
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Keuangan Daerah 

 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 5, 

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian ini sejalan dengan 

pendekatan keuangan daerah dalam arti luas yang dianut dalam UU 

keuangan negara. Selanjutnya Pasal 2 yang mengatur lingkup 

menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup:  

a. Hak daerah memungut pajak-retribusi daerah dan melakukan 

pinjaman 

b. Kewajiban  daerah  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  

daerah    dan membayar tagihan 

c.  Penerimaan daerah 

d.  Pengeluaran daerah 

e.  Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain: uang, 

surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain 

f.   Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah 
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Keuangan daerah sebagai alat fiskal pemerintah daerah merupakan bagian 

integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber 

ekonomi, meratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas 

ekonomi serta stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah semakin 

penting bukan hanya karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke 

daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK), tetapi juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi 

daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat 

daerah. Selain itu, peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan 

mendorong terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan 

bertanggungjawab. 

Pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 

masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu 

sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Pemerintah daerah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber 



14 

 

dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut 

(goverment expenditure) 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, nyata dan 

bertanggungjawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat 

sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan 

dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali 

sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan 

keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, 

keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam 

menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, di samping tolak ukur lain seperti 

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

partisipasi masyarakat. 

B. Siklus Keuangan Daerah 

Perencanaan dan penganggaran merupakan kegiatan yang saling 

terintegrasi. Anggaran Daerah (APBD) disusun berdasarkan rencana kerja 

daerah yang telah disusun baik Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP), 

Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat SKPD, anggaran juga 

disusun berdasarkan rencana jangka menengah SKPD yang sering disebut 

Renstra SKPD. Renstra SKPD dan RKPD menjadi acuan bagi SKPD 

untuk menyusun rencana kerja (Renja) SKPD. Renstra SKPD disusun 
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dengan cara “duduk bersama” para anggota SKPD serta mengacu kepada 

RPJP dan RPJM baik nasional maupun daerah. 

Penyusunan rencana kerja dimulai pada bulan Januari dengan menyiapkan 

rancangan   kebijakan   umum,   program   indikatif,   dan   pagu   

indikatif,   yang diperlukan   oleh   Kementrian/Lembaga/SKPD   untuk   

menyusun   RKA-KL/RKA-SKPD.   Rancangan   RKP/RKPD   ini   

selesai   bulan   Juni   untuk   selanjutnya disampaikan  ke  DPR/DPRD  

untuk  dibahas  dalam  pembicaraan  pendahuluan. Setelah disepakati 

bersama dengan DPR/DPRD, maka kebijakan umum, program prioritas,  

dan   plafon   anggaran   sementara,   akan   menjadi   dasar   bagi 

Kementrian/Lembaga/SKPD   untuk   menyusun   RKA.   RKA   ini   

selanjutnya digunakan untuk menyusun RAPBN/RAPBD yang wajib 

disampaikan ke legislatif untuk  dibahas  dan  diperbaiki  sebelum  

disetujui  untuk  ditetapkan  menjadi APBN/APBD.  

Proses pengesahan RAPBN dilakukan setelah ada persetujuan oleh DPR, 

pada  RAPBD  ada  tambahan  proses  evaluasi.  Evaluasi  atas  RAPBD  

yang  telah disetujui oleh DPRD dilakukan oleh gubernur untuk RAPBD 

kabupaten/kota dan Mendagri untuk RAPBD provinsi. Proses evaluasi 

yang diatur dalam UU 32/2004 dan   diatur   lebih   lanjut   dalam   PP 

58/2005   bertujuan   untuk   melindungi kepentingan   umum,   

menyelaraskan   dan   menyesuaikan   dengan   peraturan perundang-

undangan  yang  lebih  tinggi  dan/atau  peraturan  daerah  lainnya, 

terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. 



16 

 

Secara sederhana siklus perumusan APBD dapat dilihat melalui gambar 

dibawah ini: 

 

 

Gambar 1. Siklus Penyusunan APBD (Berdasarkan Permendagri No 

13 Tahun 2006) 

Reformasi  bidang  keuangan dimulai  dengan  penyempurnaan proses  

penganggaran.  Sesuai  dengan  UU  17/2003  tentang  Keuangan  Negara, 

penyempurnaan penganggaran dilakukan melalui pendekatan berikut ini :  

1. Pengintegrasian antara rencana kerja dan anggaran  

Dalam penyusunan anggaran dewasa ini digunakan pendekatan budget 

is a plan, a plan is  budget, oleh karena itu antara rencana kerja dan 

anggaran merupakan satu kesatuan, disusun secara terintegrasi. Untuk 
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melaksanakan konsep ini Pemerintah Daerah harus memiliki rencana 

kerja dengan indikator kinerja yang terukur sebagai prasyarat.  

2. Penyatuan anggaran (unified budget)  

Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penganggaran  ini  adalah  satu  

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai satu dokumen 

anggaran. Kepala satuan kerja perangkat daerah bertanggung jawab 

secara formil dan materil atas  penggunaan  anggaran  di  kantornya.  

Tidak  ada  lagi  pemisahan  antara anggaran rutin dan pembangunan. 

Dengan pendekatan ini diharapkan tidak terjadi  duplikasi  anggaran,  

sehingga  anggaran  dapat  dimanfaatkan  secara lebih efisien dan 

efektif.  

3. Penganggaran Berbasis Kinerja  

Konsep yang digunakan dalam anggaran ini adalah alokasi anggaran 

sesuai dengan  hasil  yang  akan  dicapai,  terutama  berfokus  pada  

output  atau keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu 

untuk keperluan ini diperlukan adanya program/kegiatan yang jelas, 

yang akan dilaksanakan pada suatu tahun anggaran. Dalam penerapan 

anggaran berbasis kinerja ini diperlukan  adanya:  indikator  kinerja,  

khususnya  output (keluaran)  dan outcome (hasil),  standar  pelayanan  

minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh pemerintah daerah, standar analisa 

biaya, dan biaya standar keluaran yang dihasilkan.  
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4. Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 

Pemerintah dituntut untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan 

pemerintahan.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  wajib  menyusun  

Rencana  Kerja Jangka  Panjang,  Rencana  Kerja  Jangka 

Menengah/Rencana  Strategis,  dan Rencana    Kerja    Tahunan.    

