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ABSTRAKSI 
 

ANALISIS KINERJA DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI 
ANGGARAN 

(STUDI PADA DPRD KOTA MALANG) 
 

Disusun Oleh: 

Nina Andriyani 
NIM.0610230139 

 
Dosen Pembimbing: 

Didied Poernawan A.,SE.,MBA.Ak 
NIP. 1 965 1230 199103 1 003 

 

Sesuai dengan UU no 32 tahun 2004 DPRD Kota Malang selaku Lembaga 
Legislatif mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi 
anggaran, DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menetapkan 
RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif menjadi APBD. Dalam menjalankan 
fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif dan proaktif, bukan reaktif dan hanya 
sebagai legitimator usulan APBD ajuan pemerintah daerah.. Hal ini dimaksudkan 
agar tujuan dan cita-cita dari penganggaran daerah yang partisipatif dan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat suatu daerah tercapai. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui secara mendalam kinerja DPRD Kota Malang dalam 
melaksanakan fungsi anggran. 
 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan 
paradigma post positivistik. Untuk meneliti lebih mendalam bagaimana kinerja 
DPRD Kota Malang, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 
fenomenologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi 
literatur. Metode analisis yang digunakan adalah dengan mengetahui bagaimana 
pemahaman anggota DPRD terhadap fungsi anggaran, mengetahui bagaimana 
kinerja DPRD yang di ukur berdasarkan input, proses, output, efisiensi dan out 
come, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dan 
mengatuhi kendala-kendala anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran.  

 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja DPRD Kota Malang dalam melaksanakan fungsi anggaran masih 
belum maksimal dengan sebutan lain mengalami inefisiensi. Kurangnya 
pemahaman anggota DPRD terhadap fungsi anggaran terutama kesadaran pada 
kewajiban untuk menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat, keterlibatan dan keaktifan anggota DPRD dalam proses 
penganggaran menjadi penyebab lemahnya kinerja DPRD dalam melaksanakan 
fungsi anggaran.  
 
Kata Kunci :  Kinerja DPRD, fungsi anggaran  
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ABSTRACT 

THE PERFORMANCE OF PARLIAMENT ANALYSIS IN IMMPLEMENTING 
BUDGET’S FUNCTION 

(CASE STUDY IN PARLIAMENT OF MALANG) 

Composed By: 

Nina Andriyani 

NIM.0610230139 

Advisor: 

Didied Poernawan A.,SE.,MBA.Ak 
NIP. 1 965 1230 199103 1 003 

 

According to Law No. 32 of 2004 Parliament in Malang as Legislative 
Institution has a legislative functions, budgetary, and oversight. In budgetary, 
parliament has the authority to discuss and to establish the proposed local budget 
by the executive into the regional budget. In performing this function, the 
Parliament should be actively involved and proactive, not reactive and just as the 
legitimate of the proposed local budget submissions. It means that the goals and 
ideals of participative budgeting and as the communities’ needs in a region are 
reached. This study aimed to know in depth the performance of Parliament in 
Malang in discharging budget. 

A type of research is qualitative by using post-positivistic paradigms. To 
research more deeply, how the performance of Parliament in Malang, then in this 
study researchers used a phenomenological approach. Techniques of collecting 
data through interviews, observation and literature study. Analysis method that 
used is find out how legislators understanding to the budget function, knowing 
how the performance of parliament measured as the input, process, output, 
efficiency and the outcome, to know the factors that affect the performance of 
Parliament and find out the constraints in the local parliament members perform 
the function of the budget. 

Based on research that has been done, it can be concluded that the 
performance of Parliament in Malang performs the functions budget is still not 
maximum, and it called by inefficiencies. Because lack of the legislators’ 
understanding in budget functions, especially awareness of the obligation to 
absorb, to collect and to follow up the aspirations of the people, and active 
involvement of members of parliament in the budgeting process become the 
causes of weak performance Parliament in discharging the budget. 

 
Keywords: Performance of Parliament, budget function 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rumusan terakhir tentang kedudukan DPRD Kabupaten/Kota 

pada pasal 76 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

berbunyi : “ DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah 

kabupaten/kota”. Sedangkan dalam menjalankan kedudukan dan fungsinya 

DPRD Kab/Kota juga memiliki fungsi yang cukup penting dan berarti serta 

strategis yang dapat berimbas sangat panjang dan luas yaitu fungsi anggaran 

DPRD dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).  

Dalam fungsi anggaran, DPRD memiliki kewenangan untuk menyetujui 

atau menolak dan menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif 

menjadi APBD. Fungsi ini juga menempatkan anggota DPRD untuk selalu 

terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah. Diawali dari proses 

pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), pembahasan rancangan APBD 

yang diajukan oleh kepala daerah, sampai pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban Perda tentang APBD. Seiring proses pelaksanaan APBD, 

anggota DPRD juga berwenang melakukan pengawasan kinerja pemerintah 

daerah di dalam mendayagunakan sumberdaya APBD.     Ketentuan tersebut 

diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 

41  yakni “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”. 
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 Dan Pasal 42 yang mengatur tugas dan wewenang DPRD berbunyi : 

a.   membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota 

untuk mendapat persetujuan bersama; 

b.   menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan 

bupati/walikota;  

c.   melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 

peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota 

APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 

      pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. 

d.   mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati 

atau    walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui 

gubernur; 

e.   memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang 

menyangkut kepentingan daerah; dan 

f.  meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota 

dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. 

Ketentuan tentang fungsi DPRD, tugas dan wewenang DPRD tersebut 

juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang baru yakni 

Undang-undang No 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD. 

Dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD memberikan 

perhatian pada keseluruhan tahapan dalam siklus anggaran, yakni:  

1. Persiapan dan penyusunan anggaran. Sesuai pedoman pengelolaan 

keuangan daerah, DPRD harus terlibat dalam perumusan Kebijakan 
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Umum APBD (KUA), Penetapan prioritas Program dan Plafon Anggaran 

(PPA), dan harus dapat melakukan taksiran pengeluaran (sesuai program 

yang berpihak kepada rakyat) atas dasar taksiran pendapatan; 

2.  Ratifikasi. Di sini perlu kejelian DPRD dalam membahas anggaran 

dengan mendasarkan pada peraturan, dokumen perencanaan, kebijakan 

umum dan dasar pemikiran yang rasional; 

3. Implementasi; dan  

4. Pelaporan dan Evaluasi.  

Dengan adanya pembaharuan UU yang mengatur Otonomi Daerah 

telah melimpahkan penetapan APBD kepada DPRD bersama-sama Kepala 

Daerah. Kondisi demikian sangat membantu kedudukan independensi DPRD 

di mata Pemerintah Daerah. Dari perspektif politik, orientasi dasar dari 

peranan DPRD dalam penganggaran daerah saat ini berhadapan dengan isu-isu 

krusial pemerintahan daerah, diantaranya berkaitan dengan: penanggulangan 

kemiskinan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar di bidang 

pendidikan dan kesehatan, serta pemberantasan korupsi dan reformasi 

birokrasi. Dalam situasi demikian, anggota DPRD selalu dituntut untuk 

mampu mencari upaya perbaikan pemerintahan daerah dari sisi pengelolaan 

keuangan daerah. Anggota DPRD sebagai wakil rakyat diharapkan mampu 

merepresentasikan aspirasi dan kepentingan warga ke dalam proses 

penganggaran daerah. Ethos dan hasil kerja anggota DPRD demikian akan 

meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota 

DPRD dan struktur politik pendukungnya (Napitupulu, 2005 :25).  
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Menurut Jabir salah seorang anggota dewan secara kelembagaan  DPRD 

