan Yogyakarta ditandai dengan keberadaan masjid pathok
negara.
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BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

Y

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DI

3.1.

3.1.1 Peran Anggaran Publik

D

Mardiasmo (2002) menyampaikan bahwa anggaran publik (APBN/APBD) memiliki

PR

fungsi penting sebagai berikut:

a. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool), yaitu untuk merencanakan
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tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan
berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
b. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool), untuk memonitor kondisi
keuangan dan pelaksanaan operasional program dan kegiatan pemerintah.
c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool), Melalui anggaran publik tersebut

et

dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-
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prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong,
memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyrakat sehingga
mempercepat pertumbuhan ekonomi.
d. Anggaran sebagai alat politik (Political Tool), sebagai bentuk komitmen eksekutif dan
kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and Communication
Tool), antar bagian dalam pemerintahan, agar dapat mendeteksi terjadinya inkosistensi
suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool), Kinerja
eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efesiensi
pelaksanaan anggaran.
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g. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool), untuk memotivasi manajer dan
stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efesien dalam mencapai target dan
tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
h. Anggaran dapat juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (Public
Sphere), dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas
mungkin masyarakat melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat sebagai dasar
perumusan arah dan kebijakan umum anggaran.

Y

3.1.2. Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

DI

Aspek pokok yang harus dipahami dalam manajemen keuangan daerah adalah struktur

D

keuangan daerah, yang dapat dirangkum kedalam dua kelompok garis besar yaitu dari sisi

PR

penerimaan dan sisi pendapatan.

a. Manajemen Penerimaan Daerah, beberapa prinsip dalam manajemen penerimaan daerah
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(Mardiasmo 2002) meliputi:

Menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan tercatat
kedalam sistem akuntansi daerah.



Penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi
masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah sehingga diharapkan dapat

meningkatkan prosedur pengendalian agar terpenuhi prinsip stewardship dan
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et

meningkatkan kepatuhan mebayar pajak.

accountability



menghitung potensi PAD riil yang dimiliki daerah secara sistematis dan
rasional

Kondisi pendapatan/ penerimaan daerah menggambarkan bagaimana kemampuan
keuangan

daerah

dalam

melaksanakan

otonomi.

Dari

analisis

rasio

yang

membandingkan antara pendapatan daerah dengan beberapa elemen dari struktur
APBD maupun dengan PDRB maka akan diperoleh gambaran tentang kondisi fiskal
daerah. Dalam era otonomi saat ini, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan
kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah.
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b. Manajemen Pengeluaran Daerah, paradigma baru dalam penyusunan anggaran belanja
adalah Performace budget yaitu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah
yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus
mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Mardiasmo 2002).
Kelemahan utama dalam manajemen pengeluaran rutin adalah tidak adanya ukuran
kinerja yang dapat dijadikan acuan bagi pemda dalam proses perencanaan, ratifikasi,

Y

implentasi dan evaluasi pengeluaran rutin daerah. Hal ini berdampak pada

DI

kecenderungan kurangnya perhatian para decision maker anggaran daerah terhadap

3.1.3 Perencanaan Anggaran

PR

D

konsep nilai uang (value for money).
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Penganggaran merupakan salah satu tahap yang ada dalam siklus manajemen, siklus
ini dimulai dengan tahapan perencanaan tujuan dasar dan sasaran (RPJP Daerah dan RPJM
Daerah). Tahapan siklus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (Mardiasmo 2002):
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et

Perencanaan Tujuan
Dasar

Perencanaan Optional

Penganggaran

Pelaporan, analisis,
dan umpan balik

Pengendalian dan
Pengukuran

Gambar 3.1. Siklus Perencanaan dan Pengendalian
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Penjelasan dari setiap tahapan yang ada dalam siklus manajemen tersebut adalah:
1) Perencanaan Tujuan Dasar dan Sasaran
Tujuan dasar dibuat dalam rumusan yang luas dan jangka panjang berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasaran
dirumuskan dalam format yang lebih fokus dan mengarah pada bidang-bidang
pemerintahan dan pelayanan masyarakat, misalnya kesehatan, pendidikan, dan
pembangunan infrastruktur. Tujuan dasar harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai
perencanaan strategik untuk pedoman menyusun perencanaan yang bersifat teknis

Y

(perencanaan operasional).

DI

2) Perencanaan Operasional

D

Merupakan penjabaran operasional dari tujuan dasar dan sasaran yang ditetapkan

PR

dalam perencanaan strategik, umumnya berupa program dan kegiatan berikut target
kinerja yang akan dicapai. Perencanaan operasional dirumuskan dalam perspektif
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jangka pendek selanjutnya diidentifikasi dan diekspresikan dalam ukuran satuan uang
pada tahap penganggaran.
3) Penganggaran

Merupakan tahapan aktivitas penting dalam siklus perencanaan dan pengendalaian.
Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi

et

pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari suatu aktivitas dan
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target kinerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu. Tahap ini menjadi
sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja
akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan
managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.
4) Pengendalaian dan Pengukuran
Dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasinya.
5) Pelaporan, Analisis dan Umpan Balik
Penyusunan laporan memuat jumlah pendapatan dan belanja yang dianggarkan dan
realisasinya, serta selisih atau perbedaan antara yang direncanakan dengan yang
direalisasikan. Selisih tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui alasan ataupun
penyebab terjadinya. Hasil analisis menjadi dasar untuk feed back tahapan tahapan
aktivitas sebelumnya, yang meliputi: revisi perencanaan operasional, revisi anggaran
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dan/atau aksi. Umpan bailk juga berupa revisi atau modifikasi terhadap tujuan dasar
dan sasaran.

3.2.

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

3.2.1. Penilaian Kinerja
Dadang Solihin (2007) menyampaikan bahwa pengertian Indikator Kinerja adalah
uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Kegunaan/ manfaat

Y

indikator kinerja adalah sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-

DI

ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post). Jenis-jenis Indikator Kinerja

D

dapat dikelompokan sesuai proses pengelolaan anggaran (Solihin 2007) yang meliputi:

PR

a. Indikator masukan (inputs), menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik
berupa sumber dana, sumber daya alam sumber daya manusia maupun yang berupa

keluaran.
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teknologi dan infomasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan

b. Indikator proses (process), menggambarkan upaya yang dilakukan di dalam mengolah
masukan menjadi keluaran. Indikator ini umumnya dikaitkan dengan keterlibatan
stakeholders termasuk penerima manfaat (beneficiaries); serta dikaitkan dengan

et

mekanisme pelaksanaannya, termasuk koordinasi dan hubungan kerja antar organisasi.
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c. Indikator keluaran (outputs), Indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu
kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non-fisik.
d. Indikator hasil (outcomes), menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari
kegiatan–kegiatan yang telah selesai dilaksanakan ata indikator yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
e. Indikator manfaat (benefits), Indikator yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan.
f. Indikator dampak (impacts), menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif,
yang ditimbulkan pada setiap pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan dan asumsi
yang telah ditetapkan.

Penyelarasan Perencanaan Pengawasan APBD, DANAIS, dan Dana Desa

III-5

Persyaratan Indikator Kinerja disebut baik apabila memenuhi kriteria SMART
(Spesific, Measureable, Acceptable, Realistic, Timely) (Solihin 2007):
1) Specific (spesifik dan jelas) Indikator kinerja yang disusun harus jelas, tepat dan sesaui
kebutuhan agar tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2) Measureable (dapat diukur secara objektif)ƒ Indikator kinerja yang disusun harus
menggambarkan sesuatu yang jelas ukurannya, menunjukan tempat dan cara untuk
pencapaian indikator sesaui data dasar yang jelas.
3) Acceptable (dapat diterima), Indikator kinerja yang ditetapkan maknanya harus

Y

dipahami dan diterima oleh stakeholder pelaksana karena dinilai bermanfaat untuk

DI

kepentingan pengambilan keputusan.

D

4) Realistic (realistis), Indikator kinerja harus dapat dilaksanakan sesuai dengan

PR

kemampuan dan ruang lingkup kewenangan stakeholder pelaksana
5) Time-dependent (rentang waktu), pencapaian Indikator kinerja yang disusun harus

tersedia.
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didukung oleh ketersediaan waktu, jadwal pentahapan dan data yang dapat yang

Fadel Muhammad (2008) menyampaikan bahwa pengukuran kinerja di Indonesia
masih cenderung dibuat pada tataran input dan output, sedangkan outcome belum sepenuhnya

et

diperhatikan. Hal ini mungkin karena masih terdapat kesulitan untuk menentukan indikator
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outcome, benefit, dan impact (Mahmudi & Mardiasmo 2004). Selain itu pengukuran terhadap
inkdikator kinerja ini tidak difokuskan pada sektor-sektor vital yang berkaitan langsung
dengan peningkatan kesejahteraan rakyat seperti bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan
kerja dan perekonomian masyarakat. Model pengukuran kinerja Pemda yang disampaikan
Fadel Muhamad diambil dari pollit dan boukaert (2000) adalah sebagaimana bagan berikut:
1) Efisiensi diukur dengan melakukan perbandingan antar input dan output. Apakah rasio
antara output atau outcome dengan biaya yang dikeluarkan.
2) Efektivitas diukur dengan membandingkan antara tujuan program / organisasi dengan
hasil sementara (result) dan hasil akhir (dampak). Tingkat ketercapaian tujuan, atau
memenuhi kebutuhan atau masalah sosial ekonomi yang dihadapai, baik dalam arti
ketepatan output maupun pencapaian outcome.
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3) Relevansi merupakan indikator yang menggambarkan keterkaitan antara kebutuhan
yang dirasakan masyarakat dan tujuan yang dirumuskan oleh organisasi atau program.
Apakah program yang diusulkan untuk diimplementasikan benar-benar sesaui dengan
tujuan, kebutuhan ata masalah sosial yang dihadapi.
4) Utilitas dan keberlanjutan merupakan indikator yang menggambarkan kegunaan dan
langgengnya kegunaan yang diberikan oleh organisasi atau program. Indikator
ekonomi ini menilai apakah pelbagai input yang dibutuhkan dalam program atau
organisasi diperoleh dengan harga wajar dan dengan kualitas yang memadai.

Y

Keberlanjutan dari hasil yang dicapai yaitu apakah kebutuhan masyarakat (sosio-

D

DI

ekonomi) dicapai secara berkelanjutan.

