
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  

Konteks pemerintahan yang demokratis kekuasaan tidak berada dan dijalankan 

oleh satu badan tapi dilaksanakan oleh beberapa badan atau lembaga. Tujuan dari 

dibagi-baginya penyelenggaraan kekuasaan tersebut, agar kekuasaan tidak 

terpusat hanya pada satu tangan yang dapat berakibat pada terjadinya 

pemerintahan yang otoriter dan terhambatnya peran serta rakyat dalam 

menentukan keputusan-keputusan politik. 

 

Pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara sebagai salah satu ciri 

negara demokrasi, di dalamnya terdapat beberapa badan penyelenggara kekuasaan 

seperti, badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Kaho (2003: 12): 

Pada umumnya negara yang menerapkan sistem pembagian kekuasaan 

mengacu pada teori “Trias Politica” Montesquieu dengan melakukan 

beberapa variasi dan pengembangan dari teori tersebut dalam 

penerapannya. Melalui pembagian ini terdapat sistem checks and balances 

(pengawasan dan keseimbangan) di mana setiap cabang kekuasaan dapat 

mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya. 

 

 

Sesuai dengan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa sistem check and 

balances dapat mencegah lembaga atau badan-badan yang telah mempunyai 

kekuasaan masing-masing untuk tidak melakukan hal-hal yang bukan menjadi 
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bagian kekuasaannya. Penyelenggaraan kekuasaan akan menjadi lebih efektif 

karena antara cabang kekuasaan yang satu dengan yang lain hubungannya diatur 

sedemikian rupa dalam kerangka keseimbangan dan pengawasan.  

 

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran DPRD Provinsi Lampung 

merupakan perwujudan dari mekanisme demokrasi anggaran, yang bertujuan agar 

anggaran rakyat dapat digunakan sesuai dengan alokasinya Pemerintahan daerah 

diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien 

dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perangkat pemerintah 

daerah harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam 

perencanaan dan perumusan kebijakan strategis daerah, termasuk proses dan 

pengalokasian anggaran belanja daerah agar pelaksanaan berbagai kegiatan 

pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif.  

 

Otonomi daerah membawa implikasi bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), di sisi lain pembiayaan pembangunan secara bertahap 

akan menjadi beban pemerintah daerah. Keadaan ini akan semakin memperkuat 

tekanan internal kepada keuangan daerah karena peranan sumbangan dan bantuan 

pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah akan semakin kecil. Bantuan pusat 

dalam pembiayaan pembangunan hanya akan diberikan untuk menunjang 

pengeluaran pemerintah, khususnya untuk belanja pegawai dan program-program 

pembangunan yang hendak dicapai.  
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Menurut Baswir (2002: 13): 

Seiring dengan otonomi daerah perspektif perubahan yang diinginkan 

dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah sebagai upaya 

pemberdayaan pemerintah daerah di antaranya adalah harus bertumpu 

pada kepentingan publik (public oriented), kejelasan tentang misi 

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada 

khususnya dan desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran 

para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran seperti DPRD, 

Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lain serta 

masyarakat.  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 40 

menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan 

lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya pada Pasal 41 dinyatakan 

bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

 

Selain itu undang-undang tersebut juga memberikan tugas dan wewenang yang 

cukup luas bagi DPRD sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008, yaitu: 

1) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan 

persetujuan bersama 

2) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama 

dengan kepala daerah 

3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan 

perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan 

pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, 

dan kerja sama internasional di daerah 
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4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil 

kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD 

Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD 

Kabupaten/Kota 

5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 

kepala daerah 

6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 

terhadap rencana perjanjian internasional di daerah 

7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah 

8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan 

9) Melakukan pengawasan dan meminta laporan kpu provinsi  dan/atau kpu 

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 

10) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan 

dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah 

 

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ada kecenderungan 

bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Pemerintahan Daerah khususnya terkait dengan DPRD belum menjanjikan 

perubahan mendasar dan  belum terwujud sebagaimana mestinya. Di sisi lain 

tercipta kondisi yang semakin memprihatinkan, yaitu munculnya berbagai 

persoalan di lembaga legislatif daerah ini, seperti kurang baiknya perilaku dan 

kinerja anggota DPRD, komitmen politik dan moral pribadi yang rendah, korupsi 

anggaran dan isu money politics. Rendahnya komitmen DPRD terhadap persoalan 
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krusial rakyat seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pelaksanaan demokrasi 

dan konflik sosial dan sebagainya menjadi masalah sangat memprihatinkan 

rakyat.  