tidak mempunyai pokok-pokok pikiran tentang APBD baik yang menyangkut 

rencana APBD murni atau rencana APBD Perubahan yang disampaikan kepada 

gubernur sebelum gubernur bersama ekskutif membuat rancangan APBD. Bahkan 

semestinya pokok-pokok pikiran tersebut bisa disampaikan ke gubernur sebelum 

gubernur dan ekskutif menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 

dan Plafon Program Anggaran (PPA) yang kemudian dijadikan kebijakan 

penyusunan rancangan APBD atau Rancangan Perubahan APBD.Tidak adanya 

pokok-pokok pikiran memicu munculnya realita setiap pembahasan APBD, yang 

terjadi adalah terkesan tawar menawar antara ekskutif dan legislatif Ia 

 menambahkan, kesan tidak menyentuh substansi yang lebih strategis karena 

pokok-pokok pikiran DPRD belum terkomunikasikan sebelumnya. DPRD 

terjebak pada ruang pembicaraan atau pembahasan mengenahi setuju atau tidak 

setuju saja terhadap usulan ekskutif .”Selama ini tidak pernah ada Rapat 

Konsultasi antara Banggar dengan komisi-komisi dengan hasil yang jelas. 

Akibatnya ego sektorlah yang menjadi sebuah realita tidak hanya terjadi di saat 

ekskutif membuat rancangan, bahkan ketika pembahasan di DPRD pun terjadi 

pula,” pungkasnya (Surabaya Pos, edisi tanggal 26 Mei 2010). 

Pengalaman, riset dan diskusi serta berbagai hasil penelitian menunjukkan 

bahwa eksekutif (birokrasi) banyak berkuasa untuk menentukan anggaran. 

Legislatif sebagai representasi perwakilan rakyat yang semestinya mempunyai 

banyak peran ternyata lebih mengutamakan kepentingan individu maupun 

kelompoknya. Akibatnya APBD yang mestinya menjadi hak rakyat karena 

bersumber dari rakyat dalam realitasnya mengabaikan kepentingan rakyat. Hal ini 
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juga diperparah dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses 

penyusunan APBD (Sopanah, 2009). 

Berbagai distorsi dalam proses penyusunan APBD yang terjadi secara 

umum di hampir seluruh Kabupaten Kota di Indonesia khusunya di Kota Malang 

diantaranya. Pertama, tidak sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran & kebijakan 

yang ditetapkan dalam Renstra Daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang 

ditetapkan daerah. Kedua, tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang 

berkembang dan tidak mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah saat 

ini. Ketiga, tidak memuat arah yang diinginkan dan Kebijakan Umum anggaran 

yang disepakati sebagai pedoman penyusunan strategi dan prioritas APBD serta 

rancangan APBD dalam satu tahun anggaran. Keempat, Abnormalitas waktu 

penganggaran tidak memakai prinsip disiplin anggaran dan melampaui ambang 

batas waktu sehingga tidak akan ada kesepakatan bersama antara DPRD dan 

Pemerintah Daerah. Kelima, APBD Kota Malang memberikan fleksibilitas dan 

keleluasaan untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk 

melakukakan apa yang disebut manipulasi, mark up, penggelembungan anggaran, 

tidak disipin anggaran, anggaran tidak berkeadilan serta tidak memihak kepada 

rakyat miskin dan gender perempuan.Selain terjadinya distorsi dalam mekanisme 

proses penyusunan APBD, masalah lain yang ada di Malang Raya menurut 

Sopanah (2005) juga ditemukan beberapa indikasi penyimpangan dalam proses 

penyusunan APBD yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan APBD. 

Indikasi itu diantaranya: pertama, tidak ada sosialisasi APBD sehingga dicurigai 

APBD tidak transparan dan akuntabel. Kedua, APBD yang disusun tidak sesuai 

dengan dokumen perencanaan, molor dalam pembahasan dan pengesahan 



6 
 

sehingga APBD tidak disiplin anggaran. Ketiga, APBD Tidak pro- poor budget 

dan gender budget artinya APBD tidak memihak rakyat miskin dan tidak 

berkeadilan gender. Keempat, banyak Mark-up dan pemborosan oleh karenanya 

APBD dikatakan tidak efisien, efektif dan ekonomis. Kelima, terjadi kesenjangan 

pendapatan aktual dan potensi sehingga APBD tidak rasional & tidak terukur, dan 

Kenam, Tolak ukur keberhasilan program kegiatan tak jelas karena tidak 

menggunakan pendekatan kinerja.Dampak nyata dari beberapa penyimpangan 

diatas menimbulkan beberapa kasus yang berkaitan dengan korupsi anggaran yang 

terjadi di Kota Malang seperti kasus sisa anggaran 2,1 M yang dibagikan kepada 

para anggota DPRD, kasus pesangon gate DPRD, kasus mobil dinas anggota 

DPRD Kota Malang, kasus mark up Jembatan Gadang dan Bumiayu, kasus olie 

palsu, kebocoran pajak hotel dan restoran, kasus penerangan jalan umum yang 

tidak membayar pajak dan kasus lain-lainnya semakin tegas menunjukkan bahwa 

partisipasi masyarakat cenderung diabaikan, Kasus Umroh Gate dan Kigumas 

yang terjadi di Kabupaten Malang juga mengindikasikan bahwa tidak ada ruang 

partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan pelaksanaan 

APBD. Sehingga, penyusunan anggaran semakin tidak terarah.Berbagai 

penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh penguasa semakin mendapat 

legitimasi, pemanfaatan anggaran semakin tidak menunjukkan keberpihakan 

kepada masyarakat kecil dan orang miskin, sehingga kesejahteraan yang 

seharusnya di capai masih jauh dari harapan. Artinya, tujuan negara untuk 

menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat melalui anggarannya (APBD) 

masih belum dapat terwujud karena mekanisme proses penyusunan APBD masih 

mengalami distorsi (Sopanah, 2009). 
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Kedudukan DPRD untuk era saat ini cukuplah kuat dalam pembahasan 

dan penetapan APBD. Permasalahan yang terjadi di DPRD Kota Malang 

khususnya terkait fungsi anggaran adalah kurangnya pemahaman yang 

menyeluruh dari DPRD dengan fungsi anggaran, sehingga realitanya dalam 

setiap pembahasan APBD, yang terjadi adalah terkesan tawar menawar antara 

ekskutif dan legislative, pembahasan tidak menyentuh substansi yang lebih 

strategis karena pokok-pokok pikiran DPRD belum terkomunikasikan 

sebelumnya. DPRD terjebak pada ruang pembicaraan atau pembahasan 

mengenai setuju atau tidak setuju saja terhadap usulan ekskutif. Dengan 

demikian akuntabilitas dari fungsi , tugas dan wewenang dari DPRD dalam  

penganggaran masih dipertanyakan. Di mana Akuntabilitas yang penulis 

maksud adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses 

penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus 

benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, 

tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun 

pelaksanaan anggaran tersebut. Oleh karena itu menilai kinerja lembaga 

publik terlebih lembaga yang mengatasnamakan perwakilan rakyat sangat 

perlu dilakukan.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Kinerja 

DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran (Studi di DPRD Kota 

Malang Periode 2009-2014).  
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1.2 Motivasi Penelitian 

Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar pada 

daerah untuk mengurus daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah tersebut 

diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber 

daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan 

masyarakat, membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 

ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan terciptanya anggaran 

daerah yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. 

