
10 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1 Konsep, Konstruk, Variabel  

2.1.1 Fungsi DPRD  

Berkaitan dengan peran, fungsi dan kedudukan legislatif, menurut Mulgan 

(1997) menempatkan parlemen pada posisi yang penting dalam mewujudkan 

akuntabilitas publik. Kapasitas parlemen untuk menyelenggarakan Undang-

Undang melalui proses pengendalian dan pengarahan atas kerja eksekutif.   

Pada sistem Pemerintahan Daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, 

yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah 

sebagai Eksekutif. Untuk mencegah terjadinya konflik antara kedua lembaga 

tersebut, perlu diatur suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling 

mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain dalam hubungan 

kesetaraan melalui prinsip “checks and balance,” dalam Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004, disebutkan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah 

berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Dalam 

kedudukan seperti ini kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling 

mengendalikan, dan tidak saling menjatuhkan, melainkan saling memelihara 

kerjasama yang baik, kecuali dalam sistem parlementer, di mana pemerintah dapat 

membubarkan parlemen, demikian pula parlemen dapat menjatuhkan pemerintah. 

DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dalam 

mewujudkan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta 

transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di 

daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 

sebagai lembaga pemerintahan daerah. 

Pada Pasal 40 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah disebutkan bahwa:  

“DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan 

sebagai unsir penyelenggaraan pemerintah daerah”.  
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Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa DPRD 

berkedudukan sebagai unsur penyelengara pemerintah daerah. Untuk wilayah 

kabupaten/kota maka disebut dengan DPRD kabupaten/kota.  

Susunan DPRD tediri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum 

yang dipilih melalui pemilihan umum. Adapun alat kelengakapan DPRD terdiri 

atas; Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan 

Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengakapan lainnya yang diperlukan 

dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam menjalankan tugasnya, maka alat 

kelengkapan dibantu oleh sekertariat yang berasal dari pegawai negeri sipil 

(PNS). Maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :  

1. Fungsi Legislasi  

Merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peratiran daerah bersama 

Kepala Dearah. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD pada 

dasarnya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan 

bersifat kemitraan. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan 

daerah berupa Peraturan Daerah. 

Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam 

membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai 

dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu 

membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung 

(sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam 

melaksanakan fungsi masing-masing. 

Dalam proses pembahasan bersama ini, pihak eksekutif dan legislatif 

melakukan fungsi “checks and balances” untuk mencapai suatu rumusan 

kepentingan bersama atau publik. Bagi DPRD peran “checks and 

balances” dalam pembentukan kebijakan publik sangatlah penting sebagai 

bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagai wakil rakyat.  
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2. Fungsi Penganggaran  

Merupakan fungsi DPRD yang bersama-sama dengan pemerintah 

daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan 

fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Menurut Laksono (dalam Indah, 

2011) peran parlemen dalam penetapan APBD sangatlah penting, hal ini 

didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:  

a. Perlunya mekanisme “checks and balances” dalam hubungan kerja 

dan kewenangan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (Parlemen) 

untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan 

yang bersih.  

b. Aspek keterbukaan atau transparansi. Biasanya mekanisme 

perumusan kebijakan Pemerintah daerah lebih tertutup 

dibandingkan dengan mekanisme yang berlangsung di DPRD. Oleh 

karena itu, peran DPRD dalam penetapan APBD ditujukan untuk 

menciptakan keterbukaan dan transparansi dalam perumusan 

kebijakan penting bagi publik. Secara tidak langsung hal tersebut 

membuka peluang partisipasi publik atau masyarakat dalam 

mengkritisi progam serta kebijakan yang tertuang dalam APBD.  

3. Fungsi Pengawasan  

Merupakan fungsi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala 

Daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Pengawasan pada dasarnya berupaya penegakan disiplin nasional dan 

mencegah deviasi sekaligus menanggulangi ekonomi biaya tinggi serta 

menciptakan efisiensi nasional. Dalam kaitan ini oleh Bohari (1995:5) 

menganggap bahwa tujuan utama pengawasan bermaksud untuk 

memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang. Dan 

mengarahkan seluruh kegiatan-keguatan dalam rangka pelaksanaan dari  

pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. 
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Menurut Budiardjo (1980:183),  

“Fungsi pengawasan adalah mengotrol badan eksekutif dalam arti menjaga 

supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang telah ditetapkan”. 

Sedangkan menurut Sanit (1985:253) yang dimaksud fungsi pengawasan 

yakni:  

“Melalui fungsi pengawasan, lembaga ini melindungi kepentingan rakyat, 

sebab melalui penggunaan kekuasaan yang dilandasi oleh fungsi ini, 

lembaga legislatif/ lembaga perwakilan rakyat dapat mengoreksi semua 

kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai 

haknya. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang dapat mengabaikan 

kepentingan anggota masyarakat dapat diperbaiki”. 

 

Berdasarkan pendapat di atas fungsi ini berperan untuk menjamin agar 

kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan terpenuhi, dikarenakan dengan 

fungsi ini legislatif dapat menilai apakah kebijakan yang telah diambil oleh 

eksekutif itu memuaskan masyarakat atau tidak, apabila dirasakan oleh legislatif 

kebijakan itu tidak memuaskan masyarakat maka dapat mengoreksi kebijakan 

tersebut.  

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh anggota dewan berupa 

pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara 

pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek sendiri di 

lapangan dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan 

dengan cara mempelajari setiap laporan/ pengaduan kebocoran anggaran.  

Menurut Mardiasmo (2004:72) menyebutkan bahwa : 

“Pengawasan anggaran daerah yang diteliti bukan hanya pada tahap  

evaluasi saja, tetapi dimulai pada saat proses penyusunan APBD, proses 

pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD”.  

Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tapi lebih mengarah pada 

pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam 

APBD. Hal ini sesuai juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 

Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang 

telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Ini 



14 

 

berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan 

eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD.  

Secara umum, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk 

memelihara akuntabilitas publik, terutama dari lembaga-lembaga yang berkaitan 

langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta 

pembangunan. Pengawasan juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan 

kebijakan, program, proyek maupun kasus yang ada sepanjang memiliki arti 

penting secara politik strategis. 

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit 

mewujudkannya dari pada memberantas korupsi (Turner and Hulme, 1997). 

Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor 

publik.  

Menurut Kaho (2003: 78) menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi 

yang kedua yaitu melakukan pengawasan, DPRD memiliki hak mengajukan 

pertanyaan bagi masing-masing anggota, meminta keterangan, mengajukan 

pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan.  

Selain itu, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  

adapun tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :  

1. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat 

persetujuan bersama. 

2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBN bersama 

dengan Kepala Daerah. 

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan 

perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBN, kebijakan 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, 

dan kerja sama internasional di daerah.   

4. Mengusulkan pengangkatan dan oemberhentian Kepala Daerah/ Wakil 

Kepala Daerah kepada Presiden memalui Menteri Dalam Negeri bagi 

DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagai 

DPRD Kabupaten/ Kota.  
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5. Memilih Wakil Kepala Dearah dalam hal terjadi kekosongan jabatan 

Wakil Kepala Daerah.  