Dalam    rangka    menjaga kesinambungan program/kegiatannya,   

pemerintah   daerah   dituntut   menyusun   anggaran dengan  perspektif  

waktu  jangka  menengah.  Selain  menyajikan  anggaran yang  

dibutuhkan  selama  tahun  berjalan,  pemerintah  daerah  juga  dituntut 

memperhitungkan   implikasi   biaya   yang   akan   menjadi   beban   

APBD Pemerintah  daerah  pada  tahun  anggaran  berikutnya  

sehubungan  dengan adanya program/kegiatan tersebut.  

5.  Klasifikasi anggaran  

Dalam   rangka   meningkatkan   kualitas   informasi   keuangan,   

Pemerintah menggunakan   klasifikasi   anggaran   yang   

dikembangkan   mengacu   pada Government Finance Statistic  (GFS) 

sebagaimana yang sudah diterapkan di berbagai   negara.   Klasifikasi   

anggaran   dimaksud   terdiri   dari   klasifikasi menurut fungsi, menurut 

organisasi, dan menurut jenis belanja.  

Dalam rangka penyusunan anggaran, proses dipilah menjadi dua tahapan, 

yaitu  tahap  perencanaan  dan  tahap  penganggaran.  Tahap  perencanaan  

pada pemerintah  pusat  dikoordinir  oleh  Bappenas  sedang  pada  

pemerintah  daerah dikoordinir   oleh   satuan   kerja   perencanaan   

daerah.   Tahap   penganggaran dipimpin oleh Kementerian Keuangan 
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pada Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah di Pemerintah Daerah. 

 

C. Tinjauan Tentang Komunikasi Politik 

Berdasarkan terminilogi, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yakni 

Communico yang artinya membagi, dan  Communis yang berarti 

membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Menurut Aristoteles 

komunikasi ditekankan pada “siapa mengatakan apa kepada siapa”. 

Disempurnakan kembali oleh Harold D. Laswell dalam Hafief Cangara 

yang mengatakan komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses who, 

says what, in which channel, to whom, with what effect.
8
   

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu 

proses penyampaian informasi baik berupa pesan, ide, maupun gagasan 

yang dilakukan secara verbal maupun non verbal yang dimaksudkan untuk 

mempengaruhi atau bahkan mengubah tingkah laku penerima informasi. 

Berdasarkan definisi komunikasi yang telah diuraikan, pendekatan kearah 

komunikasi politik telah dapat dilakukan dengan member fokus, ruang 

lingkup, dan sasaran yang akan dibahas. Untuk itu, sebelum tiba pada 

tinjauan tentang komunikasi politik, konsep-konsep politik itu sendiri 

perlu diberi bahasan khusus. 

Ramlan Surbakti mendefinisikan politik sebagai interaksi antara 

pemerintah dan masyarakat  dalam rangka proses pembuatan dan 

                                                           
8
 Hafief  Cangara. 2009. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan strategi. Jakarta. PT. 

RajaGrafindo Persada. h.18-19 
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pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama 

masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu
9
. Sejalan dengan 

pernyataan Kartini Kartono yang mengatakan bahwa politik dapat 

diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan 

kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-

keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.
10 

Kedua pendapat diatas didukung oleh pendapat Miriam Budiharjo yang 

mengatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dari suatu 

sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan 

dari sistem Indonesia dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.
11

Berdasarkan 

pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan politik adalah suatu proses 

interaksi atau aktivitas antara pemerintah dan masyarakat dalam 

mempengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijaksanaan. 

Bertolak dari konsep komunikasi dan konsep politik yang telah diuraikan 

diatas, upaya untuk mendekati pengertian apa yang dimaksud dengan 

komunikasi politik, menurut Dahlan dalam Cangara ialah: 

“suatu bidang atau disipilin ilmu yang menelaah prilaku dan 

kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat 

pilitik, atau pengaruh terhadap prilaku politik. Dengan demikian 

pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu 

proses pengoperan lambang-lambang atau symbol-simbol 

komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau 

kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka 

                                                           
9
 Ramlan Surbakti. 1999.  Memahami ilmu politik. Jakarta Gramedia Widia sarana 

Indonesia.h.1 
10

 Kartini Kartono. 1996. Pendidikan Politik. Bandung. Mandiri Maju.h.64 
11

 Miriam Budiardjo, Op.Cit., h.8 
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wawasan atau cara berfikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah 

laku khalayak yang menjadi target politik”.
12

 

 

Michael Rush dan Phillip Althoff mendefinisikan komunikasi politik 

sebagai proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu 

bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem 

sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara 

berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara 

individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.
13

   

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi politik adalah suatu proses penyampaian informasi baik 

berupa simbol-simbol, pesan, ide, maupun gagasan yang dilakukan secara 

verbal maupun non verbal yang dengan tujuan untuk membuka wawasan 

atau cara berfikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak 

yang menjadi target politik dengan pembentukan citra positif. 

Komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah sebagai mitra sejajar  

merupakan  bentuk  komunikasi  yang  dimaksudkan  untuk  saling 

melengkapi bukan untuk saling   menjatuhkan. DPRD sebagai wakil 

rakyat harus  mampu  menyampaikan  aspirasi  masyarakat  kepada  

pemerintah daerah melalui penetapan arah kebijakan umum APBD yang 

sepenuhnya menjadi  wewenang  DPRD  untuk  dilaksanakan  oleh  

pemerintah  daerah. Dalam  penentuan  arah  kebijakan  umum  APBD  ini,  

DPRD  juga  dapat memperoleh masukan dari pemerintah daerah, 

khususnya yang terkait dengan kinerja penyelenggaraan APBD periode 

sebelumnya dan informasi lainnya yang terkait dengan penyusunan 

APBD. 