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah ini DPRD sebagai wakil rakyat, 

DPRD sebagai suara dan tangan rakyat dalam pemerintahan memegang peran 

yang sangat krusial.  Dalam menjalakankan perannya itu DPRD mempunyai 

fungsi anggaran di mana DPRD mempunyai keterlibatan dalam membahas 

dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh 

karena itu motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kinerja DPRD kota Malang  dalam melaksanakan fungsi 

anggaran. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diangkat dari penelitian  ini adalah:  

1. Bagaimana implementasi fungsi anggaran pada DPRD Kota Malang 

periode 2009-2014 ?  

2. Bagaimana kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Malang dalam melaksanakan fungsi anggaran setelah berlakunya peraturan 
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perundang-undangang yang mengaturnya yakni UU No. 32 tahun 2004 

dan UU No 27 tahun 2009? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD dalam 

melaksanakan fungsi anggaran? 

4. Kendala-kendala apa saja yang dialami DPRD dalam menjalankan fungsi 

anggaran ?  

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan penelitian dimaksudkan agar penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pembatasan terhadap 

ruang lingkup penelitian ini adalah pada pelaksanaan fungsi anggaran DPRD 

Kota Malang periode 2009-2014 dalam membahas dan menyetujui Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis implementasi fungsi anggaran DPRD Kota Malang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; 

2. Mengetahui kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran ; 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam 

melaksanakan fungsi anggran; dan 

4. Menganalisis kendala yang dihadapi DPRD Kota Malang dalam 

melaksanakan fungsi anggaran. 



10 
 

 

1.6 Kontribusi Penelitian 

1. Kontribusi Teoritis 

Dengan adanya analisis terhadap pelaksanaan fungsi anggaran 

tersebut, diharapkan akan menambah salah satu bahan kajian dalam studi 

Akuntansi sektor publik terutama dalam bidang anggaran sektor public 

sebagai bagian dari Ilmu Akuntansi. Dengan analisis ini pula diharapkan 

memberikan sebuah pemahaman tentang dampak pelaksanaan fungsi 

anggaran DPRD terhadap akuntabilitas sektor public.  

 

 

2. Kontribusi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi DPRD 

dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, 

sehingga trust kepada instansi tersebut bisa bertambah dan akuntabilitas dari 

DPRD sebagai sektor publik pun meningkat. 

 

3. Kontribusi Penelitian Mendatang 

Dapat dijadikan bahan atau referensi dalam penelitian-penelitian yang 

akan datang sehingga dapat memperbaiki kelemahan dan keterbatasan dalam 

penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Atas Keuangan Negara 

Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara, pemerintah 

mengeluarkan UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang 

menjabarkan lebih lanjut mengenai aturan-aturan pokok yang telah 

ditetapkan dalam UUD 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan 

keuangan negara. UU No 17 tahun 2003 adalah tonggak sejarah penting 

yang mengawali reformasi keuangan negara kita menuju pengelolaan 

keuangan yang efisien dan modern. UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan 

negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberi 

landasan yang penting bagi orientasi baru dalam pengelolaan keuangan di 

Indonesia. 

 

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara 

Menurut Baswir (1998:13) keuangan negara adalah semua hak dan 

kewajiban Negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang. Menurut UU No 17 

tahun 2003 tentang keuangan Negara, definisi keuangan Negara adalah 

sebagai berikut: 

”keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 

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

11 
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barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut.” 

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya 

keuangan negara terdiri dari hak-hak di satu pihak dan kewajiban-kewajiban 

negara di pihak yang lain khususnya yang dapat nilai dengan uang. Berdasar 

penjelasan atas UU No 17 tahun 2003, pendekatan yang digunakan dalam 

merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan 

tujuan. 

1. Obyek 

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua 

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan 

kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang 

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; 

2. Subyek 

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi 

seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas dimiliki negara dan/atau 

dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara 

dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara; 

3. Proses 

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan 

yang berkaitan dengan pengelolaaan obyek sebagaimana tersebut di atas 
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mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai 

dengan pertanggungjawaban; 

4. Tujuan 

Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan 

dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau 

penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat 

dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang 

pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang 

dipisahkan. 

 

2.1.2 Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara 

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam 

penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu 

diselenggarakan secara prefesional, tebuka, dan bertanggungjawab sesuai 

dengan aturan pokok yang telah di tetapkan dalam undang-undang dasar. 

Sesuai dengan amanat pasal 23c UUD 1945, Undang-undang tentang 

keuangan negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan 

dalam UUD tersebut ke dalam asas-asas pengelolaan keuangan negara, 

antara lain: 

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil; 

2. Profesionalitas; 

3. Proporsinalitas; 
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4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; 

5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. 

 

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Negara 

Dalam rangka pengelolaan uang negara, UU No 17 tahun 2003 

tentang keuangan negara dan UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan 

negara menjelaskan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggungjwab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara 

dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam 

pengelolaan sumberdaya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. 

Seperti di kutip dalam penjelasan UU No 1 tahun 2004 fungsi 

perbendaharaan tersebut meliputi, perencanaan kas yang baik, pencegahan 

agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber 

pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur 

untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. 

 

2.1.4 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara 

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. 

Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan 

kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam 

penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut 
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dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil 

Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang 

dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang 

dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang 

keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) 

Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan 

lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk 

suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara 

konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung 

jawab, terlaksananya mekanisme serta untuk mendorong upaya peningkatan 

profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sub bidang 

pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan 

kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, 

administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. 

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/ 

Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk 

mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran dilakukan oleh bank sentral. 
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2.1.5 Pertanggugjawaban Pelaksanaan Keuangan Negara 

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan Negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu 

disampaikan tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi 

pemerintah yang telah di terima secara umum. Sehubungan dengan itu perlu 

ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut agar: 

1. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi; 

2. Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai standar akuntansi 

pemerintahan yang terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Arus Kas 

disertai dengan CALK; 

3. Laporan keuangan disajikan sebgai wujud pertanggungjawaban setiap 

entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, 

laporan keuangan kementrian Negara/lembaga dan laporan keuangan 

pemerintah daerah; 

4. Laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah disampaikan kepada 

DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran yang 

bersangkutan berakhir; 

5. Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern 

yang independen dan professional sebelum disampaikan ke DPR. 

 

2.2 Tinjauan Umum tentang Keuangan Daerah 

Keuangan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dengan keuangan negara. Dalam UU No 17 tahun 2003 dan UU No 1 tahun 

2004 juga mengatur mengenai  keuangan daerah. Pengelolaan keuangan 
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daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub sistem dari sistem 

pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk lebih memperjelas mengenai 

pengelolaan keuangan daerah pemerintah mengeluarkan produk peraturan 

yang dijadikan landasan pelaksanaannya oleh daerah berupa PP  No. 58 

tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. 

 

2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah 

meliputi: 

1. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta 

melakukan pinjaman;  

2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 

dan membayar tagihan pihak ketiga; 

3. penerimaan daerah; 

4. pengeluaran daerah; 

5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, 

surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

daerah;  
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6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan 

umum. 

 

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah  

Menurut PP No. 58 tahun 2005, definisi dari pengelolaan keuangan 

daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjwaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. Sesuai dengan definisi di atas, pada tahap 

perencanaan disusun suatu estimasi kinerja yang hendak dicapai selama 

periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial yaitu berupa 

APBD. APBD merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya 

disipln dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan 

pandapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat 

disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam PP No 58 

tahun 2005 diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran 

daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penyelenggaraan yang 

harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin 

anggaran maka penyusunan anggaran baik pendapatan maupun belanja juga 

harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Oleh 

karenanya dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus 

mengikuti prosedur administrative yang talah ditetapkan. 

Reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah telah melahirkan 

paradigma baru dalam pengelolaan APBD yaitu pengelolaan APBD disusun 
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dengan pendekatan kinerja. Menurut Halim (2002:16) anggaran dengan 

pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya 

pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau 

input yang ditetapkan. 

 

2.3 Konsep Penganggaran  

2.3.1 Definisi Penganggaran 

Penganggaran merupakan bagian konsep manajemen secara integral  

di mana di dalamnya terdapat fungsi penganggaran. Pada sektor publik, 

kajian penganggaran daerah merupakan subbagian dari konsep keuangan 

daerah. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara 

formal dalam ukuran kuantitatif , biasanya dalam satuan uang (perencanaan 

keuangan )untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber 

suatu organisasi (Yuwono dkk, 2005 :27). Menurut Edwards (dalam 

Yuwono dkk, 2005 : 28), istilah anggaran dalam bahasa Inggris dikenal 

dengan kata Budget berasal dari bahasa Prancis “Bougette” yang berarti tas 

kecil. Secara historis istilah itu muncul merujuk pada peristiiwa tahun 1733 

ketika Menteri Keuangan Inggris menyimpan proposal keuangan 

Pemerintah yang akan dilaporkan pada parlemen dalam sebuah tas kulit 

kecil. Anggaran umumnya dibuat dalam jangka pendek, yaitu untuk durasi 

waktu satu tahunan atau kurang. Namun tidak jarang juga ditemui anggaran 

yang dibuat untuk jangka mennengah (2-3 tahun) dan anggaran jangka 

panjang (3 tahun lebih). Secara ringkasnya anggaran adalah pernyataan 

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu 
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tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran 

adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran .  

Suatu anggaran harus terorganisasi secara rapi, jelas, rinci dan 

komprehensif. Proses penganggaran harus dilakukan secara jujur dan 

terbuka serta dilaporkan dalam suatu struktur yang mudah dipahami dan 

relevan dalam proses operasional dan pengndalian organisasi. Untuk 

menyusun suatu anggaran, organisasi harus mengembangkan dahulu 

perencanaan strategis. Melalui perencanaan strategis tersebut, anggaran 

mendapatkan kerangka acuan strategis. Di sini anggaran menjadi bermakna 

sebagai alokasi sumberdaya (keuangan) untuk mendanai beberapa program 

dan kegiatan Strategis (Yuwono dkk, 2005 : 30). 

Anggaran merupakan titik fokus dari persekutuan antara proses 

perencanaan dan pengendalian. Penganggaran (Budgeting) adalah proses 

penerjemahan rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan (budget). 

Dalam makna yang lebih luas, penganggaran meliputi penyiapan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban anggaran yang biasa 

dikenal dengan siklus anggaran.  

 

2.3.2 Pokok-Pokok Anggaran Sektor Publik 

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan 

yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam sektor 

publik penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda 

dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa 

politisnya. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia 



21 
 

perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada anggaran 

sektor publik justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, 

didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan 

instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan 

program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2004). 

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah 

alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. 

Proses penganggaran sektor publik di mulai ketika perumusan strategi dan 

perencanaan startegi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi 

dari hasil perumusan startegi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. 

Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak 

efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan 

perencanaan yang sudah disusun. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam 

anggaran sektor publik meliputi (Yuwono dkk, 2005 : 50): 

1. Aspek perencanaan 

2. Aspek pengendalian 

3.   Aspek akuntabilitas public 

 

2.3.3 Reformasi anggaran 

Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU 

No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menyebabkan perubahan 

dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah 

perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran.  
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Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Berbeda dengan UU No. 5 

tahun 1974, proses penyusunan, mekanisme pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban anggaran daerah menurut UU No. 22 tahun 1999 

adalah tidak diperlukannya lagi pengesahan dari Menteri Dalam Negeri 

untuk APBD Propinsi dan pengesahan Gubernur untuk APBD 

Kabupaten/Kota, melainkan cukup pengesahan dari Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda).  

Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional 

budget ke performance budget. Secara garis besar terdapat dua pendekatan 

utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut 

adalah: (a) Anggaran tradisional atau anggaran konvensional; dan (b) 

Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public 

Management (Mardiasmo, 2002). 

  

2.4 Tinjauan atas Penganggaran Daerah  

2.4.1 Penganggaran Daerah dalam Rangka Renstra Daerah 

Anggaran atau penganggaran merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari system (proses) manajemen strategis yang dalam proses 

formalnya, diawali dengan penyusunan rencana strategis (renstra). Dengan 

demikian, dalam aplikasinya disektor public, penganggaran Daerah juga 

dikaitkan dengan renstra Daerah. 

Renstra daerah, dalam khasanah tata urutan konstitusi, merupakan 

bagian dari “renstra nasional” yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan-
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tujuan strategis daerah . Disini “renstra nasional ” juga dimaksudkan untuk 

memenuhi tujuan nasional atau tujuan Negara yang ditetapkan dalam UUD 

1945 sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan Negara. Dengan 

telah diamandemennya UUD 1945, telah terjadi perubahan dalam 

pengelolaan pembangunan, yaitu sebagai berikut :  

a. Penguatan kedudukan lembaga legislativ  dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ; 

b. Ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai 

pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional ; 

c. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

GBHN yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Indonesia (MPR RI) berfungsi sebagai landasan perencanaan pembangunan 

nasional sebagai mana dilaksanakan dalam praktik ketatanegaraan selama 

ini. Ketetapan MPR RI sebagai landasan hukum bagi presiden untuk 

menjabarkannya dalam bentuk  rencana pembangunan lima tahunan dengan 

memperhatikan secara sungguh – sungguh saran Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (DPR RI). Selanjutnya pemerintah bersama DPR RI 

menyusun APBN. 

Dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 yang mengatur bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan 

tidak adanya GBHN sebagai pedoman presiden untuk menyusun rencana 

pembangunan, maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses 

perencanaan pembangunan nasional. 
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Dengan berlakunya Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan 

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab 

kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah 

memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan 

menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, daerah maupun 

pembangunan antar daerah. 

Berdasarkan perimbangan tersebut perlu dibentuk undang-undang 

yang mengatur system perencanaan pembangunan nasional, yang kemudian 

diberlakukan UU NO.25 Tahun 2004. Undang-undang ini mencakup 

landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan 

bahwa system perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan 

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah 

dengan melibatkan masyarakat. 

Dari UU No.25 Tahun 2004 dapat diringkas tentang rencana 

pembangunan di daerah sebagai berikut. Perencanaan adalah suatu proses 

untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan 

nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa 

dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan pembangunan 

disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga  dan perencanaan 
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pembangunan daerah oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya.  

 

2.4.2 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu 

rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Dalam satu tahun anggaran, APBD meliputi: 

• Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih; 

• Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih ;  

• Penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yan akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Menurut pasal 23 ayat 1 UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah, hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja 

pemerintah daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan daerah (APBD) yang dikelola di dalam system pengelolaan 

keuangan daerah. Selanjutnya, yang disebut dengan hak daerah sesuai 

dengan pasal 21 UU Nomor 32 Tahun 2004 meliputi beberapa hal berikut :  

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya ; 

b. Memilih pemimpin daerah ; 

c. Mengelola aparatur daerah  ;  
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d. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah ; 

e. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya lain yang berada di daerah ; 

f. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah ; 

g. Mendapatkan hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban daerah sesuai dengan 

pasal 22 UU Nomor 32 Tahun 2004 meliputi beberapa hal berikut : 

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan , kesatuan dan kerukunan 

nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia ; 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat ; 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi ; 

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ; 

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan ; 

f. Menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak ; 

g. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan ; 

h. Mengembangkan system jaminan social ; 

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah ; 

j. Mengembangkan sumber daya produktif daerah ; 

k. Melestarikan lingkungan hidup ; 

l. Mengelola administrasi kependudukan ; 

m. Melestarikan nilai social budaya ; 

n. Membentuk dan menerapkan perundang-undagan sesuai dengan 

kewenangannya ; 
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o. Kewajiban yang lain yang diatur dalam kewenangan perundang-

undangan. 