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah 

terhadap rencana perjanjian Internasional di Daerah.   

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana terhadap kerja sana 

Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.  

8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan Ppemerintah Daerah.  

9. Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah.   

10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.  

11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan 

dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 

Menurut Sujamto (1986:157) dalam merencanakan dan melaksanakan 

pengawasan perlu diperhatikan hal-hal berikut : 

1. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintah dilakukan secara tertib 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar 

tercapai daya guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya.  

2. Agar pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan 

program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.  

3. Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk 

memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan pelaksana tugas 

umum pemerintah dan pembangunan. 

4. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan 

penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan 

perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, 

bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.  

Maka dari penjelasan tersebut pengawasan yang telah dikemukakan mau 

tidak mau harus dipahami oleh semua pihak, baik pihak atau unsur pelaksana 
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pengawasan maupun pihak yang diawasi, sehingga proses-proses pembangunan 

atau yang terkait dapat berjalan secara maksimal.  

 

2.1.1.1 Hak dan Kewajiban DPRD 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yaitu Pasal 11 Tentang Hak DPRD 

adalah:  

1. DPRD mempunyai hak : 

a. Interpelasi;  

b. Angket dan  

c. Menyatakan pendapat.  

2. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada 

walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan 

strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara.  

3. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap 

kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak 

luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

4. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat 

terhadap kebijakan walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi 

di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai 

tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.  

Sementara itu Pasal 19 Undang Undang No 17 Tahun 2010, bagi setiap 

anggota DPRD diberikan hak-hak sebagai berikut:  

a) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah 

b) Mengajukan pertanyaan 

c) Menyampaikan usul dan pendapat 

d) Memilih dan dipilih  

e) Membela diri 

f) Imunitas 
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g) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas 

h) Protokoler 

i) Keuangan dan administratif.  

Menurut Pasal 29 dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2010 menyatakan 

bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban antara lain: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 

b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan menaati peraturan perundang-undangan; 

c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi kelompok, 

dan golongan;  

e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;  

f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;  

g. Menaati tata tertib dan kode etik; 

h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja 

secara berkala;  

j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan 

k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada 

konstituen di daerah pemilihannya.  

 

2.1.1.2 Tugas DPRD dalam Pengawasan  

Menurut Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 dan Pasal 

42 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tugas DPRD berkaitan dengan 

fungsi pengawasan yaitu :  

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan 

Peraturan perundang-undang lainnya, keputusan Walikota/Bupati, APBD, 

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program 

pembangunan Daerah dan kerjasama Internasional.  
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2. Fungsi Pengawasan yang kedua menurut Pasal 78 ayat (6) Undang-

Undang No. 22 Tahun 2003 dan Pasal 42 ayat (8) Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 yaitu, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 

Bupati/ Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.  

3. Fungsi yang ketiga berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No. 22 Tahun 

2003 yaitu DPRD berwenang meminta pejabat negara tingkat Kabupaten/ 

Kota, Pejabat Pemerintah Kabupaten/ Kota, Badan Hukum, dan warga 

masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu 

ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.  

Dalam fungsi pengawasan kedua yaitu menurut Kaho (2001) menyatakan 

bahwa untuk melaksanakan fungsi kedua yaitu melakukan pengawasan, DPRD 

mempunyai hak untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari Gubernur, Wali 

Kota, dan Bupati, berhak untuk memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah, 

melakukan pemeriksaan, memberikan usulan-usulan, dan menanyakan pertanyaan 

dari masing-masing anggota.  

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 40 menyebutkan bahwa 

pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Dalam penjelasan 

pasal ini dinyatakan bahwa pengawasan yang dimaksud dalam Ayat ini adalah 

bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang mengarah untuk menjamin 

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan APBD.  

Menurut perkembangan paradigma baru, DPRD memiliki posisi, tugas, 

dan fungsi penting dalam pengawasan APBD yang lebih luas. Dimana anggota 

DPRD harus melakukan fungsi pengawasan secara nyata. Menurut Indriani dan 

Baswir (2003) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) harus 

dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan. Fungsi pengawasan 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:  

1. Perencanaan  

Pada tahap ini DPRD memiliki peran dalam melakukan kegiatan:  

a) menampung aspirasi masyarakat,  
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b) menetapkan petunjuk dan kebijkan publik tentang APBD dan menentuakn 

strategi dan prioritas dari APBD tersebut,  

c) melakukan klarifikasi dan ratifikasi (diskusi APBD dalam rapat 

paripurna),  

d)  mengambil keputusan dan pengesahan. 

2. Pelaksanaan  

Peran DPRD dapat direalisasikan dengan melakukan evaluasi 

terhadap APBD yang dilaporkan secara kuarter dan melakukan 

pengawasan lapangan melalui inspeksi dan laporan realisasi anggaran, 

termasuk juga evaluasi terhadap revisi atau perubahan anggaran. Hal 

tersebut dikarenakan adanya masalah yang sering timbul pada tahap 

implementasi yaitu banyaknya revisi dan perubahan APBD. 

3. Pelaporan  

Peran dari DPRD dapat diimplementasikan dengan mengevaluasi 

laporan realisasi APBD secara keseluruhan (APBD tahunan) dengan 

memeriksa laporan APBD dan catatan APBD dan juga inspeksi lapangan.  

 

2.1.1.3 Keuangan Daerah  

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.17 Tahun 2003 menyatakan 

bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat 

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut. Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban 

negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut 

yang dapat dinilai dengan uang (Baswir, 1999). 

Dalam Pasal 1 PP. No. 105 Tahun 2000 pengertian keuangan negara 

adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan 

pemerintah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam 

kerangka APBD. Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara Pasal 1 
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ayat (8) adalah suatu rencana tahunan daerah yang disujui oleh dewan perwakilan 

rakyat daerah.  

Agar pengelolaan keuangan 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 perudang-undangan 

yang berlaku, sesuai dengan materi berikut : 

1. APBD disusun dengan pendekatan kinerja.  

2. Dalam penyusunan APBD,pengaanggaran pengeluaran harus didukung 

dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup. 

3. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan 

yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap pendapatan. 

4. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi 

untuk setiap jenis belanja. 

5.  Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun sebelumnya dicatat sebagai 

saldo awal APBD pada tahun berikutnya, 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 memudahkan DPRD dalam penyusunan 

peraturan daerah menyangkut APBD, perhitungan APBD dan perubahan setiap 

tahun, sehingga pengawsan yang dilakukan DPRD terhadap APBD dapat 

dilakukan secara optimal. 

 

2.1.1.4 Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah oleh DPRD  

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa 

Lembaga Perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan 

pembahasan sesuai dengan kewenangannya. Implementasi dari ketentuan tersebut 

terdapat dalam Permendagri No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
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Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Pasal ayat (1) disebutkan 

bahwa DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK sedangkan dalam Pasal 2 

ayat (3) menyebutkan DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti 

laporan hasil pemeriksaan BPK. 

Dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2010 tersebut, DPRD 

meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima telah 

dikonfirmasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dalam hal BPK 

belum melakukan konfirmasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan DPRD dapat 

mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) ketentuan tersebut disebutkan juga 

bahwa DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam 

rapat panitia kerja.  

Dalam Pasal 6 Permendagri No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan 

bahwa pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD 

paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK. 

Laporan hasil pembahasan tersebut berisi usulan untuk meminta BPK untuk 

memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, 

dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di 

satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK serta 

meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan 

aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam 

laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. 

Permendagri No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi 

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 7 ayat (1) juga mengamanatkan 

agar DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan 

tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pengawasan tersebut meliputi 

a. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan 
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b. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja dan 

c. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu.  

Disamping melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 

(1) DPRD juga melakukan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas 

pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 9 Permendagri No. 13 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa DPRD 

melakukan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut 

laporan hasil pemeriksaan.  

Disamping itu, Permendagri No. 13 Tahun 2010 Pasal 10 ayat (1) 

disebutkan bahwa DPRD dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah 

yaitu:  

a. untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian 

(unqualified opinion) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam 

Permendagri No. 13 Tahun 2010 Pasal 10 ayat (2)  disebutkan bahwa 

DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada pemerintah 

daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini 

wajar dengan pengecualian (qualified opinion).  

b. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2010 Pasal 10 ayat (3) disebutkan 

bahwa DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur, 

memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai 

dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (adversed 

opinion).  

c. Sedangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2010 Pasal 10 ayat (4) 

disebutkan bahwa DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan 

keterangan dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait pernyataan 

menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).  

Menurut Keppres No. 74 Tahun 2001 Pasal 15 ayat (1), pelaksanaan 

pengawasan oleh DPRD dapat dilakukan melalui:  

1. Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD.  

2. Rapat pembahasan dalam sidang komisi.  
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3. Rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata 

tertib DPRD.  

4. Rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang 

diperlukan.  

5. Kunjungan Daerah.  

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, berdasarkan Keppres No. 74 

Tahun 2001 Pasal 15 ayat (2) DPRD dapat mengundang pejabat-pejabat 

dilingkungan Pemerintah Daerah untuk diminta keterangan, pendapat dan saran; 

menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari 

pejabat atau pihak yang terkait; meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk 

melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan dan memberi saran mengenai 

langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang bersangkutan. 

Penelitian ini, proses pengawasan akan difokuskan pada pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, DPRD 

memiliki bagian khusus yang disebut Panitia Anggaran. Pengawasan yang 

dilakukan DPRD atau Dewan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung 

serta preventif dan represif. Pengawasan yang bersifat langsung dilakukan secara 

pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat 

pekerjaan dan minta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. 

Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari 

laporan yang diterima dari pelaksana.   

DPRD dapat pula membetuk badan ombudsman yang berfungsi sebagai 

pengawas independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik. Namun 

untuk fungsi pemeriksaan tetap harus dilakukan oleh badan yang memiliki otoritas 

dan keahlian prefesional. Hal tersebut agar DPRD tidak disibukkan dengan 

urusan-urusan teknis semata, sehingga Dewan dapat lebih berkonsentrasi pada 

permasalahan-permasalahan yang bersifat kebijakan (Mardiasmo, 2002). 

Menurut Almasyah (1997) dalam pengawasan APBD yang dilakukan oleh 

DPRD penting dilakukan untuk memastikan :  

1. Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan.   
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2. Menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah 

digariskan.  

3. Menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan.  

 

2.1.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  

2.1.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 

adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 

1 butir 8 tentang Keuangan Negara).  

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun 

anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan 

semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun 

anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk 

memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua 

pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. 

Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD 

menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan 

keuangan daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen 

pelaksanaan kegiatan keuangan di daerah yang disusun dalam kurun waktu 

tertentu. Berikut ini beberapa pendapat mengenai APBD tersebut, antara lain : 

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 7 menyebutkan: 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjytnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah”.   
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Pengertian APBD menurut Abdul (2001:156) adalah sebagai berikut:  

“APBD merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan 

dalam bentuk angka dan menunjukan adanya sumber penerimaan yang 

merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal 

untuk satu periode anggaran”.  

 

Dari beberapa difinisi diatas dapat dikatakan bahwa APBD merupakan 

rencana keuangan yang harus disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan 

seksama dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah untuk satu periode 

anggaran.  

Penjelasan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan 

Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 6, menyebutkan :  

“Pengelolaan Keuangan Daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.  

Pengertian anggaran pemerintah dan anggaran organisasi, sebenarnya 

tidak jauh berbeda baik dalam proses penyusunannya maupun dalam tujuan 

dibuatnya anggaran. Demikian pula dalam hal penerimaan dan pengeluaran, baik 

anggaran pemerintah maupun anggaran organisasi perusahaan, keduanya 

mempunyai tujuan yang sama,  yaitu merencanakan dan mengatur berapa rupiah 

yang akan dikeluarkan dalam satu periode anggaran. Hanya saja dalam istilah pos-

pos anggaran ada perbedaan diantara keduanya, yang sebenarnya maksudnya 

sama yaitu merinci dari mana diperoleh penerimaan dan untuk apa pengeluaran 

dilakukan. Dalam APBD, tercantum penerimaan dan pengeluaran yang seimbang 

dalam jumlah rupiah karena dalam penyusunannya pemerintah mengambil sistem 

anggaran berimbang (balance budget).  

 

2.1.2.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Anggaran merupakan suatu pernyataan formal yang dibuat oleh 

manajemen berupa rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan 

datang dalam suatu periode tertentu, rencana tersebut merupakan suatu pedoman,   
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menurut Hanson (dalam Robinson, 2006). Banyak pihak yang terlibat dalam 

penyusunan anggaran, baik manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah 

dan ini akan berdampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang 

yang langsung mempunyai hubungan dengan penyusunan anggaran.  

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang No. 17 

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, fungsi APBN/ APBD terdiri dari :  

1. Fungsi Otorisasi, anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan 

pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.  

2. Fungsi Perencanaan, anggaran daerah merupakan pedoman bagi 

manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.  

3. Fungsi Pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai 

apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.  

4. Fungsi Alokasi, anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi 

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas perekonomian.  

5. Fungsi Distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti/ 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.  

6. Fungsi Stabilisasi, anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi 

alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 

perekonomian. 

  

2.1.2.3 Siklus Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah  

Menurut Mardiasmo (2002) tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

penyusunan anggaran sektor publik adalah sebagai berikut :  

1. Tahap Persiapan dan Penyusunan Anggaran (Budget Preparation) 

Pada tahap persiapan anggaran merupakan tahapan awal yang 

berisikan taksiran pengeluaran, berdasarkan taksiran pendapatan yang 

tersedia pada tahun tersebut. Terkait dengan masalah ini, perlu 

diperhatikan bagian sebelum menyetujui estimasi pengeluaran, hendaknya 

terlebih dahulu dilakukan pengestimasian pendapatan secara lebih akurat.  
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Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapatkan perhatian yaitu 

terdapat faktor “uncertainty” (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. 

Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul tentang 

dalam menentukan besarnya suatu anggaran.  

2. Tahap Ratifikasi Anggaran (Budget Ratification) 

Tahap ini merupakan tahapan yang melibatkan proses campur tangan 

politik yang cukup rumit dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan 

yang khusus antara pemerintah dan dewan perwakilan. Dalam prosesnya 

pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya mewakili “managerial skill”, juga 

harus mempunyai “poliytical skill”, “salesmanship” dan “coalition 

building” yang memadai. Keempat kemamouan ini perlu dimiliki oleh 

pimpinan eksekutif serta keserapan mental dan integritas yang tinggi yang 

diperlukan saat mempresentasikan rancangan anggaran yang disusun oleh 

pemerintah. Selain itu juga kemampuan ini diperlukan untuk menjawab 

dan memberikan argumentasi yang rasional atas semua pertanyaan-

pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.  

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (Budget Implementation)  

Setelah presentasu yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan pihak 

legislatif yaitu menyetujui rancangan anggaran yang dibuat eksekutif. 

Tahap berikutnya yaitu pelaksanaan anggaran. Di dalam pelaksanannya 

hal yang terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah selaku 

pelaksana program yaitu memiliki sistem informasi akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen. Sistem akuntansi yang baik pada pelaksanaan 

anggaran harusnya meliputi pengendalian intern yang memadai agar dapat 

mencapai hasil yang optimal serta mengurangi kesalahan yang timbul pada 

saat pelaksanaannya.  

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran  

Tahap terakhir dari prinsip penyusunan anggaran adalah pelaporan 

dan evaluasi anggaran. Ketiga sebelumnya seperti tahap persiapan, 

ratifikasi dan implementasi anggaran berkaitan dengan aspek operasional 

anggaran sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan 
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akuntablilitas yang berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban 

pemerintah selaku pihak yang menjalankan program yang dilaksanakan. 

Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan 

pengendalian sistem yang baikm maka harapan pada tahap budget 

reporting dan evaluation tidak akan menemui banyak masalah. Ini 

dikarenakan pelaksanaan program yang sesuai aturan dan tujuan dapat 

tercapai sesuai dengan harapan yang ada secara optimal. 

 

2.1.2.4 Landasan Kebijakan Anggaran Daerah  

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.  

Seiring dengan hal tersebut dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah 

merupakan kebijakan pemerintah untuk dipedomani dalam Penyusunan dan 

Pelaksanaan APBD yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 

31 Desember tahun yang sama.  

Atas dasar tersebut penyusunan APBD memacu pada norma dan prinsip 

anggaran sebagai berikut:  

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran  

APBD harus dapar memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, 

sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan 

atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, 

penggunaan harus dapat dipertanggungjawabkan.  

Pemilihan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang 

bersifat pembangunan atau modal harus diklasifikasikan secara jelas agar 

tidak terjadi pencampur adukan kedua sifa anggaran yang dapat 

menimbulkan pemborosan dan kebocoran.  

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, 
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sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos merupakan batas 

tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung 

dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang 

cukup.  

2. Disiplin Anggaran  

APBD yang disusun harus beriorentasi pada kebutuhan masyarakat 

tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 

dengan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

3. Keadilan Anggaran  

APBD yang disusun harus dapat menunjukkan alokasi penggunaannya 

secara adil dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa 

diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Pembiayaan pemerintah daerah 

dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipkul oleh 

segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah wajib mengalokasikan 

penggunaan secara adil.  

4. Efisien dan Efektifitas Anggaran  

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk 

dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang 

maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk 

mengendalikan tingkat efisien dan efektifitas anggaran, maka dalam 

perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil manfaat 

yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang 

diprogramkan. 

5. Format Anggaran  

Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan formal anggaran defisit 

(deficit budget format). Selisih antara pendapatan dan belanja 

mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi 

surplus, daerah dapat membentuk Dana Cadangan, sedangkan bila terjadi 

defisitm dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau 
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penertiban obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

2.1.3 Laporan Keuangan Daerah  

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah  

Pemerintah Daerah, memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi 

secara jujur terhadap apa yang akan dilakukan, apa yang sedang dilakukan dan 

apa yang sudah dilakukan, serta bagaimana akuntabilitasnya dalam memanfaatkan 

dana masyarakat (APBD)  dalam rangka menjalankan otoritas yang sudah 

diserahkan oleh rakyat kepadanya melalui mekanisme Kepala Daerah dan DPRD. 

Maka salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang 

telah memilihnya, adalah berupa Laporan Keuangan pemerintah Daerah.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. Menurut Chabib dan Suripto (2011) Laporan 

Keuangan Daerah sendiri pada dasarnya merupakan komponen penting dalam 

upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Informasi keuangan 

bukanlah merupakan tujuan akhir akutansi pemerintah daerah, tetapi informasi 

tersebut memiliki fungsi yang penting bagi pengguna laporan dalam rangka 

pengambilan keputusan. Informasi akutansi adalah instrumen untuk melaksanakan 

akuntabilitas pemerintah daerah secara efektif, kepada masyarakat, karena melalui 

laporan keuangan pemerintah daerah, masyarakat dapat melacak dari mana 

sumber-sumber pendapatan daerah diperoleh dan berapa banyak, untuk apa dana 

masyarakat yang telah dikumpulkan itu dibelanjakan dan siapa yang menerima 

manfaat, serta dengan cara apa pemerintah daerah menutup belanja, dalam hal 

terjadi defisit, dan dipergunakan untuk apa dana masyarakat itu dalam hal terjadi 

surplus.  
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Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan”.  

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang 

terdiri dari: 

a. Pemerintah pusat. 

b. Pemerintah daerah. 

c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi 

lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi 

dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 

Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam menyediakan laporan 

keuangan, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. 

Laporan Keuangan Daerah diartikan sebagai suatu proses pengumpulan, 

pengolahan dan penyampaian informasi yang bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan sekaligus untuk menilai kinerja.   

 

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah  

Menurut Erlina (2008:20) tujuan umum laporan keuangan daerah adalah 

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan 

kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna 

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan 

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.  

  Secara umum, tujuan laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo 

(2002:161) yaitu: 

 



32 

 

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) 

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada 

pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa 

pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum 

dan peraturan lain yang telah ditetapkan.  

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective 

reporting) 

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor  kinerja dan 

mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar 

kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan 

membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.  

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization 

information) 

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan 

kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan 

berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi 

penggunaan dana.  

4. Kelangsungan Organisasi (viability) 

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam 

menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan 

menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. 

5. Hubungan Masyarakat (public relation) 

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada 

organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah 

dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. 

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan 

pihak-pihak lain yang berkepentingan. 
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6. Sumber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures) 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara 

lebih dalam. 