 

                                                           
12

 Hafief  Cangara, Op.Cit., h.35 

13
 mrobby. wordpress.com/2010/12/31/pengertian-komunikasi-politik. Pada 20 Desember 

2012 pukul 16.40 WIB. 
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D. Tinjauan tentang Kepemimpinan 

Kepala daerah secara struktural merupakan pemimpin formal masyarakat 

daerah, dan berperan mutlak sebagai penyelanggara pemerintahan, harus 

memiliki karakter serta jiwa kepemimpinan yang kuat. Karakter 

kepemimpinan kepala daerah berperan besar dalam pencapaian visi yang 

ingin diwujudkan oleh suatu daerah. Secara umum, para ahli banyak yang 

mengemukakan tentang definisi kepemimpinan seperti yang di tulis  oleh 

Tead Terry yang dikutip oleh Kartini Kartono
14

 menjelaskan bahwa 

pengertian kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang 

lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang 

tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang 

diinginkan kelompok. 

Ahli kepemimpinan lain menyatakan bahwa kepemimpinan adalah 

aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka 

mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu
15

. Selajutnya menurut 

Robbins
16

 Kepemimpian adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu 

kelompok untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Ngalim Purwanto 

seperti yang dikutip oleh Jarmanto
17

 menerangkan bahwa : 

“kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan 

dan sifat-sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan 

untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang 

dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas 

                                                           
14

 Kartini Kartono, 2003,” Pemimpin dan Kepemimpinan” .PT. Grafindo Persada. Jakarta. 

h.65 
15

 Miftah Thoha. 1983. “Prilaku Organisasi”. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. h.123 
16

 Stephen P. Robbins. 2002. “Prilaku Organisasi”. Salemba Empat. Jakarta. h.163 
17

 Jarmanto, 1983, “Kepemimpinan Sebagai Ilmu dan Seni’. Liberty.Yogyakarta. h.78 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
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yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada 

kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa”. 

 

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan 

memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan, atau 

kelompok untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok yang telah 

ditetapkan bersama-sama. 

a. Teori Kepemimpinan 

G.R Terry Dalam Kartini Kartono
18

 mengemukakan beberapa teori 

kepemimpinan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Teori otokratis  

Menurut teori ini kepemimpinan didasarkan atas perintah-perintah, 

paksaan, dan tindakan-tindakan yang arbitrer (sebagai wasit). Disini 

sang pemimpin melakukan pengawasan yang ketat, agar semua pekerjaan 

dapat berlangsung secara efisien. Kepemimpinannya berorientasi pada 

struktur organisasi dan tugas-tugas. Pemimpin tersebut pada dasarnya 

selalu ingin untuk menjadi pemain orkes tunggal dan berambisi untuk 

merajai situasi, oleh karna itu dia disebut Otokrat keras.  

Ciri-cirinya adalah:  

1. Memberikan perintah-perintah yang dipaksakan, dan harus dipatuhi. 

2. Menentukan policies/kebijakan untuk semua pihak, tanpa 

berkonsultasi dengan para anggota. 

3. Tidak pernah memberikan informasi mendetail tentang rencana-

rencana yang akan datang kepada anggotanya, akan tetapi hanya 

memberitahukan langkah-langkah yang harus segera mereka 

lakukan. 

4. Memberikan pujian atau kritik pribadi terhadap setiap kelompoknya 

dengan inisiatif sendiri. 

                                                           
18

 Kartini Kartono, 2003,” Pemimpin dan Kepemimpinan” .PT. Grafindo Persada. Jakarta. 

h.71 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
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Sang pemimpin juga selalu menjauhkan diri dari kelompoknya sebab dia 

mengenggap dirinya sendiri sangat istimewa (eksklusif).  

2. Teori Laissez Faire 

Kepemimpinan laissez faire ditampilkan oleh seorang tokoh “ketua 

dewan” yang sebenarnya tidak becus mengurus dan dia menyerahkan 

semua tanggung jawab serta pekerjaan kepada bawahan atau anggotanya.  

Pemimpin laissez faire pada intinya bukanlah bukanlah seorang 

pemimpin seperti pengertian pemipin yang sebenarnya , malainkan 

pemimpin disini hanyalah sebagai simbol saja. 

 

3. Teori kelakuan Pribadi 

Dalam teori ini dinyatakan bahwa seorang pemimpin itu berkelakuan 

kurang lebih sama, yaitu tidak melakukan tindakan-tindakan yang identik 

sama dalam setiap situasi yang dihadapi, dengan kata lain bahwa seorang 

pemimpin itu harus mampu bersikap fleksibel, luwes, bijaksana, “tahu 

gelagat”dan mempunyai daya lenting yang tinggi karena dia harus 

mampu mengambil langkah-langkah yang paling tepat untuk mengatasi 

suatu masalah. Sedangkan masalah sosial itu tidak akan pernah identik 

sama didalam runtunan waktu yang berbeda. 

 

4. Teori Sifat Orang-orang Besar  

Dalam teori ini, ada beberapa ciri-ciri unggul sebagai predisposisi yang 

diharapkan akan dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu memiliki 

intelegensi tinggi, banyak inisiatif, energik, punya kedewasaan 

emosional, memiliki daya persuasif dan keterampilan komunikatif, 

memiliki kepercayaan diri, peka, kreatif, mau memberikan partisipasi 

sosial yang tinggi. 

 

5. Teori Situasi  

Teori ini menjelaskan bahwa harus terdapat daya lenting yang 

tinggi/luwes pada pemimpin untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan 

situasi, lingkungan sekitar dan zamannya. Faktor lingkungan harus 

dijadikan tantangan untuk diatasi. Maka pemimpin harus mampu 

menyelesaikan masalah-masalah aktual. Sebab permasalahan-

permasalahan hidup dan saat-saat krisis (perang, revolusi, malaise,dan 

lain-lain) yang penuh pergolakan dan ancaman bahaya selalu akan 

memunculkan suatu tipe kepemimpinan yang relevan bagi masa itu. 

