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ABSTRACT 

 

 

THE POLITICAL BUDGETING IN INFRASTRUCTURE POLICY OF 

TANGGAMUS REGENCY IN 2015 

 

 

By 

 

 

MARLIYANI  

 

 

The political budgeting is a policy conducted by government of Tanggamus 

Regency to alocate and distribute the budget it self. Budget allocation process is a 

political activity because has been involved various actors started from the 

drafting to budget alocation.  Various interests, both politic and power will 

emerge dispute in one side and compromise on the other side, in order to achieve 

those actors’ objective, which is become the reflection of political budgeting.  

 

The aim of this research is to recognize the political budgeting in infrastructure 

policy of Tanggamus Regency in 2015. Moreover, type of this research is 

qulitative method. Data collection method of this research is interview and 

documentation. 

 

 

 



This research shows that political budgeting of infrastructure policy in Tanggamus 

Regency is related to the political interest from related actor such as executive and 

legislative. Politcal interest in connection with budgeting allocation has 

opportunistic behavior by legislative to fulfil their promises to their constituents 

that makes budgeting allocation and ifrastructure building in Tanggamus Regency 

is not well-distributed. 
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ABSTRAK 

 

 

 

POLITIK ANGGARAN DALAM KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DI 

KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015 

 

 

 

Oleh 

 

 

MARLIYANI  

 

 

Politik anggaran merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten 

Tanggamus untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran. Proses 

pengalokasian penganggaran merupakan aktivas politik, karena terlibatnya 

berbagai aktor dalam proses penyusunan hingga pengalokasian anggaran. 

Berbagai kepentingan baik politik maupun kekuasaan akan memunculkan 

kontestasi pada satu sisi dan kompromi pada sisi yang lain demi tercapainya 

tujuan masing-masing aktor yang merupakan cerminan dari politik anggaran.  

 

Tujuan penelitian untuk mengetahui politik anggaran dalam kebijakan infrastuktur 

di Kabupaten Tanggamus Tahun 2015. Adapun tipe penelitian yakni dengan 

menggunakan metode kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.  

 

 



Hasil penelitian mengungkapkan fakta penelitian bahwa politik anggaran 

kebijakan infrastruktur di Kabupaten Tanggamus tidak terlepas adanya 

kepentingan politik (political interest) dari pihak-pihak terkait yaitu eksekutif dan 

legislatif. Kepentingan politik berkaitan dengan pengalokasian anggaran terdapat 

unsur perilaku oportunistik yang dilakukan oleh legislatif untuk memenuhi janji 

kepada konstituennya yang mengakibatkan pengalokasiaan anggaran dan 

pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanggamus belum merata. 

 

 

Kata kunci: Politik Anggaran, Pengalokasian Anggaran.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Secara umum anggaran diartikan sebagai rencana keuangan yang 

mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk 

suatu periode yang akan datang. Pengertian anggaran tersebut mencakup 

pengertian secara umum, baik anggaran negara, anggaran perusahaan maupun 

anggaran institusi atau lembaga lainnya. Pada lingkup daerah, anggaran 

dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). 

 

 

Anggaran merupakan proses perencanaan yang sangat penting dalam hal 

keuangan, karena anggaran akan menjadi pedoman dalam mengelola keuangan 

Negara atau daerah pada suatu periode ke depan. Namun karena proses 

penyusunan dan pertanggung jawaban keuangan Negara atau daerah tidak 

lepas dari keterlibatan lembaga perwakilan rakyat, maka anggaran bisa 

dijadikan sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap pemerintah. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa penganggaran merupakan aktivitas politik, dengan 

demikian proses maupun produknya adalah produk politik.  
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Proses penganggaran merupakan aktivitas politik, yang merupakan alat 

pengawasan bagi masyarakat terhadap pemerintah. Proses penganggaran akan 

melibatkan berbagai unsur yang berkepentingan terhadap proses penyusunan 

anggaran tersebut. Unsur-unsur tersebut tidak hanya pejabat publik yang dipilih 

melalui pemilu atau pilkada, tetapi juga para birokrat serta aktor-aktor 

nonformal lainnya diluar sistem pemerintahan dan lembaga politik formal. 

 

 

Semakin banyaknya keterlibatan aktor-aktor formal dan nonformal dalam 

proses perencanaan hingga pengesahan anggaran baik pusat dan daerah, 

menyebabkan terjadinya tarik menarik dan perdebatan berbagai kepentingan 

aktor-aktor tidak dapat dihindari. Maka, akibat yang terjadi adalah tidak 

tertutup kemungkinan terjadi manipulasi, dominasi, pemangkasan, 

pengambilan keputusan secara tertutup dan praktek buruk lainnya terkait 

dengan anggaran. 

 

 

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan anggaran bukan sepenuhnya 

merupakan hasil aspirasi dari masyarakat bawah, tapi justru akan lebih 

mengakomodir kepentingan kelompok elit. Dengan demikian tujuan 

terbentuknya sebuah negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat, 

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 

1945 belum bisa diwujudkan secara penuh. Hal ini nampak dari pengalokasian 

anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada sektor-sektor 

yang khususnya bersentuhan langsung dengan masyarakat masih sangat 

rendah, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. 
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Fenomena politik pengalokasian anggaran pada tingkat pusat, sepertinya tidak 

akan jauh berbeda dengan pola penganggaran pada tingkat daerah, baik pada 

level provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten 

Tanggamus, yang merupakan salah satu Kabupaten Daerah Otonomi di 

Provinsi Lampung, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tanggamus di Provinsi 

Lampung.  

 

 

Tabel 1. Anggaran Belanja Langsung SKPD Kabupaten Tanggamus 

Tahun 2014-2015 
 

 

No.   

Nama Satuan 

Jumlah Anggaran Belanja langsung 

2014 2015 

1. Dinas Pekerjaan Umum 30.742.324.350 48.695.576.437 

2. Dinas Pendidikan 19.017.806.255 445.959.636.832 

3. Dinas Kesehatan 30.756.995.190 64.522.122.924 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Tanggamus. 

 

 

Memperhatikan tabel diatas, kegiatan-kegiatan belanja langsung pada ketiga 

dinas ini merupakan arena perebutan yang selalu terjadi setiap tahunnya dalam 

pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibanding dengan 

kegiatan pada dinas lain. Hal ini disebabkan karena pada dinas-dinas ini 

cenderung memiliki kegiatan fisik yang mempunyai dampak langsung kepada 

masyarakat, walaupun dari sisi jumlah anggaran memang tidak terlalu besar. 
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Kabupaten Tanggamus memiliki misi yang salah satunya adalah mempercepat 

pembangunan infrastruktur, karena itu pada tahun 2015, perioritas 

pembangunan Kabupaten Tanggamus diarahkan pada percepatan pembangunan 

infrastruktur. Adanya infrastuktur yang baik akan mendukung perkembangan 

ekonomi di Kabupaten Tanggamus. Demi mendukung berjalannya misi 

tersebut tentunya Kabupaten Tanggamus memerlukan anggaran yang besar 

untuk sektor pembangunan infrastruktur yang disalurkan pada Dinas Pekerjaan 

umum. 

 

 

Namun berdasarkan data pada tabel 1, anggaran belanja langsung untuk 

pembangunan infrastruktur mayoritas di Dinas Pekerjaan Umum memiliki 

porsi yang lebih kecil dibandingkan dinas kesehatan dan dinas pendidikan. 

Dinas Pekerjaan Umum memiliki anggaran belanja langsung yang kecil, 

sehingga pemerataan pembangunan wilayah Kabupaten Tanggamus tidak 

terdistribusi dengan merata dan banyak proyek pembangunan jalan di beberapa 

daerah yang tidak terselesaikan 100 persen (Sumber: Harianfokus.com, diakses 

pada 14 januari 2016). 

 

 

Selain itu distribusi lokasi pembangunan yang cenderung terpusat pada 

beberapa kecamatan saja dimana tempat domisili pejabat pemerintah dan 

anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Sementara untuk wilayah-wilayah 

yang minim bahkan tidak ada pejabat daerah atau anggota legislatif yang 

berdomisili pada daerah tersebut, maka akan mendapatkan porsi alokasi 
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anggaran yang minim. (http://www. harianfokus.com /2015/12/29/bongkar-

korupsi-dinas-pu-tanggamus/, diakses tanggal 17 Januari 2016). 

 

 

Berbagai kepentingan baik politik maupun kepentingan kekuasaan tersebut, 

akan memunculkan kontestasi pada satu sisi dan kompromi pada sisi yang lain 

demi tercapainya tujuan masing-masing aktor yang merupakan cerminan dari 

politik anggaran. Disini terlihat bahwa politik anggaran sebagai upaya 

pemenuhan berbagai kepentingan yang beragam dan saling bertarung untuk 

memperebutkan sumber daya yang terbatas melalui formulasi yang rasional 

yang dapat diterima oleh semua pihak. 