PR

Pengukuran kinerja dalam perencanaan Anggaran juga dapat berdasarkan konsep value
for money terdiri dari tiga elemen utama yaitu ekonomi, efesiensi dan efektivitas (Mahmudi

1) Ekonomi
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2005). Pengukuran Value For Money, meliputi:

Perbandingan antara cost (anggaran) yang disediakan pemda dengan pengadaan input,
ukuran yang dihasilkan adalah unit input per rupiah, dari penilaian ekonomi ini dapat
diketahui apakan alokasi anggaran dalam APBD dalam menyediakan suatu unit input

et

terjadi pemborosan atau tidak. Dalam aplikasinya, Pemda harus mempunyai pedoman
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berupa standar biaya untuk belanja input berupa Daftar Satuan Harga Tertinggi.
2) Efisiensi atau produktivitas
Yaitu perbandingan antara output per unit input atau dapat juga melakukan
perbandingan antara input per unit output. Semakin besar output yang diperoleh dari
suatu input maka akan semakin outcome yang sama disebut efesien juga. Dedi
Budiman Hakim (2009), menyampaikan bahwa Efisiensi pada sektor pelayanan
masyarakat, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan
seminimal mungkin; Suatu kegiatan dikatakan efisien, jika pelaksanaan pekerjaan
tersebut telah mencapai sasaran (output) dengan biaya (input) minimal diperoleh hasil
(output) yang diinginkan.
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3) Efektivitas
Dilakukan untuk mengukuran tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program yang
dibuat oleh Pemda, yaitu perbandingan antara outcome per output, ukuran ini untuk
menunjukan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Pengukuran
efektivitas tidak mungkin bisa dilakuan tampa mengukur outcome.

Dalam organisasi publik terdapat 3 pengendalian sumber daya sektor publik, yaitu:
pengendalian manajerial, pengendalian politik dan pengendalian kontraktual. Dalam

Y

pengelolaan APBD pendekatan pengendalian sumber daya lebih di tekankan pada

DI

pengendalian kontraktual. Model pengukuran outcome dilakukan atas empat tahap, yaitu:

D

1) Indentifikasi stakeholder, untuk mengetahui stakeholder yang akan terpemngaruh oleh

PR

program dan aktivitas yang akan dilaksanakan. Untuk kepraktisannya seringkali
digunakan ukuran dngan melihat dampak terhadap stakholder yang paling signifikan
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dan besar oengaruhnya.

2) Identifikasi tujuan, tahap ini melakukan indentifikasi tujuan dan kepentingan setiap
stakeholder tersebut.

3) Menentukan indikator outcome, merupakan proyeksi darri tiap tahap pencapaian
tujuan yang dinyatakan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

et

4) Monitoring efek samping, diperlukan untuk mengungkap adanya dampak negatif dari

3.2.2.
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suatu kegiatan atau program terhadap stake holder tertentu.

Evaluasi Kinerja Perencanaan
Kegiatan evaluasi kebijakan dan program pembangunan umumnya dilakukan setelah

program tersebut selesai dilaksanakan (ex-post evaluation). Sedangkan evaluasi program
pembangunan yang ada dalam dokumen perencanaan, masih jarang dilakukan, padahal exante evaluation ini memberikan banyak manfaat, sebagai berikut:
1) Mampu mengoptimalkan desain suatu program, sehingga program tersebut dapat
mencapai suatu target tertentu dengan biaya terendah (minimum cost) atau dapat
memaksimumkan target dengan biaya tertentu.
2) enghindari dilaksanakannya program-program pembangunan berbiaya tinggi, namun
belakangan diketahui ternyata tidak efektif.
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3) Menghasilkan informasi untuk memperkirakan bagaimana impak suatu program segera
setelah program tersebut dilaksanakan.
4) Ketika suatu program telah dilaksanakan, ex-ante evaluation dapat digunakan untuk
memperkirakan bagaimana impak program akan berubah apabila salah satu parameter
program mengalami perubahan.

3.2.3.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Anggaran
Guritno Mangkoesoebroto (1993), menyampaikan bahwa dari hasil penelitian

Y

Niskanen, birokrat karena berkaitan dengan anggaran publik maka seorang birokrat dapat

DI

memaksimumkan anggaran dalam penyediaan barang publik. Hal ini disebabkan karena

D

birokrat tidak netral dalam proses pembuatan anggaran pemerintah, maka akan cenderung

PR

menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar dari pada seharusnya sehingga terjadi
inffesiensi dalam penggunaan sumber ekonomi oleh pemerintah. Kecenderungan birokrat
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untuk menghasilkan output dibawah tingkat output optimum, atau sebaliknya menghasilkan
output yang lebih besar dari pada output optimum, akan menimbulkan welfare loss.
Inefesiensi anggaran dari hasil kajian ini dipengaruhi oleh kecenderungan perilaku birokrat
dan legislatif dalam proses penganggaran suatu kegiatan yang dibiayai oleh APBD.

2009):

et

Faktor penentu efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah (Hakim
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1) Faktor sumberdaya, baik sumberdaya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja
maupun sumberdaya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja serta ketersediaan dana;
2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik
struktural maupun fungsional;
3) Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan/ tugas;
4) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, baik
dari pemimpin maupun masyarakat;
5) Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan keempat
faktor di atas ke dalam suatu usaha yang dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk
percepatan pencapaian sasaran/tujuan.
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Mahmudi

(2005)

menyatakan

bahwa

kinerja

merupakan

suatu

konstruk

multidimensional yang dipengaruhi banyak faktor sebagai berikut:
1) Faktor personal / individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan,
kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2) Faktor Pimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan semangat, arahan
dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader, pimpinan harus mampu
mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendukung perencanaan dan mampu
berkomitmen dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan.

Y

3) Faktor tim meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam

DI

satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota

D

tim.

PR

4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan
oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi;
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5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dalam perubahan lingkungan
eksternal dan internal.

Pengaruh kinerja individu dan kelompok terhadap kinerja organisasi secara diagram
dapat digambarkan sebagai berikut:

et
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Kerja
Individual

•knowledge
•Skil
•Motivasi
•Peran

Kerja Tim

Kerja
Organisasi

•Keperalatan tim
•Kepemimpinan
•Kekompakan
•Stuktur
•Peran dan Norma

•Lingkungan
•Kepemimpinan
•struktur organisasi
•Pilihan Strategi
•Teknologi
•Kultur Organisasi
•Proses Organisasi

Gambar 3.2. Pengaruh Kerja Individu dan Kelompok Terhadap Kerja Organisasi
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Campbel (1990) menyatakan bahwa hubungan fungsional antara kinerja dengan atribut
kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor knowledge, skill, dan motivasi. Persamaan
tersebut dinotasikan sebagai Kinerja = (knowledge, skill, dan motivasi). Faktor sumber daya
manusia sebagai tenaga perencana pembanguna merupakan salah satu kunci keberhasilan
proses perencanaan. Guspika (2007) menyampaikan bahwa unsur penting pelaksanaan
tanggung jawab pemerintah daerah adalah menyediakan tenaga perencana pembangunan yang
berkompetensi,

sehingga

Kualitas

Keluaran

Instansi

Pemerintah

daerah

dapat

dipertanggungjawabkan. Kompetensi (meliputi pengetahuan, keahlian dan sikap) seorang

Y

perencana berbeda sesuai dengan tanggungjawab setiap perencan dalam hal: analisis wilayah

DI

daerah, administrasi publik, perencanaan spasial, dan konsep dan teknik perencanaan.

D

Kemampuan yang diperlukan oleh perencana pembangunan meliputi:

PR

1) Identifikasi permasalahan dan lingkup batasan persoalannya.
2) Analisis permasalahan: struktur masalah, penyebab utama, dampak dan implikasi,
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pengaruh eksternal dan internal.

3) Penyusunan dan perumusan asumsi, tujuan dan sasaran.
4) Pengenalan dan formulasi faktor penghambat dan pendukung dalam pencapaian tujuan
dan sasaran.

alternatif.

et

5) Pengembangan alternatif, penyusunan kriteria pemilihan dan prosedur pemilihan
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6) Penyusunan langkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif.
7) Komunikasi dan negosiasi.
8) Penyusunan instrumen pelaksanaan pembangunan: peraturan perundangundangan,
kerangka kelembagaan, penyusunan pedoman, anggaran sumberdaya manusia, dan
pengembangan forum partisipasi masyarakat, dan mekanisme conflict resolution.

3.3.

Tinjauan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.3.1.

Lingkup dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu

aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan
keuangan daerah dan anggaran daerah, karena

menduduki posisi sentral dalam upaya

pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Pengertian Keuangan Daerah
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adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Lingkup kegiatan pengelolaan
keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa asasasas Umum Pengelolaan Keuangan Negara ditujukan dalam rangka mendukung terwujudnya
good governance dalam penyelenggaraan negara, sehingga pengelolaan keuangan negara

DI

pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

Y

perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan

D

a. dilaksanakan tahunan;

PR

b. merupakan kesatuan pengelolaan yang diklasifikasi sesuai kelompok ewenangan dan
fungsi;

d. proporsionalitas;

ar
ia
tD

c. akuntabilitas berorientasi pada hasil; Profesionalitas;

e. keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
f. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

et

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam bentuk

Se
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pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kemampuan pemerintah
daerah dalam pengelolaan APBD merupakan salah satu indikator kemampuan pemerintah
daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah melalui
pengelolaan APBD harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para
pemangku kepentingan yang sudah menjadi tuntutan masyarakat. (UU no 33/2004 tentang
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah)

3.3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perda APBD
Penyelarasan Perencanaan Pengawasan APBD, DANAIS, dan Dana Desa

III-12

merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran
Daerah (PP Nomor 58 / 2005; UU Nomor 33/2004)
APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.
Berdasarkan PP Nomor 58 / 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, fungsi APBD
tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi

Y

manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

DI

3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk

D

menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

PR

ketentuan yang telah ditetapkan;

4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk

ar
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menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran da pemborosan sumber daya,
serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

6) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat

Se
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daerah.

et

untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

3.3.3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Struktur APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan
(Gambar 3) (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 16; PP No. 58 tahun 2005 Pasal
20).
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Y
DI

PR

D

Gambar 3.3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut PP Nomor 58/ 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian

ar
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tentang struktur anggaran tersebut adalah:
1) Pendapatan daerah

Meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang
menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembal oleh Daerah.

et

2) Belanja daerah
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Meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi
ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
3) Pembiayaan daerah

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggara berikutnya.
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3.3.4. Perencanaan dan Penyusunan APBD
Perencanaan dan penyusunan APBD tidak terlepas dari sistem perencanaan
pembangunan secara keseluruhan, penjelasan tentang perencanaan pembangunan dimuat
dalam UU Nomer 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
sedangkan pengaturan bagaimana penyusunan APBD terdapat dalam UU nomor 17/2003
tentang Keuangan Negara. Dari kedua peraturan perundangan tersebut yang harus benar benar
dipahami adalah bagaimana menterjemahkan dokumen perencanaan pembangunan kedalam
dokumen penganggaran, pengalaman empiris selama ini kesulitan terbesar dalam penyusunan

Y

APBD adalah menjaga tujuan perencanaan pembangunan secara konsisten agar dapat

D

DI

diwujudkan melalui penganggaran yang tepat.