APBD merupakan dokumen yang mencerminkan kondisi pemerintah 

dari keuangan daerah, di dalamnya meliputi informasi mengenai 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Melalui suatu analisis, anggaran juga 

dapat menggambarkan rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan otonomi daerah yang mensyaratkan 

pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola keuangannya secara 

mandiri. Pengurus tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pengurusan umum 

berupa APBD dan pengurusan khusus berupa kekayaan alam milik daerah. 

Sementara itu, berdasarkan PP Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2005 menyebut bahwa struktur APBD berdiri atas pendapatan, 

belanja, transfer, dan pembiayaan. Pendapatan dibagi lagi menjadi; 

pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan 

yang sah. Sedangkan belanja dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, 

belanja tak terduga, dan transfer. Selanjutnya untuk pembiayaan terdiri atas 

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. 

Sebelumnya, berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, 

struktur APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. Pendapatan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu; pendapatan 

asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. 

Untuk belanja dikelompokan menjadi lima, yaitu belanja administrasi 

umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil 

dan keuangan, serta belanja tidak tersangka. Bagian terakhir adalah 
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pembiayaan yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pembiayaan 

penerimaan daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah. 

 

2.5 Tinjauan atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

2.5.1 Definisi dan Kedudukan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara 

yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat 

berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat 

yang mampu mengejewantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap 

dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar 

sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah 

sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah 

daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD kabupaten/kota terdiri 

atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui 

pemilihan umum.  DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
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2.5.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD 

Secara Fungsional perwakilan politik tidaklah terpisah dengan badan 

perwakilan rakyat sebagai suatu lembaga yang dibangun oleh para wakil 

rakyat dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat dalam bentuk suatu 

aspek lembaga dan proses pemerintahan. Dalam menunaikan fungsinya , 

badan perwakilan rakyat sebagai suatu lembaga tentulah meghadapi tekanan 

dan tuntutan dari semua pihak yang berkepntingan.  

Salah satu pihak yang berkepentingan terhadap badan perwakilan 

adalah masyarakat atau rakyat sebagai pihak yang diwakili dan selaku pihak 

yang yang menyerahkan kekauasaan serat memberikan tugas untuk 

mewakili opini, sikap dan kepentingannya di dalam proses politik dan 

pemerintahan.  

Menurut Paimin Napitulu dalam bukunya Peran dan Tanggung jawab 

anggota DPRD istilah “fungsi” berasal dari bahasa Inggris “Function”. 

Menurut kamus bahasa inggris arti kata itu adalah the kind of action or 

activity proper to any person and thing, atau the purpose for which 

something is designed oe exists (jenis tindakan atau kegiatan yang sesuai 

bagi orang atau sesuatu, atau tujuan untuk apa sesuatu dibuat). Selanjutnya 

jika dikaitkan dengan sejarah ilmu hukum tata negara Indonesia yang 

berasal dari Belanda, istilah ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda 

functie, dan menurut kamus istilah hukum artinya adalah fungsi, jabatan, 

wewenang. Menurut kamus bahasa Indonsia fungsi berarti jabatan/pkerjaan 

yang dilakukan atau kegunaan suatu hal, dan guna diidentikkan dengan 
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fungsi. Begitu juga kamus hukum mengartikan fungsi sebagai jabatan, 

peranan, kerja, kegunaan, sekelompok pekerjaan, yang satu dengan yang 

lain ada hubungan erat dalam melaksanakan tugas pokok.  

Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasan 

untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab 

kepada orang lain. Tugas dapat disamakan dengan task atau mission. 

Artinya, sesuatu yang wajib dilaksanakan.  

Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan 

MPR/DPD/DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah,  dan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusuan Tata 

tertib DPRD.  

 

2.5.3 Tinjauan Atas DPRD Kota Malang 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Malang adalah lembaga 

Legeslatif  daerah di kota Malang. DPRD merupakan lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah.  Pemerintahan    daerah     adalah     penyelenggaraan        

urusan  pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 

1945. 
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DPRD Kota Malang periode 2009-2014 terdiri atas anggota partai 

politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan umum tahun 

2009. Anggota DPRD kota Malang berjumlah sebanyak 45 (empat puluh 

lima) orang, terdiri dari Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan, Partai KebangkitanBangsa, Partai Keadilan sejahtera, Partai 

Golongan Karya, Partai Amanat nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, 

Partai Damai Sejahtera, Partai Hati Nurani rakyat, Partai Karya Peduli 

Bangsa dengan prosentase komposisinya seperti pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 
Prosentase Perolehan Kursi DPRD Kota Malang Periode 2009-2014 

 

Asal Partai  
Jumlah 

kursi(orang) prosentase(%) 
Partai Demokrat 12 27 
Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan 9 20 
Partai Kebangkitan Bangsa 5 11 
Partai Keadilan Sejahtera 5 11 
Golongan Karya 5 11 
Partai Amanat Nasional 4 8,9 
Gerakan Indonesia Raya 2 4,44 
Partai Damai Sejahtera 1 2,22 
Hati Nurani Rakyat 1 2,22 
Partai Karya Peduli Bangsa 1 2,22 
Total 45 100 

Sumber : Risalah Sekretariat DPRD Kota malang,, diolah 2010 

 Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD membentuk 

alat Kelengkapan DPRD terdiri dari : 

1. Pimpinan DPRD 

• Pimpinan DPRD terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang 

wakil ketua; 

• Pimpinan DPRD berasal dari partai politik yang memperoleh 

kursi terbanyak; 
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• Calon ketua dan wakil ketua diusulkan secara tertulis oleh 

pimpinan partai politik melalui fraksinya; 

• Pimpinan DPRD mempunyai tugas : 

a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang 

untuk diambil keputusan 

b. Menyusun rencana kerja; 

c. Menjadi juru bicara; 

d. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD; 

e. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan instansi 

pemerintah lainnya; 

f. Menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan 

anggaran dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugasnya dalam rapat paripurna DPRD. 

2. Badan musyawarah 

Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap 

yang keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dengan keputusan 

DPRD atas usulan fraksi dalam rapat paripurna. 

Tugas Badan musywarah antara lain : 

a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja 

DPRD; 

b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD; 

c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah; 

d. Memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan. 
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3. Komisi-komisi  

• Komisi merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap dan 

dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD; 

• Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wajib menjadi 

anggota komisi; 

• Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPRD atas 

usul fraksinya dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan 

pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 

• Pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi; 

• Tugas-tugas komisi antara lain : 

a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah; 

b. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan 

Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD; 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai 

dengan bidang komisi masing-masing; 

d. Membantu menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh 

Kepala Daerah dan masyarakat; 

e. Melakukan kunjungan kerja atas persetujuan pimpinan 

DPRD  

f. Mengadakan rapat kerja; 

g. Mengadakan usul kepada pimpinan DPRD sesuai dengan 

bidang tugas masing-masing komisi.  
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4. Badan kehormatan 

Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan dibentuk dan ditetapkan 

dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan 

usul dari masing-masing fraksi. 