 

 

Disadari atau tidak bahwa pola penetapan kebijakan anggaran semacam ini 

telah mengabaikan azas keadilan, kepatutan dan distribusi anggaran untuk 

pemerataan pembangunan. Jika hal ini terus berlanjut dari tahun ke tahun, 

maka akan memberikan dampak yang tidak baik dalam proses pembangunan di 

Kabupaten Tanggamus. 

 

 

Dalam hal penyusunan anggaran daerah pada kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung pernah dilakukan penelitian oleh Komite Anti Korupsi (KoAK) 

Lampung yang didukung oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan 

dan Uni Eropa pada lima kabupaten di Provinsi Lampung untuk Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun 

anggaran 2004. Kabupaten yang menjadi obyek penelitian adalah Kabupaten 

Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, 
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Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan. (Tim Peneliti Komite 

Anti Korupsi (KoAK) Lampung, 2006: 21-59). 

 

 

Beberapa catatan hasil penelitian di Kabupaten Lampung Barat antara lain 

penyusunan visi, misi, arah kebijakan dan perioritas daerah tidak menunjukkan 

proses pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat (pendidikan, kesehatan, 

fasilitas umum dan pengembangan ekonomi masyarakat). Selanjutnya 

disimpulkan pula bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lampung Barat berorientasi pada proyek tanpa ada kejelasan 

tujuan dan tingkat capaian.  (Tim Peneliti Komite Anti Korupsi (KoAK) 

Lampung, 2006: 21-27). 

 

 

Hasil penelitian pada Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, 

Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan secara umum 

mempunyai permasalahan yang hampir sama dengan Kabupaten Lampung 

Barat. Kesemuanya menyimpulkan bahwa kebijakan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah tidak mengedepankan pelayanan publik (terlihat dari 

perbandingan alokasi belanja rutin dan belanja pembangunan  yang besarnya 

berbeda jauh). Kesimpulan lain adalah bahwa penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah pada lima kabupaten tersebut belum 

sepenuhnya berorientasi pada apa yang dibutuhkan masyarakat (Tim Peneliti 

Komite Anti Korupsi (KoAK) Lampung, 2006: 28-59). 
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Beberapa penelitian terdahulu mengenai masalah politik anggaran terkait 

pengalokasian anggaran sudah banyak dilakukan yaitu, sebagai berikut: 

Pertama, Tesis yang berjudul Politik Anggaran dalam Kebijakan Alokasi 

Anggaran Belanja Langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2012. Hasil penelitian 

menujukkan kebijakan anggaran belanja langsung pada APBD kabupaten 

Tulang Bawang Barat tahun 2012, dipengaruhi oleh nilai-nilai politik dimana 

keputusan yang dibuat didasarkan pada kepentingan politik atau kelompok 

kepentingan tertentu. Selain itu perumusan dan penetapan APBD sebagai 

bentuk kebijakan publik dipengaruhi juga oleh nilai-nilai pribadi. 

 

 

Selanjutnya, Jurnal penelitian yang berjudul Politik Anggaran Provinsi Jawa 

Tengah (Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 

2008-2010). Fokus penelitian ini pada kebijakan anggaran daerah di Provinsi 

Jawa Tengah khususnya realisasi APBD Jawa Tengah sejak tahun 2008-2010 

yang dikaitkan dengan implementasi visi Provinsi Jawa Tengah di bawah 

kepemimpinan Bibit Waluyo dan Rustriningsih yang tercantum Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2008-2013. Hasil penelitian membuktikan bahwa realisasi belanja daerah 

belum sepenuhnya mencerminkan visi-misi RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 

dan prioritas pembangunan dalam RKPD Jawa Tengah 2008-2010 serta 

prioritas pada belanja untuk kepentingan publik. 
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Sejatinya, penelitian terdahulu terkait politik anggaran memiliki fokus 

penelitian yang hampir sama yaitu untuk melihat proses pengalokasian dan 

distribusi anggaran serta melihat aktor yang terlibat dalam pembuatan 

kebijakan anggaran. Hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah bahwa peneliti lebih ingin 

mengetahui politik anggaran dalam kebijakan infrastruktur di Kabupaten 

Tanggamus Tahun 2015. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana Politik Anggaran Dalam Kebijakan Infrastuktur di 

Kabupaten Tanggamus Tahun 2015? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik anggaran dalam 

kebijakan infrastuktur di Kabupaten Tanggamus Tahun 2015. 

 

 

D. Kegunaan Penelitian  

 

 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan 

ilmu pengetahuan pada kajian bidang penyusunan anggaran daerah 

khususnya pada pengalokasian anggaran di bidang infrastruktur. Selain itu 
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penelitian ini dapat menjadi bahan refrensi bagi peneliti lain yang akan atau 

ingin meneliti kajian yang sama yaitu politik anggaran.  

b. Secara praktis, penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan masukan 

seluruh elemen masyarakat, birokrat, dan politik dalam menggambarkan 

proses pengalokasian anggaran. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Anggaran 

 

 

Menurut Mardiasmo (2002:61), anggaran merupakan pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang 

dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses 

atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. 

 

 

Menurut Nordiawan (2006:48), anggaran dapat juga dinyatakan sebagai 

pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode 

waktu tertentu dalam ukuran finansial. Bagi organisasi sektor publik seperti 

pemerintah, anggaran tidak hanya sekedar rencana tahunan tetapi juga 

merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang 

dibebankan kepadanya. 

 

 

Istilah anggaran atau penganggaran (budgeting) sudah tidak asing lagi bagi 

mereka yang biasa berkecimpung dalam organisasi, termasuk organisasi 

pemerintahan. Sebagai bagian dari fungsi perencanaan, sebagian besar 

organisasi modern sudah terbiasa melakukan perencanaan, termasuk 

perencanaan keuangan (anggaran). Saat ini, organisasi pemerintahan 

memberikan perhatian yang semakin besar dalam bidang penganggaran. 
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Selain itu, minat publik semakin meningkat pula pada proses pertanggung 

jawaban dan penyelenggaraan pemerintah daerah semenjak berlangsungnya 

era otonomi daerah. Dengan kondisi ini pemahaman pada konsep anggaran 

daerah (APBD) semakin menjadi kebutuhan. Efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan anggaran banyak dikaitkan dengan bagaimana arah dan alokasi 

APBD dibuat serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan. 

 

 
Berdasarkan konsep anggaran di atas, anggaran Negara atau daerah meliputi:  

1. Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja;  

2. Gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk 

pembangunan;  

3. Alat pengendalian;  

4.  Instrumen politik; dan  

5. Disusun dalam periode tertentu  

 

 

Sehingga asumsi penulis mengenai anggararan adalah suatu rencana 

terperinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya 

dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan 

dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu 

tertentu. 

 

 

Menurut Mardiasmo (2002:78) anggaran sektor publik mempunyai beberapa 

fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat 

kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian 

kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik: 
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1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool) Anggaran yang 

merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan 

organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan 

apa yang harus dilakukan oleh entitas pemerintah, berapa biaya yang 

dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah 

tersebut. 

 

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk sebagai berikut: 

a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengna visi dan 

misi yang ditetapkan. 

b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. 

c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah 

disusun.  

d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian starategi.  

 

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool)  

Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari 

adanya over spending, under spending, dan salah sasaran 

(misappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang 

bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor 

kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan 

pemerintah. 
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Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan 

untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk 

memenuhi kewajibannya. Selain itu anggaran digunakan untuk 

memberikan informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah 

bekerja secara efisien, tanpa ada pemborosan. 

 

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal tool)  

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat menstabilkan 

ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik 

dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat 

dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan 

unrtuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan 

ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

 

4. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political tool) 

Anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan 

keuangan terhadap prioritas tersebut.Pada sektor publik anggaran 

merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen.eksekutif dan 

kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan 

tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis tetapi lebih merupakan 

alat politik, karenanya pembuatan anggaran publik membutuhkan political 

skill, coalition holding, keahlian negoisasi, pemahaman tentang prinsip 

manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik 

harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran 
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yang telah disetujui akan menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling 

tidak menurunkan kredibilitas pemerintah. 

 

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and 

Communication tool) 

Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. 

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam 

pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu 

mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian 

tujuan organisasi. Disamping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai 

alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran 

harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. 

 

6. Anggaran Sebagai Alat Pinilaian Kinerja (Performance measurement tool) 

Anggaran merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif kepada 

pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akandinilai berdasarkan 

pencapaian target anggaran adan pelaksanaan efisiensi anggaran. 

Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian 

kinerja. 

 

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation tool) 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan 

stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai 

target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi 

pegawai target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak 
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dapat dipenuhi,namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah 

untuk dicapai. 