PR

Proses Perencanaan APBD

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara
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perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pernerintahan di
pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Terdapat lima pendekatan dalam seluruh
rangkaian perencanaan (UU 25/2004), yaitu:

1) Pendekatan politik, memandang bahwa pemilihan Presiden/ Kepala Daerah adalah

et

proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan
pembangunan

yang

ditawarkan

masing-masing

calon
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program-program

Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran
dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat
kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
2) Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka
berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk
itu
3) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk
mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4) Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up)dalam perencanaan
dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan
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bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat
nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:
1) Penyusunan rencana, dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu
rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah
pertama adalah penyiapan rancangan rencan pembangunan yang bersifat teknokratik,
menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah

Y

menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana

DI

pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan

D

masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang melalui

PR

musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah
penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

melaksanakannya.
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2) Penetapan rencana, menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk

3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan
dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan
koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan

et

Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
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4) Evaluasi pelaksanaan rencana, adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan
yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan inforrnasi untuk
menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini
dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam
dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan
(input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Proses Penganggaran (Penyusunan APBD)
Proses penganggaran merupakan tahapan penting dalam manajemen pembangunan
daerah, dimana melalui proses ini hasil analisis dari dokumen perencanaan akan diberikan
alokasi anggaran agar dapat direalisasikan. Keterkaitan antara Perencanaan dan Penganggaran,
melalui UU 17/2004 – Pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa RKPD sebagai pedoman
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penyusunan RAPBD. Penyusunan anggaran tahunan sektor publik merupakan proses yang
melibatkan

banyak

pemangku

kepentingan

dengan

berbagai

aspek

yang

haru

dipertimbangkan. Keterlibatan berbagai stake holder seperti terlihat pada Gambar 8 tentang
Jadwal Penyelenggaraan Musrenbang Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan
pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan
anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
(UU nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara). Melalui UU 17/2003 pemerintah berupaya
untuk memperbaiki proses penganggaran di sektor publik yang dilakukan melalui penerapan

Y

anggaran berbasis prestasi kerja.

DI

Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja / hasil memerlukan kriteria

D

pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan

PR

rencana kerja dan anggaran maka dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam
sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja da anggaran
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kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) diharapkan terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi
kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang
bersangkutan.

Mekanisme penyusunan APBD dapat diuraikan sebagai berikut:

et

1) Bappeda menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik,
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menyeluruh, dan terukur;

2) SKPD membuat rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dengan
berpedoman pada rancangan Rencana Pembangunan Daerah yang telah disiapkan;
3) Dalam Musrenbang, partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders) diselaraskan
dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah;
4) Rancangan akhir rencana pembangunan, disepakati semua SKPD;
5) Penetapan Renstra dan RKPD menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak;
6) TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daeraeh) bersama Bappeda melanjutkan proses
penganggaran yang meliputi langkah langkah:
a. Membantu menyusun rancangan KUA dan Rancangan PPAS
b. Bersama panitia anggaran DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan
PPAS dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya
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c. Menyiapkan rancangan SE Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKASKPD;
d. Membahas lebih lanjut (menelaah) RKA-SKPD yang telah disampaikan kepada
PPKD, TAPD melakukan penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan: KUA;
PPAS; Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya; Dokumen
perencanaan lainnya; Capaian Kinerja; Indikator Kinerja; Analisis Standar
Belanja; Standar Satuan Harga; Standar Pelayanan Minimum
e. Membahas RKA-SKPD dengan DPRD, dalam tahap ini TAPD harus

Y

memperjuangkan hal-hal strategis yang terdapat dalam RKPD

DI

f. Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD

D

paling lama 15 hari sejak ditetapkannya peraturan kepala daereah tentang

PR

penjabaran APBD
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Dalam Penyusunan RKA, SKPD melakukan:

1) Perencanaan anggaran dalam Kerangka pengeluaran Jangka menengah, dimana
anggaran di tahun rencana dilengkapi dengan perkiraan anggaran tahun berikutnya
sesuai Renstra SKPD Penganggaran Terpadu, dimana belanja rutin (tidak langsung) da
belanja pembangunan (belanja langsung) tidak direncanakan terpisah, sesuai

et

perencanaan pelaksanaan Tupoksi SKPD.
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2) Penganggaran berbasis kinerja, dimana alokasi anggaran didasarkan pada Target
Prestasi Kerja/ Keluaran/ Hasil Kegiatan/ Program; Analisis Standar Biaya; Standar
Satuan Harga; dan Standar Pelayanan Minimum.
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PENDEKATAN PEKERJAAN

PR

4.1.1. Pendekatan New Publik Management (NPM)

D

4.1.

DI

Y

BAB IV
PENDEKATAN DAN
METODOLOGI
Sejak pertengahan tahun 1980-an, telah terjadi perubahan manajemen sektor publik
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yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis,
dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih
mengakomodasi pasar. Perubahan

tersebut bukan sekedar perubahan

kecil dan

sederhana, tetapi perubahan besar yang telah mengubah peran pemerintah terutama
dalam

hal

hubungan

antara pemerintah dan masyarakat (Djedje Abdul Aziz dkk,

et

2007). Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah
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pendekatan New Public Management (NPM).
Model NPM berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja,
bukan

pada

kebijakan.

Penggunaan

paradigma

baru

tersebut

menimbulkan

beberapa konsekuensi pada pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan
efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender. Salah satu model
pemerintahan di era NPM adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan
Gaebler (1995) adalah sebagai berikut:
1. pemerintahan katalis (fokus pada pemberian arahan bukan produksi layanan publik),
2. pemerintah milik masyarakat (lebih memberdayakan

masyarakat

dari pada

melayani),
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3. pemerintah yang kompetitif (mendorong semangat kompetisi dalam pemberian
pelayanan publik),
4. pemerintah yang digerakkan oleh misi (mengubah organisasi yang digerakkan oleh
peraturan menjadi digerakkan oleh misi),
5. pemerintah yang berorientasi hasil (membiayai hasil bukan masukan),
6. pemerintah
pelanggan,

berorientasi

pada

pelanggan

(memenuhi

kebutuhan

bukan birokrasi),

7. pemerintah wirausaha (mampu menciptakan pendapatan

Y

membelanjakan),

dan tidak sekedar

DI

8. pemerintah yang antisipatif (berupaya mencegah daripada mengobati),

D

9. pemerintah desentralisasi (dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja), dan

PR

10. pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar (mengadakan perubahan
mekanisme pasar/sistem insentif dan bukan mekanisme

administrative / sistem

ar
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prosedur dan pemaksaan).

dengan

Tujuan New Public Management adalah untuk mengubah administrasi yang
sedemikian rupa sehingga administasi publik sebagai penyedia jasa bagi masyarakat
harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif, namun

et

tidak berorientasi kepada laba (Osborne dan Gaebler, 1995). Langkah untuk menerapkan
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New Public Management bisa dilakukan dengan syarat didukung oleh birokrat, politisi
dan masyarakat. Adapun perangkat-perangkat dari New Public Management (Djedje
Abdul Aziz dkk, 2007) adalah beberapa hal berikut ini.
1) Manajemen Kontrak
Manajemen kontrak adalah penyelenggaraan administrasi melalui kesepakatankesepakatan tentang tujuan yang hendak dicapai. Kesepakatan ini mencakup
mulai dari tujuan yang hendak diraih sampai dengan pengawasan terhadap
proses pencapaian tujuan tersebut. Landasan manajemen kontrak adalah kontrak
atau perjanjian antara pihak politisi (Parlemen atau DPR) dengan pihak yang akan
memberikan layanan atau pemerintah sebagai pelaksana. Kontrak ini menyangkut
kesepakatan tujuan yang bersifat mengikat tentang jangka waktu yang telah
ditetapkan, yang mengandung unsur-unsur, yaitu ditetapkannya produk atau
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kinerja yang harus dilakukan berdasarkan kuantitas dan kualitas serta anggaran
yang dibutuhkan. Si pemberi order menjelaskan produk yang diinginkan, tetapi
tidak menentukan bagaimana proses kerja tersebut dilakukan. Artinya, bagaimana
pihak pelaksana mengerjakan produk yang diinginkan oleh pemberi order
merupakan

urusan

mereka

sendiri

dengan

diberikan

kewenangan

untuk

menentukan sendiri cara untuk menghasilkan produk yang diminta. Unsur lainnya
yang mendukung berfungsinya manajemen kontrak adalah penerapan sistem
pelaporan yang menyediakan seluruh informasi mengenai pelaksanaan kinerja

Y

kepada pihak pemberi order dengan mendokumentasikan kemajuan kinerja

DI

sedemikian rupa sehingga di dalam pembahasan didukung oleh data-data kinerja

D

untuk kepentingan evaluasi.

PR

2) Orientasi pada Hasil Kerja (Output)

Administrasi hanya dapat dikendalikan secara efisien apabila titik tolak di
berorientasi

pada hasil (output) kerja. Namun
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dalam penyelenggaraannya

sampai dengan hari ini masih banyak negara yang pengendalian administrasi
publiknya masih dilakukan melalui input, artinya melalui penjatahan sumber
daya secara sentral. Rancangan anggaran belanja mengatur berapa banyak uang
yang

boleh

dikeluarkan

oleh

administrasi

dan

bagaimana mereka harus

et

menggunakan uang itu, namun tidak ada bagian penjelasan atau keterangan
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dalam anggaran itu yang menyatakan dengan jelas kinerja atau produk apa
yang

akan dihasilkan dengan uang itu dan apa yang benar-benar diharapkan

pemerintah dari anggaran tersebut.
3) Controlling

Controlling diartikan sebagai satu konsep terpadu guna mengendalikan administrasi
secara efisien dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan oleh politik. Untuk bisa berfungsi dengan baik, pengawasan harus
menyediakan

informasi yang dibutuhkan pada saat yang tepat dengan tujuan

mengendalikan proses. Controlling

sebagai

pendukung

manajemen

sangat

tergantung pada:
a. Kalkulasi biaya dan produk kerja, dimana penerapan kalkulasi biaya kerja
ini merupakan beban yang berat dalam adminstrasi publik karena itu
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dibutuhkan perombakan cara berpikir karena instrumen ini merupakan satu
persyaratan

untuk

mencapai

efisiensi.

Kalkulasi

memberikan

data

mengenai

seberapa

jauh

biaya

produksi

administrasi
yang

hendak

dilakukan dalam administrasi publik dan bidang apa saja yang bisa diserahkan
pada pihak swasta untuk dikerjakan, untuk dapat menekan biaya.
b. Adanya pelaporan. Keleluasaan yang muncul dengan adanya desentralisasi
dan

pendelegasian

membuat

wewenang

harus

dihubungkan

oleh

kewajiban

laporan oleh pihak yang diberikan keleluasaan dan wewenang

Y

kepada si pemberi order mengenai apa yang telah mereka lakukan dengan

DI

dana yang telah dipercayakan kepada mereka dan apakah mereka telah

D

mencapai tujuan dan standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya.

PR

c. Penganggaran. Penganggaran dalam konteks new public management
berangkat dari metode arus balik, di mana politik atau parlemen menetapkan
acuan

bagi

administrasi

(pemerintah)
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kerangka

anggarannya. Patokan anggaran yang ditetapkan

untuk

menentukan

secara top-down ini

diperbandingkan dengan anggaran departemen yang dibuat secara bottomup untuk dirundingkan suatu anggaran yang akan ditetapkan.
4) Orientasi pada Masyarakat/Pelanggan

bagi

warga

adalah

pemborosan.”

