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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah 

Dalam percakapan sehari-hari penggunaan istilah “pemerintah” dan 

“pemeritahan”, sering dicampuradukkan. Sekan-akan keduanya mempunyai arti 

yang sama, padahal keduanya mempunyai arti berbeda. Secara etimologis, 

menurut Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang
1
 mendifiniskan 

pemerintah sebgai berikut: 

“Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan 

sesuatu, sehingga dapatlah dikatakan bahwa: 

1. Pemerintah adalah kekuasaan tertinggi untuk memerintah dalam suatu negara. 

Pemerintah adalah  nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai contoh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

2. Pemerintahan dilihat dari segi bahasa berasal dari kata pemerintah,  

merupakan subyek yang mendapat akhiran an. Artinya pemerintah sebagai 

subyek melakukan tugas/kegiatan. Sedangkan cara melakukan tugas/kegiatan 

itu disebut pemrintahan. Atau dengan kata lain pemerintahan disebut juga 

perbuatan memerintah.  Sedangkan tambahan akhiran an dapat juga diartikan 

sebagai bentuk jamak atau dapat diartikan lebih dari satu pemerintahan. 

Selanjutnya dalam kepustakaaan Inggris dijumpai perkataan “government” 

                                                           
1
 Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan, Sinar 

Grafika, Jakarta, 1995.  
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yang acapkalai diartikan baik sebagai “pemerintah” maupun “pemerintahan”. 

Pengertian Pemerintahan yang lebih lengkap  dikemukakan oleh Mariun
2
:  

“Istilah pemrintahan menunjuk kpada tugas pekerjaan atau fungsi. Sedangkan 

istilah pemerintah menunjuk kepada badan, organ, atau alat perlengkapan 

yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan. Dapat dikatakan kalau 

pemerintahan menunjuk kepada obyek, sedangkan istilah pemerintah 

menunjuk kepada subyek. 

Pemerintahan Daerah memiliki tugas untuk mengurus segala urusan rumah 

tangga di daerah masing-masing demi tujuan meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pembangunan daerah demi mensejahterakan masyarakat. 

Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) mengamanatkan: 

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah da n DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945.”  

Selain itu, pada Pasal 18 ayat (5)  juga mengamantkan bahwa,” pemerintahan 

daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan 

pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur 

kewengan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-

undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 

                                                           
2
 Mariun, Asas-Asas Ilmu Pemerintahan,  UGM Press, Yogyakarta, 1969 hal.6 
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Pemerintahan Daerah memilki hubungan dengan pemerintah pusat  dan 

dengan pemrintahan daerah lainnya dalam menyelenggrakan urusan 

pemerintahan, yang meliputi wewenang, keuangan, pelayan umum, 

pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan 

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan seumber 

daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan tersebut diats 

menimbulkan hubungan administrasi dan kewajiban antar susunan 

pemerintahan. 

Pelaksanaan Pemerintah Daerah yang seharusnya di dalam prakteknya sesuai 

dengan asas legalitas. Pemerintah Daerah harus bertindak sesuai dengan 

kewenangan yang berlaku. Pemerintah daerah tidak boleh bertindak dengan 

menyalahgunakan wewenang dengan melampaui wewenang atau tanpa 

wewenang, sehingga dengan demikian dapat mewujudkan Negara Sejahtera 

(welfare state). 

 

B. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sisitem 

Pemerintahan Indonesia 

1. Kedudukan DPRD dalam Sistem Pemerintahan Indonesia 

Perubahan penting yang terjadi pada amandemen UUD 1945 antara lain 

adalah digantinya paradigma pemencaran kekuasaan pemerintahan secara 

horizontal, yang semula menggunakan paradigma pembagian kekuasaan 

(distribution of power) menjadi paradigma kekuasaan (separation of power 
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atau division of power), mengikuti model Trias Politica-nya Montesqiue, 

meskipun tidak sepenuhnya.
3
 

Pada UUD 1945 yang asli, Presiden merupakan satu-satunya mandataris 

MPR, sehingga kekuasaan bertumpuk pada satu tangan. Kalimat dalam 

Penjeasan Butir IV UUD 1945 (Asli) yang berbunyi : “Dalam menjalankan 

pemerintahkan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan 

Presiden. Adanya pemusatan kekuasaan dan tanggung jawab di tangan 

presiden akan mendorong presiden menjadi otoriter. Begitu juga penjelasan 

bahwa “Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas”, menunjukkan sangat 

luasnya kekuasaan presiden, baik sebagai kepala pemerintahan maupun 

sebagai kepala Negara. 

Sejarah pemerintahan telah memberikan bukti yang nyata pada masa 

pemerintahan masa Soekarno maupun Soeharto, yakni mengenai luasnya 

kekuasaan presiden yang kemudian pada akhirnya menunjukkan anomaly-

anomali yang membawa kesengsaraan bagi rakyat karena menderita 

kemiskinan maupun konflik antar anak bangsa. Sebagai satu-satunya 

mandataris MPR, presiden melakukan intervensi kekuasaan pada cabang-

cabang pemerintahan lainnya seperti cabang legislatif (DPR), yudikatif 

(Mahkamah Agung) maupun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Intervensi 

tersebut diperkuat oleh pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang asli.  

Pada pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (Asli) dikemukakan bahwa : “Presiden 

memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR”. 