Tugas-tugas badan kehormatan antara lain : 

a. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD 

terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah 

atau janji 

b. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa 

rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran 

yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, 

masyarakat dan atau pemilih. 

5. Badan Anggaran 

• Badan anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang 

bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan 

keanggotan DPRD; 

• Susunan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas seluruh unsur 

komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan 

usulan fraksi yang ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat 

Paripurna; 

• Pimpinan Badan anggaran dipilah dari danoleh anggota 

BadanAnggaran 

• Tugas badan anggaran antara lain : 
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a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam 

mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebelum ditetapkan APBD 

b. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam 

mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD 

sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD; 

c. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra 

rancangan APBD, rancangan APBD, perubahan dan 

perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh kepala daerah. 

6. Badan legislasi 

• Merupakan alat kelangkapan DPRD yang bersifat tetap; 

• Susunan keanggotaan Badan Legislasi dibentuk dipermulaan 

masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang, yang 

ditetapkan oleh DPRD atas usul fraksi dalam rapat paripurna. 

• Tugas Badan Legislasi antara lain : 

a. Merencanakan dan menyusun program serta urutan 

pembahasan prioritas Rancangan Peraturan Daerah. 

b. Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya dapat 

mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak 

Pemerintah Daerah. 
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2.6  TINJAUAN ATAS FUNGSI ANGGARAN DPRD 

2.6.1 Definisi Fungsi Anggaran DPRD  

Definisi fungsi anggaran DPRD menurut Peraturan Pemerintah No 16 

Tahun 2010 adalah kekuasaan DPRD dalam menjalankan perannya yang 

diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.  

 

2.6.2 Ruang Lingkup Fungsi Anggaran DPRD  

Sesuai dengan PP No 16 tahun 2010 ruang lingkup fungsi anggaran 

adalah memabahas dan menyetujui rencana anggaran Pendapatan Belanja 

negara. Pelaksanaan fungsi penganggaran oleh DPRD harus dilakukan pada 

keseluruhan tahapan dalam siklus anggaran,yakni : 

1. Persiapan dan penyusunan anggaran sesuai dengan pedoman 

pengelolaan keuangan daerah. 

• Perumusan kebijakan Umum APBD (KUA) 

• Penetapan plafon rioritas Anggaran (PPA) 

• Melakukan taksiran pengeluaran sesuai program yang 

berpihak kepada rakyat 

2. Ratifikasi : Di sini perlu kejelian DPRD dalam membahas 

anggaran dengan mendasarkan pada peraturan, dokumen 

perencanaan, kebijakan umum dan dasar pemikiran yang 

rasional. 

3.  Implementasi. Anggaran yang baik harus dilaksanakan dengan 

tertib dan disiplin agar tujuan dan sasarannya tercapai secara 
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berdaya dan berhasil guna. Pelaksanaan anggaran belanja 

daerah, pengurusan administrasi, dan kebendaharaan harus 

benar-benar tertib. 

4.  Pelaporan dan evaluasi. Dalam undang-undang No.32 tahun 2004 

ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang 

setidak-tidaknya terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, 

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang 

disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan 

keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan harus di sampaikan kepada DPRD 

selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

 

2.7 KINERJA SEKTOR PUBLIK  

2.7.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan pengukuran prestasi yang dapat dicapai oleh 

perusahaan yang mencerminkan kondisi kesehatan dari suatu perusahaan 

pada kurun waktu tertentu. Sedangkan pengukuran prestasi perusahaan rata-

rata didasarkan atas laba yang diperoleh dibandingkan dengan investasi 

yang dikeluarkan. Hal ini berarti tingginya tingkat laba tidak digunakan 

sebagai indikator untuk menilai keberhasilan perusahaan (Irianto, 2002). 

Banyak indikator yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Helfert 

(1997) mengatakan bahwa kinerja perusahaan adalah hasil dari semua 
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keputusan yang dilakukan secara terus menerus. Oleh karena itu untuk 

menilai knerja perlu mengaitkan dengan kinerja keuangan. Pengukuran 

kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain 

(Mardiasmo, 2004): 

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu 

memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk 

meembantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program 

unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan 

publik 

2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber 

daya dan pembuatan keputusan 

3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan. 

 

2.7.2 Indikator Kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran 

Beberapa indikator untuk mengukur kinerja DPRD dalam 

menjalankan fungsi anggaran, yaitu : 

a. Input, merupakan sumber daya yang digunakan untuk 

memberikan pelayanan pemerintah. Indikator input meliputi 

biaya personel, biya operasional, biaya modal, dan lain-lain. 

Ukuran input digunakan untuk  memantau sumber daya. 

b. Proses, yang dapat mengukur perubahan pada saat pelayanan  
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c. Output, adalah hasil dari melakukan suatu kegiatan. Indikator 

output digunakan untuk memonitor seberapa banyak yang dapat 

dihasilkan. Indikator tersebut diidentifikasikan denagn 

banyaknya satuan hasil, produk-produk, tindakan-tindakan, dan 

sebagainya. 

d. Efisiensi, indikator ini digunakan untuk memonitor hubungan 

antara jumlah yang diproduksi dengan sumberdaya yang 

digunakan. 

e. Outcome, menggambarkan hasil nyata dari output suatu kegiatan 

. indikator outcome merupakan ukuran kinerja dari program 

dalam memenuhi sasarannya. Pencapaian sasaran ditentukan 

dalam satu tahun anggaran atau periode pemerintahan. Ukuran 

outcome digunakan untuk menentukan seberapa jauh tujuan dari 

fungsi utama yang dicapai dari output suatu aktifitas   (produk 

atau jasa pelayanan) telah memenuhi keinginan masyarakat.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif dipilih untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik 

fenomena yang masih sangat sedikit diketahui, serta mencoba merinci secara 

kompleks tentang penelitian yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif. Selain 

itu penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang 

berupaya untuk memahami lebih mendalam sebuah fenomena tentang sesuatu 

yang berkaitan dengan subyek penelitian yang tercermin dalam perilaku, persepsi, 

motivasi maupun tindakan (Moleong, 2009:6). 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diungkapkan sebelumnya yaitu 

untuk meneliti lebih mendalam bagaimana kinerja DPRD Kota Malang dalam 

melaksanakan fungsi anggaran, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis tersebut dipilih untuk 

memahami arti dari suatu peristiwa dan keterkaitan yang ada di dalamnya secara 

lebih mendalam. Dengan pendekatan ini diasumsikan bahwa peneliti tidak 

mengetahui arti sesuatu dari informan yang sedang diteliti, sehingga peneliti lebih 

banyak diam untuk menguak secara lebih mendalam tentang pengertian sesuatu 

yang sedang diteliti. 

Oleh karena itu dalam penggunaan pendekatan ini peneliti harus menghargai 

subyektifitas dari informan (Moleong, 2009:17). Selain definisi di atas 
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fenomenologiss juga dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengungkap 

ataupun membongkar sesuatu yang tersembunyi dari dalam diri pelaku. Hal itu 

terjadi karena pada dasarnya suatu realitas bersifat subyektif dan maknawi, 

sehingga dalam penelitian ini bergantung pada persepsi, pemahaman, pengertian, 

dan anggapan-anggapan dari informan (Bungin, 2007:9). 

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis diharapkan akan 

diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kinerja DPRD dalam melaksanakan 

fungsi anggaran. Karena dengan penggunaan metode ini sangat memperhatikan 

subyektifitas informan sehingga akan diketahui kondisi yang sebenarnya, namun 

tanpa keluar dari kerangka yang ada. 