Kalimat

ini

mengandung
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bermanfaat

et

Prinsip new public management menekankan bahwa “segala sesuatu yang tidak

makna

bahwa administrasi bukanlah tujuan akhir, mempunyai satu tugas yaitu

memberikan layanan kepada rakyat yang memang berhak mendapatkannya. Di
beberapa negara pernah dikembangkan apa yang disebut “citizen charta” (piagam
warga) yang merangkum hak-hak apa saja yang dimiliki warga sebagai warga
pembayar pajak kepada negara. Ini artinya, warga tidak dilihat sebagai
melainkan

sebagai

pelanggan

yang

karena

pajak

yang

abdi,

dibayarkannya,

mempunyai hak atas layanan dalam jumlah dan kuantitas tertentu. Jadi, negara
dilihat sebagai suatu perusahaan jasa modern yang kadang-kadang bersaing
dengan pihak swasta, tetapi di lain
memonopoli

pihak,

dalam

bidang-bidang

layanan jasa, dengan memberikan layanan

dengan

tertentu
kualitas

maksimal sejalan dengan benchmarking dan administrasi- administrasi publik
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lainnya. Tugas admistrasi (pemerintah) adalah menciptakan transparansi dan
tercapainya layanan, memberdayakan personil dalam melayani masyarakat, serta
menciptakan kondisi yang berorientasi pada pelayanan.
5) Personalia
Personalia merupakan faktor kunci bagi suksesnya sebuah proses modernisasi.
Modernisasi administrasi publik hanya akan berhasil apabila potensi sumber
daya manusia dimanfaatkan
kekurangan.

secara maksimal

dan memperbaiki

jika ada

Dalam proses modernisasi penting sekali melibatkan karyawan

Y

dengan menentukan tujuan-tujuan yang jelas dan menunjukkan keuntungan apa

DI

saja yang mereka miliki dengan tujuan yang jelas tersebut, meningkatkan

D

kompetensi dan kualitas pegawai, di mana proses untuk menjadi karyawan dalam

PR

kantor publik harus berdasarkan kualifikasi dan reliabilitas.
6) Teknik Informasi

pengendaliannya
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Prinsip-prinsip manajemen yang telah diuraikan di atas serta berbagai bentuk
membutuhkan

suatu

sistem

informasi

yang

sempurna.

Penggabungan informasi dan komunikasi yang cepat, pemadatan data untuk
pengendalian dan kemungkinan mengakses kumpulan data guna memenuhi
keinginan pelanggan, membutuhkan jaringan alat pengolahan data sehingga

et

pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat, akurat dan dapat dipercaya.
7) Manajemen Mutu

Se
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Manajemen mutu di sini adalah bahwa „administrasi‟ melakukan segala sesuatu
dalam rangka mengorganisir proses-proses produksi, standar dan sumber daya
bersama para pegawai. Tujuannya adalah merespon kebutuhan pelanggan (dalam
hal ini adalah masyarakat).

4.1.2. Pendekatan Penganggaran
Pendekatan penganggaran dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan Penganggaran Terpadu
Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses
perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen
RKA-KL dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan,
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dan jenis belanja. Integrasi atau memadukan proses perencanaan dan penganggaran
dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang
bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.
b. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
PBK merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk
efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan anggaran tersebut

c. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

Y

mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja.

DI

KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan

D

keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu

PR

tahun anggaran.
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4.1.3. Pendekatan eksplorasi dalam proses pengumpulan data dan Informasi
Dalam proses pengumpulan data dan informasi, pendekatan eksploratif digunakan
mulai dari kegiatan inventarisasi dan pengumpulan data awal, hingga eksplorasi data dan
informasi di lokasi studi yang dilakukan. Sifat pendekatan eksploratif yang menerus akan
memungkinkan terjadinya pembaharuan data dan informasi berdasarkan hasil temuan terakhir.

et

Pendekatan eksploratif juga memungkinkan proses pengumpulan data yang memanfaatkan
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sumber informasi secara luas, tidak terbatas pada ahli yang sudah berpengalaman dalam
bidangnya ataupun stakeholder yang terkait dan terkena imbas secara langsung dari kegiatan
terkait, namun juga dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, peta-peta maupun tulisan
singkat yang memuat teori atau model/studi mengenai perencanaan kota tematik.
Dalam pendekatan eksploratif ini sangat memungkinkan diperoleh informasi-informasi
tambahan yang tidak diduga sebelumnya atau yang tidak pernah dikemukakan dalam teoriteori yang ada. Informasi yang didapat dengan pendekatan ini bisa bersifat situasional dan
berdasarkan pengalaman sumber. Proses pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan
maateri teknis pemanfaatan ruang kota tematik akan dilakukan dengan melalui koordinasi
dengan instansi daerah yang terkait dan survey serta identifikasi lapangan.
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4.1.4. Pendekatan Eksplorasi dalam Proses Analisa
Eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi dilakukan guna mengelaborasi pokok
permasalahan serta konsep-konsep perencanaan kota tematik. Eksplorasi perlu mengaitkan
konsep-konsep teoritis dengan kondisi dan karakteristik permasalahan melalui pendalaman
pemahaman terhadap lokasi pekerjaan. Proses eksplorasi ini akan mengkerucut pada suatu
bentuk pendekatan yang konfirmatif dalam menilai keseusaian suatu wilayah mengenai
perencanaan kawasannya.

Y

4.1.5. Pendekatan Studi Dokumenter dalam Identifikasi dan Kajian Materi Pekerjaan

DI

Pekerjaan ini memiliki kecenderungan sifat studi yang memerlukan dukungan kegiatan

D

kajian, baik terhadap literatur berupa tulisan, jurnal, dan hasil studi terkait, hingga berbagai

PR

jenis regulasi dan kebijakan yang terkait dengan perencanaan ruang kota tematik. Untuk itu
diperlukan model pendekatan studi dokumenter yang akan menginventarisasi dan
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mengeksplorasi berbagai dokumen terkait dengan materi pekerjaan. Studi dokumenter
memiliki ciri pendekatan yang mengandalkan dokumen atau data sekunder seperti:
a. Peraturan perundangan-undangan dan dokumen kebijakan yang terkait;
b. Teori maupun konsep-konsep penganggaran pembangunan, termasuk dalam aspek
pendukungnya seperti kelembagaan, sumberdaya, serta aspek pembiayaan;

et

c. Data RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta;
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d. Renstra SKPD;

e. Draft Renja SKPD;
f. Dll.

4.2.

METODOLOGI

4.2.1. Metode Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data pada penyusunan kajian Penyelarasan Perencanaan
Pengawasan APBD, DANAIS, dan Dana Desa adalah sebagai berikut:
a. Observasi Lapangan
Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau
peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal
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ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi
penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.
b. Studi Literatur
Merupakan metode pengumpulan data melalui dokumen, peraturan terkauit, serta
studi-studi terdahulu yang dapat menunjang dalam penyusunan grand design
peningkatan transparansi anggaran kementerian pekerjaan umum dan perumahan
rakyat.
c. Metode pengumpulan bahan hukum

Y

Sumber data yang datanya diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan

DI

melalui wawancara dengan narasumber serta bahan-bahan hukum yang didapat dari

D

pendapat hukum, buku-buku. Metode Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan

PR

studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundangundangan, buku-
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buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang
berhubungan dengan obyek penelitian.

4.2.2. Metode Penyampaian Data

Hasil pencarian data dan observasi disampaikan dalam format diskripsi, tabel, gambar

Se
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a. Deskripsi

et

maupun peta. Format – format penyajian data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Representasi data dalam format diskripsi dipergunakan untuk menjelaskan data yang
bersifat kualitatif.
b. Tabel

Representasi data dalam format tabel terutama diperuntukan bagi data-data seri yang
bersifat kuantitatif.
c. Gambar
Gambar-gambar yang dimaksud antara lain: diagram, foto, dimensi sarana dan
prasarana. Representasi data dalam format peta dipergunakan untuk menyajikan
informasi data dikaitkan dengan distribusinya di dalam ruang wilayah.
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4.2.3. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Setelah data diperoleh, maka penyusun melakukan pengelompokan data untuk
selanjutnya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan
yang dikaji pada tahap akhir dari pengolahan data, sehingga siap dipakai untuk dianalisis.
Analisis data menggunakan metode deskriptif eksploratif. Deskriptif Eksploratif, merupakan
metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam suatu hal yang
kemudian dapat dibuat suatu hipotesis, dengan mencari keterangan atas aspek-aspek dan
argumentasi sebab akibat dari hal tersebut. Metode ini digunakan pada pembahasan terkait

Y

proses penyusunan program dan anggaran kementerian pekerjaan umum dan perumahan

DI

rakyat. Deskriptif Normatif, merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk

D

membandingkan suatu fenomena yang terjadi dengan peraturan atau pedoman yang bersifat
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et
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PR

normatif.
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ANALISIS PENGAWASAN PENYUSUNAN APBD

DI

5.1.

Y

BAB V
ANALISIS
Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih

D

dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif

PR

waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah
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untuk periode 20 tahun;

2) Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah
daerah untuk periode 5 tahun;

et

3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah.
Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005
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tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut: (1) penyusunan rencana
kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan
prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5)
penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD. Dalam gambar, tahapan
penyusunan rancangan APBD terlihat sebagai berikut:
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D
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Gambar 5.1. Tahap Penyusunan Rancangan APBD

et

5.1.1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
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Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu,
mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya,
perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu: Rencana Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun;
Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk
periode 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan
daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari: Rencana Strategi (Renstra) SKPD
merupakan rencana untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rencana
kerja tahunan SKPD.
Proses penyusunan perencanaan di tingkat satker dan pemda dapat diuraikan sebagai
berikut:
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a. SKPD menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
b. Penyusunan Renstra-SKPD dimaksud berpedoman pada rencana pembangunan jangka
menengah daerah (RPJMD). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program
kewilayahan.
c. Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran

Y

dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun

DI

yang mengacu kepada Renja Pemerintah.

d. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan

D

evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

PR

e. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan dan
kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
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langsung oleh pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
f. Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi
capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
g. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

et

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

h. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran

i.
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sebelumnya.

RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Diagram alur penyusunan rancangan APBD dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 5.2. Alur Penyusunan Rancangan APBD

et

1) Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 11 (4), menyatakan bahwa penyelenggaraan
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urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan
Minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Di lain pihak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2003 pasal 39 ayat (2) menyebutkan
bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan
pencapaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditegaskan bahwa SPM berisi ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang
berhak diperoleh masyarakat secara minimal. Penetapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) oleh pemerintah pusat adalah cara untuk menjamin dan mendukung
pelaksanaan urusan wajib oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan sekaligus
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merupakan akuntabilitas daerah kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Di samping itu, SPM juga dapat dipakai sebagai alat pembinaan
dan pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

2) Manfaat Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005, tentang Penyusunan dan Penerapan SPM disebutkan bahwa SPM mempunyai
beberapa manfaat, antara lain:

Y

a. Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik

DI

dari pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan

D

terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari

PR

pemerintah daerah setempat dengan mutu tertentu;

b. Dengan ditetapkannya SPM akan dapat ditentukan jumlah anggaran yang
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dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik, sehingga SPM dapat
dijadikan dasar untuk penentuan kebutuhan pembiayaan daerah;
c. Standar Pelayanan Minimal dapat dipakai sebagai landasan dalam menentukan
perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan;
d. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja. Dalam hal ini SPM

et

dapat dijadikan dasar dalam menentukan alokasi anggaran daerah dengan tujuan
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yang lebih terukur. Di samping itu SPM dapat dijadikan sebagai alat untuk
meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap masyarakat, sebaliknya
masyarakat dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah memenuhi
kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik;

e. Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja yang
telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu pelayanan;
f. Sebagai benchmark untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah
dalam pelayanan publik;
g. Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi
pengawasan;
h. SPM akan dapat memperjelas tugas pokok Pemerintah Daerah dan mendorong
terwujudnya check and balances yang lebih efektif;
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i. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

3) Prinsip-Prinsip Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Beragamnya kondisi daerah, baik kondisi ekonomi, sosial, budaya, maupun kondisi
geografis akan berdampak pada kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Dengan kata lain setiap daerah mempunyai kemampuan yang
berbeda dalam mengimplementasikan SPM. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

Y

penerapan SPM perlu dipahami.

DI

menyebutkan bahwa prinsip-prinsip penerapan standar pelayanan minimal sebagai

D

berikut :

PR

a. SPM disusun sebagai alat pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk
menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata
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dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib;

b. SPM ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan diberlakukan untuk Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah (provinsi, kabupaten /kota);
c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintahan Daerah merupakan
bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional;

et

d. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat
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dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian;
e. SPM harus dijadikan acuan dalam perencanaan daerah, penganggaran,
pengawasan, pelaporan dan sebagai alat untuk menilai pencapaian kinerja;

f. SPM harus fleksibel dan mudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan,
prioritas dan kemampuan kelembagaan serta personil daerah dalam bidang yang
bersangkutan.

5.1.2. Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Suatu jembatan antara proses perumusan kebijakan dan penganggaran merupakan hal
penting dan mendasar agar kebijakan menjadi realitas dan bukannya hanya sekedar harapan.
Untuk tujuan ini harus ditetapkan setidaknya dua aturan yang jelas:
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a. Implikasi dari perubahan kebijakan (kebijakan yang diusulkan) terhadap sumber daya
harus dapat diidentifikasi, meskipun dalam estimasi yang kasar, sebelum kebijakan
ditetapkan. Suatu entitas yang mengajukan kebijakan baru harus dapat menghitung
pengaruhnya terhadap pengeluaran publik, baik pengaruhnya terhadap pengeluaran
sendiri maupun terhadap departemen pemerintah yang lain.
b. Semua proposal harus dibicarakan/dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan para
pihak terkait: Ketua TAPD, Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

DI

Y

Dalam proses penyusunan anggaran, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus
bekerjasama dengan baik dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjamin

D

bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan (KUA dan PPAS);

PR

dan menjamin semua stakeholders terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi
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pemerintah dan anggaran. Dengan pendapat antara legislatif dan pemerintah, demikian juga
dengan adanya tekanan dari masyarakat, dapat memberi mekanisme yang efektif untuk
mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang terbaik. Pemerintah harus berusaha untuk
mengambil umpan balik atas kebijakan dan pelaksanaan anggarannya dari masyarakat,
misalnya melalui survey, evaluasi, seminar, dsb. Akan tetapi, proses penyusunan anggaran

et

harus menghindari tekanan yang berlebihan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan para
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pelobi, agar penyusunan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu.

1) Kebijakan Umum APBD
Proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut:
a. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum
APBD (RKUA).
b. Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
c. Sebagai contoh untuk bahan penyusunan APBD Tahun 2007 Menteri Dalam
Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tertanggal 1
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September 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
d. Kepala daerah menyampaikan RKUA tahun anggaran berikutnya, sebagai
landasan penyusunan RAPBD, kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan
bulan Juni tahun anggaran berjalan.
e. RKUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan
pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD
(KUA).

DI

Tahun 2006 tersebut di atas memuat antara lain:

Y

Pedoman Penyusunan Anggaran seperti tercantum dalam Permendagri Nomor 26

D

a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah

PR

dengan pemerintah daerah;

b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran bersangkutan;

ar
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c. Teknis penyusunan APBD; dan
d. Hal-hal khusus lainnya.

2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon

et

Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas
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maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD. Proses penyusunan dan pembahasan PPAS menjadi
PPA adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemda dan DPRD membahas
rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan
oleh kepala daerah.
b. Pembahasan PPAS.
c. Pembahasan PPAS dilaksanakan dengan langkah-langkah sbb :


Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;



Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;



Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
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d. KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan
DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh
kepala daerah dan pimpinan DPRD.
e. Kepala

daerah

berdasarkan

nota

kesepakatan

menerbitkan

pedoman

penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman
kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 13

DI

Y

Tahun 2006, kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD untuk
dibahas bersama antara TAPD dan panitia anggaran DPRD paling lambat minggu

D

kedua bulan Juli dari tahun anggaran berjalan. Setelah disepakati bersama PPAS

PR

tersebut ditetapkan sebagai Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) paling lambat pada
akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Format PPAS dapat dilihat pada lampiran
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dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

5.1.3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
Menurut Pasal 89 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, setelah ada Nota
Kesepakatan tersebut di atas Tim Anggaran (TAPD) menyiapkan surat edaran kepala daerah

et

tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang harus diterbitkan paling lambat awal bulan
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Agustus tahun anggaran berjalan. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh
proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang
pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan
alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masayarakat. Sementara
itu, penyusunan anggaran dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah (KPJM), pendekatan anggaran terpadu, dan pendekatan
anggaran kinerja.
Pendekatan KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan
pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu
tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan
pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Kerangka pengeluaran jangka
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menengah digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkelanjutan. Gambaran jangka
menengah diperlukan karena rentang waktu anggaran satu tahun terlalu pendek untuk tujuan
penyesuaian prioritas pengeluaran, dan ketidakpastian terlalu besar bila perspektif anggaran
dibuat dalam jangka panjang (di atas 5 tahun). Proyeksi pengeluaran jangka menengah juga
diperlukan untuk menunjukkan arah perubahan yang diinginkan.
Dengan menggambarkan implikasi dari kebijakan tahun berjalan terhadap anggaran
tahun-tahun berikutnya, proyeksi pengeluaran multi tahun akan memungkinkan pemerintah
untuk dapat mengevaluasi biaya-efektivitas (kinerja) dari program yang dilaksanakan.

Y

Sedangkan pada pendekatan anggaran tahunan yang murni, hubungan antara kebijakan

DI

sektoral dengan alokasi anggaran biasanya lemah, dalam arti sumber daya yang diperlukan

D

tidak cukup mendukung kebijakan/program yang ditetapkan. Akan tetapi, harus dihindari

PR

perangkap dimana pendekatan pemograman multi tahun ini dengan sendirinya membuka
peluang terhadap peningkatan pengeluaran yang tidak perlu atau tidak relevan.

ar
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Penganggaran terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan
tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan
kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana dan
untuk menghindari terjadinya duplikasi belanja. Sedangkan penyusunan anggaran berbasis
kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan

et

hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam
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penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan
evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.
Pendekatan

penganggaran

berdasarkan

prestasi

kerja

dilaksanakan

dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan
dengan hasil kerja dan manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil
dan keluaran tersebut. Anggaran Berbasis Kinerja ini disusun berdasarkan pada:
a. Indikator kinerja;
b. Capaian atau target kinerja;
c. Analisis standar belanja (ASB);
d. Standar satuan kerja; dan
e. Standar pelayanan minimal.
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Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta
korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil
yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh
karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap pengguna
anggaran (penyelenggara pemerintahan) berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil

Y

proses dan penggunaan sumber dayanya.

DI

5.1.4. Penyiapan Raperda APBD

D

RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala SKPD

PR

dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar untuk penyiapan
Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk
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selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah. Raperda tentang APBD harus dilengkapi
dengan lampiran-lampiran berikut ini:

a. ringkasan APBD menurut urusan wajib dan urusan pilihan;
b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja,

et

dan pembiayaan;
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d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan
kegiatan;

e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f. daftar jumlah pegawai per-golongan dan per-jabatan;
g. daftar piutang daerah;
h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset-aset lain;
k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
l. dafar dana cadangan daerah; dan
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m. daftar penjaman daerah.

Suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa sebelum disampaikan dan
dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada
masyarakat yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah
daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan.
Penyebarluasan dan/atau sosialisasi tentang Raperda APBD ini dilaksanakan oleh Sekretaris

Y

Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

DI

5.1.5. Penetapan APBD

D

Proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut:

PR

1) Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD
Menurut ketentuan dari Pasal 104 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Raperda beserta
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lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat
untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada
minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang
direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan
bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran

et

yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah
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menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai
dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana
pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat
dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan dari
Gubernur terkait. Selanjutnya menurut Pasal 108 ayat (2) Permendagri Nomor 13
Tahun 2006, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah penyampaian Raperda
APBD Gubernur tidak mengesahkan raperda tersebut, maka kepala daerah
(Bupati/Walikota) berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Kepala
Daerah.
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2) Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD
Raperda APBD pemerintahan kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh
Bupati.Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk di-evaluasi dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari kerja Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian
antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik
dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota

Y

tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau

DI

peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan

D

gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas ) hari

PR

kerja terhitung sejak diterimanaya Raperda APBD tersebut.

Penjabaran APBD

ar
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3) Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang

Tahapan terakhir adalah menetapkan raperda APBD dan rancangan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

et

paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan
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Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/
Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal
ditetapkan.

5.1.6. Pengawasan Pelaksanaan APBD
APBD adalah rencana keuangan Pemda, yang mencakup tiga komponen, yakni
pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selisih pendapatan dengan belanja disebut surplus atau
defisit, yang memiliki makna bahwa Pemda boleh merencanakan pengeluaran untuk belanja
yang tidak sama persis dengan jumlah pendapatannya. Di sisi lain, rencana keuangan yang
telah ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan, kemungkinan besar tidak dilaksanakan
sepenuhnya. Artinya, hampir selalu ada variansi (variance) antara anggaran dengan
realisasinya.