 

8. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Sphere) 

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan 

DPR/MPR, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi 

kemasyarakatan harus terlibat dalam penganggaran publik. Kelompok 

masyarakat yang teroganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran 

publik untuk kepentingan mereka. 

 

Kelompok lain dari kemasyarakat yang kurang terorganisasi akan 

mnyampaikan aspirasinya melaui proses politik yang ada. Pengangguran 

dan tuna wisma dan kelompok lain yang kurang terorganisasi akan mudah 

dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk 

menyampaikan suara mereka, mereka kan mengambil tindakan dengan 

jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot dan 

sebagainya. 

 

 

B. Politik Anggaran 

 

 

Anggaran merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh Pemerintah 

untuk menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas negara. 

Anggaran juga mempunyai pengertian sebagai pernyataan mengenai estimasi 

kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan 

dalam ukuran financial (Yuna Farhan, Menelaah Arah Politik Anggaran di 

Indonesia, dalam Herzon, Tesis, UGM, 29). 
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Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak 

efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan 

perencanaan yang telah disusun. Sehingga tujuan dari penganggaran harus 

dipahami oleh perumus kebijakan anggaran, yaitu anggaran harus berbasis 

kinerja dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Berbasis kinerja 

mempunyai pengertian bahwa anggaran yang disusun harus terukur, serta 

memenuhi unsur input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit 

(manfaat) dan impact (dampak) (Laporan Keuangan Kabupaten Tulang 

Bawang Barat, 2012: 14). 

 

 
Dengan demikian setiap anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya, sehingga setiap belanja 

harus berdasarkan pada usaha untuk mewujudkan tercapainya tujuan pemerintah 

daerah. Pemerintah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana 

atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut 

(goverment expediture) terhadap barang barang publik (public goods) dan jasa 

pelayanan. Tugas ini berkaitan erat dengan kebijakan anggaran pemerintah 

yang meliputi penerimaan dan pengeluaran. 

 

 

Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, memerlukan dana 

yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan 

masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh 

dari kemampuan menggali sumber keuangan sendiri didukung oleh 
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perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh 

karena itu keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas 

dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, disamping tolak ukur lain 

seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta 

partisipasi masyarakat (Sufiansyah, dalam Wildavsky dan Caiden, 2012: xiii).  

 

 

Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah saat ini, maka perspektif 

perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran 

daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2003:3): 

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik 

(public oriented). Hal tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya 

pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tapi juga terlihat dari 

besarnya partisipasi masyarakat (DPRD) dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan pembangunan daerah. 

2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan 

anggaran daerah pada khususnya. 

3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta dan 

partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti: DPRD, Kepala 

Daerah, Sekretaris Daerah, dan Perangkat Daerah Lainnya. 

4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan 

pengelolaan keuangan daerah berdasarkan mekanisme pasar, transparansi 

dan akuntabilitas. 

5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah dan PNS, 

baik rasio maupun dasar pertimbangannya. 
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6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan 

anggaran multi tahunan. 

7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang-barang daerah yang lebih 

profesional. 

8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran 

akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja 

anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik. 

9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran 

asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme 

aparat pemerintah daerah. 

10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan 

informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah daerah terhadap 

penyebarluasan informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan 

pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi. 

 

 

Menurut Eko (2008:9) anggaran harus dilihat dari banyak sisi karena anggaran 

bersifat multiemensional. Menurut Hyde (1992, dalam Eko 2008:9) anggaran 

harus dilihat pemahaman sebagai berikut: sebagai sebuah dokumen politik, 

anggaran hendak mengalokasikan sumber daya langka kepada masyarakat di 

antara kepentingan yang kompleks, kompetitif dan bahkan konfliktual. Sebagai 

dokumen ekonomi dan fiskal, anggaran menjadi instrumen utama untuk 

mengevaluasi distribusi pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, 

mengurangi inflasi, mempromosikan lapangan pekerjaan maupun menjaga 

stabilitas ekonomi. Sebagai dokumen akuntansi, anggaran menjadi pedoman 
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dan pagu bagi belanja pemerintah. Sebagai dokumen manajerial dan 

administratif, anggaran menjadi isntrumen untuk mengarahkan penyediaan 

pelayanan publik. 

 

 

Secara prosedural kerangka hukum yang tersedia mengakui politik anggaran 

sebagai salah satu pendekatan dalam penyusunan anggaran. Pendekatan Politik 

Anggaran pertama adalah keberadaan fungsi anggaran DPRD dalam proses 

pembahasan anggaran dan kedua, penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih 

sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD). 

 

 

Wildavsky dan Caiden (2004:40), kedudukan dan domain politik anggaran 

selalu menjadi perdebatan oleh banyak ahli. Persoalan anggaran dianggap 

sebagai persolan pemerintah, kelembagaan, tata kelola, kewenangan, 

kekuasaan, norma, ideologi, kebijakan dan pasar maupun persoalan sosial 

budaya serta politik jangka pendek. Definisi ruang lingkup dan batasan politik 

anggaran sering dianggap tidak jelas dan berada di mana saja. Namun 

umumnya politik anggaran dianggap merupakan domain peran negara karena 

sebagai analisis kajian politik. Sehinnga kekuataan politik menjadi faktor 

penting untuk merumuskan dan merencanakan anggaran. 
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Menurut Wildavsky dan Caiden (2004:58), konteks politik anggaran akan 

terkait dengan siapa yang berperan dan kemampuan negara dalam memberikan 

jaminan kepada rakyatnya. Namun yang terjadi politik anggaran dipahami dan 

dijalankan dalam konteks jangka pendek dan menguntungkan pihak-pihak 

terkait saja. Aturan dalam penentuan program hanya terletak pada level 

kepentingan masing-masing aktor, sedangkan masyarakat sering terjadi tidak 

mengetahui proses dan partisipasi dalam menentukan jauh dari proses yang 

terjadi, bahkan rakyat sendiri tidak mengetahui berapa persen anggaran yang 

dilimpahkan untuk kesejahterannya. 

 

 

Terlibatnya beragam aktor sepanjang proses penyusunan anggaran, mulai dari 

penyusunan di lingkungan birokrasi, sampai pengesahaanya di Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menjadikan anggaran sebagai arena 

kontestasi politik. Tidak mengherankan, banyak pihak menilai anggaran 

sebagai proses politik arena perebutan sumber daya publik antara berbagai 

kepentingan, baik aktor‐aktor di dalam lingkaran sistem politik yang berlaku 

maupun kelompok kepentingan lain yang memiliki pengaruh terhadap 

keputusan politik anggaran (Makhya, 2011). 

 

 

Dalam tataran ini maka dimensi politik anggaran akan selalu berkaitan dengan 

siapa memperoleh apa. Pembicaraan tentang siapa memperoleh apa itu 

mencakup dua fungsi anggaran, yakni alokasi dan distribusi. Kedua fungsi ini 

tentu tidak hanya berbicara mengenai perhitungan secara teknokratik, tetapi 

juga mengandung politik (Eko, 2008:11). Dengan demikian, politik anggaran 
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pada prinsipnya bahwa anggaran adalah uang rakyat yang pengalokasiannya 

harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebutuhan 

masuayarakat (Makhya, 2011). 

 

 

Sehingga asumsi peneliti terkait politik anggaran dalam penelitian ini adalah 

kebijakan (pilihan-pilihan politik yang diambil) daerah untuk mengalokasikan 

dan mendistribusikan anggaran. Atau dalam hal ini adalah suatu kebijakan 

pemerintah daerah untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran 

dalam APBD guna mewujudkan suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. 

 

 

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

 

 

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi 

maupun kabupaten dan kota.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang 

dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan 

masyarakat di suatu daerah.. 

 

 

Menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan dasar 

pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai 

dengan Undang-undang mengenai keuangan negara. Sedangkan menurut 

Mamesah (1995:65), APBD didefinisikan sebagai rencana operasional 
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keuangan pemerintah daerah. APBD tersebut di satu pihak menggambarkan 

perkira pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan 

proyek-proyek dalam satu tahu anggaran tertentu dan di pihak lain 

menggambarkan perkiraan pendapatan dan sumber-sumber pendapatan daerah 

guna menutupi pengeluaran-pengeluaran. 

 

 

Menurut Key dalam Fozzard (2001:19), lingkup anggaran menjadi relevan dan 

penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak 

anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik 

pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumber 

daya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar 

dalam penganggaran sektor publik . 

 

 

Menurut Halim (2004:15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber 

penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang 

sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang 

merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; 

jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode 

anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun. 
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Menurut Halim (2012:165), Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) adalah: 

1. Fungsi Otoritasi, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun 

yang bersangkutan. 

2. Fungsi Perencanaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) adalah pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan 

pada tahun yang bersangkutan 

3. Fungsi Pengawasan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) adalah pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan 

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

4. Fungsi Alokasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus 

diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran dan 

pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perekonomian. 