Menurut Muchlis Hamdi (2001: 23-24):   

Terkait dengan konteks otonomi daerah kemampuan lembaga legislatif 

berkorelasi sangat erat dengan representasi, kontrol dan legislasi dalam 

penentuan kebijakan dan manajemen pembangunan daerah otonom. Dalam 

penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD, ada beberapa anggapan yang 

muncul ke permukaan. Pertama, DPRD dianggap kurang mampu 

melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari 

Kepala Daerah. Kedua, DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang 

tugas Kepala Daerah. Ketiga, DPRD dianggap tidak memperoleh 

kesempatan yang seimbang dengan Kepala Daerah. 

 

DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang 

seimbang dan efektif dari Kepala Daerah. Anggapan ini cenderung menilai bahwa 

peranan Kepala Daerah masih cukup dominan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, contohnya dalam penentuan berbagai kebijakan 

pemerintahan daerah, seperti kebijakan politik, ekonomi dan pembangunan.  

 

DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas Kepala Daerah, sehingga 

cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai badan pemerintahan daerah 

yang menyelenggarakan fungsi legislatif. Posisi baru DPRD yang kuat telah 

menimbulkan anggapan negatif, seolah-olah lembaga legislatif telah menjadi 

sebuah lembaga dan institusi politik otoriter baru, seperti halnya institusi eksekutif 

di masa lalu. Ini karena peran para anggotanya yang dinilai telah berlebihan dan 

dapat mengganggu jalannya pemerintahan sehari-hari. Sehingga, posisi peran 

legislatif dan eksekutif yang ideal dalam konsepsi check and balances, perlu 

didefinisikan kembali. Contohnya adalah adanya potensi bagi DPRD untuk meng-
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impeachment atau tidak mengakui eksistensi kepemimpinan kepala daerah seperti 

mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Kepala Daerah.   

 

DPRD dianggap tidak memperoleh kesempatan yang seimbang dengan Kepala 

Daerah, untuk ikut merumuskan kebijakan pemerintahan daerah. Contohnya 

adalah dalam perancangan Peraturan Daerah, Kepala Daerah sudah terlebih 

dahulu menetapkan point-point penting sebelum dibahas bersama DPRD. Tiga 

anggapan itu memiliki dasar-dasar pembenarannya masing-masing. Persoalannya 

adalah bagaimana menempatkan fungsi DPRD secara tepat dan proporsional, 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  

 

Hal ini sangat mengkhawatirkan, sebab bisa menghilangkan kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga DPRD secara keseluruhan. Oleh karena itu 

pengawasan di bidang anggaran sebagai fungsi DPRD perlu dilaksanakan sesuai 

dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang 

untuk mewujudkan demokratisasi lokal yang berorentasi pada kepentingan dan 

kesejahteraan rakyat.      

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian mengenai 

pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2010. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah pelaksanaan 

pengawasan DPRD Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010?”  
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C. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 

pengawasan DPRD Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010. 

 

B. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

ilmiah dalam khazanah bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan 

dengan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dalam konteks otonomi daerah. 

 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi DPRD 

Provinsi Lampung dalam meningkatkan kinerja pengawasan sebagai 

pelaksanaan fungsi monitoring lembaga legislatif terhadap lembaga eksekuti, 

khususnya di bidang anggaran. Selain itu hasil penelitian diharapkan dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi mengenai 

pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah pada masa-masa yang akan datang. 

 