Maka pemimpin harus bersifat multi-dimensional serbabisa dan serba 

terampil agar ia mampu melibatkan diri dan menyesuaikan diri terhadap 

masyarakat dan dunia bisnis yang cepat berubah. Teori ini beranggapan 

bahwa kepemimpinan itu terdiri dari tiga elemen dasar, yaitu pemimpin -

pengikut-situasi . 
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5. Teori Humanistik 

Teori ini secara umum berpendapat, secara alamiah manusia merupakan 

“motivated organism”. Organisasi memiliki struktur dan sistem kontrol 

tertentu. Fungsi dari kepemimpinan adalah memodifikasi organisasi agar 

individu bebas untuk merealisasikan potensi motivasinya didalam 

memenuhi kebutuhannya dan pada waktu yang sama sejalan dengan arah 

tujuan kelompok.  

 

b. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan, pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu 

perwujudan tingkah laku seorang pemimpin, yang menyangkut 

kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya 

membenuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan 

yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan Paramudji
19

 

dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia, 

bahwa gaya-gaya kepemimpinan dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Gaya Motivasi 

 Pemimpin dalam menggerakkan orang-orang dengan menggunakan 

motivasi, baik berupa imbalan ekonomis dengan memberikan 

hadiah yang bersifat positif maupun ancaman yang bersifat negatif. 

 

2. Gaya Pengawasan 

a. Berorientasi kepada pegawai, di mana pemimpin selalu 

memperhatikan anak buahnya sebagai manusia yang bermartabat. 

Pemimpin mengakui kebutuhan-kebutuhan mereka, mengakui 

keagungan manusia mereka.  

b. Berorientasi pada produksi, di mana pemimpin selalu 

memperhatikan proses produksi serta metode-metodenya dengan 

melalui perbaikan serta penyesuaian tenaga kerja terhadap metode 

tersebut dan diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal.  

c.  

                                                           
19

 Paramudji S, 1992, “Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia”. Bumi Aksara. 

Jakarta. h.123 
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3. Gaya Kekuasaan 

Pemimpin cenderung menggunakan kekuasaan untuk menggerakkan 

orang-orang serta bagaimana cara ia menggunakan kekuasaannya. 

Antara lain : 

a. Gaya bebas  

Yaitu pemimpin hanya mengikuti kemauan pengikut, menghindari 

diri dari penggunaan paksaan atau tekanan. Dalam hal ini 

pemimpin lebih banyak memberikan kebebasan kepada 

pengikutnya untuk menentukan tujuannya, sehingga seringkali 

pemimpin hanya bertindak sebagai perantara saja dengan dunia luar 

untuk menyajikan informasi kepada kelompok. 

 

b. Gaya Partisipatif  

Yaitu pemimpin sebagai makhluk yang bermartabat dan terus 

menghormati hak-haknya. Mengutamakan kepentingan organisasi 

dan kepentingan pengikut daripada kepentingan si pemimpin, suka 

memberikan saran, kritik, pendapat serta mendorong kelompok 

untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan 

memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada para pengikut. 

 

c. Gaya Otokratik 

Yaitu pemimpin yang menggantungkan kepada kekuatan 

formalnya, organisasi dipandang sebagai milik pribadi. 

Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. 

Pemimpin yang demikian biasanya tidak mau menerima kritik, 

saran atau pendapat dan tidak mau berunding dengan bawahan atau 

para pengikutnya. 

 

 

E. Tinjauan Political Corruption 

 

Proses berjalannya pemerintahan yang sejahtera, diperlukan kerjasama 

yang sinergi antara beberapa lembaga pemerintahan. Namun terkadang 

fakta yang terjadi di lapangan tidak semulus yang dibayangkan. Banyak 

batu sandungan yang menghampiri perjalanan para pejabat pemerintah 

untuk menegakkan pemerintahan yang baik. Dalam proses perencanaan 

pembangunan misalnya banyak sekali kepentingan-kepentingan yang 

melatarbelakanginya. Menurut Mauro seperti yang dikutip oleh Syukriy 
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Abdullah dan Jhon Andra Asmara
20

, alokasi sumberdaya dalam anggaran 

mengalami distorsi ketika politisi berperilaku korup, perilaku korup ini 

terkait dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi pada 

proyek-proyek yang mudah dikorupsi dan memberikan keuntungan politis 

bagi politisi. 

Menurut Garamfalvi
21

 masih melalui sumber yang sama menyebutkan 

bahwa, korupsi dapat terjadi pada semua level dalam penganggaran, sejak 

perencanaan sampai pada pembayaran dana-dana publik. Korupsi secara 

politis (Political Corruption) terjadi pada fase penyusunan anggaran disaat 

keputusan politis sangat dominan, dengan cara mengalihkan aalokasi 

sumberdaya publik. Martinez-vasques et-al
22

, menyatakan bahwa 

“Korupsi politis muncul ketika aktor politik atau tingkat  birokrat 

senior  bisa menangkap piranti status untuk pribadi mereka sendiri, 

bermanfaat bagi atau demi kepentingan yang dekat dengan mereka. 

Korupsi politis tidak secara teratur melibatkan pelaksanaan yang 

langsung dari aktivitas secara terbuka curang atau tidak sah, tetapi 

lebih penggunaan kekuasaan politis untuk mempengaruhi sumber 

daya, alokasi, proses atau kerangka yang mengatur sedemikianrupa, 

sehingga keuntungan pribadi adalah sebagai hasil dari gerakan 

terselubung alat publik terlihat sah melalui undang-undang.” 

 

Dari beberapa pengertian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

political corruption merupakan upaya politisi menggunakan pengaruh dan 

                                                           
20

 Syukriy Abdullah dan Jhon Andra Asmara, Perilaku Oportunustik Legislatif Dalam 

Penganggaran Daerah (Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik). 

Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. 23-26 Agustus 2006. 