                                                           
3
 Op.Cit, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Hlm 60. 
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Padahal kekuasaan membentuk undang-undang adalah kekuasaan legislatif 

yang seharusnya menjadi kekuasaan DPR. Sejarah pemerintahan kemudian 

membrikan bukti bahwa pada masa itu hamper semua undang-undang datang 

dari pihak pemerintah. DPR sebagai penyelenggara fungsi legislasi hanya 

lebih banyak berposisi sebagai pembahas terhadap rancangan undang-undang 

yang datang dari Pemerintah. Terlebih pada waktu itu ada hegemoni satu 

partai (yakni Golkar) sehingga sebagian besar anggota DPR tidak berani 

bersuara vokal, khawatir direcall oleh partainya. 

Dikaitkan dengan sistem pemerintahan, perubahan paradigma pemerintahan 

dari paradigma pembagian kekuasaan ke paradigma pemisahan kekuasaan 

menimbulkan berbagai konsekuensi logis. Pertama, yakni penguatan peran 

DPR sebagai lembaga legislatif. Hal ini terlihat pada Pasal 20 ayat (1) UUD 

1945 (Amandemen) yang berbunyi : “Dewan Perwakilan Rakyat memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang”. Implementasinya kemudian dapat 

dilihat dari banyaknya inisiatif DPR dalam pembuatan undang-undang. 

Rencana kerja DPR dalam pembuatan undang-undang tertuangdalam 

Program Legislasi Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari inisiatif 

DPR, rakyat diberi kebebasan yang luas untuk berpatisipasi dalam 

pelaksanaan kebijakan publik, tetapi tidak pernah terlibat dalam perumusan 

maupun evaluasi kebijakan publik. 

2. Kedudukan DPRD Dalam Sistem Pemerintah Daerah 

Dalam UUD 1945 diamanatkan bahwa NKRI adalah Negara yang 

berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip 
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kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka 

dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan 

rakyat daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi; menjamin 

keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; 

serta mengembangkan mekanisme check and balances antara DPRD dan 

Pemerintah Daerah; serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja 

anggota DPRD demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat, 

dilakukan pemilihan wakil rakyat melalui proses pemilihan umum yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 

lima tahun sekali. 

3. DPRD Sebagai Salah Satu Unsur Penyelenggara Pemerintahan 

Daerah 

Sebagian besar undang-undang mengenai pemerintahan daerah di Indonesia 

seperti UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 

Tahun 1974 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan DPRD sebagai 

salah satu komponen penyelenggara pemerintahan daerah. Penempatan 

kedudukan DPRD seperti itu berangkat dari pemikiran bahwa apa yang 

diselenggarakan di daerah dalam rangka otonomi merupakan derivasi atau 

turunan urusan pemerintahan bidang eksekutif yang dipancarkan oleh 
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presiden. Dengan demikian, apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah dan 

DPRD merupakan ranah eksekutif. Cabang-cabang pemerintahan lainnya 

seperti legislatif dan yudikatif tidak pernah memancarkan kekuasaannya 

untuk didesentralisasikan kepada otonomi daerah. 

Kerancuan kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah dan sistem 

pemerintahan negara timbul karena tiga hal. Pertama, nama yang digunakan 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sehingga berkonotasi 

seperti DPR-nya daerah otonom, sehingga pengaturannya disamakan dengan 

DPR. Hal tersebut terlihat dari pengaturan mengenai susunan, kedudukan, 

tugas dan wewenang DPRD selalu menjadi satu dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas dan wewenang DRP. Kedua, 

proses pengisian anggota DPRD yang dilakukan melalui pemilihan umum 

bersama-sama dengan pemilihan anggota DPR, sehingga para anggota DPRD 

merasa seperti anggota DPR di tingkat daerah.  

Hal tersebut secara tegas diatur pada Pasal 23E ayat (2) UUD 1945 yang 

menyebutkan bahwa : Pemilihan Umum adalah pemilihan untuk memilih 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Ketiga, fungsi-fungsi 

yang dijalankan DPRD sama dengan fungsi-fungsi yang dijalankan DPR 

hanya berbeda cakupannya saja, sehingga memperkuat anggapan bahwa 

DPRD adalah DPR-nya daerah otonom. 

Produk yang dihasilkan DPRD bersama-sama Kepala Daerah bukanlah 

undang-undang (law), melainkan peraturan daerah (local regulation). 
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Peraturan daerah tersebut apabila bertentangan dengan perundang-undangan 

yag lebih tinggi tingkatannya atau bertentangan dengan kepentingan umum 

dibatalkan oleh Presiden, bukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini semakin 

mempertegas bahwa  apa yang dikerjakan oleh Pemerintahan Daerah 

merupakan derivasi dari kekuasaan eksekutif  di tingkat nasional. 

 

4. DPRD Sebagai Badan Legislatif Daerah 

Berdasarkan Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004, 
4
Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Selnjutnya pada Pasal 41 disebutkan lembaga ini juga mempunyai fungsi 

legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

1. Fungsi Legislasi 

Secara umum yang dimaksudkan dengan fungsi legislasi adalah fungsi 

untuk membuat peraturan daerah. Hal ini ditegaskan pada Pasal 42, UU 

No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa : 

a. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah 

yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan 

bersama. 

b. DPRD membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang 

APBD bersama dengan Kepala Daerah. 

                                                           
4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

Laksana,  Yogyakarta, 2012. 



26 
 

 
 

Melalui fungsi legislasi ini sesungguhnya menempatkan DPRD pada posisi yang 

sangat strategis dan terhormat, karena DPRD ikut menentukan keberlangsungan 

dan masa depan daerah. Hal ini juga harus dimaknai sebagai amanah untuk 

memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
5
 

Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan 

para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana 

pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi ini dapat 

mempengaruhi karakter dan profil daerah melalui peraturan daerah sebagai 

produknya. Disamping itu, sebagai produk hokum daerah, maka peraturan daerah 

merupakan komitmen bersama para pihak pemangku kepentingan daerah yang 

mempunyai kekuatan paksa. 