5. Fungsi Distribusi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

adalah kebijakan anggaran daerah yang harus memperhatikan rasa keadilan 

dan kepatutan. 

6. Fungsi Stabilisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

adalah anggaran pemerintah daerah yang menajdi alat untuk memelihara 

dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. 

 

 

Menurut Mardiasmo (2004:121), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) sangat penting karena beberapa alasan, yaitu: 
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1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat bagi 

pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin 

kesinambungan, dan meningkatkan kualititas hidup masyarakat. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan karena 

adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus 

berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran 

diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya ( Scarcity of 

resources), pilihan (choice). 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan untuk 

meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. 

Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan 

akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. 

 

 

Selanjutnya mengenai proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak, 

eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD). Penyusunan APBD 

dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif 

tentang Kebijakan UmumAPBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan 

menjadi pedoman untuk penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan 

APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon 

Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan 

dibahas secara bersama-samasebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah 

(Perda). 
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1. Struktur APBD 

Struktur APBD yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri 

No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 

22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu : pendapatan daerah, belanja daerah, 

dan pembiayaan daerah. 

2. Belanja Modal 

Menurut Halim (2004:73), Belanja Modal merupakan belanja pemerintah 

daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan 

menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah 

belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok 

Belanja Administrasi Umum. 

 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja menurut kelompok belanja 

terdiri dari: 

a. Belanja tidak langsung 

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok 

belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari 

belanja pegawai, bunga, subsudi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, 

bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 
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b. Belanja langsung  

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja 

langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai 

yang dimaksudkan untuk pengeluaran upah dalam melaksanakan program 

dan kegiatan pemerintah daerah; belanja barang dan jasa; dan belanja 

modal. 

 

 

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja menurut kelompok 

belanja terdiri dari: 

a. Belanja tidak langsung 

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok 

belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari 

belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, 

bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 

 

b. Belanja langsung 

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja 

langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanjapegawai 

yang dimaksudkan untuk pengeluaran upah dalam melaksanakan program 

dan kegiatan pemerintah daerah; belanja barang dan jasa; dan belanja 

modal. 
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Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan 

keuangan daerah, “Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap 

berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan 

dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap 

lainnya.” 

 

 

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan 

pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. 

Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk 

aset tetap. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat 

adanya belanja modal merupakan prasayarat utama dalam memberikan 

pelayanan publik oleh pemerintah daerah. 

 

 

Proses pembuatan keputusan pengalokasian belanja modal menjadi sangat 

dinamis karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta terdapat banyak 

pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda (Rubin, 1993). 

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan 

sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. 
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Pengalokasian anggaran ini sebenarnya dimasudkan untuk memenuhi 

kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang diberikan oleh 

pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga 

legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan 

alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan 

permasalahan di masyarakat. (Keefer dan Khemani, 2003). 

 

 

D. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya 

merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk 

meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.Oleh 

karena itu DPRD dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan 

terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan 

masyarakat sesuai denga potensi masing-masing daerah serta dapat 

memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada 

kepentingan dan akuntabilitas publik. 

 

Menurut Mardiasmo (2010:10) ada beberapa syarat utama dalam penyusunan 

anggaran yang baik, yaitu: 

a. Keterlibatan DPRD dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan 

anggaran yang terdiri atas: 

1) Perencanaan anggaran; 

2) SAB Makro; 

3) SAB Mikro; 
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4) Pengendalian 

DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam 

penyusunan perencanaan anggaran, oleh karena itu DPRD harus dilibatkan 

dalam perencanaan anggaran. Keterlibatan DPRD dalam perencanaan 

anggaran akan berdampak pada sebuah konsekuensi DPRD harus proaktif 

dengan melakukan perjanjian aspirasi masyarakat. DPRD diharapkan dapat 

menerpakn arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas 

APBD. 

b. Desentralisasi wewenang ke level unit kerja. 

Sebagai pusat pertanggungjawaban desentralisasi wewenang dan tanggung 

jawab tidak akan berarti banyak jika sumber-sumber pendanaan yang 

digunakan untuk mendanai wewenang dan juga tanggung jawab yang 

diberikan tersebut masih dipegang oleh pemberi wewenang dan tanggung 

jawab. Desentralisasi anggaran dalam hal ini dilaksanakan dengan 

mengalokasikan sejumlah tertentu dana kedapa unit kerja tersebut untuk 

mengelola seumber dana yang ada. 

 

Menurut Mardiasmo (2001:5), prinsip-prinsip perencanaan anggaran daerah, 

adalah: 

a. Keadilan anggaran, merupakan salah satu misi utama yang diemban 

pemerintah daerah dalam melakukan berbagai kebijakan, khususnya yang 

berakiatan dengan pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan 

meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila 



30 

 

fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan 

dengan benar melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan serta 

retribusi yang lebih adil dan trasnparan.  

 

Hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah merasionalkan pengeluaran 

ata belanja secara adil untuk dapat dinikmati hasilnya secara proporsional 

oleh para wajub pajak, retribusi maupun masyarakat luas. Penetapan 

besaran pajak daerah dan retribusi daerah harus mampu menggambarkan 

nilai-nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat pelayanan 

bagi masyarakat daerah; 

 

b. Efisiensi dan efektifitas anggaran, adalah bagaimana memanfaaatjan uang 

sebaik mungkin agar dpat menghasilkan perbaikan pelayanan 

kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara 

umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah 

keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan 

anggaran yang berorinetasi pada kinerja, bukan pendekatan inkremental 

yang sangat lemah landasan perimbangannya. Oleh karena itu dalam 

penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan 

fektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas; 

 

c. Anggaran berimbang dan defisit, adalah guna menghindari terjadinya 

gutang pengeluaran akibat rencan pengeluaran yang melampaui kapsitas 

penerimannya. Apabila penerimaan yang ditetapkan dalam APBD tidak 

mampu membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui 

pinjaman daerah yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai 
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dengan suatu prinsip defisit anggaran. Penerapan perinsip ini agar alokasi 

belanja yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan penerimaan daerah 

yang realistid, baik yang berasal dari PAD, dana perimbangan keuangan 

maupun pinjaman daerah; 

 

d. Disiplin anggaran, yaitu struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan 

secara konsisten. APBD adalah rencana pendapatan dan pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untu satu tahun 

anggaran tertentu yang ditetapkan dengan perarturan daerah. Sedangkan 

pencatatan penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prinsip akuntansi 

keuangan daerah Indonesia; 

 

e. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, yaitu anggaran daerah harus 

mampu memberikan informasi yan g lengkap, akurat, dan tepat waktu 

untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat 

dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan 

pengadilan anggaran daerah. Untuk itu maka perencanaa, pelaksanaan dan 

laporan proyek serta kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan secra teknis maupun ekonomis kepada pihak 

legislattif, masyarakat maupun pihak-pihak yang bersifat independen yang 

memerlukan. 
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Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 

tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan bahwa penyusunan 

rancangan APBD terdiri atas: 

a. Bagian Pertama, Rancangan Kerja Pemerintah Daerah  

1) Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

paling lambat tiga bulan setelah kepala daerah dilantik. RPJMD 

merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang 

penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan 

memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana strategis 

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya 

masing-masing. Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD. 

3) Pemerintah daerah menyusun RKJPD yang merupak penjabaran dan 

RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja-SKPD untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. 

b. Bagian Kedua, Kebijakan Umum APBD 

1) Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 

32 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD dengan 

berpedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 

Negeri setiap tahun. 
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2) Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun 

anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai 

landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya 

pertengahan bulan Juni tahun anggaran belanja. 

3) Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah 

bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD. 

c. Bagian Ketiga, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah 

daerah dan DPRD membahas rancangan priorotas dan plafon anggaran 

sementara yang disampaikan oleh kepala daerah 

2) Pemabahasan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan; 

b) Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan; 

c) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program 

3) Kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang 

telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD 

dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh 

kepala daerah dan pimpinan DPRD. 

4) Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) sebagai 

pedoman kepala SKPD menyusun (RKA-SKPD). 
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d. Bagian Keempat, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 

1) Kepala SKPD menyusun SKPD berdasarkan pedoman penyusuan RKA-

SKPD. 

2) RKA-SKPD menuntut rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing 

program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, 

dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 

e. Bagian Kelima, Penyiapan Raperda APBD 

1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada 

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) 

2) Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pembahasan 

terhadap RKA-APBD 

 

PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut 

dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim 

anggaran pemerintah daerah, dokumen pendukung tersebut berupa nota 

keuangan dan rancangan APBD. 
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Gambar 1. Proses Penyusunan APBD (Sumber, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005) 

 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan APBD diawali dengan membuat 

kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD 

serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk 

penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat 

rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan 

Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari 

dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan Peraturan Daerah (Perda). 
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Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-

kesepakatan yang dicapai melalui bargaining sebelum anggaran ditetapkan 

sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar 

bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan 

publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan 

penilaian kinerja eksekutif dalam hal pertanggung jawaban Kepala Daerah. 