21
 Ibid., 

22
 Ibid., 
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kekuasaan untuk menentukan alokasi dan sumberdaya yang akan 

memberikan keuntukan pribadi kepada politisi. 

 

F. Tinjauan Tentang APBD 

Menurut UU No 33 Tahun 2004, APBD adalah suatu rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang 

APBD.  Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan 

dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran 

terhitung 1 Januari sampai 31 Desember”. Pada  dasarnya  anggaran  

daerah  disusun  berdasarkan  pendekatan kinerja   yaitu sistem   anggaran   

yang   mengutamakan   kepada   upaya pencapaian hasil yang ditetapkan, 

anggaran belanja daerah yang disusun dengan pendekatan kinerja juga 

harus memuat keterangan sebagai berikut:  

a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja  

 

b. Standar  pelayanan  yang  diharapkan  dan  perkiraan  biaya  satuan 

komponen kegiatan yang bersangkutan.  

 

c. Persentase   dari   jumlah   pendapatan   yang   membiayai   belanja 

administrasi  umum,  belanja  operasi  dan  pemeliharaan  dan  belanja 

modal pembangunan.  

 

 

Mekanisme  penyusunan  anggaran  daerah  terdiri  dari  serangkaian 

tahapan aktifitas sebagai berikut:  

a. Penyusunan Arah Kebijakan Umum APBD  

b. Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD  

c. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan  
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Berdasarkan  arah  dan  kebijakan  umum  APBD,  pemerintah  daerah 

bersama dengan DPRD kemudian menyusun dan menentukan strategi dan 

prioritas APBD. Dalam menentukan strategi dan prioritas ini, komunikasi 

antara DPRD dan pemerintah daerah terjadi dalam bentuk saling 

melengkapi data dan informasi yang diperlukan dalam mendukung 

tersusunnya daftar skala prioritas yang sesuai dengan arah dan kebijakan 

umum APBD serta aspirasi masyarakat serta program jangka menengah. 

Proses yang dilalui menurut  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004  

Pasal 150 ayat 3 menyebutkan  bahwa perencanaan  pembangunan  daerah  

disusun  secara berjangka yang meliputi:  

1.   Rencana  pembangunan  jangka  panjang  atau  RPJP  daerah  untuk 

jangka  waktu 20  tahun  yang  menurut  visi  dan  misi  serta  arah 

pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.  

 

2.   Rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk 

jangka  waktu  lima  tahun  merupakan  penjabaran  visi  dan  misi  

dari program  kepala  daerah  yang  penyusunannya  berpedoman  

pada kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM nasional.  

 

3.   RPJM  daerah  memuat  Arah  kebijakan  keuangan  daerah,   strategi 

keuangan pembangunan daerah, kebijakan umum dan program kerja 

dan  program  kewilayahan  disertai  dengan  rencana  kerja  dalam 

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.  

 

4.   Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  atau  RKPD  merupakan 

penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu satu tahun yang 

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah prioritas pembangunan 

daerah  rencana  kerja  dan  pendanaannya,  baik  yang  dilaksanakan 

langsung  oleh  pemerintah  atau  yang  didorong  dengan  partisipasi 

masyarakat yang mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah. 

 

5.   RPJP   dan   RPJM   ditetapkan   dengan   peraturan   daerah   yang 

berpedoman pada peraturan daerah.  
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Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-

Undang No 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, menegaskan bahwa dokumen perencanaan yang harus ada di 

daerah untuk jangka panjang dikenal dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 

tahun. Dokumen tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun yang wajib disusun oleh kepala daerah terpilih. Hal ini 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 2 

yang menegaskan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, 

misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada 

RPJP daerah.  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ini dirinci tiap tahun 

untuk dijadikan sebagai Rencana Tahunan Daerah yang dikenal dengan 

nama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur). Sesuai Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Pasal 82 (2) bahwa penyusunan RKPD diselesaikan 

paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. Oleh 

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selanjutnya menjabarkan 

RPJMD yang sudah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke 

dalam Rencana Strategis (Renstra SKPD).  
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Renstra SKPD ini berisi rencana tugas masing-masing unit dalam SKPD, 

yang secara keseluruhan digabung menjadi Rencana Strategis (Renstra) 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Strategis SKPD 

(Renstra SKPD) tersebut selanjutnya dirinci untuk tiap tahun sebagai 

Rencana Tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja SKPD (Renja 

SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) yang sudah ditetapkan.  

Sebelum melakukan penyusunan anggaran kinerja (APBD), dokumen-

dokumen perencanaan di daerah seperti dikemukakan di atas yaitu RPJPD, 

RPJMD dan RKPD merupakan rangkaian dokumen yang menjadi dasar 

bagi penyusunan APBD atau pengelolaan keuangan daerah, seperti yang 

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (Pasal 25 ayat 

2) bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 34 ayat 1 

dinyatakan bahwa kepala daerah berdasarkan RKPD sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 32 ayat 1, menyusun Rancangan Kebijakan Umum 

APBD. Sedang dalam Pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa Penyusunan 

Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh 

Menteri Dalam Negeri setiap tahun.  

Ketentuan di atas dipertegas lagi dalam Pasal 83 ayat 1 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Kepala 

Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 



32 

 

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan 

RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam 

Negeri setiap tahun.  

Selanjutnya dalam pasal 35 ayat 1 dikemukakan bahwa berdasarkan 

kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan 

DPRD membahas rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara 

yang disampaikan oleh kepala daerah. Penyusunan Rancangan KUA dan 

Rancangan PPAS, dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

(TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sesuai ketentuan dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 84 ayat 2, 

menyatakan bahwa setelah rancangan KUA dan PPAS disusun, Sekretaris 

Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), 

menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah paling 

lambat Minggu I (Pertama) Bulan Juni setiap tahun. 

Sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat 1, kedua dokumen perencanaan 

tersebut, yaitu Rancangan KUA dan Rancangan PPAS selanjutnya 

disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam 

forum pembicaraan pendahuluan mengenai Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, 

paling lambat pertengahan bulan Juni.  

Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD. 

Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya 

disepakati menjadi KUA dan PPAS dan masing-masing dituangkan ke 
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dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala 

daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 (Pasal 87 ayat 3) dijelaskan 

bahwa : Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selanjutnya disepakati menjadi KUA 

dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

Atas dasar Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama 

sebagaimana dimaksud, selanjutnya TAPD menyiapkan Rancangan Surat 

Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai 

acuan atau pedoman bagi setiap Kepala SKPD dalam menyusun RKA-

SKPD. Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan menurut bentuk dan 

tatacara yang telah ditetapkan. 

Berdasar Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-

SKPD seperti telah disebutkan, para Kepala SKPD beserta staf melakukan 

penyusunan RKA-SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya serta menurut 

ketentuan lainnya yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 Pasal 41 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: 

1. RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 disampaikan kepada PPKD. 

2. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, selanjutnya dibahas 

oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 
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Pembahasan tersebut terutama untuk menelaah berbagai aspek seperti 

kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, dan dokumen lainnya dan 

dihadiri oleh SKPD terkait. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD 

terdapat ketidaksesuaian, maka Kepala SKPD melakukan penyempurnaan 

sesuai petunjuk yang diberikan. 

Setelah disempurnakan oleh kepala SKPD, selanjutnya disampaikan 

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD 

yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 103 

ayat (1), (2), (3) dan (4) selanjutnya dinyatakan bahwa : 

1. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh 

PPKD disampaikan kepada kepala daerah. 

2. Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan 

kepada masyarakat. 

3. Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak 

dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan 

APBD tahun anggaran yang direncanakan. 
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4. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan 

keuangan daerah. 

Jika telah dilakukan sosialisasi oleh Sekretaris Daerah, Kepala Daerah 

menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut 

beserta Nota Keuangannya kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam 

rangka mendapatkan persetujuan bersama, yang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 43, menyebutkan bahwa kepala 

daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada 

DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu 

pertama bulan oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka 

memperoleh persetujuan bersama.  

Mekanisme pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan 

DPRD menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib 

DPRD yang bersangkutan, antara lain dengan melalui rapat-rapat kerja 

dengan SKPD. Dengan kata lain bahwa pembahasan di DPRD melibatkan 

SKPD yang bersangkutan, apabila SKPD tersebut sudah mendapat 

kesempatan untuk dibahas rancangan kegiatan dan anggarannya yang 

tercantum dalam Rancangan APBD. Setelah melalui pembahasan di 

DPRD antara pemerintah daerah/SKPD dan DPRD, dan telah menemukan 

atau menghasilkan kesepakatan dalam bentuk keputusan bersama, maka 

dianggap bahwa pembahasan pada tingkat daerah di DPRD sudah 

berakhir, untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. 
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 45 ayat 1 

dinyatakan bahwa pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala 

daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan 

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang 

bersangkutan dilaksanakan. Setelah penandatanganan persetujuan bersama 

antara kepala daerah dengan DPRD selesai, maka pembahasan rencana 

kegiatan dan anggaran (RAPBD) telah berakhir, dan atas dasar keputusan 

bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD seperti 

tersebut di atas, Kepala Daerah selanjutnya menyusun Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 

Dalam rangka penetapannya secara sah, maka Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD yang sudah dibahas, dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tersebut selanjutnya 

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, sedang Kabupaten/Kota ke 

Gubernur untuk dievaluasi. Keharusan evaluasi terhadap kedua dokumen 

perencanaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 Pasal 47 ayat 1 dan 2, yang menegaskan bahwa: (1) Rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan 

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum 

ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan 

kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam 

Negeri kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 

terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 
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Ketentuan seperti ini juga berlaku bagi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD Kabupaten dan Kota yang wajib dievaluasi oleh 

Gubernur yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai wakil 

pemerintah pusat di daerah. Dokumen berupa Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan telah disetujui oleh Menteri 

Dalam Negeri bagi Provinsi, dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota, hasil 

evaluasinya dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam 

Negeri/Gubernur, dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi 

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD. Mengenai ketentuan waktu penetapan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan penjabarannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) 

dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Pasal 116 ayat 

(1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, 

sebagai berikut: 

1. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan 

kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi 

ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD 

dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 

2. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan 

kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran 

sebelumnya.  

Dengan ditetapkannya kedua dokumen anggaran tersebut, maka berarti 

bahwa seluruh materi atau muatan yang ada dalam Rancangan APBD telah 

disetujui untuk dilaksanakan, dengan kata lain bahwa proses atau tahap 

perencanaan, pembahasan dan penetapan anggaran telah berakhir untuk 

tahun anggaran yang bersangkutan. Paradigma baru perencanaan APBD 

menuntut adanya akuntabilitas publik. Berkaitan dengan hal tersebut, 

sesuai amanat undang-undang, DPRD memiliki  peran  dan  kewenangan  

yang  lebih  besar  dibanding  masa-masa yang  lalu. 

Salah satu hal baru yang muncul dalam Permendagri No.22/2011 tentang 

Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 adalah substansi perubahan kedua 

atas Permendagri No.13/2006 yang dijabarkan dalam Permendagri 

No.21/2011. Ada 5 hal yang menjadi isu utama dalam Permendagri 

No.21/2011 tersebut, yakni: 

1. Pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah dari APBN ke APBD. 

2. Masalah pendanaan untuk tanggap darurat. 

3. Pajak daerah dan retribusi daerah. 

4. Perubahan atas Keppres 80/2003. 

5. Proyek Tahun jamak (multi-years). 

Menurut  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hubungan  antara 

legislatif dan eksekutif dalam proses penetapan APBD dijelaskan pada 

Pasal 25 yang menyebutkan bahwa kepala daerah  mempunyai  wewenang  
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dan  tugas  terkait  dengan  APBD  yaitu Memimpin   dan   

menyelenggarakan   pemerintahan   daerah   berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan Perda, menetapkan 

Perda yang telah mendapatkan persetujuan DPRD, menyusun dan  

mengajukan  rancangan  Perda  tentang  APBD  kepada  DPRD  untuk 

dibahas dan ditetapkan bersama. 