 

2.1.3.3 Pengguna Laporan Keuangan Daerah  

Menurut Mardiasmo (2002:171) masyarakat memiliki hak dasar terhadap 

pemerintah, yaitu: 

a. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu: 

- Mengetahui kebijakan pemerintah 

- Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah 

- Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan 

tertentu 

b. Hak untuk diberi informasi (right to be informed) yang meliputi hak untuk 

diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu 

yang menjadi perdebatan publik. 

c. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listening). 

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan 

oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi 

keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban 

publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk 

memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan 

pengelolaan (accountability & stewardship). 

  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama 

pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu: 

a. Masyarakat. 

b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. 

c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan 

pinjaman. 

d. Pemerintah. 
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2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan Daerah  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran  

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisaso 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang masing-

masing dapat diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan realisasi 

anggaran dapat menyediakan informasi para pengguna laporan tentang 

indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan.  

a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat 

b. Telah sesuai dengan anggarannya  

c. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, 

kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup 

oleh neraca terdiri dari:  

a. Aset  

Adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan 

diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 

sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk 

menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber 

daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

b. Kewajiban  

Adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 

ekonomi pemerintah.  
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c. Ekuitas Dana  

Adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan 

selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. 

3. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan kas sehubungan dengan kegiatan 

operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang 

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas 

pemerintah pada periode tertentu.  

Menurut Ulum (2004:228) unsur yang dicakup secara langsung dalam 

laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kasm yang 

masing-masing didefinisikan sebagai berikut:  

a. Penerimaan adalah semua penerimaan kas umum Negara/ Kas 

Daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan  

b. Pengeluaran adalah semua pengeluaran kas umum Negara/ 

Kas Daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan.  

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran 

kas selama periode tertentu yang diklasifikasi berdasarkan aktivitas 

operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran. Suatu transaksi tertentu 

dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas. 

4. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 

dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan 

laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi 

tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan 

informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di 

dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang 

diperlukan untuk menghasilan penyajian laporan keuangan secara wajar. 
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Menurut Ulum (2004:235) catatan atas laporan keuangan mengungkapkan 

hal-hal sebagai berikut :  

a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan, ekonomi, 

 makro pencapaian target, Undang-Undang APBD/Perda APBD, berikut 

 kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.  

b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan  

c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

 kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 

 transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 

d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan standar akuntansi pemerintah 

 yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan  

e. Informasi yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan sesuai dengan 

 urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam lembar muka laporan 

 keuangan 

f. Menyediakan informasi tambahan yang diperluka untuk penyajian yang 

 wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.  

 

2.1.3.5 Kualitas Laporan Keuangan  

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah 

No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai 

berikut: 

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya”. 

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang 

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki: 

1. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang 

termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 
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memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan 

keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud 

penggunaannya.  

Informasi yang relevan: 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau 

mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa 

yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian 

masa kini. 

c. Tepat waktu 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh 

dan berguna dalam pengambilan keputusan. 

d. Lengkap 

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 

mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang 

dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.  

 

2. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 

serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika 

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut 

secara potensial dapat  menyesatkan.  

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:  

a. Penyajian Jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar dapat diharapkan untuk disajikan.  
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b. Dapat Diverifikasi (verifiability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, 

dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak 

yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak 

berbeda jauh. 

c. Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak 

pada kebutuhan pihak tertentu. 

3. Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna 

jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya 

atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 

Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara 

internal dapat  dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan secara 

eksternal dapat dilakukan  bila entitas yang diperbandingkan menerapkan 

kebijakan akuntansi yang sama. 

4. Dapat Dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan 

lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk 

mempelajari informasi yang dimaksud.  

 

a. Konsep Fungsi Pengawasan DPRD 

2.1.4.1 Dasar Hukum Pengawasan DPRD  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah,menyatakan bahwa:  

“DPRD merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan 

  sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi/kabupaten / kota”. 
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 Sementara dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:  

“DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai  

  unsur penyelenggara pemerintahan di daerah”.  

 Sebagai sebuah lembaga pemerintahan di daerah atau unsur penyelenggara 

pemerintahan di daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan 

pengawasan. Tugas dan wewenang pengawasan DPRD sebagaimana diatur 

menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 

42 ayat (1C) : 

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, 

peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam 

melaksanakan  program pembangunan daerah dan kerjasama internasional 

di daerah”.  

 

 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa 

Lembaga Perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan 

pembahasan sesuai dengan kewenangannya. Implementasi dari ketentuan tersebut 

terdapat dalam Permendagri No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Pasal ayat (1) disebutkan 

bahwa DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK sedangkan dalam Pasal 2 

ayat (3) menyebutkan DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti 

laporan hasil pemeriksaan BPK. 

Pengawasan ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, 

menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas  dan  

kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara 

lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan  

rakyat.  
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2.1.4.2 Konsep Pengawasan DPRD  

Fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur dari manajemen yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Planning, 

Organizing, Actuating dan Controlling / POAC).  

Pengawasan berperan memberikan umpan balik (feed back) kepada 

pemerintah daerah. Pengawasan harus memberikan informasi tersebut sedini 

mungkin, sebagai bagian dari  Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) 

bagi pemerintah daerah. 

Arti penting Pengawasan DPRD Pengawasan memiliki arti penting bagi 

pemerintah daerah, karena akan memberi umpan balik untuk perbaikan 

pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan 

yang telah ditetapkan.  Sementara bagi pelaksana, pengawasan merupakan 

aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar aktivitas 

pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.  

Pengawasan DPRD yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memelihara 

akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan 

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. 

Sistem akuntabilitas di daerah akan menjadi lebih efektif, karena proses dan hasil 

pengawasan yang dilakukan DPRD akan memungkinkan lembaga-lembaga publik 

digugat jika mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah publik.  

Secara spesifik, hasil pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah 

ditujukan : 

1. Untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  

2. Untuk  menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat 

terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan dalam upaya 

mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan, 

3. Untuk menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau 

meniadakan penyimpangan, 
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4. Untuk meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (KPK, Kajian Peran 

Anggota DPRD,2005).  

Melalui pengawasan tersebut,  DPRD dapat membangun sebuah early 

warning system atau sistem penanda bahaya apabila terjadi kejanggalan atau 

penyimpangan dalam proses pengelolaan tata pemerintahan daerah. 

 

2.1.4.3 Ruang Lingkup Pengawasan DPRD  

Ruang lingkup Pengawasan DPRD oleh DPRD setidaknya meliputi 3 

(tiga) yaitu : 

1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 

 Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal 

saat ditetapkannya Peraturan Daerah. 

2. Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD 

Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan 

awal saat ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

3. Pengawasan terhadap Peraturan/Keputusan Pimpinan Daerah 

Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap kesesuaian Peraturan 

Keputusan pimpinan daerah dengan Peraturan Daerah, Peraturan dan 

Perundang-undangan lainnya.  