Selain itu, dalam penelitian pendekatan fenomenologis, yang dapat 

dipandang sebagai suatu cara atau gaya berpikir. Deskripsi fenomologis dibebani 

oleh penemuan makna. Bagian deskripsi ini meliputi potret subyek, rekonstruksi 

dialog, deskripsi keadaan fisik tentang tempat dan barang-barang lain yang ada di 

sekitarnya, serta catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran 

DPRD Kota Malang.  Menyadari bahwa tidak semuanya dapat ditangkap secara 

lengkap, maka peneliti perlu berusaha untuk memindahkan apa yang bisa 

ditangkap pada kertas selengkap mungkin secara rinci dengan menghindari 

penyingkatan ataupun pengevaluasian hal ini dilakukan untuk efisiensi informasi. 

Berdasarkan paparan diatas, dapat kita lihat penelitian ini bersifat menggali 

suatu fenomena, serta mengungkap kejadian di balik fenomena yang ada maka 

pendekatan kualitatif penting dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam 

bagaimana kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran.  
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3.2 Unit Analisis 

Dalam penelitian ini menggunakan unit analisis yang berkaitan langsung 

pada masalah yang akan diteliti yaitu implementasi pada proses penyusunan dan 

penetapan anggaran. Dari unit analisis tersebut akan diungkap secara lebih 

mendalam tentang bagaimana peran DPRD dalam melaksanakan proses tersebut. 

Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana kinerja DPRD Kota Malang dalam 

mel;aksanakan fungsi anggaran, maka akan digunakan dua macam informan, 

yaitu: 

1. Informan kunci 

Anggota DPRD Kota Malang Periode 2009-2014, lebih khusus anggota 

Badan Anggaran, yang secara jelas mengetahui tentang bagaimana kinerja 

dan implementasi pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kota Malang.  

2. Informan pendukung 

Dalam penelitian ini informan pendukung berasal dari  Sekretariat  DPRD 

Kota  Malang . Selain itu juga dibutuhkan informan yang berasal dari 

konsultan pemerintahan daerah.  

 

3.3    Penentuan Informan 

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana kinerja DPRD Kota 

Malang dalam melaksanakan fungsi anggaran. Oleh sebab itu, digunakan 

nonprobability sampling dengan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono 

(2008:218), non probability sampling adalah teknik pengambilan  informan yang 

tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap unsur untuk dipilih menjadi 

informan. Metode purposive sampling merupakan teknik pengambilan informan 
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sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya 

orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dari 

peneliti, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. 

Nasution dalam Sugiyono (2008:220) menjelaskan bahwa penentuan unit 

informan dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf 

”redundancy” (datanya telah jenuh, dan apabila ditambah sampel lagi tidak 

memberikan informasi yang baru), artinya bahwa dengan menggunakan 

responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi 

baru yang berarti. Dalam penelitian ini metode purposive sampling akan 

diberlakukan pada informan yang berperan sebagai anggota DPRD yang mengerti 

dan paham dengan kondisi bagaimana kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi 

anggaran.   

 

3.4    Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara, pengamatan, dan pengumpulan catatan. Hal ini sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Lofland (dalam Moleong, 2009:157) bahwa dalam penelitian 

kualitatif data yang paling utama berasal dari kata-kata dan tindakan. Sedangkan 

data lain seperti dokumen dan lain-lainnya hanya berfungsi sebagai data 

tambahan. 

1. Wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara tidak terstruktur. Teknik 

pengumpulan data tersebut dipilih karena dalam penelitian ini pertanyaan-
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pertanyaan dalam wawancara dilakukan secara langsung tanpa dilakukan 

penyusunan terlebih dahulu. Dalam jenis wawancara ini informan biasanya 

hanya terdiri dari mereka yang terpilih, yang memiliki pengetahuan, dan 

informasi. serta mendalami masalah yang diteliti sehingga lebih mengetahui 

informasi yang diperlukan (Moleong, 2009:191).  

2. Pengamatan atau observasi 

Selain dari proses wawancara, untuk mendukung penelitian ini juga 

dilakukan proses observasi. Menurut Sugiono (2008:145) membedakan 

observasi menjadi 4 jenis observasi yaitu observasi partisipatif, observasi 

non partisipatif, observasi tidak terstuktur dan observasi terstruktur. Dimana 

dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan adalah jenis observasi 

partisipatif yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian, dan 

observasi tidak terstruktur yaitu peneliti tidak mempersiapkan bahan 

observasi secara sistematis. Diharapkan dengan perpaduan kedua jenis 

teknik observasi tersebut, akan didapatkan data yang lebih lengkap dan 

akurat. 

3. Pengumpulan catatan 

Selain menggunakan data dari hasil wawancara dan observasi, data lain 

yang tidak kalah pentingnya dalam penelitian kualitatif adalah data yang 

berasal dari catatan di lapangan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Bogdan dan Biglen (dalam Moleong, 2009:209) bahwa catatan 

lapangan merupakan sebuah catatan tertulis tentang sesuatu yang didengar, 

dilihat, dialami, dan difikirkan. Sehingga dengan penggunaan data yang 
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berasal dari pengumpulan catatan di lapangan tersebut akan diperoleh data 

yang lebih lengkap dan akurat. 

 

Selain dari ketiga teknik tersebut, untuk menunjang penelitian ini juga 

dilakukan studi pustaka melalui buku-buku dan jurnal yang berkaitan langsung 

dengan kinerja DPRD dalam  melaksanakan fungsi anggaran. 

 

3.5    Teknik Analisis Data 

Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses penelaahan, pengurutan 

dan pengelompokan data dengan tujuan untuk menyusun hipotesis kerja dan 

mengangkatnya menjadi kesimpulan atau teori sebagai temuan penelitian. 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2009:248), 

 ”Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa 
yang yang dapat diceritakan pada orang lain”. 
 

 Data dalam penelitian kualitatif terdiri dari deskripsi yang rinci tentang 

situasi, interaksi, peristiwa, orang dan perilaku yang teramati, atau petikan-

petikan kalimat langsung dari seseorang tentang pengalaman, pikiran, sikap dan 

keyakinannya, serta petikan-petikan dokumen, surat dan rekaman-rekaman 

lainnya. Metode analisis kualitatif didasarkan pada data primer maupun data 

sekunder yang bersifat kualitatif. Proses analisis data kualitatif merujuk pada 

pemaparan data dan penggambaran data sebagai teks secara analitis. 

Data dalam penelitian kualitatif ini akan melalui tahap pembacaan, 

penelusuran dan refleksi data sehingga menggambarkan kemungkinan satuan dan 
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hubungan tertentu. Kemudian data disaring untuk mendapatkan data yang relevan 

dengan tujuan penelitian. Selanjutnya dilakukan pemaknaan berdasarkan ciri 

hubungan makna dan pertaliannya dengan fakta yang diacu sebagaimana terdapat 

dalam dunia nyata. Metode analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan:  

1. Menelusuri serta menganalisis mengenai kinerja DPRD Kota Malang 

dalam melaksanakan fungsi anggaran melalui data yang diperoleh dari 

sekretariat DPRD Kota Malang, anggota DPRD Kota malang, peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi anggaran DPRD, dan 

literatur pendukung lainnya. 

2. Mensitesakan kajian pustaka yang berkaitan dengan kinerja DPRD 

dalam melkasanakan fungsi anggaran.  

3. Menyimpulkan kajian serta memberikan saran yang membangun untuk 

meningkatkan kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran. 