 

 

E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Kebijakan Publik 

 

 

Banyak definisi yang ditulis para pakar terkait dengan kebijakan publik dalam 

konteks dan pemahaman serta batasan-batasan tersendiri, sehingga kebijakan 

publik dapat dimaklumi sangat kompleks dan dinamis yang dapat dikaji dari 

berbagai disiplin ilmu. 

1. Konsep Kebijakan Publik 

Kebijakan dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan 

penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai altenatif seperti prioritas 

program, pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan dapat diartikan 

juga sebagai mekanisme politik, manajemen, finansial atau adminsitratif 

untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.Sehingga kebijakan publik dipahami 

sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor 

politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik (Subarsono, 

2008). 
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Pandangan lain bahwa kebijakan Publik adalah keputusan suatu sistem 

politik untuk/dalam/guna mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu 

kepentingan, dimana pelaksanaan keputusan tersebut membutuhkan 

dikerahkannya sumber daya milik sistem politik tersebut (Samodra Wibawa, 

2010:1 dalam Herzon, Tesis : UGM, 2011). Pengertian lain bahwa 

kebijakan publik merupakan suatu fenomena kompleks yang terdiri dari 

sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah individu dan organisasi 

pemerintah (Muklis Madani, 2011:19 dalam Herzon, Tesis : UGM, 2011). 

 

 

Jadi, dari berbagai definisi tentang kebijakan publik tersebut diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat 

oleh badan-badan pemerintah yang didukung oleh aktor-aktor politik 

dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi persoalan 

publik. 

 

 

2. Aktor Perumusan Kebijakan Publik 

Mengetahui siapa yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik akan 

merupakan sesuatu yang esensial. Aktor yang terlibat dalam perumusan 

kebijakan publik akan menentukan seperti apa kebijakan publik tersebut 

dirumuskan, bagaimana masalah kebijakan publik didefinisikan dan 

akhirnya bagaimana kebijakan publik tersebut dirumuskan.  
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Jenis aktor dalam perumusan kebijakan publik, meliputi: warga negara 

biasa, pemimpin organisasi, anggota DPR, pemimpin lembaga legislatif, 

aktivis partai, pemimpin partai, hakim, pegawai negeri sipil, ahli teknik, dan 

manajer dunia usaha. Jika dikelompokkan maka aktor dalam proses 

perumusan kebijakan dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu: aktor 

resmi dan aktor tidak resmi. 

 

 

Keragaman dari aktor yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran, 

berbeda dan sering kali beradu motivasi, tujuan dan kepentingan. Eksekutif 

berkepentingan memperluas cakupan institusinya dan memperbesar budget 

bagi pelaksanaan program dan kegiatannya. 

 

 

Sementara legislatif berkepentingan agar dapat terpilih kembali (reelection) 

dengan memperbanyak yang diperbuat bagi daerah pemilihannya. Untuk 

memenuhi hal tersebut, anggota legislatif mencari program dan kegiatan 

yang membuatnya populer di mata konstituen. Salah satu bentuk program 

dan kegiatan adalah belanja investasi pada sektor infrastruktur. 

 

 

Eksekutif dapat saja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pro dan 

kontra. Kelompok eksekutif yang pro menginginkan anggaran berbasis 

kinerja, sehingga anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disusun 

berdasarkan nota kesepakatan yang telah ditetapkan. 
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Sebaliknya pada kelompok ekskutif yang kontra, menginginkan anggaran 

yang besar (maximizing budget) bagi insitusinya dengan mengabaikan 

segala ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Harapannya bahwa dengan memaksimalkan anggaran, maka semakin 

banyak pula program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada institusi 

mereka, otomatis akan meningkatkan income bagi personil-personilnya.  

 

 

Pada sisi legislatif akan terjadi juga pengelompokan kepentingan. Pada sisi 

politisi yang pro akan lebih mementingkan jumlah anggaran, sehingga akan 

semakin banyak proyek-proyek yang dilaksanakan, pada akhirnya dapat 

memuaskan konstituen mereka di daerah pemilihan masing-masing. 

Sementara itu politisi yang kontra menginginkan agar anggaran dapat 

terdistribusi secara proporsional dan berkeadilan. Jadi, aktor-aktor yang 

terlibat dalam proses penyusunan anggaran saling terfragmentasi secara 

internal dan dalam hubungan antar aktor lain di luar lembaganya, dimana 

masing-masing mereka yang terfragmentasi memiliki kepentingan untuk 

mewujudkan tuntutan-tuntutan khusus.  

 

 

Aktor-aktor dari lembaga yang berbeda akan saling bersatu di sekitar tujuan 

bersama sehingga terbentuklah koalisi. Koalisi dimaknai sebagai 

penggabungan kekuatan dengan pihak lain untuk memperkuat posisi tawar 

menawar dan dapat menjadi strategi yang ampuh untuk mempertahankan 

eksistensi suatu pihak. Kesesuaian ideologi dan basis perjuangan para aktor 

dapat dijadikan sebagai parameter dengan siapa mereka akan berkoalisi.  
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Selain munculnya koalisi, tidak tertutup kemungkinan terjadi kompromi-

kompromi antaraktor dalam proses penyusunan anggaran. Kompromi 

dimaknai bahwa pihak yang berkontestasi walaupun tidak memberikan 

kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lain, tetapi mereka tetap membuka 

kemungkinan untuk berdialog, dan melakukan tawar menawar, saling 

memberi dan menerima, menyetujui tujuan yang bersifat menguntungkan 

kedua belah pihak dan sebagai suatu tindakan back up apabila upaya 

kerjasama/kooperatif tidak berhasil. Suatu kompromi tidak mungkin 

memuaskan semua pihak yang berkepentingan secara sempurna. 

 

 

Terkait dengan pembahasan anggaran, kompromi dapat menghasilkan 

alternatif tawaran, antara lain pemindahan lokasi kegiatan/lokasi proyek, 

pengurangan dan penghapusan suatu kegiatan dan menggantinya dengan 

kegiatan baru serta dapat juga berupa persetujuan untuk merevisi volume 

pekerjaan. 

 

 

3. Nilai-nilai dalam Perumusan Kebijakan Publik 

Konsep kebijakan yang diajukan oleh aktor, merupakan fungsi dari sikap 

dan perilaku, sementara sikap dan perilaku merupakan fungsi dari 

kepentingan dan nilai yang dipegangnya (Samodra Wibawa, 2010:20). 
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Menurut Anderson (1984:78), nilai-nilai yang mempengaruhi aktor dalam 

perumusan dan pengalokasian anggaran terkait kebijakan publik, sebagai 

berikut : 

a) Nilai politik, yaitu keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari 

parpol atau kelompok kepentingan tertentu. Realitas politik dalam 

pembuatan kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dari fokus 

kajiannya, sebab apabila kebijakan publik melepaskan kenyataan 

politik, maka kebijakan publik yang dihasilkan akan miskin aspek 

lapangannya. Kebijakan publik itu sendiri tidak pernah  steril dari aspek 

politik. Proses formulasi kebijakan dipahami sebagai sebuah proses 

pengambilan keputusan yang sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan, 

dimana sumber kekuasaan itu berasal dari strata sosial, birokrasi, 

akademisi, profesionalisme, kekuatan modal, dan sebagainya. 

b) Nilai Organisasi, dalam hal ini keputusan-keputusan dibuat atas nilai-

nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (rewards) dan sanksi 

yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan 

melaksanakannya. Pada tataran ini, tindakan yang dilakukan oleh para 

stakeholders lebih dipengaruhi serta dimotivasi oleh kepentingan dan 

perilaku kelompok, sehingga pada gilirannya produk-produk kebijakan 

yang dihasilkan mengakomodir kepentingan organisasi ketimbang 

kepentingan publik secara keseluruhan. 

c) Nilai pribadi, yaitu sering kali keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai 

pribadi yang dibuat oleh pribadi pembuat keputusan untuk 

mempertahankan statusquo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya. Proses 
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formulasi kebijakan dalam kontek ini lebih dipahami sebagai suatu 

proses yang terfokus pada aspek emosional manusia, personalitas, 

motivasi dan hubungan interpersonal. 

d) Nilai Kebijakan, dalam hal ini keputusan dibuat atas dasar persepsi 

pembuat kebijakan, yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan. 