Dengan demikian fungsi legislasi mempunyai arti yang sangat penting untuk 

menciptakan keadaan masyarakat yang diinginkan (sebagai social engineering) 

maupun sebagai pencipta keadilan sosial bagi masyarakat. Mengingat arti penting 

dari fungsi legislasi bagi penyelenggaraan desentralisasi, maka perlu penjabaran 

secara lebih rinci mengenai peranan legislasi yang produknya berbentuk peraturan 

daerah (Perda).  Peranan tersebut meliputi :  

1) Perda menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah. 

2) Perda sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah 

3) Perda sebagai kontrak sosial di daerah 

4) Perda sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan 

susunan organisasi perangkat daerah. 

                                                           
5
  Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, FOKUSMEDIA, Bandung, 2009, Hlm, 58. 
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Sebagai kebijakan pubilik tertinggi di daerah, Perda harus menjadi acuan seluruh 

kebijakan publik yang di buat termasuk didalamnya sebagai acuan daerah dalam 

menyususn program pembangunan daerah. Contoh kongkritnya adalah Perda 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana 

Pembangunan jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Strategis Daerah 

(Renstrada).
6
 

Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI tahun 1998 serta undang-undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari KKN, maka ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang baik 

(good governance). Dalam penerapan asas tersebut untuk penyelenggaraan 

Pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN, maka asas asas tersebut 

juga merupakan acuan dalam penyusunan Perda sebagai peraturan 

pelaksanaannya di daerah.  

Berdasarkan skala prioritas pembuatan peraturan daerah dibuat table untuk 

mengetahui apakah substansi suatu peraturan daerah sudah ada ternyata tidak 

dibutuhkan lagi sehingga perlu dicabut, masih diperlukan dengan mengadakan 

beberapa perubahan, atau perlu dibentuk peraturan daerah yang baru. Bentuk 

tabulasi ini disamakan dengan tabulasi penetapan program legislasi daerah yang 

berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peran ini dapat dimainkan 

oleh Panitia Legislasi (Panleg) sebagai alat kelengkapan DPRD lainnya. 

                                                           
6
 Ibid, 59. 
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Meskipun sudah disusun Prolegda, dalam perjalanan waktu dapat saja disisipkan 

rancangan perda lainnya di luar yang telah tertuang dalam Prolegda. 

Pertimbangannya yaitu : 

a) Adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

presiden) yang memerintahkan untuk membuat perda sebagai tindak 

lanjut dari peraturan perundangan diatasnya. 

b) Adanya kebutuhan yang sangat mendesak kerana adanya perubahan 

situasi dan kondisi di luar perkiraan pada saat menyusun Prolegda. 

Tambahan pembuatan rancangan perda diluar skema yang telah 

ditetapkan dalam Prolegda disepakati bersama antara kepala daerah dan 

DPRD, sehingga tidak menimbulkan konflik dikemudian hari. 

 

2. Fungsi Anggaran 

Makna anggaran dapat dilihat melalui tiga pendekatan. Pertama, secara 

etimologis anggaran berasal dari bahasa Belanda  begrooting artinya 

mengirakan, dan bahasa inggris budget yang dalam bahasa Perancis 

boungette artinya pinggang yang terbuat dari kulit binatang yang 

digunakan untuk menyimpan surat-si\urat anggaran oleh Menteri 

Keuangan. Dalam bahasa Indonesia anggaran berasal dari kata anggar 

yang artinya kira-kira atau perkiraan.  

Kedua, dalam arti dinamis yang dimaksud anggaran adalah (1) rencana 

keuangan yang menerjemahkan penggunaan sumber-sumber yang 
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tersedia untuk memenuhi aspirasi masyarakat menuju penciptaan 

kehidupan rakyat yang lebih baik di masa yang akan dating, (2) Rencana 

keuangan Pemda untuk membangun perikehidupan masyarakat yang 

tentunya semakin berkembang dan dinamis yang tercermin dalam 

kegiatan, untuk mendorong rakyat dalam memenuhi 

kewajibannyasebagai warga Negara. (3) Proses penentuan jumlah alokasi 

sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam 

bentuk satuan uang. (4) Sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran 

Daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja, disebut 

anggaran kerja. Kinerja harus mencerminkan efektivitas dan efisiensi 

pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik.
7
 

 

a. Prinsip-prinsip Anggaran 

Menurut pandangan World Bank (1998),
8
 prinsip pokok dalam 

anggaran dan manajemen keuangan daerah yaitu sebagai berikut : 

1. Komprehensif dan disiplin 

2. Fleksibel 

3. Terprediksi 

4. Kejujuran 

5. Informasi 

6. Transparansi dan akuntabilitas 

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah  yaitu : 

                                                           
7
 Ibid, 106 

8
 Ibid, 106 
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a) Transparansi 

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui 

proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan 

masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. 

b) Akuntabilitas 

Prinsip pertanggungjawabab publik yang berarti proses 

penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan 

pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan  dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat. 

c) Value of money, prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan 

tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. 

Ekonomi,  berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber 

daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang paling 

murah. Effisiensi, penggunaan dana masyarakat (public money)  

harus dapat menghasilkan output maksimal (berdayaguna). 

Effektif, penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau 

tujuan kepentingan public. 