Secara sederhana pembagian kewenangan antara eksekutif dengan 

legislatif dalam perumusan dan penetapan APBD dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 1 : Pembagian kewenangan eksekutif dengan legislatif dalam 

perumusan dan penetapan APBD 

 

NO Tahapan KEWENANGAN Waktu 

Eksekutif Legislatif 

1 Penyusunan RKPD √  Akhir bulan Mei 

2 Penyampaian KUA dan 

PPAS oleh Ketua TAPD 

kepada kepala daerah 

√  Minggu 1 bulan 

Juni 

3 Penyampaian KUA dan 

PPAS oleh kepala daerah 

kepada DPRD 

√ √ Pertengahan 

bulan Juni 

4 KUA dan PPAS disepakati 

antara kepala daerah dan 

DPRD 

√ √ Akhir bulan Juli 

5 Surat edaran kepala daerah 

perihal pedoman RKA-SKPD 
√  Awal bulan 

Agustus  

6 Penyusunan dan pembahasan 

RKA-SKPD dan RKA-PPKD 

serta penyusunan rancangan 

APBD 

√  Awal Agustus 

sampai 

dengan akhir 

September 

7 Penyampaian rancangan 

APBD kepada DPRD 
√ √ Minggu pertama 

bulan Oktober 

8 Pengambilan persetujuan 

bersama DPRD dan kepala 

daerah 

√ √ Paling lama 

1bulan sebelum 

tahun anggaran 

yang 

bersangkutan 

9 Hasil evaluasi rancangan 

APBD 

 

√  15 hari kerja 

(bulan Desember) 

10 Penetapan Perda APBD dan 

Perkada Penjabaran APBD 

sesuai dengan hasil evaluasi 

√ √ Paling Lambat 

Akhir Desember 

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2012. 
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G. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat Penyusunan 

APBD telah dilakukan oeh beberapa peneliti, diataranya adalah hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim dan Syukri Abdullah yang 

dikutip dari skripsi Fitri Juliana Sanjaya
23

, realisasi perilaku opportunistik 

eksekutif dalam pengusulan APBD adalah: 

1. Mengusulkan kegiatan yang sesungguhnya tidak menjadi prioritas. 

2. Mengusulkan kegiatan yang memiliki Luractive Opportunities 

(peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi) yang besar. 

3. Mengalokasikan komponen belanja yang tidak penting dalam suatu 

kegiatan. 

4. Mengusulkan jumlah belanja yang terlalu besar untuk komponen 

belanja dan anggaran setiap kegiatan. 

5. Memperbesar anggaran untuk kegiatan yang sulit diukur hasilnya. 

Usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan 

kepentingan eksekutif, sementara anggaran juga dipergunakan oleh 

legislatif untuk memenuhi self-interst-nya. Pada akhirnya keunggulan 

informasi yang dimiliki oleh eksekutif dalam penyusunan rencana 

anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan yang dimiliki 

oleh legislatif. Sedangkan, berdasarkan hasil penelitian Fitri Juliana 

                                                           
23

 Fitri Juliana Sanjaya,.2011.Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif Pada Penyusunan 

APBD Tahun 2010 Kabupaten Lampung Timur Dalam Perspektif Agency 

Theory.(Skripsi). Universitas Lampung. h.6 
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Sanjaya, kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam penyusunan 

anggaran adalah
24

: 

1) Asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi untuk 

saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentigan sendiri (self 

interst). 

2) Perilaku oportunistik legislatif dapat terjadi, yakni legislatif dapat 

merealisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan yang 

seolah-olah merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak, tetapi 

menguntungkan legislatif dalam jangka panjang, baik secara individual 

maupun institusional. Melalui discretionary power (keunggulan 

kekuasaan) yang dimilikinya, legislatif dapat mengusulkan kebijakan 

yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan tersebut tidak 

berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi legislatif. 

3) Eksekutif merealisasikan perilaku oportunistiknya dalam proses 

penyusunan anggaran. Mengusulkan kegiatan yang sesungguhnya tidak 

menjadi prioritas (memperbesar anggaran untuk kegiatan yang sulit 

diukur hasilnya), mengusulkan kegiatan yang memiliki lucrative 

opportunities (peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi) yang 

besar.  

 

Berdasarkan penelitian Alvian Ramadhan
25

 mengenai Interaksi 

Kepentingan Eksekutif Dengan Legislatif (studi tentang proses 

penyusunan dan penetapan APBD bidang pembangunan tahun 2012 di 

Kabupaten Malang) menyebutkan bahwa: 

a. Proses penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Tahun 2012 di Kabupaten Malang khususnya di bidang 

pembangunan terdapat perbedaan kepentingan yang dibawa pihak 

eksekutif dan legislatif. Kepentingan eksekutif merupakan artikulasi 

berbagai kepentingan yang masuk melalui mekanisme formal, yakni 

Musrenbangda, mulai dari tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan 

dan tingkat kabupaten. Kepentingan yang kedua berasal dari usulan atau 

input program-program setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

                                                           
24

 Ibid., h.79-82. 