Termasuk dalam kategori ini adalah nilai moral, keadilan, 

kemerdekaan, kebebasan, kebersamaan, dan lainnya. Pandangan ini 

melihat bagaimana pembuat kebijakan sebagai personal mampu 

merespon stimulasi dari lingkungannya. Artinya disini akan banyak 

terlihat bagaimana seorang pembuat kebijakan mengenali masalah, 

bagaimana mereka menggunakan info yang mereka miliki, bagaimana 

mereka menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada, 

bagaimana mereka mempersepsikan realitas yang ditemui, bagaimana 

info diproses dan bagaimana info dikomunikasikan dalam organisasi.  

 

 

F. Kerangka Pikir 

 

 

Prinsip politik anggaran tidak bisa dilepaskan dari mekanisme mandat politik 

warga dalam proses kebijakan penganggaran daerah. Prinsip politik anggaran 

adalah mengenai “kepada kelompok mana kebijakan anggaran berpihak, dan 

untuk kegiatan apa kebijakan anggaran dialokasikan”. Terlibatnya beragam 

aktor dalam proses pembuatan kebijakan anggaran menjadikan anggaran 

sebagai kontestasi politik. Sehingga setiap keputusan kebijakan anggaran 

dipengaruhi oleh kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam perumusakan 

kebijakan anggaran. 
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Politik anggaran dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan (pilihan-

pilihan politik yang diambil) daerah untuk mengalokasikan dan 

mendistribusikan anggaran. Atau dalam hal ini adalah suatu kebijakan 

pemerintah daerah untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran 

dalam APBD guna mewujudkan suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. 

 

 

Secara prosedural kerangka hukum, politik anggaran sebagai salah satu 

pendekatan dalam penyusunan anggaran. Pendekatan Politik Anggaran pertama 

adalah keberadaan fungsi anggaran DPRD dalam proses pembahasan anggaran 

dan kedua, penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih sebagai dasar 

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

 

 

Politik Anggaran dipengaruhi beberapa aspek, yaitu: Menurut Hyde (1992, 

dalam Eko 2008:9) anggaran harus dilihat pemahaman sebagai berikut: Politik 

yaitu, anggaran hendak mengalokasikan sumberdaya langka kepada 

masyarakat di antara kepentingan yang kompleks, kompetitif dan bahkan 

konfliktual. Ekonomi, anggaran menjadi instrumen utama untuk mengevaluasi 

distribusi pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi inflasi, 

mempromosikan lapangan pekerjaan maupun menjaga stabilitas ekonomi. 

Akuntansi, anggaran menjadi pedoman dan pagu bagi belanja pemerintah. 

Manajerial dan Administratif Publik, anggaran menjadi isntrumen untuk 

mengarahkan penyediaan pelayanan publik. 
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Selanjutnya, Menurut Anderson (1984), nilai-nilai yang mempengaruhi aktor 

dalam perumusan kebijakan yakni, sebagai berikut: Nilai politik, yaitu keputusan 

dibuat atas dasar kepentingan politik dari parpol atau kelompok kepentingan. 

Nilai Organisasi, dalam hal ini keputusan-keputusan dibuat atas nilai-nilai yang 

dianut organisasi. Nilai pribadi, yaitu sering kali keputusan dibuat atas dasar 

kepentingan pribadi pembuat keputusan. Nilai Kebijakan, dalam hal ini 

keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan, yang secara moral 

dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

Berdasarkan aspek sifat dan nilai yang mempengaruhi politik anggaran tersebut. 

Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui politik anggaran dalam sektor 

infrastruktur di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2015. Sehingga untuk 

mengetahui politik anggaran dalam kebijakan infrastruktur peneliti hanya 

melihat aspek yang mempengaruhi politik anggaran dalam kebijakan 

infrastruktur khususnya pada nilai politik dan sifat sebagai dokumen politik. 

Dengan demikian, pada penelitian ini alur pikir peneliti dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2. Kerangka Pikir Politik Anggaran Dalam Kebijakan 

Infrastruktur di Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politik Anggaran 
Sifat: 

 

Sifat: 

 Politik 

 

 

Nilai: 

 Politik 

 

Kebijakan Infrastruktur 

 Pembangunan Yang 

Tidak Merata 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian 

kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mendeskripsikan 

fenomena secara terperinci. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian 

ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian tentang politik anggaran dalam kebijakan infrastruktur di Kabupaten 

Tanggamus tahun 2015 ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang 

sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan 

pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek 

penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang alamiah. 

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

 

Lokasi dan waktu penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dipilih dengan 

pertimbangan bahwa lokasi dan waktu yang diambil membantu peneliti untuk 

memahami masalah penelitian.Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada 

penelitian ini, yakni pada bulan Mei 2016 hingga Juni 2016. 
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Terkait lokasi penelitian, lokasi yang diambil ditentukan dengan cara sengaja 

(purposive) dan mendasarkan pada masalah-masalah yang terjadi di lapangan 

terkait politik anggaran dalam kebijakan infrastruktur di Kabupaten 

Tanggamus tahun 2015. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah Kantor Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus dan Kantor DPRD Kabupaten 

Tanggamus 

 

 

C. Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitian dalam penelitian ini untuk mengetahui politik anggaran dalam 

kebijakan infrastruktur di Kabupaten Tanggamus tahun 2015, yang didasarkan 

pada aspek yang mempengaruhi politik anggaran, yaitu: nilai, dan sifat Aspek 

nilai meliputi: Nilai Politik yaitu proses formulasi kebijakan dipahami sebagai 

sebuah proses pengambilan keputusan yang sangat ditentukan oleh kepentingan 

politik dari parpol atau kelompok kepentingan. Selanjutnya, pada aspek sifat 

meliputi: Politik yaitu, anggaran hendak mengalokasikan sumberdaya langka 

kepada masyarakat di antara kepentingan yang kompleks, kompetitif dan 

bahkan konfliktual.  

 

 

D. Jenis Data 

 

 

Penelitian kualitatif memerlukan sumber data yang sesuai dengan penelitian. 

Sumber data merupakan natural setting dalam memberikan data dan informasi 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

Peneliti menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang 
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dalam hal ini sebagai informan sedangkan benda merupakan sumber data 

dalam bentuk dokumen seperti artikel, koran dan lain-lain. 

 

 

Menurut Sugiyono (2012:225) sumber data dikelompokkan menjadi dua, yakni 

sumber data primer dan sumber data sekunder.Sumber data primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Berdasarkan sumber data primer, maka klasifikasi sumber data primer tersebut, 

yaitu:  

 

Tabel 2. Data Primer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus 

No  Nama Jabatan 

1. Okta Rizal, S.E, M.M Sekretaris Dinas 

2. Meli Marlina, S.Kom, M.M Kepala Sub Bagian Keuangan 

Sumber: Diolah oleh penulis 

 

 

Tabel 3. Data Primer DPRD Kabupaten Tanggamus 

No  Nama Jabatan 

1. Heri Agusetiawan S.Sos Ketua DPRD  

2. Ir. Hajin M. Umar Anggota DPRD Bagian 

Anggaran  

Sumber: Diolah oleh penulis 

 

 

Selanjutnya, sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini, antara 

lain berupa Undang-undang tentang penyusunan APBD, artikel, jurnal, surat 

kabar dan referensi-referensi yang menjadi panduan penyusunan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus.  
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E. Teknik Penentuan Informan 

 

 

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman 

tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian 

walaupun hanya bersifat informal. 

 

 

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan informan 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti memilih informan 

berdasarkan tugas dan merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

 

Maka, guna memenuhi kebutuhan informasi pada penelitian ini, maka 

informan yang telah peneliti wawancara adalah sebagai berikut: 

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus 

2. Anggota DPRD Bagian Anggaran Kabupaten Tanggamus 

3. Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum 

4. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Tanggamus.  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan 

dokumentasi, sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Teknik wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan 

sistem Tanya-jawab antara peneliti dengan informan yang dianggap layak 

atau relevan dalam penelitian ini. Maksud dari mengadakan wawancara 

anatara lain: mengkonstruksikan orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan dan lain-lain. Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan untuk memporelah data dari informan terkait dengan fokus 

penelitian, sehingga sasaran yang diwawancarai adalah pihak-pihak yang 

terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data. 

 

 

Proses wawancara dilakukan dengan wawancara secara terstruktur, yaitu 

peneliti memberikan batasan pertanyaan terhadap informan dengan 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis, sehingga proses 

wawancara tidak menyimpang dari fokus penelitian. Selain itu, peneliti 

menggunakan wawancara semiterstruktur, artinya proses wawancara lebih 

terbuka dengan meminta pendapat atau gagasan narasumber terkait politik 

anggaran dalam kebijakan infrastruktur di Kabupaten Tanggamus tahun 

2015. 
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2. Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif 

yang sudah lama digunakan.Seperti yang dijelaskan oleh Moleong 

(1998:161) yaitu dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan bahkan meramalkan.Studi dokumentasi dilakukan 

untuk mendapatkan sumber-sumber data tertulis sebagai penguat data yang 

diperoleh dari informan.Melalui studi dokumentsi, peneliti mengumpulkan 

data melalui dokumen, gambar, sebagai pelengkap data tertulis yang 

diperoleh melalui wawancara. 