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa prinsip-prinsip anggaran 

adalah : 

(a) Semua penerimaan (uang, barang, dan atau jasa) dianggarkan dalam 

APBD 
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(b) Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan dalam 

bruto 

(c) Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai 

serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(d) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian 

tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus diperkuat 

dengan dasar hukum yang melandasinya. 

b. Kepentingan dan Fungsi Anggaran 

Fungsi penganggaran mempunyai peranan sangat penting dalam 

mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing. 

Anggaran pada ringkat daerah (APBD) mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan anggaran pada tingkat nasional (APBN), yaitu 

sebagai alat untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal secara 

vertikal. Selain itu juga mengatasi persoalan ketinpangan fiskal 

horizontal (membandingkan antara kebutuhan fiskal dengan 

kemampuan fiskal untuk menentukan atau menghitung celah fiskal. 

Selain itu juga untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari 

menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik dan pelayanan 

sipil ke daerah-daerah lainnya. 

Anggaran sektor publik menjadi penting dengan alasan : 

a. Untuk mengarahkan pembangunan social ekonomi, menjamin 

kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 
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b. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan 

terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas. 

c. Untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab 

terhadap rakyat. 

d. Anggaran publik mempunyai beberapa fungsi utama  yang harus 

dipenuhi. 

Fungsi utama anggaran sektor publik menurut Mardiasmo
9
 adalah : 

a) Sebagai alat perencana (planning tool) digunakan untuk : 

- Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan 

visi dan misi yang ditetapkan. 

- Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai 

tujuan serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan. 

- Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang 

telah disusun. 

b) Sebagai alat pengendalian (control tool). 

Anggaran sebagai instrument pengendalian diigunakan untuk 

menghindari adanya salah sasaran anggaran. 

c) Sebagai alat politik (political tool) 

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas program/kegiatan 

san kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan program prioritas 

tersebut. 

d) Sebagai alat kebijakan Fiskal (fiscal tool) 

                                                           
9
 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Ofset, Yogyakarta, 2002. 
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Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk 

menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

e) Sebagai alat koordinasi dan komunikasi (coordination and 

communication tool) 

Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi 

terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

f) Sebagai alat penilaian kerja (performance tool) 

Kinerja pemerintah daerah dinilai berdasarkan berapa yang berhasil 

dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

g) Sebagai alat motivasi (motivation tool) 

Target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat 

dipenuhi namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah 

untuk dicapai. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa 

APBD mempunyai fungsi : 

a) Otoritasi, dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pda 

tahun yang bersangkutan. 

b) Perencanaan, pedoman bagi menajemen dalam merencanakan 

kegiatan pada tahun yang bersangkutan 

c) Pengawasan, pedoman penilaian kegiatan penyelenggaraan 

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 
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d) Alokasi, menciptakan lapangan kerja (mengurangi pengangguran 

dan pemborosan SD) serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perekonomian. 

e) Distribusi,  kebijakan harus memperhatikan keadilan dan keutuhan 

f) Stabilisasi, alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan 

fundamental perekonomian daerah. 

3. Fungsi Pengawasan 

Konsep dasar pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang arti 

penting   pengawasan, syarat pengawasan yang efektif, ruang lingkup dan 

proses pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen 

yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan, untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan 

dapat tersapai secara efektif dan efisien. 

Menurut Stoner dan Freeman, “controlling is the process of assuring that 

actual activies conform to planed activities”. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa pengawasan nerupakan proses untuk menjamin suatu 

kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Sedangkan Koontz (1994 : 578) 

berpendapat bahwa : controlling is measurement and correction of 

performance in order to make sure that enterprisen objectives and the 

plans deviced to attain them are being accomplished (pengawasan adalah 

untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna 
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untuk meyakinkan organisasi secara objectif dan merencanakan suatu cara 

dalam mencapai tujuan organisasi).
10

 

Selanjutnya secara sederhana disebutkan bahwa pengawasan adalah 

kegiatan  yang dilaksankan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai 

dengan lancer tanpa ada penyimpangan atau segala usaha dan kegiatan 

untuk mengetahui dan menilai kenyatan yang sebenarnya mengenai 

pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya 

atau tidak. 

Pengawasan oleh DPRD untuk mengawasi produk hokum disebutkan di 

dalam pasal 18 UU Nomor 22 Tahun 1999 tanpa dirinci lebih lanjut 

tentang batas kewenangan serta cara pengawasan. Demikian juga di 

dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Pertanyan kritis dalam bagian ini 

adalah: apakah DPRD memiliki kewenangan untuk membatalkan sebuah 

Peraturan Kepala Daerah ketika Peraturan Kepala Daerah tersebut tidak 

sejalan dengan Peraturan Daerah? Ternyata tidak ada satu peraturan 

perundangan yang menyatakan bahwa DPRD memiliki kewenangan 

untuk hal tersebut.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPRD terhadap produk 

hukum dan kebijakan tidak disertai dengan kekuasaan penegakan 

(enforcement), misalnya melakukan pembatalan.  

Selain itu pengawasan DPRD dapat dilakukan dengan cara melakukan 

dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan 

                                                           
10

 Ibid, 143 
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pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata 

tertib DPRD.  

Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPRD dalam 

melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat Negara, pejabat 

pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang 

suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Daerah, pemerintahan, 

pembangunan. Pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau warga 

masyarakat yang menolak permintaan untuk memberikan keterangan 

dapat dipanggil secara paksa, karena merendahkan martabat dan 

kehormatan DPRD.  

Meskipun DPRD tidak memiliki  kekuatan yang cukup untuk 

memberikan sanksi kepada eksekutif, setidaknya DPRD memiliki 

kekuasaan yang cukup kuat untuk keterangan dengan pihak-pihak yang 

sekiranya dapat memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi 

pengawasan DPRD terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. 

Fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku dilakukan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya tidak bertentangan dengan ketetapan yang telah menjadi 

kesepakatan bersama. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 136 UU No 32 

Tahun 2004 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : Peraturan Daerah 

sitetapkan oleh Kepala daerah setelah dapat peretujuan bersama DPRD. 

Kemudian dalam ayat (3) dan (4) Pasal 136 UU 32 Tahun 2004 dijelaskan 
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bahwa ; (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi dengan memperhatikan cirri khas masing-masing daerah. (4) Perda 

sebagaimana diamksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan 

kepentingan umum dan /atau peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 

Fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan ini, 

baik yang berasal dari inisiatif pemerintah Daerah maupun DPRD sendiri, 

yang berfungsi mengarahkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai materinya 

dengan muatan Perda yang sesuai dengan ciri khas masing-masing 

daerah. Menurut Pasal 137 UU 32 tahun 2004 disebutkan bahwa : Perda 

dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang meliputi : 

a. Kejelasan tujuan 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan 

d. Dapat dilaksanakan 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

f. Kejelasan rumusan 

g. Keterbukaan 

Selanjutnya Pasal 138 UU 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa : 

(1) Materi umum muatan Perda mengangung asas : 
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a. Pengayoman 

b. Kemanusiaan 

c. Kebangsaan 

d. Kekeluargaan 

e. Kenusantaraan 

f. Bhineka tunggal ika 

g. Keadilan 

h. Kesamaan, kedudukan dalam hokum dan pemerintah 

i. Ketertiban dan kepastian hukun dan/atau 

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan. 

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat 

memuat asas lain sesuai dengan substansi Perda yang 

bersangkutan. 

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan 

dalam penyusuan Perda perlu dipahami oleh DPRD, sehingga peraturan 

yang akan ditetapkan bersama, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Hal ini bagi DPRD sebagai pengawasan 

awal terhadap penyusunan Perda. 

Selanjutnya dalan proses penyusunan Perda, masyarakat berhak 

memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan 

atau pembahasan Raperda. Dengan rambu-rambu tersebut diharapkan 

DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai alat ukur yang jelas dalam 

penyusunan dan penetapan satu Raperda. Adapun satu Raperda dapat 
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berasal dari inisiatif DPRD dan Kepala Daerah (Gubernur, 

Bupati/Walikota). Apabila dalam satu masa siding, DPRD dan Kepala 

Daerah menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama maka yang 

dibahas adalah Raperda yang disampaikan DPRD, sedangkan Raperda 

yang disampaikan Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk 

dipersandingkan. 

Adapun proses dan tingkat-tingkat pembahasan Raperda yang berasal 

dari Kepala Daerah atau usul inisiatif DPRD disampaikan Pimpinan 

DORD kepada Anggota DPRD. Selanjutnya, tahapan atau tingkat 

pembahasan satu Raperda biasanya dilakukan dalam empat tingkat, yaitu 

tingkat I, II, III dan IV, kecuali apabila panitia musyawarah menentukan 

lain. Sebelum memasuki poembahasan tingkat I, II, III dan IV, diberi 

waktu bagi fraksi-fraksi untuk membahas Raperda serta sekaligus 

menyiapkan pendapat Fraksi atas Raperda tersebut. 

Apabila dipandang perlu, panitia Musyawarah DPRD dapat menentukan 

bahwa pembicaraan atau pembahasan tingkat II dilakukan dalam rapat 

Gabungan Komisi atau dalam Rapat panitia Khusus (Pansus). Secara 

rinci pembahasan Raperda (diluar APBD) dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1) Pembicaraan tingkat I meliputi : Penjelasan Kepala Daerah dalam 

Rapat Paripurna DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang 

berasal dari Kepala Daerah. Dalam rapat Kepala DFaerah 

menjelaskan argumentasi mengapa pengajuan Raperda diperlukan 
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serta member elaborasi dari garis-garis besar isi Raperda yang 

bersangkutan. Penejlasan dalam Rapat Paripurna dilakukan oleh 

Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus 

terhadap Raperda dan atau Perubahan Perda atas usul DPRD; 

2) Pembiacaraan tingkat II berupa penyampaian Pemandangan Umum 

dalam Rapat ParipurnaDPRD yang disampaikan oleh Anggota Fraksi 

mewakili fraksinya. Anggota fraksi atau juru bicara fraksi 

membawakan suara atau sikap lfraksinya terhadap Raperda yang 

berasal dari Kepala Daerah. Selanjutnya, Kepala Daerah member 

tanggapan atas pendapat fraksi-fraksi pada Sidang Paripurna DPRD 

berikutnya. Jawaban atau tanggapan Kepala Daerah biasanya dalam 

bentuk tertulis dan setelah selesai dibacakan, diberikan kepada 

Pimpinan Sidang untuk diteruskan kepada semua anggota DPRD 

untuk dipelajari. Dalam hal Raperda atas inisiatif DPRD, maka 

Kepala Daerah memberikan tanggapan terhadap Raperda,  yang 

kemudian fraksi-frajsi member jawaban terhadap pendapat Kepada 

Daerah. 