Dalam anggaran berbasis kinerja, APBD harus direncanakan dengan
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menetapkan terlebih dahulu target kinerja yang ingin dicapai (Money follows functions). Jika
tidak ada target, maka tidak ada aktivitas. Jika tidak ada aktivitas, maka tidak ada alokasi dana
dalam APBD.
Pemeriksaan

pembelanjaan

dan

pertanggungjawaban

APBD

mengalami

perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan setelah berlakunya paket tiga Undangundang Keuangan Negara. Perubahan tersebut antara lain meliputi jenis pemeriksaan, standar
pemeriksaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut
hasil pemeriksaan. Perubahan tersebut tentunya harus disikapi dengan perencanaan,

Y

pelaksanaan, dan pelaporan yang semakin baik dan „semakin‟ sesuai standar.

DI

Tercatat sudah banyak perangkat lunak diciptakan mulai kode etik, petunjuk

D

pelaksanaan sampai petunjuk teknis dan SOP. Akan tetapi, apakah kualitas hasil pemeriksaan

PR

dapat terjamin dengan banyaknya perangkat lunak pemeriksaan? Banyak laporan yang
menyatakan bahwa auditor sering mengandalkan intuisinya sebagai pemeriksa dibandingkan
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harus mengandalkan atau mematuhi perangkat lunak pemeriksaan. Auditor cenderung terlalu
percaya diri dan kadang lupa dengan pakem yang harus dipegang dalam memainkan perannya
sebagai auditor.

Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Hasil
penelitian tentang kompetensi menunjukkan bahwa profesi auditor mulai tidak menarik dan

et

tergeser oleh profesi yang lain. Hal ini berdampak terhadap kualitas calon auditor yang
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memasuki dunia Pegawai negeri Sipil (PNS), yang pada akhirnya akan membuat mereka akan
eksodus ke unit kerja lain. Hasil penelitian juga menunjukkan kualitas pendidikan secara
formal untuk auditor dirasa masih kurang memadai untuk menunjang kompetensinya.
Penelitian juga memberikan bukti empiris bahwa pengalaman akan mempengaruhi
kemampuan auditor untuk mengetahui kekeliruan dan pelatihan yang dilakukan akan
meningkatkan keahlian dalam melakukan audit.
Untuk itu maka masukan dari pihak lain atau pembina dan organisasi sangat
diperlukan untuk mengembangkan suatu kualitas audit. Hasil penelitian tentang independensi
menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan auditor dipengaruhi oleh dorongan untuk
mempertahankan citranya auditnya. Tetapi disisi lain terdapat beberapa kekuatan yang bisa
meredakan pengaruh tersebut. Hasil penelitian juga memberikan bukti bahwa pengaruh
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Budaya masyarakat atau organisasi terhadap pribadi auditor akan mempengaruhi sikap
independensinya (Soegijanto dan Hoesada, 2005).
PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian internal Pasal 47 menyebutkan
bahwa

pimpinan

instansi/lembaga

pemerintah

bertanggung

jawab

atas

efektivitas

penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing. Atas dasar itu di
masing-masing lembaga mempunyai satuan kerja yang bertugas untuk mengawasi dan
menjamin pelaksanaan operasional instansi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di
tingkat pusat lembaga tersebut lazim disebut Inspektorat dan ditingkat daerah disebut Badan

Y

Pengawas (Bawas) yang sekarang Inspektorat juga.

DI

Fungsi pengawas internal adalah membantu pimpinan instansi/lembaga dalam

D

penyelenggaraan pemerintahan dibidang:

PR

a. Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan baik yang sudah selesai maupun
on going;
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b. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, fungsi evaluasi tersebut termasuk dalam
pengujian secara berkala laporan yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat
daerah;

c. Pembinaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan reguler yang dilaksanakan;

et

d. Membantu tercapainya good corporate governance.
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Menurut penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan
perubahannya

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

Kepala

Daerah

(Bupati/Walikota) selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan juga bertindak
sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan
tersebut dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku
pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah itu
sendiri sebagai pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi dari Sekretaris Daerah.
Pemisahan pelaksanaan APBD ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian
wewenang dan tanggungjawab terlaksananya mekanisme keseimbangan dan pengawasan
dalam pelaksanaan anggaran daerah (check and balances) serta untuk mendorong upaya
peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam kaitannya
dengan hal tersebut, maka dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik
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mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal
bagi kepentingan masyarakat.

5.2.

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN ANGGARAN
DANA KEISTIMEWAAN
Kewenangan keistimewaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah telah diatur

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

DI

Y

memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. Kewenangan dalam
urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 terdiri dari

D

lima urusan. Secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun

PR

2013 sebagai berikut:

a. Tata cara pengisian jabatan. kedudukan. tugas. dan wewenang Gubernur dan
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WakilGubernur (Pasal 5-22);

b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY (Pasal 23-33);
c. Kebudayaan (Pasal 34-44)

d. Pertanahan (Pasal 45-52); dan

et

e. Tata Ruang .(Pasal 53-58)

Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk: Pertama. Mewujudkan pemerintahan
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yang demokratis; Kedua. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; Ketiga.
Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ikaan
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Keempat. Menciptakan pemerintahan
yang baik; dan Kelima. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten
dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya
bangsa.
Pemerintah Daerah DIY telah mendapatkan alokasi dana Keistimewaan dari
Pemerintah dalam rangka implementasi kewenangan Keistimewaan DIY sejak tahun 2013.
Pemerintah Daerah DIY untuk pertama kalinya mendapatkan alokasi dana Keistimewaan DIY
dari Pemerintah pada tahun 2013. Alokasi Dana Keistimewaan tersebut diatur melalui
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
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Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 15 Juli 2013.
Ketentuan tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 124/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2.1. Fungsi Pengawasan
Pengawasan adalah salah satu dari tiga tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun Fungsi ini

Y

diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan

DI

Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

D

Seperti termuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 96 ayat 1 huruf c,

PR

menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
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perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam
melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
Adapun fungsi pengawasan DPRD DIY berdasarkan Peraturan Dewan perwakilan
Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata
Tertib menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap anggota

et

dewan wajib taat terhadap peraturan Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan Perda dan/atau Perdais, dan Peraturan Gubernur;
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah DIY,dan
c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.

Dalam proses aktualisasi kebijakan anggararan dana keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta Pemerintah DIY tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal
pembuatan kebijakan, hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 pasal
42 ayat 3 menyatakan bahwa dana dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Pemerintah
Daerah DIY dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah
Penyelarasan Perencanaan Pengawasan APBD, DANAIS, dan Dana Desa
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Daerah DIY. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaan Kebijakan Dana Keistimewaan DPRD
tidak terlibat secara penuh.
Meskipun secara regulasi dalam pasal 42 UU Nomor 13 Tahun 2012 tidak sebutkan
DPRD terlibat dalam penetapan kebijakan anggaran Dana Keistimewaan namun dalam pasal
lain menyebutkan bahwa DPRD mempunyai kewenangan yang sama dalam hal pelaksanakan
kebijakan anggaran khusunya pengawasan, hal ini bisa dilihat dalam Undang-undang Nomor
13 tahun 2012 pasal 17 pasal 1 ampai 3 menyebutkan bahwa DPRD DIY mempunyai
kedudukan, susunan, tugas, serta wewenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan

Y

perundang-undangan dan Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat

DI

(1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRD DIY yang disusun dan ditetapkan

D

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tidak langsung menurut analisis

PR

peneliti DPRD mempunyai wewenang yang sama dalam hal penentuan kebijakan anggaran
meskipun ruangnya terbatas, namun dalam hal ini sebenarnya DPRD berhak melaksanakan
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tugasnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah yakni melakukan tugas pengawasan
terhadap kebijakan anggaran dana keistimewaan.

DPRD melalui beberapa pemikiran melakukan alternatif dengan membentuk panitia
Khusus yang berikhtiar mengawasi atas pelaksanaan program atau kegiatan yang didanai
dengan dana keistimewaan. Keputusan Dewan ini sebagaimana termaktub dalam Keputusan

et

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Nomor 1/K/DPRD/2016 Tentang Pembentukan
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Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD DIY tentang pengawasan atas
pelaksanaan program/Kegiatan yang didanai dengan dana keistimewaan.

5.2.2. Mekanisme Pengawasan
Adapun Mekanisme pengawasan sangat terkait dengan kebutuhan dan kualitas capaian
program dan kegiatan oleh pelaksana program dan kegiatan, termasuk yang akan bertanggung
jawab melakukan pengawasan. Untuk mekanisme pengawasan itu sendiri terkait dengan
kebijakan Dana Keistimewaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DIY tidak diatur secara tertulis
baik berdasarkan peraturan dan kesepakatan dewan, sehingga DPRD DIY khususnya dalam
mengawasai Kebijakan Dana Keistimewaan tidak memiliki acuan sebagaimana pengawasan
terhadap pelaksanaan APBD. Walaupun secara aturan tidak tertulis dan menyebutkan DPRD
DIY diwajibkan melalukan pengawasan terhadap kebijakan Dana Keistimewaan, namun
Penyelarasan Perencanaan Pengawasan APBD, DANAIS, dan Dana Desa
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beberapa diantara Komisi khusunya Komisi A melakukan akselerasi dengan proses
pengawasan sebagai berikut:
1) Pengawasan Oleh Komisi
Pengawasan terhadap Kebijakan khususnya Kebijakan Anggaran oleh komisi di DPRD
berkaitan dengan mitra kerjanya di eksekutif, dan sesuai dengan bidang atau sektor
yang ditangani. Pengawasan oleh komisi bersifat formal, lebih tersistematis, dan
sejalan dengan program yang dilaksanakan oleh SKPD. Selanjutnya dilakukan
tindakan pencegahan terhadap kesalahan maupun perbaikan terhadap kualitas

DI

yang dilakukan oleh komisi di DPRD antara lain berupa:

Y

Program/kegiatan bisa dilakukan secara terencana. Adapun bentuk-bentuk pengawasan

D

a. Rapat dengar pendapat atau Public Hearing atas sebuah persoalan yang terjadi di

PR

masyarakat.

b. Peninjauan dilapangan atas pelaksanaan sebuah kebijakan melalui pelaksanaan
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program dan kegiatan yang telah didanai oleh APBD.
c. Penilaian atas selesainya sebuahprogram dan kegiatan yang sudah direncanakan
dalam program kerja di setiap SKPD terkait.
d. Publikasi hasil pengawasan melalui media massa, meida cetak dan media online.

et

Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 96 ayat 1 huruf c yang menyatakan

Se
kr

bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan
kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program
pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. DPRD dalam hal ini
memilik kewenangan atas pelasanakan kebijakan dana keistimewaan, namun pada
realisasinya Undang-undang ini tidak menjadi acuan dasar dengan alasan didalam
undang-undang keistimewaan nomor 13 tahun 2012 tidak menyebutkan keterlibatan
dewan untuk hal itu.
2) Pengawasan Panitia Khusus (Pansus)
Panitia khusus adalah merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan yang
bersifat sementara, Panitia khusus ini dibentuk dan sahkan oleh pimpinan DPRD
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setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah (Panmus) Anggota Dewan.
Selanjutnya Panitia khusus (PANSUS) ini merupakan pengawasan yang dilakukan
oleh gabungan individu anggota DPRD dari komisi dan fraksi berbeda yang
ditugaskan secara khusus melakukan pengawasan atas agenda tertentu. Selanjutnya
guna untuk memperkuat pengawasan, panitia khusus (Pansus) bisa melibatkan
masyarakat atau stakeholder lain yang terkait guna untuk memperkuat legitimasi
maupun kualitas pengawasan terhadap suatu kebijakan program atau kegiatan. Hal ini
sangat penting karena pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk

Y

memperbaiki kebijakan yang telah dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan

D

DI

kepada masyarakat pada umunya.