 

 

Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini: Peraturan 

perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pemebentukan Kabupaten 

Tanggamus, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

 

Sumber data penelitian juga berasal dari Koran dan media online yaitu 

Radar Lampung, Tribun Lampung, Lampung Post, Gerbang Sumatera 

News, Harian Fokus, Haluan Lampung.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merumuskan pedoman 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Pedoman Pengumpulan Data 

N

o. 

Indikator Sub Indikator Sumber Informasi 

Langsung 

(Wawancara) 

Tak Langsung 

(Dokumentasi) 

1. Nilai Nilai Politik 

(Keputusan dibuat 

oleh kepentingan 

parpol/kelompok 

kepentingan 

tertentu) 

Wawancara 

dengan Ketua 

DPRD 

Kabupaten 

Tanggamus, 

Anggota 

Dewan Bagian 

Anggaran 

Kabupaten 

Tanggamus, 

Sekertaris 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum 

Kabupaten 

Tanggamus, 

Kepala Sub 

Bagian 

Keuangan 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum 

Kabupaten 

Tanggamus. 

Surat kabar, arisp 

atau dokumen, 

Undang-undang 

yang berkaitan 

dengan 

penyusunan 

anggaran daerah.  

 

2. Sifat  Politik 

(Pengalokasian 

sumberdaya 

kepada 

masyarakat) 

Wawancara 

dengan Ketua 

DPRD 

Kabupaten 

Tanggamus, 

Anggota 

Dewan Bagian 

Anggaran 

Kabupaten 

Tanggamus, 

Sekertaris 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum 

Surat kabar, arisp 

atau dokumen, 

Undang-undang 

yang berkaitan 

dengan 

penyusunan 

anggaran daerah.  

. 
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Kabupaten 

Tanggamus, 

Kepala Sub 

Bagian 

Keuangan 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum 

Kabupaten 

Tanggamus. 

    Sumber: Diolah oleh penulis 

 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

 

Setelah mendapatkan sejumlah data dari lapangan, maka peneliti dituntut untuk 

melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan 

pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Editing data 

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang 

dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan 

lengkap. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak 

relevan harus disingkirkan. Hasil wawancara bersama birokrasi dilingkup 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus dan DPRD Kabupaten 

Tanggamus yang tidak relevan dengan data yang dinginkan peneliti harus 

dibuang. 

 

 

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data 

yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata 

dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. data 

yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan 
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data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya 

adalah peneliti memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data 

yang tidak sesuai. 

 

 

2. Interpretasi 

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian 

dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisa data yang 

diperoleh, tetapi data diinterprestasikan untuk kemudian mendapatkan 

kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari 

berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus 

penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan 

penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah 

memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data. 

 

 

H. Teknik Analisis Data  

 

 

Data harus bermakna jika ditafsirkan atau dianalisis pada konsteksnya, oleh 

karena itu data yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi perlu 

dianalisis secara akurat dan seksama. Moleong (2001:190) mengatakan 

bahwa abstraksi merupakan usaha untuk membuat rangkuman yang inti, 

proses dan pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah, memeriksa seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang 

penting. 
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Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur 

kegiatan, yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal 

yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk 

mempermudah pamahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil 

catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai 

masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. 

 

 

Peneliti mengumpulkan data mengenai politik anggaran dalam kebijakan 

infrastruktur di Kabupaten Tanggamus tahun 2015. Peneliti 

mewawancarai informan yaitu Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Tanggamus, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Tanggamus, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, 

Anggota Dewan Bagian AnggaranKabupaten Tanggamus, menggunakan 

pertanyaan yang sama untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa 

yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus 

penelitian. 

 

 

2. Display data 

Display data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan 

gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun 

secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan 

dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik 
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secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan 

disajikan dalam bentuk teks narasi-deskriptif. 

 

 

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk 

menggambar kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Catatan-catatan 

penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif 

untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan 

lanjutan peneliti pada display data ialah data yang didapat disajikan 

dalam bentuk table dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam bentuk yang padu. 

 

 

3. Verifikasi data 

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji 

keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas 

eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. 

Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan 

merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun 

secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. 

 

 

Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan 

penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses 

display data, melakukan peninjaun terhadap catatan-catatan lapangan 

yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, data yang ada dianalisis 



57 

 

dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan 

penelitian.  

 

 

I. Teknik Keabsahan Data 

 

 

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam 

menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data untuk keperluan pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap 

data tersebut. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam 

penelitian menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara 

dan dokumentasi. 

 

 

Menurut Moleong (2007:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk 

keperluan pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam 

dikembangkan oleh Denzim (Moleong, 2007:331) ada empat triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu:  

a. Triangulasi data peneliti menggunakan berbagai sumber seperti wawancara, 

Undang-undang, jurnal, artikel, dan surat kabar online. 

b. Triangulasi teori yakni peneliti menggunakan berbagai teori yang bertujuan 

untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. 

Pada penelitian ini beberapa teori yang digunakan akan terlihat dalam bab 

pembahasan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut. 
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c. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara dan 

dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara 

dengan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang terlibat 

dalam proses penyusunan dan pengalokasian anggaran.  
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IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

 

 

A. Kabupaten Tanggamus  

 

 

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Lampung. Perkembangan Kabupaten Tanggamus dimulai sejak 

penjajahan Belanda tahun 1889, dan mulai diresmikan pada tahun 

1997.Kabupaten Tanggamus memiliki 20 kecamatan dan 302 pekon/kelurahan. 

 

 

Secara geografis, Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 104º18’–105º12’ 

Bujur Timur dan antara 5º05’-5º56’ Lintang Selatan. Kabupaten Tanggamus 

memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten 

Lampung Tengah 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu 

4. Sebalah Barat berbatasan dengan kabupaten Lampung Barat 

 

 

Kabupeten Tanggamus memiliki luas wilayah daratan 2.855,46 Km² ditambah 

dengan luas wilayah laut seluas 1.799,50 Km². Topografi wilayah darat 

bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi, yang sebagian merupakan 
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daerah berbukit sampai bergunung, yakni sekitar 40% dari seluruh wilayah 

dengan ketinggian dari permukaan laut antara 0 sampai dengan 2.115 meter.  

 

 

Kabupaten Tanggamus memiliki visi dan misi, sebagai berikut: 

a. Visi 

Terwujudnya Masyarakat Tanggamus yang Sejahtera, Agamis, Mandiri, 

Unggul dan Berdaya Saing Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan. 

 

 

b. Misi 

 

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menanggulangi 

kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. 

2. Meningkatkan akses dan pemerataan kualitas pendidikan dan pelayanan 

kesehatan. 

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi 

terbarukan. 

4. Meningkatkan ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian, 

perternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan. 

5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

yang berbasis mitigasi bencana. 

6. Mengembangkan ekonomi kreatif, kebudayaan, pariwisata dan inovasi 

teknologi tepat guna. 
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B. Pemerintahan 

 

 

Pemerintahan Kabupaten Tanggamus terletak di Jalan Mayjen S. Parman, 

Komplek Pemda Tanggamus di Kecamatan Kotaagung Timur, dan dipimpin 

oleh Bupati yang membawahi Sekretaris Kabupaten, Bidang, Bagian, Dinas, 

Lembaga Teknis, Satuan Polisi Pamong, Kecamatan dan Kelurahan sesuai 

dengan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.  

 

 

Dalam rangka pelayanan publik di wilayah Kabupaten Tanggamus khususnya 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus terdapat 6.882 Pegawai Negeri 

Sipil, dengan Pelaksana 1.146, Fungsional 5.000 dan pemimpin dengan Eselon 

IV sebanyak 537 orang, Eselon III (167 orang), dan Eselon II (32 orang) tidak 

termasuk PNS vertikal dan honorer. Jumlah organisasi Sosial Kemasyarakatan 

yang terdaftar di Dinas Kesbangpol sebanyak 76 dengan organisasi Sosial 

Politik yang paling banyak yaitu 16 organisasi dan yayasan hanya ada dua.  