3) Pembicaraan tingkat III pada prakteknya merupakan inti pembahasan 

intensif atas satu Raperda, dalam tingkat III pembahasan dapat 

berupa Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi,  Rapat Pansus, 

Rapat Tim Perumus yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala 

Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Setelah pembahasan tingkat III 

Raperda selesaii yang ditutup dengan hasil Tim Perumus, maka Tim 
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Pembahas Peraturan Daerah (Komisis, Gabungan Komisi, atau 

Pansus) menyerahkan atau melaporkan hasil Tim Perumus kepada 

Rapat Gabungan Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi dan 

Komisi. Apabila Rapat Gabungan menerima hasil Tim Perumus 

untuk diteruskan ke pembicaraan tingkat IV, maka hal itu 

diberitahukan kepada Kepala Daerah untuk menghadiri pembicaraan 

tingkat IV yang mengambil keputusan terhadap Raperda. 

4) Dalam pembicaraan tingkat IV yang dilakukan dalam Rapat 

Paripurna DPRD, acara rapat terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pokok 

sebelum rapat mengambil keputusan, yaitu : 

a) Laporan hasil pembahasan tingkat III 

b) Penyampaian pendapat akhir/kata akhir fraksi-fraksi 

c) Pengambila keputusan 

Selanjutnya Raperda yang telah memperoleh persetujuan atau penolakan 

dari DPRD dalam rapat Paripurna dituangkan dalam Keputusan DPRD. 

Sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU 31 Tahun 2004, bahwa 

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan 

Gubernur atau Bupati/Walikota  disampaikan oleh Pimpinan DPRD 

kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai 

Peraturan Daerah. Uraian lebih mendalam mengenai hal ini telah 

dijelaskan pada bab di bagian depan. 
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a. Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah 

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pengawasan 

DPRD terhadap produk hukum (Perda) tidak disertai dengan 

kekuasaan penegakan (enforcement), misalnya pembatalan suatu 

Perda. Pengawasan DPRD hanya bersifar rekomendasi yang tidak 

mempunyai kekuatan yang cukup untuk memberikan sanksi kepada 

eksekutih. Meskipun begitu, DPRD memiliki kekuasaan yang cukup 

kuat untuk meminta keterangan kepada pihak-pihak yang dapat 

memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan 

DPRD terhadap peraturan perundag-undangan yang berlaku. 

Fungsi pengawasan DPRD Perda baik yang datang dari inisiatif 

pemerintah daerah sendiri  maupun legislatif  berfungsi 

mengarahkan Perda sesuai dengan asas pembentukan perda yang 

sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah. Berdasarkan Pasal 

137 UU Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa: Perda dibentuk 

berdasarkan pada asas pembentukan pada masa pembentukan 

peraturan perundang-undngan meliputi: 

a. kejelasan tujuan 

b.  kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan 

d. Dapat dilaksanakan 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

f. Kejelasan rumusan 
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g. Keterbukaan 

Selanjutnya Pasal 138 UU No. 32 Tahun 2004, disebutkan: 

1. Materi muatan Perda mengandung asas: 

a. Pengayoman 

b. Kemanusiaan 

c. Kebangsaan 

d. Kekeluargaan 

e. Kenusantaraan 

d. Bhenika Tunggal Ika 

e. Keadilan 

f. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 

g. Ketertiban dan Kepastian hukum  

h. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

2. Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat 

memuat asas lain seseuai dengan subtansi Perda yang 

bersangkutan. 

b. Pengawasan Terhadap APBD 

Salah satu fungsi DPRD yang cukup penting dan mempunyai 

dampak luas adalah fungsi anggaran DPRD dalam menetapkan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini berhubungan 

dengan kewajiban kepala daerah melakukan pertanggungjawaban 

tahunan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan Pasal 179 UU Nomor 
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32 tahun 2004
11

 disebutkan bahwa: APBD merupakan dasar 

pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran 

terhitung mulai 1 januari samapai dengan tanggal 31 Desember. 

Agar pengelolaan anggaran daerah yang tertuang dalam APBD 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah, DPRD dapat 

melakukan pengawasan kebijakan dari perencanaan sampai 

pelaksanaan dan evaluasi. Agar APBD tersusun dan terlaksana 

dengan tepat sasaran dan tepat waktu, DPRD dapat mengarahkan 

penyusunan APBD berpedoman pada Peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dengan materi sperti berikut : 

a) APBD disusun dengan pendekatan kinerja 

b) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus 

didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam 

jumlah cukup. 

c) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan 

perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap 

pendapatan 

d) Junlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas 

tertinggi untuk seriap jenis belanja 

e) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun sebelumnya 

dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, 

                                                           
11

 Op.Cit, UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Hlm 117. 
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sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo 

awal pada perubahan APBD. 

Dengan adanya rincian penyusunan APBD dan berpedoman pada tata cara 

penyusunan dan penggunaannya, akan nenudahkan DPRD dalam penyusunan 

Peraturan Daerah menyangkut APBD, perhitungan APBD dan perubahan setiap 

tahun, sehingga pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap APBD  dapat 

dilakukan secara optimal. Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD diarahkan 

agar tidak terjadi penyimpoangan seperti beberapa kasus terdahulu yaitu kasus 

korupsi oleh DPRD yang melibatkan juga Kepala daerah yang erat kaitannya 

dengan penyelewengan dan penertapan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan 

perubahannya. Dalam menyusun Rancangan Peraturan daerah tentang APBD dan 

perubahannya berpedoman pada Pasal 185 UU 32 Tahun 2004, yang berbunyi : 

(1) Rancanga Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan 

Rancangan Gubernur tentang Pengaturan APBD sebelum ditetapkan oleh 

Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam 

Negeri untuk dievaluasi. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 

Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) 

hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud; 

(3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluais rancangan 

Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang 

penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 
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perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan 

dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Gubernur; 

(4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan 

Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang 

penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD 

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

diterimanya hasil evaluasi; 