PR

5.2.3. Tahapan Pengawasan

Fungsi pengawasan sebagai agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat
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dibagi dalam tiga tahapan waktu, sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya yakni:
1) Preliminary Control

Preliminary Control merupakan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD pada
saat pembahasan anggaran besama eksekutif. Dalam pengawasan ini anggota DPRD
sangat diharapkan perannya dalam meneliti setiap usulan anggaran khususnya dari

et

kebijakan Pemerintah baik dari sisi perencanaan, output maupun outcomes dari setiap
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jenis kebijakan program dan kegiatan. diharapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) melakukan proses pengawasan sejak tahap perencanaan, Sehingga apa
yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, SKPD, maupun unit lainya yang
melakasanakan kebijakan program dan kegiatan tersebut bisa diketahui dari rencana
yang dibuat oleh pihak eksekutif melalui proses pengawasan oleh legislatif.
Selanjutnya dari alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan
juga bisa diketahui apakah pemerintah daerah akan memberikan kebijakan kepada
masyarakat sesuai dengan kebutuhanya. Misalnya, apabila tidak adanya kesesuaian
antaran kebijakan dan pengalokasian anggaran akan terjadi ketidakmasimalan
kebijakan (Program dan kegiatan) dalam proses pelaksanaan dan penyerapan.
Berdasarkan isi Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 tahun 2016 tentang Peraturan
Dana Keistimewaan Pasal 3 dan 4 Gubernur memilik kekuasaan tertinggi atas Dana
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Keistimewaan yang mana dalam kewenanganya melimpahkan untuk masing-masing
Urusan kepada SKPD atau Instansi yang terkait akan hal lima urusan Keistimewaan.

2) Interim Control
Tahap interim Control pengawasan ini dilakukan guna untuk memastikan
kebijakan oelah Pemerintah Daerah berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan
memenuhi harapan masyarakat selama program dan kegiatan dilaksanakan dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengawasan juga bisa diarahkan terhadap

Y

pelaksanaan anggaran atas program dan kegiatan melalui acuan peraturan yang

DI

berlaku. Pada realisasinya proses pengawasan untuk memastikan penyerapan Dana

D

Keistimewaan sesuai dengan rencananya,walaupun dalam hal ini DPRD tidak terlibat

PR

langsung dalam proses perencanaanya karena terkendala dengan alasan payung hukum
yang tidak mewajibkan fungsi pengawasanya terhadap program atau kegiatan yang
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didanai oleh Dana Keistimewaan. Adapun proses kegiatan PANSUS DPRD DIY
tahun 2016 dalam rangka proses pengawasan yakni sebagai berikut:
a. Melakukan Konsultasi terkait Kebijakan anggaran ke Dirjen Bina Keuangan
Daerah Kemendagri RI tanggal 12 januari 2016
b. Melakukan Kunjungan Kerja ke Menteri Perencanaan Pembangunan

et

Nasional/Kepala BAPPENAS tanggal 19 januari 2016.
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c. Kunjungan kerja Ke Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian
Keuangan RI pada tanggal 19 januari 2016

Selain melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam hal ini untuk

memastikan posisi Dewan terhadap kebijakan anggaran Dana Keistimewaan sekaligus
merekomendasikan pembuatan Peraturan Daerah yang khusus untuk kewenangan
DPRD terhadap Dana Keistimewaan.

3) Post Control
Post Control dilakukan guna memastikan kebijakan berjalan sesuai harapan,
juga diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan. Pengawasan
diharapkan akan menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau
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meningkatkan kualitas capaian program. Adapun Contoh hasil pengawasan yang
dilakukan oleh DPRD DIY melalui Panitia khusus memberikan beberapa rekomendasi
yakni sebagai berikut:
a. Rapat Koordinasi dan Pelaporan Pansus bersama Bappeda DIY.
b. Panitia khusus 1 DPRD DIY telah menerima penjelelasan dari kepala Bappeda
DIY tentang Program Kegiatan yang di danai oleh Danais ke Pemerintah Pusat
Tahun 2016 sebesar Rp. 547 milyar.
c. Setelah Pansus 1 DPRD DIY menerima penjelasan dari Kepala Bappeda DIY

Dari hasil paparan yang disampaikan oleh Bappeda DIY diharapkan

DI



Y

berpendapat dan menyarankan:

D

menjadikan titik tolak dalam menyusun Program Kegiatan yang di danai

PR

dari dana keistimewaan serta menjadi “RUH” keistimewaan dan menjadi
kkesepemahaman bersama eksekutif dan Legislatif.
Sistem perencanaan Program dan Kegiatan anggararan Danais antara
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legislatif dan eksekutif belum ada realisasiny, diharapkan nanti pada tahun
2017 ada perkembangan realisasi yang lebih baik.


Berdasarkan perencana anggaran Dana Keistimewaan agar disesuaikan
dengan pasal 41 UU no. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Eksekutif dalam perencanaan program kegiatan akan lebih menentukan
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et

Istimewa Yogyakarta.

target-target kinerja per sektor dibuat secara Komperhensif, sedangkan
untuk yang peruntukanya ke masyarakat sangat dimungkinkan dengan by
design.

Dari beberapa hal yang telah peneliti paparkan diatas, maka sekiranya DPRD
perlu memperhatikan adanya kewenangan atas dana keistimewaan karena proses
pengawasan adalah suatu hak paten DPRD atas sebuah kebijakan sebagaimna
termaktub dalam undang-undang no 23 tahun 2014 dan juga UUMD3 yakni tugas
pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Provinsi.
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5.3.

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DANA DESA
Sebagai konsekuensi atas berlakunya Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014

adalah adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi
dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
Dana yang begitu besar ini menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak karena rawan
diselewengkan atau dikorupsi. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang

Y

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan

DI

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

D

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa

PR

Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke
APB Desa.
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Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan
Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota.
Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan
pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, kata dia, ada juga audit dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.

et

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai

Se
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penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah
terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desadesa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk
mengawasi penggunaan dana desa tersebut.
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Y

DI

Gambar 5.3. Sinergi Kebijakan Dana Desa

D

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan

PR

mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar
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dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan
dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai
fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama
dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah

et

memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan
fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme
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„check and balance‟ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.
Tujuan pengawasan dana desa bertujuan untuk menilai:
a. Ketepatan lokasi penyaluran dana desa ke desa yang berhak menerima
b. Ketepatan kelengkapan syarat penyaluran dana desa
c. Ketepatan waktu penyaluran dana desa
d. Ketepatan jumlah dana desa yang diterima dan disalurkan
e. Ketepatan penggunaan dana desa dengan ketentuan yang berlaku
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5.4.

PENYELARASAN PENGAWASAN APBD, DANAIS, DAN DANA DESA
MELALUI E-BUDGETING
E-budgeting merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara online dengan

tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan
anggaran di sebuah daerah. Setiap orang bisa mengakses data-data anggaran yang disusun
oleh sebuah pemerintah daerah sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana
atau kecurangan dari birokrasi setempat. Hal tersebut dapat diterapkan sebagai penyelarasan
perencanaan pengawasan APBD, DANAIS, dan Dana Desa di Daerah Istiwa Yogyakarta

DI

Konsep E-Budgeting

D

5.4.1.

Y

khususnya.

Sistem e-budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran secara online. Dalam

PR

sistem ini untuk membuat sebuah anggaran, dibutuhkan komponen-komponen penyusun yang
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mana komponen-komponen penyusun tersebut merupakan hasil dari survey di lapangan.
Komponen penyusun terdiri dari tujuh jenis pengelompokan, yaitu : Perencanaan Proyek (PP),
Organisasi Pelaksana Proyek (OPP), Standar Harga Satuan Dasar (SHSD), Harga Satuan
Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Analisa Belanja (SAB), Sistem Kontrol (SK) dan Evaluasi
Proyek (EP).

et

Sistem ini dibuat secara online agar dapat diakses oleh Stakeholder dan juga dapat
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diakses pada saat pembahasan. Penggunaan sistem online ini diprediksi berdampak pada
penghematan anggaran. Fitur yang terdapat dalam sistem e-budgeting setidaknya memuat
beberapa komponen, misalnya:
a. Pembuatan komponen-komponen penyusun
b. Pembuatan anggaran;
c. Pengiriman rincian anggaran;
d. Evaluasi anggaran;
e. Daftar harga dan daftar penyusun komponen;
f. Rekap anggaran;
g. History rincian anggaran;
h. Setting kode rekening komponen penyusun anggaran.
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5.4.2. Tahapan Proses
Tahapan/proses dalam penyusunan e-budgeting ada beberapa tahapan yang harus
dilakukan, antara lain:
a. Membuat mapping sistem dan database budgeting disesuaikan dengan alur kerja
manajemen proyek;
b. Membuat alur kerja e-budgeting beserta manajemennya;
c. Membangun sistem e-budgeting (software dan hardware) sesuai dengan alur kerja
manajemen proyek (siklus proyek);

DI

e. Uji coba sistem e-budgeting;

Y

d. Melakukan pelatihan bagi SDM pengelola sistem;

D

f. Internalisasi e-budgeting kepada seluruh stakeholders;
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5.4.3. Manfaat Penerapan e-budgeting

PR

g. Menerapkan dan memelihara sistem e-budgeting.

Manfaat Penerapan e-budgeting:

a. Penyusunan Anggaran Proyek menjadi lebih cepat;
b. Mempermudah dan mempercepat untuk melakukan perubahan atau menambahkan
komponen pada rincian jika sudah ada ijin dari tim;

et

c. Tersedianya standar harga (SBU) untuk menyusun anggaran;
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d. Mendapatkan Informasi dan data rencana anggaran lebih cepat.

5.4.4. Prasyarat Replikasi

Sebelum melakukan upaya untuk menerapkan (membangun) e-budgeting, beberapa
prasyarat replikasi haruslah dipenuhi, antara lain:
a. Adanya dukungan dan komitmen seluruh jajaran kantor pekerjaan umum;
b. MoU dengan stakeholders pengembangan sistem penganggaran berbasis online;
c. Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem penganggaran
berbasis online;
d. Membangun sistem penganggaran sesuai dengan alur kerja (SOP);
e. Menyusun SOP penyusunan sistem (siklus proyek) berbasis online;
f. Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan).
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5.4.5. Pengguna Sistem e-budgeting
1) Satuan Kerja
Satuan Kerja merupakan satuan kerja di lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang mendapatkan anggaran.
2) Tim Peneliti
Tim Peneliti merupakan sekelompok orang dari beberapa satuan kerja yang ditunjuk
untuk memonitoring anggaran dari satuan-satuan kerja agar anggaran tersebut sesuai
dengan limit yang ditentukan. Tim Peneliti berhak untuk mengunci kegiatan yang

Y

sudah sesuai, kemudia merasionalisasikan, menyesuaikan komponen dan Mengedit.