 

 

Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus berjumlah 45 orang. Anggota Fraksi 

terbanyak berasal dari PDIP 11 orang dan Fraksi Golongan Karya, PAN, 

Demokrat masing-masing berjumlah 5 orang, disusul kemudian anggota dari 

fraksi Gerindra yang berjumlah 4 orang, sedangkan anggota fraksi yang hanya 

dua orang adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,. Dari sisi Pendidikan 

umumnya anggota DPRD berpendidikan D-IV/S1 sebanyak 20 orang, SLTA 

10 orang dan S2 sebanyak 3 orang. 
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C. Penduduk 

 

 

Penduduk Kabupaten Tanggamus terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu masyarakat 

pribumi dan masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi adalah warga 

penduduk asli yang sudah lama menetap bahkan turun temurun mendiami 

wilayah Tanggamus. Sedangkan masyarakat pendatang adalah penduduk 

pendatang yang tinggal dan menetap di Tanggamus.  Penduduk pendatang 

terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu pendatang lokal/suku Lampung dari luar 

Tanggamus dan pendatang dari luar kabupaten (bukan asli suku Lampung) dan 

luar provinsi. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tanggamus setiap tahunnya 

cenderung mengalami peningkatan, sedangkan sebaran jumlah penduduk relatif 

tidak merata. 

 

Berdasarkan hasil olah penduduk tahun 2014, Penduduk Kabupaten 

Tanggamus mencapai 567.172 Jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 109,05 

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Tanggamus mencapai 199 

Jiwa/Km² dengan Kecamatan Gisting merupakan wilayah terpadat dengan 

tingkat kepadatan mencapai 1.179 jiwa/km², sedangkan wilayah kecamatan 

Limau merupakan wilayah yang paling kecil tingkat kepadatannya dengan 

angka kepadatan mencapai 73 jiwa/km². 

 

 

Masalah Kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi dan distribusi 

penduduk merupakan salah satu hal yang penting dalam arah pembangunan. 

Jumlah Penduduk yang besar bisa menjadi suatu modal yang bagus bagi 

pembangunan tapi bisa pula menjadi beban apabila kualitasnya rendah, disisi 
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lain kelompok usia penduduk yang besar ditengah (kelompok penduduk usia 

produktif) seharusnya dapat lebih meningkatkan dan mempercepat 

pembangunan.  

 

 

D. Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangggamus 

 

 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan APBD Kabupaten 

Tanggamus didasarkan pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan 

Plafon Anggaran (PPA) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah 

Daerah dan DPRD.  

 

 

Kebijakan Umum APBD (KUA) dimaksudkan sebagai pijakan dan dasar bagi 

Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menyepakati PPA yang 

selanjutnya menjadi bahan utama penyusunan RAPBD, oleh karena itu KUA 

tersebut juga memberikan landasan dan pedoman bagi setiap Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada tahun datang dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.  

 

 

Rencana program dan kegiatan beserta anggarannya dimaksud dituangkan 

dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD) serta rencana pelaksanaannya sesuai tugas pokok dan fungsinya 

masing-masing. 
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Sumber-sumber pendapatan yang dapat direalisasikan oleh Pemerintah 

Kabupaten Tanggamus berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan sumber lain-

lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah merupakan penerimaan uang 

melalui kas rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar 

sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu 

dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus terdiri 

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain - lain PAD. 

 

 

Belanja Daerah 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.  

 

 

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan 

daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan 

urusan pilihan.Belanja dalam rangka pelaksanaan urusan wajib digunakan 

untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang 

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, 

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem 

jaminan sosial. 
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Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau 

untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit manakala anggaran belanja 

lebih besar daripada anggaran pendapatan dan sebaliknya akan terjadi anggaran 

surplus manakala anggaran pendapatan lebih besar dari anggaran belanjanya. 

 

 

E. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus 

 

 

Organisasi dan Kelembagaan Kabupaten Tanggamus berada dibawah 

Sekretariat Daerah cq Asisten III Bidang Administrasi cq Bagian Organisasi. 

Dasar hukum tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tanggamus adalah Perda No.05 tahun 2008. Sekretariat Daerah 

merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang 

Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati. 

 

Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban membantu 

Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dan lembaga 

teknis daerah. Sekretariat Daerah juga menyelenggarakan fungsi sebagai 

penyusun kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga 

teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pembina administrasi 

dan aparatur pemerintahan kabupaten dan pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dasar hukum tentang 

pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus adalah Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2008, untuk urusan ke Cipta Karyaan Kabupaten 

Tanggamus dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 
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Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus terdiri dari : 

a. Sekretaris Daerah 

b. Asisten I Bidang Pemerintahan 

c. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

d. Asisten III Bidang Administrasi 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

 

F. Badan Anggaran Kabupaten Tanggamus 

 

 

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan 

dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan 

Anggaran terdiri dari pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap komisi dan 

utusan fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota. Badan Anggaran 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Memberikan Saran dan  pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD 

kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan RAPBD selambat-

lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya APBD; 

2. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam 

mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum 

ditetapkan dalam rapat paripurna; 

3. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan 

APBD, RAPBD, perubahan dan perhitungan APBD yang telah 

disampaikan oleh Kepala Daerah; 

4. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan 

anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD; 
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5. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap 

penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD 

 

 

G. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus 

 

 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus adalah unsur pelaksana tugas 

Bupati yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintah Kabupaten di bidang PU berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan.   

 

Untuk menunjang tugas tersebut susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum 

terdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretarias 

c. Bidang Bina Program dan Tata Ruang:  

d. Bidang Bina Marga 

e. Bidang Cipta Karya 

f. Bidang Pengairan 

g. Umit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2005 Tentang 

Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus. Dinas Pekerjaan 

Umum mempunyai fungsi, sebagai berikut:  

1. Perumusan kebijakan teknis pengaturan, perencanaan dan penetapan 

standar/pedoman bidang pekerjaan umum;  

2. Perumusan kebijakan teknis bina program;  

3. Perumusan kebijakan teknis bina marga;  

4. Perumusan kebijakan teknis cipta karya;  

5. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;  

6. Melaksanakan tugas ketatausahaan;  

7. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum;  

8. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya. 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan  

 

 

Politik anggaran dalam kebijakan infrastruktur di Kabupaten Tanggamus 

pada tahun 2015 tidak terlepas dari adanya kepentingan politik (political 

interest) dari pihak-pihak terkait yaitu eksekutif dan legislatif. Hal ini 

terlihat pada proses Agenda Setting dalam perumusan kebijakan anggaran 

infrastruktur dan penentuan alokasi anggaran di Tanggamus melibatkan 

multi aktor yaitu DPRD dan eksekutif tidak dapat dilepaskan dari 

kepentingan politiknya masing-masing.  

 

 

DPRD yang memiliki fungsi budgeting memiliki keleluasaan dalam hal 

pengalokasian anggaran infrastrukur. Intervensi hak budgeting DPRD 

terlalu kuat dimana anggota legislatif sering mengusulkan anggaran-

anggaran untuk kegiatan yang ada kesan bahwa anggaran diartikan dengan 

kinerja sehingga legislatif akan berusaha semaksimal mungkin, agar 

daerahnya bisa mendapatkan alokasi anggaran fisik, sehingga cenderung 

melakukan intervensi dan perubahan dalam anggaran kegiatan 

infrastruktur.  
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Eksekutif khususnya Kepala Daerah selalu mengalokasikan anggaran 

dalam APBD untuk merealisasikan program-programnya. Keputusan 

politik yang dimiliki Bupati Tanggamus selaku Kepala Daerah 

mempengaruhi proses pengalokasian anggaran. Program yang menjadi 

prioritas tentunya akan diutamakan dalam penganggaran dibandingkan 

dengan program lainnya. Salah satu program yang menjadi prioritas adalah 

pada sektor infrastuktur jalan sesuai pada visi misi Bupati  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian proses penganggaran terdapat bargaining dan 

joint venture antara eksekutif dan legislatif secara bersama-sama 

mempertahankan kepentingannya dalam alokasi anggaran. Hal tersebut 

dilakukan sebagai sarana pemenuhan janji terhadap kosntituennya 

sehingga mengakibatkan pengalokasian anggaran dan pembangunan 

infrastruktur di Kabupaten Tanggamus belum merata.  

 

 

B. Saran  

 

 

1. Perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam proses perencanaan partisipasif 

sedemikian rupa sehingga aspirasi-aspirasi politik diyakini benar-benar 

terserap dalam dokumen perencanaan. Sehingga APBD dapat lebih 

terfokus pada besaran dana yang seharusnya dialokasikan dan tidak 

lagi terbebani dengan transaksi-transaksi politik.  

2. Proses politik dalam penyusunan APBD jangan hanya menjadi arena 

interaksi antara DPRD dan pemerintah daerah, namun juga sebagai 
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arena publik dimana ada transparansi dan akses bagi masyarakat untuk 

memperoleh infromasi, berpartisipasi, dan mengkritisi proses tersebut. 

3. Pengalokasian anggaran akan menjadi lebih bermakna jika ada inovasi 

yang berorientasi pada kepentingan masyarakat berlandaskan pada 

azas keadilan, kepatutan dan distribusi anggaran untuk pemerataan 

pembangunan.  

4. Eksekutif dan Legislatif yang merupakan wakil rakyat seharusnya bisa 

lebih berlaku adil dengan masyarakat guna menciptakan suatu daerah 

yang baik. 
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