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, 

rancangan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD 

dan  Rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi 

Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan 

berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya 

Kemudian untuk kabupaten/kota diatur dalam pasal 186 UU 32 Tahun 2004 

yang berbunyi : 

(1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui 

bersama dan Rancangan Bupati/walikota tentang pengaturan APBD 

sebelum ditetapkan oelh Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari 

disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi; 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 

Gubernur  kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari 

terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud; 
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(3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang 

APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran 

APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan 

dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota ; 

(4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang 

APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran 

APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan 

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya 

hasil evaluasi; 

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan 

DPRD, rancangan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda 

tentang APBD dan  Rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang 

penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota 

dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun 

sebelumnya 

Adapun ketentuan apabila DPRD tidak mencapai titik temu dengan Kepala 

Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dalam mengambil keputusan besama tentag 

APBD, maka Kepala Daerah menggunakan anggaran (APBD) tahun sebelumnya, 

untuk menghindari hal ini DPRD dapat melakukan koordinasi yang baik dengan 

eksekutif agar seluruh tujuan dapat tercapai dalam merumuskan kegiatan ke dalam 

APBD yang partisipatif. DPRD lebih memfokuskan pada pengawasan terhadap 
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APBD, artinya Perda tentang APBD benar-benar menjadi pedoman bagi semua 

SKPD, sebagaimana diatur pada Pasal 190 UU 32 Tahun 2004, berbunyi sebagai 

berikut : “Peraturan Kepala Daerah tentag penjabaran APBD dan peraturan kepala 

daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasr penetapan dokumen 

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah”. 

Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12

, 

yang berbunyi : 

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah 

tentang APBD; 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan 

tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. 

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, wujudnya adalah melihat, mendengar, 

mencermati pelaksanaan APBD oleh SKPD, baik secara langsung maupun 

berdasarkan informasi yang diberikan oelh konstituen, tanpa masuk ke ranah 

pengawasan yang berdifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan dapat 

dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Memberitahukan kepada Kepala Daerah  untuk ditindaklanjuti 

b. Membentuk Pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat 

c. Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik 

(Kepolisian, Kejaksaan, KPK). 

                                                           
12

 Op.cit, Meningkatkan Kinerja DPRD, Hlm, 154. 
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Parameter yang digunakan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

C. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Fungsi DPRD Dalam Sistem 

Pemerintahan 

1. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah 

Pada Pasal 25 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala 

Daerah mempunyai tugas dan wewenang : 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 

b. Mengajukan rancangan Perda; 

c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada 

DPRD untuk dibahan dan ditetapkan bersama; 

e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 

f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan 

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Tugas, Wewenang dan Fungsi DPRD 

Pada sisi lain, menurut Pasal 1 butir keempat UU Nomor 32 Tahun 2004 

disebutkan bahwa : “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
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disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsure 

penyelenggara pemerintahan daerah”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa 

DPRD mempunyai kedudukan yakni sebagai wakil rakyat dan sebagai 

unsure penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua kedudukan tersebut 

dalam prakteknya seringkali menimbulkan konflik kepentingan yang 

mempersulit posisi anggota DPRD. 

DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam UU No. 22 

Tahun 2003 Pasal 62 dan 78 yaitu : 

a. Membentuk PERDA yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk 

mendapat persetujuan bersama; 

b. Menetapkan APBD bersama dengan Kepala Daerah; 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA, peraturan 

perundang-undagan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, APBD, 

Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 

pembangunan daerah, dan kerjasama internasinal di daerah; 

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhemtian Kepal Daerah / 

Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam 

Negeri bagi Gubernur dan melalui Gubernur bagi Bupati / Walikota; 

e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 

terhadap rencana perjanjian interansional yang menyangkut 

kepentingan daerah. 

f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah 

dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. 
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Selanjutnya menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 42, tugas dan 

wewenang DPRD ditambah dengan : 

a. Memilih Wakil Kepala Daerah dala hal terjadi kekosongan jabatan 

Wakil Kepala Daerah; 

b. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama interansional 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah; 

c. Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah; 

d. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah; 

e. Memberikan persetujuan terhadap encana kerjasama antara daerah 

dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai peran 

untuk membuat kebijakan berupa pengaturan dalam bentuk peraturan daerah 

(fungsi legislasi atau lebih tepat disebut sebagai fungsi pengaturan), fungsi 

anggaran dan fungsi pengawasan politik. Sebagai wakli rakyat, DPRD 

mempunyai tugas mewakili kepentingan masyarakat apabila berhadapam dengan 

pihak eksekutif maupun pihak supradaerah (daerah yang lebih tinggi tingkatannya 

atau pemerintah pusat), serta fungsi advokasi yakni melakukan agregasi aspirasi 

masyarakat. 

Telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa dengan menggunakan model 

desentralisasi berkeseimbangan, perlu ada perubahan pembagian peran anatar 

kepala daerah dan DPRD. Salah satu perubahannya adalah mengenai fungsi 

pengaturan yang selama ini lebih banyak didominasi oleh kepaladaerah, padahal 
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fungsi tersebut seharusnya lebih banyak menjadi ranah DPRD, sehingga tercapai 

prinsip “chek and balances” antara kepala daerah dan DPRD. Penjelasan lebih 

lanjut mengenai upaya penguatan fungsi pengaturan DPRD dalam rangka 

mencapai desentralisasi berkeseimbangan yaitu sebagi berikut. 

Peningkatan fungsi legislasi atau fungsi pengaturan DPRD tidak hanya dilihat dari 

jumlah peraturan daerah yang dihasilkan, yang berasal dari hak inisiatif DPRD. 

Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsi ini juga di ukur dari muatan peraturan 

daerah yang seharusnya lebih banyak berpihak kepada kepentingan masyarakat 

luas. 

Dalam penyusunan peraturan daerah, anggota DPRD harus lebih banyak berperan 

sebagai sumber ide dan gagasan, sesuai kedudukannya sebagai lembaga politik. 

Anggota DPRD tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa 

hukum dala peraturan daerah, karena hal tersebut dapat diserahkan kepada para 

ahli dalam bidangnya masing-masing. Praktek pemerintahan daerah yang ada 

seringkali menggambarkan bagaimana para anggota DPRD sibuk menyusun 

peraturan daerah sampai pada hal yang sangat rinci dan substantif, tanpa didasari 

dengan keahlian yang cukup. Akhirnya yang muncul adalah perdebatan 

berkepanjangan tentang sesuatu hal oleh mereka yang sama-sama  tidak paham 

mengenai substansinya, sehingga menghabiskan waktu tanpa dapat menyelesaikan 

dengan baik. 

DPRD sebagai lembaga politik dan anggota DPRD sebagai insan politik sudah 

selayaknya bermain pada ranah politik, yakni memilih alternatif terbaik bagi 

masyarakat dari berbagai alternatif yang tersedia. Memilih alternatif terbaik juga  
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bukan hal mudah, karena menuntut kearifan, sedangkan masalah substansi dan 

bahasa hukum serahkan saja pada ahlinya. 

D. Tata Hubungan Kerja Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD 

Menurut Kaloh
13

, setidak-tidaknya ada tiga bentuk hubungan antara 

Pemerintah Daerah dan DPRD yaitu pertama, bentuk komunikasi dan tukar 

menukar informasi, kedua, bentuk kerjasama atas beberapa subyek, program 

masalah dan pengembangan regulasi, ketiga, klarifikasi atas berbagai 

permasalahan. Masih menurut Kaloh (2002 : 147), tiga pola hubungan lain 

yang umumnya terjadi antar Pemerintah Daerah dan DPRD dapat disarikan 

dalam : 

1. Bentuk hubungan searah positif; 

2. Bentuk hubungan konflik; 

3. Bentuk hubungan negatif. 

Untuk lebih jelas pola hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Bentuk hubungan searah positif 

Bentuk hubungan ini terjadi bila eksekutif daerah dan DPRD memiliki 

visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan dan bertujuan untuk 

kemaslahatan daerah itu sendiri (good governance), dengan cirri-ciri : 

transparan, demokratis, baik, berkeadilan, bertanggungjawab, dan 

obyektif. 

 

                                                           
13

 Ibid, Meningkatkan Kinerja DPRD, Hlm,40. 
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2. Bentuk hubungan konflik 

Bentuk hubungan konflik terjadi bila kedua lembaga tersebut saling 

betentangan dalam visi menyangkut tujuan kelembagaan serta tujuan 

daerah. Hal ini terwujud pada pertentangan yang mengakibatkan 

munculnya tindakan-tindakan yang tidak produktif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemcapaian tujuan-tujuan 

daerah secara keseluruhan. 

3. Bentuk hubungan searah negatif 

Bentuk hubungan searah negatif terjadi bila kesekutif dan legislative 

berkolaborasi (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan secara 

bersama-sama menyembunyikan kolaborasi tersebut kepada public. 

Prinsip ketiga bentuk hubungan diatas adalah meliputi representasi, anggaran, 

pertanggungjawaban, pembuatan peraturan daerah, pengangkatan skretaris 

daerah, pembinaan dan pengawasan. 

Ada beberapa hal dapat menjadikan disharmoni antara eksekutif daerah 

dengan DPRD menurut Undang-unang No. 32 Tahun 2004 antara lain : 

1. Pemilihan Kepala Daerah  secara langsung akan membuat 

akuntabilitasnya  lebih kuat dibandingkan akuntabilitas DPRD. Akibat 

dari kondisi tersebut berdampak pada penguatan  eksekutif 

dibandingkan dengan legislatif Kondisi tersebut akan diperkuat lagi 

dengan adanya dukungan perangkat daerah kepada Kepala daerah, 

sehingga akan memperkuat posisi dari Kepala Daerah. 
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2. Konsekuensi dari pemilihan langsung, DPRD maupun Kepala daerah  

akan bertanggung jawab langsung kepada rakyat pemilih. Kepala 

daerah  tidak lagi menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pemeintahan (LPJ) kepada DPRD, namun menurut 

Pasal 27 (2) UU 32 Tahun 2004 mekanisme pertanggungjawaban KDH 

diatur sebagai berikut : 

- Ke atas kepada Presiden cq. Mendagri berupa LPPD (Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) 

- Ke samping kepada DPRD berupa LKPJ (Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban). 

- Ke bawah kepada masyarakat berupa IPPD (Informasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah). 

3. DPRD akan tetap mempunyai otoritas dalam bidang legislasi, anggran 

dan pengawasan. Bila DPRD mampu menggunakan kewenangan 

tersebut secara efektif, maka diharapkan DPRD sedikit banyak akan 

mampu mengimbangi kekuatan eksekutif  

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa dengan adanya pemilihan Kepala 

Darah secara langsung oleh rakyat akan dapat meningkatkan legitimasi 

politiknya dalam memimpin pemerintahan daerah, dan sekaligus menciptakan 

check and balances dalam hubungannya dengan DPRD. Namun apabila 

DPRD terlampau lemah atau dikuasai oleh partai yang sama dengan kepala 

daerah akan menciptakan “power shift” kea rah “executive heavy”.  

 