DI

3) Tim Data

D

Tim Data merupakan sekelompok orang yang ditunjuk untuk melakukan survey dan
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kemudian membuat komponen penyusun dan menentukan apakah komponen tersebut
tidak kena pajak atau kena pajak. Tim Data ini berhak untuk memasukkan komponen
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ke dalam e-budgeting, merubah harga komponen yang sudah ada dalam e-budgeting
dan berhak mengunci. Tim Data juga berhak menghapus komponen yang sudah
terdapat dalam e-budgeting.
4) Tim Anggaran Proyek

Tim Anggaran Proyek merupakan salah satu satuan kerja di kementrian PU dan

et

Perumahan Rakyat yang ditunjuk untuk menentukan program dan bidang suatu
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anggaran dalam tiap satuan kerja, tujuannya agar dapat dilihat secara langsung nilai
per program. Tim Anggaran Proyek ini berhak membuat kegiatan dan sub kegiatan
untuk satuan-satuan kerja sebelum dilakukan penganggaran.
5) Administrator

Administrator merupakan user yang dapat melakukan managemen user, database dan
dapat mengakases semua hak user lainnya, seperti : Mengunci dan membuka akses
user kemudian juga berhak mengunci kegiatan yang diusulkan satuan kerja.

5.4.6. Prinsip e-Budgeting
a. Prinsip Transparansi Publik
Pemantauan data keuangan sekaligus pengendaliannya oleh publik merupakan
praktik dari demokratisasi keuangan di sebuah pemerintah daerah. Warga bisa
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langsung melayangkan keluhan jika mencurigai data yang tidak semestinya. Mereka
juga bisa memastikan apakah dana pajak yang telah dibayarkan sudah digunakan
sebagaimana mestinya. Transparansi publik merupakan kewajiban dari setiap
pemerintah daerah untuk mencegah dan mengantisipasi segala tindakan kecurangan
dalam pengelolaan APBD.
Prinsip keterbukaan data informasi keuangan kepada masyarakat juga sudah
diatur dalam aturan perundangan yaitu: Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun
2006. Peraturan inilah yang menjadi pedoman penerapan sistem e-budgeting untuk

Y

setiap instansi pemerintahan daerah di Indoensia. Transparansi sebagai prinsip yang

DI

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

D

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan

PR

dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi berarti keterbukaan
(opennsess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas
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pengelolaan seumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.
Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan
yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan
pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan
menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat beradsarkan
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preferensi public.

b. Efisiensi Pendataan Keuangan
Sistem pendataan keuangan pun bisa berlangsung secara efisien dan efektif.

Dengan menggunakan sistem dan jaringan terpadu, maka pemerintah daerah bisa
langsung mengendalikan dan mengevaluasi secara langsung. Di saat bersamaan, warga
juga bisa berperan aktif dalam mengawal data yang telah tersimpan secara online
tersebut. Meski sering dipuji sebagai sebuah terobosan kebijakan keuangan yang
berpihak pada masyarakat, tetap saja ada sebuah kelemahan yang sangat
mengkhawatirkan. Kelemahan itu terkait pada rentannya sistem pemerintah yang
cenderung mudah dibobol oleh hacker atau terkena pengaruh virus online yang bisa
merusak data. Tapi kemungkinan-kemungkinan tersebut pastinya sudah diantasipasi
melalui sistem keamanan yang diterapkan dalam e-budgeting. Sejauh ini, lebih banyak
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keunggulan

yang

menonjol

dari

sistem

e-budgeting,

namun

harus

tetap

mengedepankan optimalisasi dari segi teknis dan kemampuan pengelolaan yang tepat
dari SDM yang bertanggungjawab.

5.5.

MEKANISME PENGAWASAN DIY
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah

meliputi:
a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.

Pengawasan atas Penyelenggaan Pemerintah Daerah yang dapat

D

Pembinaan dan

DI

Y

b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

1) Pengawasan Represif

PR

diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada 4 macam pengawasan yakni:
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Penagawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik
berupa peraturan daerah, keputusan kepala daerah, keputusan DPRD maupun
keputusan pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
2) Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan/ Inspektorat dilingkungan Departemen/

et

Lembaga Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, pengujian,
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penyusunan dan penilaian ada 2 macam pengewasan fungsional yaitu:
a. Ekternal Audit
Sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi pengawasan ekternal Pemerintah yaitu
melakukan

pemeriksaan

pengelolaan

dan

tanggung

jawab

keuangan

negara/daerah, yang meliputi unsur keuangan. Dalam hal pemeriksaan
dilakukan oleh Akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang , laporan
hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
Dalam melakukan pemeriksaan BPK, melakukan pemeriksaan atas 3 hal yaitu:


Pemeriksaa keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan.
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Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan kinerja
negara/daerah yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi
serta pemeriksaan aspek efektivitas.



Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, suatu bentuk pemeriksaan yang tidak
termasuk 2 pemeriksaan diatas.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat
disampaikan oleh BPK kepada DPR, dan laporan hasil pemeriksaan atas

DI

Y

keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD, laporan
hasil pemeriksaan tersebut oleh BPK disampaikan paling lambat 2 bulan

D

setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat / daerah. Disamping

PR

itu laporan tersebut juga disampaikan kepada Presiden untuk keuangan negara
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dan kepada Gubernu/Bupati/Walikota untuk keuangan daerah.

b. Internal Audit

Pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah adalah
suatu identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara
independen obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk

et

menilai beberapa kecermatan kredibilitas dan kendala informasi mengenai
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penjumlahan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah dan aparat
pengawasan fungsional pemerintah wajib menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan kepada BPK. Sebagaimana diatur dalam pasal 222 Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pelaksanaan
pemeriksaan dilakukan secara berjenjang. Pemeriksaan atas pengelolaan
keuangan daerah pemerintah provinsi dikoordinasikan kepada Menteri Dalam
Negeri cq. Inspektorat Jendral Depdagri, untuk kabupaten/kota dikoordinasikan
kepada Gubernur cq. Badan Pengawas Provinsi sedangkan untuk kecamatan
dikoordinasikan kepada Bupati/ Walikota cq. Badan Pengawas Kab/Kota
setempat.
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3) Pengawasan Legislatif
Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai tugas,
wewenang dan haknya. Sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 15 Tahun 2004
tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah
Lembaga Perwakilan Rakyat daerah menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan
melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya dan DPRD dapat meminta
pemeriksaan lanjutan kalau dianggap perlu. Disamping itu meminta kepada
pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk menindah lanjuti hasil

DI

D

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Y

pemeriksaan. Pasal 21 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan

PR

4) Pengawasan Masyarakat

Adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara perorangan
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maupun kelompok (organisasi kemasyarakatan/ LSM). Pengawasan masyarakat
dilakukan secara lesan, yaitu dengan menyampaikan permasalahan yang ada kepada
pemerintah dan DPR/ DPRD juga dapat dilakukan secara tertulis yang disampaikan
kepada instansi terkait. kecenderungan yang ada sekarang justru pengawasan
masyarakat menjadi tumpuan dalam upaya pemberantasan korupsi ini dikarenakan

et

aparat pengawasan yang ada baik itu lembaga pengawasan maupun aparat penegak
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hukum belum mampu melaksanakan fungsinya secara maksimal.
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KESIMPULAN

D

6.1.

DI

Y

BAB VI
KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

PR

Dalam transparansi anggaran, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi,
misalnya dalam bentuk dokumen-dokumen atau proses pelaksanaan kegiatan perencanaan
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penganggaran. Sementara pemerintah berkewajiban untuk membuka dan mempublikasikan
dokumen dan kegiatan perencanaan penganggaran kepada masyarakat. Transparansi akan
memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan
tanggungjawab para perumus kebijakan sehingga control masyarakat terhadap para
pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Transparansi dapat mencegah

et

terjadinya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan sebab transparansi memungkinkan sistem
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kawal dan imbang (check and balance) berfungsi dengan baik. Transparansi juga akan dapat
mngurangi tingkat penyimpangan anggaran, misalnya dengan korupsi. Dan, transparansi akan
meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dengan kata lain, transparansi secara tidak langsung akan meningkatkan komitmen
para pemegang otoritas pembuat kebijakan dan selanjutnya secara berangsur-angsur akan
memperbaiki pelayanan publik secara keseluruhan. Sebaliknya, dengan tidak berjalannya
proses pembuatan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran yang tidak transparan
akan menjadikan hasil sebuah kebijakan gagal dan membuka peluang penyimpangan
pelaksanaan anggaran. Oleh karena lemahnya kontrol masyarakat dengan ketiadaan informasi
yang dimilikinya. Pengawasan yang dilakukan di DIY dilakukan dengan 2 (dua) hal, yang
meliputi:
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a. Pengawasan regular, yaitu pengawasan terhadap capaian-capaian pemerintah yang
berkaitan dengan program kerja, pelaksanaan, dan hasil kebijakan. Dan sebagainya
yang dilakukan setiap 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun yang dilengkapi dengan kegiatan
LPJ oleh pemerintah daerah.
b. Pengawasan berjalan adalah pengawasan yang dilakukan tehadap pelaksanaan perda/
perdais, kebijakan-kebijakan public, pelaksanaan anggaran (APBD) dan lain-lain.
Dalam hal ini juga dibantu dengan peran kontrol sosial masyarakat, lembaga

Y

pegawan, dll.

DI

Hal-hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD,
DANAIS, dan Dana Desa adalah sebagai berikut:
yang

belum

memberikan

kontibusi

maksimal

terhadap

PR

keberlangsungan pengelolaan pemerintahan.

yang

D

a. Pengawasan

b. Partisipasi masyarakat yang belum oktimal.
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c. Agenda pengawasan yang belum tersistematis.

d. Pengorganisasian sumber daya pengawasan yang belum optimal.

6.1.

REKOMENDASI

et

a. Ada baiknya kewenangan DPRD dalam melaksanaan pengawasan terhadap
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pemerintah daerah diharmoniskan dan juga diperjelas.
b. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 perlu ditambahkan tentang bagaimana hak-hak
seperti interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat perlu diperhatikan.
c. DPRD DIY setelah melakukan analisis terhadap mekanisme pelaksanaan pengawasan
perlu untuk membuat suatu agenda khusus yang sistematis, bagaimana dan seperti apa
pengawasan tersebut dilaksanakan agar tidak terkesan reaktif.
d. Memaksimalkan peran serta masyarakat karena masyarakat adalah kelompok yang
paling berhak menanggapi setiap kebijakan-kebijakan yang ada.
e. Perlu dilakukan koordinasi yang optimal terhadap lembaga-lembaga pengawasan
yang ada demi perwujudan e-government dan e-budgeting.
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