 

2.1.4.4 Pelaksanaan Pengawasan oleh DPRD  

Pelaksanaan pengawasan secara rutin dilaksanakan oleh komisi-komisi 

DPRD sesuai dengan bidang tugasnya. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan 

pengawasan sangat tertumpu pada efektivitas manajemen komisi dalam 

pelaksanaan tugasnya. Adapun bentuk pengawasan, pada umumnya dilaksanakan 

dalam 2 bentuk yaitu monitoring pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan pembangunan sehari serta pengawasan berkala (triwulanan) melalui 

laporan triwulanan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD. 

Hal-hal yang medukung pelaksanaan pengawasan yaitu: 
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1. Pembagian tugas yang jelas 

Hal yang tidak mungkin dan tidak efektif, jika setiap anggota DPRD 

melakukan pengawasan terhadap seluruh bidang yang menjadi 

tanggungjawab komisinya. Oleh karena itu, setiap bidang dan sub-bidang 

yang akan diawasi seharusnya dibagi habis diantara para anggotanya. 

Namun demikian, pembagian tugas tersebut tidak berarti bahwa seorang 

anggota DPRD tidak peduli dengan bidang lainnya yang bukan merupakan 

bidang penugasannya. Pembagian tugas ini, lebih terkait dengan 

penunjukkan koordinator pengawasan pada bidang tertentu. Jika anggota 

lain, mendapatkan informasi yang terkait dengan pengawasan bidang 

tertentu, maka hal tersebut selanjutnya dikoordinasikan ke koordinator 

yang terkait. 

2. Penetapan anggota berdasarkan kompetensi dan atau minat 

Terkait dengan pembagian tugas bidang pengawasan kepada seluruh 

anggota komisi di atas, maka penetapan anggota komisi untuk mengawasi 

bidang tertentu, sudah seharusnya tidak dilakukan menurut selera yang 

tidak terukur. Penetapan anggota komisi untuk mengawasi bidang 

pengawasan tertentu, harus dikaitkan dengan kompetensi setiap anggota 

DPRD yang bersangkutan. Namun demikian, jika pertimbangan 

kompetensi ini sulit ini dilakukan, maka setidaknya terdapat faktor lain 

yang mesti dipertimbangkan dalam penetapannya seperti faktor minat 

anggota komisi terhadap bidang tertentu yang akan diawasinya.  

3. Dukungan Sekertariat dan Staf Ahli yang handal  

Pola rekrutmen anggota DPRD melalui proses pemilu sebagaimana 

terjadi selama ini, tidak menutup kemungkinan adanya beberapa anggota 

DPRD yang kurang kompeten dalam bidang tertentu. Kondisi tidak ideal 

ini, akan dapat diminimalkan, jika anggota DPRD didampingi oleh staf 

ahli yang kompeten di bidangnya. Penempatan staf atau tenaga ahli 

tersebut, jika tidak dapat dilakukan untuk setiap anggota DPRD, dapat 

dilakukan terhadap organisasi komisi. Minimal, setiap komisi didampingi 
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oleh seorang staf atau tenaga ahli sesuai dengan bidang tugas pengawasan 

komisi terkait. 

Dukungan sekretariat komisi yang handal tidak kalah pentingnya dalam 

mendukung efektivitas fungsi pengawasan komisi. Sekretariat komisi, seharusnya 

tidak hanya terkait dengan administrasi surat- menyurat saja. Sekretariat komisi 

yang handal tentunya harus mendukung dalam menunjnag kinerja pengawaasn 

komisi seperti penyediaan data yang akurat, identifikasi kasus-kasus faktual di 

masyarakat baik melalui media masaa maupun media elektronik, maupun 

administrasi pengawasan komisi yang tertib, akurat dan berkelanjutan. Sekretariat 

yang handal ini bisa terlaksana jika SDM yang ditempatkan kompeten serta 

didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti perpustakaan baik 

buku-buku manajerial maupun peraturan perundangan   yang terkait dengan 

bidang penugasan komisinya. 

 

2.1.4.5 Bentuk Pengawasan 

Secara rutin, pelaksanaan pengawasan DPRD dapat dilaksanakan dengan 

melakukan monitoring dan pengawasan triwulan. Pelaksanaan pengawasan ini 

dapat dilakukan baik secara formal melaui rapat dengar pendapat dengan instansi 

terkait maupun secara informal seperti dialog dan kunjungan ke masyarakat, 

pelaksanaan reses.  

Dalam pelaksanaan pengawasan triwulanan, pemerintah daerah secara 

berkala menyerahkan laporan realisasi APBD triwulanan kepada DPRD. Tentu 

saja, laporan ini belum dapat memberikan informasi  yang banyak dan relevan 

kepada DPRD untuk pengawasan, jika tidak disertai dengan laporan kemajuan 

(progress) kinerja per  triwulanan pula.  Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 

pengawasan triwulanan tersebut, setidaknya, DPRD (komisi) mendapatkan 

informasi dan laporan sebagi berikut : 

1. Laporan triwulan Realisasi APBD, yang menyajikan perbandingan APBD 

dengan realisasinya serta dominan dari laporan sisi keuangan. 
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2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan program / kegiatan untuk setiap instansi 

terkait yang memuat perkembangan (progress) capaian kinerja sementara 

(triwulanan) serta beberapa kendala yang dihadapi atau terjadi di lapangan. 

Hal yang penting dalam pelaksanaan pengawasan ini adalah adanya 

administrasi pelaksanaan pengawasan yang tertib dan berkelanjutan. Oleh karena 

itu, setiap bentuk pelaksanaan aktivitas pengawasan baik formal maupun non-

formal harus didokumentasikan secara tertib. Dukungan sekretariat yang handal 

serta sarana dan prasarana yang memadai akan sangat membantu tercapainya 

efektivitas pengawasan. 

 

2.1.4.6 Penyusunan Laporan Hasil Pengawasam  

Penyusunan laporan hasil pengawasan merupakan hal yang sangat penting 

dalam prosesi pengawasan DPRD. Betapapun baik dan sibuknya anggota DPRD 

baik individu maupun komisi melakukan pengawasan, tanpa adanya laporan maka 

sulit untuk menilai kinerja anggota DPRD dan alat kelengkapan DPRD dalam 

melaksanakan tugas pengawasannya. Di samping itu, tanpa adanya laporan, maka 

sulit untuk dibayangkan sebuah pengawasan akan memberikan hasil yang berarti 

bagi pelaksanaan pembangunan. 

Laporan hasil pengawasan DPRD setidaknya memberikan penilaian, 

koreksi dan saran perbaikan kepada pemerintah daerah atas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksnaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, penilaian, 

saran dan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh DPRD melalui laporan 

hasil pengawasan tersebut setidaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. relevan dengan tujuan pembangunan daerah (relevant) 

b. dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah (applicable) 

c. disampaikan secara tepat waktu pada saat pemerintah daerah akan 

mengambil keputusan 

Laporan Hasil Pengawasan DPRD tersebut, setidaknya akan memberikan 

manfaat baik kepada pemerintah daerah maupun bagi masyarakat. 
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2.1.4.7 Menindaklanjuti Hasil Pengawasan  

Hasil pengawasan DPRD akan memberikan manfaat yang optimal, jika 

saran dan rekomendasi DPRD ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Oleh 

karena itu, DPRD harus bersungguh-sungguh meyakinkan pemerintah daerah agar 

segera menindaklanjuti saran atau rekomendasi yang disampaikannya. 