25
 Alvian Ramadhan, Interaksi Kepentingan Eksekutif Dengan Legislatif (studi tentang 

proses penyusunan dan penetapan APBD bidang pembangunan tahun 2012 di Kabupaten 

Malang).Jurnal. 
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dan anggaran yang dibutuhkan oleh mereka untuk menjalankan 

fungsinya. Sedangkan kepentingan legislatif berasal dari dua hal, yakni 

kepentingan publik dalam ruang lingkup lebih kecil, yaitu konstituen 

daerah pemilihan dimana dia mewakili. Kemudian yang kedua berasal 

dari misi partai yang dibawa oleh setiap anggota DPRD terlebih lagi 

menduduki posisi sebagai panitia anggaran legislatif.  

b. Kepentingan yang berbeda di antara pihak eksekutif dan legislatif, 

dimana berusaha disatukan menjadi satu kesapahaman kedua lembaga 

tersebut. Untuk mencapai kesepakatan atau kesepahaman tersebut 

dilakukan negosiasi. Negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak 

dilakukan melalui dua mekanisme, yakni mekanisme formal dan 

informal. Mekanisme formal ini dilakukan melalui forum-forum atau 

rapat-rapat resmi baik di wilayah internal hingga melibatkan kedua 

belah pihak. Mekanisme informal dilaksanakan setelah forum-forum 

resmi. Hal ini digunakan sebagai langkah ampuh mengatasi situasi 

deadlock dalam proses penganggaran. Dampak adanya negosiasi 

kepentingan dari adalah penggeseran anggaran atau pengurangan 

alokasi yang kemudian dimasukkan ke pos-pos lain sesuai kesepakatan 

badan anggaran dan tim anggaran eksekutif. Selain itu juga dimasukkan 

ke tahun anggaran selanjutnya sehingga terjadi proses transaksional 

pada mekanisme informal. 

c. Faktor yang mempengaruhi hasil kebijakan kemudian mempengaruhi 

kepentingan publik dari segi anggaran adalah terakomodirnya semua 

kepentingan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui 

proses penganggaran. Akan tetapi karena anggaran yang dimiliki 

Kabupaten Malang relatif besar, maka anggaran tersebut tidak dapat 

dipukul rata sehingga dipilih mana yang prioritas dan superprioritas dari 

beberapa kepentingan publik. Kemudian anggaran tersebut dialokasikan 

kepada pos-pos yang menjadi prioritas berdasarkan problem yang di 

hadapi masyarakat di Kabupaten Malang.  

 

Menurut Chitra A  Pandan Wangi dan Irwan T  Ritonga
 26

, dari hasil 

penelitiannya tentang Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya 

Keterlambatan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun 

Anggaran 2008-2010), dengan alat analisis faktor eksploratory atau 

dikenal exploratory factor analysis (EFA), ditemukan 5 (lima) faktor 

                                                           
26

 Chitra A  Pandan Wangi dan Irwan T  Ritonga. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab 

Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang 

Lebong Tahun Anggaran 2008-2010). Universitas Gajah Mada. 
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pembentuk penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD 

yaitu faktor hubungan Eksekutif dan Legislatif, faktor latar belakang 

pendidikan, faktor indikator kinerja, faktor komitmen dan faktor penyusun 

APBD. Sedangkan, berdasarkan hasil penelitian dari Syukriy Abdullah dan 

Jhon Andra Asmara
27

 dengan judul Perilaku Oportunustik Legislatif 

Dalam Penganggaran Daerah (Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory 

di Sektor Publik) menunjukkan bahwa (1) legislatif sebagai agen dari 

voters berperilaku oportunistik dalam penyusunan APBD, (2) besaran 

PAD berpengaruh terhadap perilaku oportunistik legislatif, dan (3) APBD 

digunakan sebagai sarana untuk melakukan political corruption. 

H. Kerangka Pikir 

Proses penyusunan RAPBD pada level pemerintah kabupaten/kota 

senantiasa harus sejalan dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah 

yang nyata, luas, dan bertanggung jawab dan juga selaras dengan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi legalitas dalam pelaksanaannya, 

khususnya dalam hubungan lembaga eksekutif dan legislatif yang menjadi 

gerbong terdepan dalam setiap tahapannya harus terjalin sebuah sinergi 

agar dapat mencapai sebuah pola hubungan yang ideal. Oleh karena itu, 

kedua lembaga ini harus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing 

sehingga terdapat kerjasama yang terjalin agar check and balances bisa 

berjalan dengan baik dalam koridor pemerintah daerah. 

                                                           
27

 Syukriy Abdullah dan Jhon Andra Asmara, Perilaku Oportunustik Legislatif Dalam 

Penganggaran Daerah (Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik). 

Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. 23-26 Agustus 2006. 
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Dalam prosesnya, penyusunan APBD seringkali menemui hambatan 

sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pengesahannnya, seperti 

yang terjadi dalam penyusunan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 

Anggaran 2012 yang dalam penyusunannya terjadi berbagai kendala, 

termasuk terbitnya Peraturan Bupati tentang APBD yang menyebabkan 

pagu anggaran yang dapat digunakan oleh Pemkab Pesawaran hanya 

sebatas jumlah anggaran tahun sebelumnya, dalam perjalanannya pihak 

eksekutif dan legislatif akhirnya dapat mengesahkan APBD Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2012 pada tanggal 15 juni tahun anggaran berjalan, yang 

artinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku telah terjadi 

keterlambatan 6 bulan dalam proses penyusunan APBD tersebut. Namun, 

berdasarkan informasi yang diperoleh melalui beberapa media 

menyebutkan bahwa, telah terjadi ketidakharmonisan antara Bupati dengan 

DPRD Kabupaten Pesawaran yang akhirnya turut mempengaruhi proses 

penyusunan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2012, sehingga penulis 

menggunakan pendekatan Kepemimpinan Kepala Daerah, Komunikasi 

Politik, dan Political Corruption untuk mengkaji faktor-faktor apa yang 

menjadi penghambat dalam penyusunan APBD Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2012 
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Bertitik  tolak  dari  kerangka  pemikiran  dan  uraian  latar belakang 

masalah tersebut, secara sederhana dapat digambarkan melalui bagan 

berikut : 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan kerangka fikir 

 

faktor-faktor penyebab terjadinya 

keterlambatan dalam penyusunan APBD 

 ( Studi Kasus Kabupaten Pesawaran Tahun 

Anggaran 2012 ) 
 

Pengesahan APBD Kabupaten Pesawaran 

Tahun Anggaran 2012 pada 15 juni 2012 

(keterlambatan 6 bulan berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku) 

Fokus penelitian : 

1. Proses penyusunan APBD 

2. Komunikasi Politik 

3. Karakter Kepemimpinan Kepala Daerah 

4. Political Corruption 

 