Upaya tindak lanjut itu dapat efektif, jika monitoring terus dilakukan oleh 

DPRD secara berkelanjutan. Hal ini berarti, jika terdapat permasalahan 

diketemukan pada periode triwulan I, maka DPRD (melalui alat kelengkapan 

komisi) harus selalu memonitor pada rapat dengar pendapat, rapat komisi atau 

pertemuan-pertemuan lainnya pada periode triwulan II. Permasalahan yang 

ditemukan pada triwulan II dimonitor pelaksanaan tindaklanjutnya pada triwulan 

III dan seterusnya sampai dengan saat pemerintah daerah menyampaikan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun atau akhir masa jabatan. 

Menurut Chobib dan Suripto (2011: 30) terdapat Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD 

yakni Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LKPJ-AT) dan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ). 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun memuat data dan 

informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan selama satu 

tahun anggaran, berikut penggunaan dana (APBD) yang dipergunakan. Demikian 

pula berkenaan dengan LKPJ-AMJ, Kepala Daerah menyampaikan data dan 

informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 

selama 5 tahun (akumulasi dari LKPJ-AT) berikut penggunaan dana yang 

dipergunakan.     

Perbedaan yang harus diperhatikan dengan LKPJ-AT adalah, bahwa 

LKPJ-AT merupakan proses manajemen, sementara LKPJ-AMJ disamping 

merupakan proses manajemen juga merupakan proses politik. Proses manajemen 

yang dimaksud disini adalah bahwa Kepala Daerah selaku eksekutor dalam 

melaksanakan Kebijakan daerah (Peraturan Daerah) serta manajerial wajib 

menyampaikan hasilnya kepada publik melalui DPRD. Selanjutnya DPRD selaku 

mitra kerja Kepala Daerah memberikan penilaian atas pelaksanaan dari segi 
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prosesnya (melalui fungsi pengawasan) dan dari segi hasilnya (Chobib dan 

Suripto, 2011:33).  

Dari segi proses, berarti bila dalam pelaksanaan kebijakan ditemukan 

adanya penyimpangan dari maksud dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan 

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, DPRD dapat meminta keterangan dan 

memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah agar berada dalam kebenaran 

sesuai maksud dan tujuan kebijakan yang telah diambilnya begitu pun sebaliknya.   

Dalam hal DPRD menemukan adanya kejanggalan atas sesuatu yang menurut 

penilaiannya dianggap tidak wajar, DPRD dapat meminta jasa kepada Lembaga 

Independen yang secara teknis memiliki kompetensi di bidang teknis untuk 

mengaudit hal tersebut. Hasil audit teknis dari lembaga Independen tersebut 

dijadikan rujukan oleh DPRD untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala 

Daerah untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan.  

 Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2010 Pasal 2 Tentang Tindak Lanjut 

laporan hasil pemeriksaan BPK oleh DPRD yaitu:  

1. DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK  

2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan  

b. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja  

c. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.  

3. DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil 

pemeriksaan BPK.  

DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah. Laporan Hasil Pemeriksaan 

BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)  huruf a dapat berupa : 

a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion);  

b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion);  

c. Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion); atau  

d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (disclaimer of opinion).  
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Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas Laporan Hasil 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) DPRD dapat mendorong agar 

BPK melakukan konfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pembahasan 

yang dilakukan DPRD menurut Permendagri No. 13 Tahun 2010 Pasal 6 yaitu:  

1. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD 

 paling lambat 2 (dua) minggu setelah laporan hasil pemeriksaan BPK. 

2. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) 

 minggu.  

3. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi 

 dengan BPK. 

4. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna 

 DPRD.   

 

2.1.4.8 Menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  

Menilai kinerja pemerintah dalam Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan akhir dari proses pengawasan DPRD. 

Oleh karena itu, pada dasarnya penilaian kinerja merupakan akumulasi dan 

konsolidasi hasil pengawasan DPRD yang secara rutin dilakukan baik dalam 

pelaksanaan monitoring rutin maupun pengawasan triwulanan. 

Namun demikian, dalam penilaian kinerja terhadap LKPJ perhatian utama 

DPRD harus lebih difokuskan pada tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Pemerintah Daerah.  Untuk 

melakukan penilaian tersebut, maka DPRD harus mampu untuk menganalisis 

berbagai laporan yang dimuat dalam LKPJ tersebut yang sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah terdiri dari : 

1. Laporan Realisasi/Perhitungan APBD 

2. Neraca 

3. Laporan Arus/Aliran Kas 

4. Nota Perhitungan APBD  

5. Catatan atas Laporan Keuangan. 
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2.1.4.9 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Pengawasan oleh DPRD 

1. Tingkat Pendidikan.  

  Tingkat pendidikan yang dimaksud di dalam penelitian ini 

adalah pendidikan formal yang sering disebut pendidikan 

persekolahan berupa jenjang pendidikan yang telah baku mulai 

dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi dan pendidikan 

nonformal. Tingkat pendidikan anggota dewan sangat penting 

diperhatikan karena tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang 

akan mempengaruhi pola fikir, sikap dan tingkah laku mereka 

dalam melakukan suatu aktivitas.  

2. Latar Belakang Pendidikan 

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan 

terdiri dari beranekaragam jurusan. Latar belakang pendidikan 

yang dimiliki oleh anggota DPRD yang baru saja terpilih terdiri 

dari bidang pendidikan ekonomi, hukum, sosial politik, ilmu 

agama dan jurusan lainnya. Pendidikan formal yang dimiliki 

anggota dewan sebagian besar tidak berasal dari pendidikan yang 

berhubungan dengan administrasi pemerintahan, bahkan 

pendidikan mereka bertolak belakang dengan situasi pekerjaan 

sebagai dewan. 

3. Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran  

Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran 

(RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, 

dan kebocoran anggaran. Sedangkan Nur dan Bambang (1999) dalam 

Winarna dan Murni (2007) menyebutkan bahwa pengetahuan pada 

dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan 

berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. 

Dengan demikian pengetahuan tentang sesuatu merupakan dasar bagi 

siapa saja dalam melakukan suatu tindakan atau bersikap terhadap 

sesuatu tersebut.  
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Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat 

dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki 

oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota 

DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan 

eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam 

pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam 

situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam 

membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses 

anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.  

Untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengawasan keuangan 

daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses 

anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan 

anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan 

dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan 

anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya 

ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang 

diikuti oleh anggota dewan. Semakin luas pengetahuan anggota dewan 

tentang anggaran maka semakin besar kapabilitas anggota dewan 

tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. 

4. Pemahaman Dewan terhadap Peraturan, Prosedur dan Kebijakan 

Sedangkan kebijakan merupakan pernyataan umum sebagai 

pedoman dalam pengambilan keputusan. Adanya peraturan, prosedur 

dan kebijakan tentang keungan daerah ditujukan untuk membantu 

anggota dewan dalam melaksanakan perannya dalam hal ini yaitu 

melakukan pengawasan keuangan daerah. Peraturan, prosedur dan 

kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan apakah 

pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan dan 

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Adanya undang-

undang juga berpengaruh terhadap perilaku organisasional karena 

besarnya eksistensi dari organisasi dan 
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  Selain itu, pemahaman anggota DPRD tentang peraturan, kebijakan dan 

prosedur juga berkaitan dengan pemahaman anggota DPRD tentang undang-

undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan 

daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 dan 133 yang menyatakan 

bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah 

tentang APBD. Selanjutnya dalam Pasal 133 menyebutkan bahwa pengawasan 

pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Peraturan, kebijakan dan prosedur yang digunakan 

sebagai untuk mengetahui tingkat pemahaman dewan dalam pengawasan 

keuangan daerah (APBD) terdiri dari:  

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

b.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.  

c. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

d. Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Masyarakat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan.  

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun   

f. Belum adanya Standar, Sistem dan Prosedur Baku Pengawasan DPRD 

Pelaksanaan pengawasan DPRD masih dirasakan sebagai suatu 

pengawasan yang reaktif dan sporadis, tanpa terencana dan tersistem dalam 

pelaksanaannya.  Standar pengawasan, sistem dan prosedur serta administrasi 

pengawasan belum banyak dirancang dan dibangun untuk penyelenggaraan 

pengawasan yang efektif dan efisien. Akibatnya, pengawasan menjadi tidak 

terarah, sporadis dan hanya mengikuti perkembangan permasalahan di 
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masyarakat, serta produk yang dihasilkannya pun belum dapat dijamin kualitas 

hasilnya.  

Pelaksanaan pengawasan yang tanpa diatur sistem dan prosedurnya 

tersebut, serta belum ada standarsasinya, menimbulkan kerentanan terhadap kasus 

politik uang (money politics) dalam pelaksanaannya. Fakta di lapangan banyak 

memberikan gambaran, bagaimana hasil Pengawasan DPRD berujung pada kasus 

politik uang daripada  manajerial. Puncaknya adalah pengawasan DPRD dalam 

proses penyampaian Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, baik 

yang bersifat rutin setiap tahun maupun pada akhir masa jabatan, lebih menonjol 

pada bentuk pengawasan untuk menjatuhkan lawan politik, politik uang daripada 

penilaian kinerja kepala derah serta kinerja kepala daerah dalam melaksanakan 

pembangunan daerah.  

 

2.2  Kerangka Pemikiran  

2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah  

Dalam Pasal 1 PP. No. 105 Tahun 2000 pengertian keuangan negara 

adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan 

pemerintah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam 

kerangka APBD. Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara Pasal 1 

ayat (8) adalah suatu rencana tahunan daerah yang disujui oleh dewan perwakilan 

rakyat daerah.  

 

2.2.1.1 Pengawasan Keuangan Daerah oleh DPRD  tentang Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, posisi DPRD ditempatkan 

pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksananaan otonomi 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga 

perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.  
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Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan 

kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai 

kendala terhadap pelaksanaan perda. Melalui pengawasan dewan, eksekutif 

sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan 

penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan 

penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari 

berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah 

tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana koropsi bagi 

pejabat publik yang menanggani urusan publik tersebut, dengan adanya 

pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif 

terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara 

optimal . 

 Bentuk pengawasan kepada Kepala Daerah oleh DPRD setiap tahun 

dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Laporan 

Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD, 

dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali untuk informasi yang sesuai dengan 

ketentuan undang-undang harus dirahasiakan. DPRD menerima LHP BPK yang 

meliputi : 

1. LHP keuangan;  

2. LHP kinerja;  

3. LHP dengan tujuan tertentu.  

DPRD meminta Pemda untuk menindaklanjuti LHP BPK dan meminta 

Laporan Pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK dari Pemda. DPRD dapat 

melakukan pembahasan atas LHP BPL dalam rapat panitia kerja, dengan 

ketentuan: 

1. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan opini  

a. Opini wajar dengan pengecualian  

b. Opini tidak wajar  

c. Pernyataan menolak memberikan opini  

2. Laporan Hasil Pemeriksaan tujuan tertentu.  
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2.2.1.2 Penelitian Terdahulu  

Penelitian mengenai pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh 

anggota DPRD telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian 

yang dilakukan oleh Witono dan Baswir (2003) tentang pengaruh personal 

background dan political culture terhadap peran DPRD dalam pengawasan 

keuangan daerah. Sampel penelitian terdiri dari 120 anggota DPRD 

Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi 

berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Variabel independen 

berupa personal background dan political culture, sedangkan variabel dependen 

adalah peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Selain sebagai variabel 

independen, political culture juga berperan sebagai variabel moderat. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa variabel personal background berupa jenis 

kelamin, tingkat pendidikan dan pendidikan dan pengalaman di bidang politik 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan 

keuangan daerah. Sebagai variabel independen, political culture berpengaruh 

secara signifikan tetapi sebagai variabel moderat. Hasil ini menguatkan hubungan 

antara variabel personal background dengan peran DPRD dalam pengawasan 

keuangan daerah.  

Robinson (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas anggaran 

terhadap efektivitas pengawasan anggaran: pengetahuan tentang anggaran sebagai 

variabel moderating. Penelitian ini menggunakan sampel yang terdiri dari 89 

anggota DPRD yang juga menjadi anggota panitia anggaran di 8 Kabupaten/Kota 

se-Propinsi Bengkulu. Penelitian ini diuji dengan dua alat analisis yaitu regresi 

linier d2an uji interaksi atau juga disebut dengan moderated regression analysis 

(MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas anggaran mempengaruhi 

(meningkatkan) efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD 

terhadap anggaran, sedangkan untuk variabel pengetahuan tentang anggaran tidak 

berpengaruh atau bukan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara 

kualitas anggaran terhadap pengawasan anggaran. Walaupun demikian, dari hasil 

regresi secara langsung antara variabel pengetahuan tentang anggaran terhadap 

variabel pengawasan anggaran hasilnya menunjukkan adanya pengaruh yang 
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positif dan signifikan. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

2.3 Hipotesis Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

hubungan antara variabel  terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah dengan variabel bebas yaitu Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah oleh 

DPRD.  

Menurut Sekaran (2007:135), hipotesis dapat didefinisikan sebagai 

hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel yang diungkapkan 

dalam bentuk pertanyaan secara logis. 

  Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

H0  : Pengawasan Keuangan Daerah oleh DPRD tidak berpengaruh terhadap 

 Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

H1 : Pengawasan Keuangan Daerah oleh DPRD berpengaruh terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  

 

 

 

Fungsi Pengawasan 

Keuangan Daerah oleh 

DPRD (X) 

Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah (Y) 