 

3.6 Keabsahan Data 

Untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data yang diperoleh 

maka perlu diperlukan suatu teknik untuk menguji keabsahan data. Moleong 

(2009: 321) mengungkapkan bahwa keabsahan data merupakan setiap keadaan 

harus memenuhi:  

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar;  

2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan;  

3.   Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi 

dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusannya. 
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Dalam penelitian ini, keabsahan data akan dilakukan dengan Triangulasi. 

Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori. Oleh karena itu, penulis melakakukan penelitian 

Triangulasi berdasarkan sumber untuk melihat keabsahan data dapat dicapai 

dengan jalan:  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapatan dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumenter yang 

berkaitan. 

 

Sehubungan dengan itu, keabsahan data akan dilakukan dengan 

membandingan antara data hasil pengamatan dengan wawancara terhadap 

beberapa anggota DPRD Kota Malang periode 2009-2014 serta informan 

pendukung yang mampu menjawab serta memberikan informasi yang nantinya 

mampu memunculkan kejadian di balik fenomena kinerja DPRD dalam 

melaksanakan fungsi anggaran. 
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BAB IV 
 

IMPLEMENTASI FUNGSI ANGGARAN; INDIKATOR KINERJA 
PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN SERTA KENDALA DALAM 

MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DI DPRD KOTA MALANG 
PERIODE 2009-2014 

 

Pada bagian ini akan mengungkapkan bagaimana DPRD Kota Malang 

periode 2009-2014 melaksanakan fungsinya yakni fungsi anggaran. Dimana 

fungsi anggaran adalah pekerjaan DPRD dalam membahas dan menetapkan 

RAPBD yang diajukan oleh eksekutif menjadi APBD setelah disetujui bersama. 

Dari hasil penelitian ini akan diketahui bagaimana implementasi  dan kinerja 

DPRD dalam melkasanakan fungsi anggaran serta apa saja yang menjadi kendala 

dalam melaksanakan fungsi anggaran. Implementasi fungsi anggaran ini bisa 

dilihat bagaiman peran DPRD dalam setiap proses penyusunan dan pembahasan 

anggaran mulai dari penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran 

hingga penetapan APBD. Pengukuran kinerja DPRD Kota Malang dalam 

melaksanakan fungsi anggaran menggunakan konsep value for money dengan 

menggunakan indikator input, proses, output, efisien, dan outcome. Selain itu 

juga akan diulas tentang kendala apa saja yang dihadapi oleh anggota DPRD 

dalam melaksanakan fungsi anggaran.  

 

Sebelum menggambarkan lebih lanjut tentang bagaimana kinerja DPRD 

Kota Malang dalam melaksanakan fungsi anggaran, akan terlebih dahulu 

dipaparkan tentang informan kunci dan informan pendukung yang digunakan 

dalam penelitian ini. Seperti yang telah diuraikan pada Bab III bahwa dengan 

mendasarkan pada penelitian pendahuluan dan permasalahan yang ingin dijawab 
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pada penelitian ini, membawa konsekuensi pada pemilihan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan 

agar dapat digunakan untuk memahami lebih mendalam sebuah fenomena tentang 

sesuatu yang berkaitan dengan subyek penelitian yang tercemin dalam perilaku, 

persepsi, motivasi maupun tindakan (Moleong, 2009:6). 

 

Berdasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  

pendekatan kualitatif dimana data yang diperoleh sangat bergantung pada 

informasi yang diberikan oleh para informan. Oleh karena itu, informan yang 

dipilih untuk proses pengambilan data penelitian ini pertama, anggota DPRD 

Kota Malang periode 2009-2014 dimana informan ini memiliki pengalaman dan 

pengetahuan yang cukup tentang pratik implementasi fungsi anggaran di DPRD 

Kota Malang, selain itu juga posisi jabatan struktural informan berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi anggaran sehingga mampu mengungkapkan bagaimana 

kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran.  

 

Kedua, sekretariat DPRD Kota Malang dan konsultan pemerintahan daerah 

yang diharapkan dapat memberikan informasi yang sekaligus berfungsi sebagai 

uji validasi data baik dari praktisi maupun akademisi yang sedikit atau banyak 

mengetahui tentang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran. Secara 

rinci informan (bukan nama sebenarnya) tersebut dapat dilihat pada table 4.1 

berikut ini: 
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Tabel 4.1 Nama-nama Informan Penelitian 

Nama Pendidikan Jabatan Masa Jabatan 

Dadang S1 Pimpinan DPRD, anggota Badan Anggaran  1 kali periode 

Muhammad S1 Pimpinan DPRD, anggota Badan 

Anggaran 

2 kali periode 

Rita S2 Anggota Komisi B, dan Badan Anggaran 2 kali periode 

Wahyu S1 Ketua Komisi A, Badan Anggaran 1 kali periode 

Amir S1 Anggota komisi C, dan badan Anggaran 1 kali peiode 

Tri S2 Anggota Komisi B, dan Badan Anggaran 2 kali periode 

Bibit S1 Kabag Umum Sekretariat Dewan - 

Malik S3 Akademisi, Konsultan Pemerintah Daerah - 

Sumber: Diolah dari lapangan, 2010 

 

4.1  Implementasi Fungsi anggaran DPRD Kota Malang periode 2009-2014 

Tugas dan Wewenang DPRD Kota Malang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan 

MPR/DPD/DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD 

dan Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188 tahun 2009. Berdasarkan 

ketentuan di atas  DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : 

a  Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; 

b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah  

mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh 

kepala daerah; 

a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
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b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan/atau 

wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur 

untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau 

pemberhentian; 

c. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan 

wakil kepala daerah; 

d. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 

terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 

e. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah; 

f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; 

g. Memberikan persetujuan terhadap rencan kerjasama dengan daerah 

lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; 

h. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan 

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Dalam melaksanakan fungsi anggaran DPRD mengemban 

kepercayaan dari rakyat dalam menyuarakan pendapat-pendapat yang 

berkaitan dengan penyusunan anggaran yang bertujuan sebesar-besarnya 

untuk kesejahteraan rakyat karena pada hakikatnya APBD adalah bersumber 

dari rakyat dan harus kembali untuk rakyat. Dengan demikian anggota 

DPRD selaku perwakilan rakyat harus  memahami peran dan tugasnya 
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dalam  mengawal keinginan dan kebutuhan rakyat. Hal ini sama seperti apa 

yang dipahami oleh bapak Muhammad sebagai berikut :  

“Sebagai anggota DPRD itu seharusnya sadar, bahwa dirinya itu 
adalah bukan siapa-siapa, dia hanya sebagai utusan dan perwakilan 
masyarakat, sehingga dirinya harus mengabdi sepenuhnya untuk 
memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat, untuk 
membawa masyarakat lebih sejahtera.” 
 

Pada Permendagri No 25 Tahun 2009 tentang Penyusunan APBD 

tahun 2010 kita dapat mengetahui di mana peran DPRD dalam penyusunan 

dan pembahasan APBD. Telaah tentang peran yang harus dilakukan DPRD 

akan dijelaskan sebagai berikut : 

a. Penyusunan dan Pembahasan KUA 

Arah dan kebijakan didefinisikan sebagai suatu sasaran dan 

tujuan yang akan dicapai oleh daerah dengan menggunakan kebijakan 

-kebijakan sehingga menghasilkan suatu keputusan yang dapat 

diimplementasikan ke dalam strategi yang ada di daerah. Penyusunan 

arah kebijakan umum APBD dapat dikategorikan sebaga formulasi 

kebijakan anggaran ( Budget Policy Formulation) yang akan menjadi 

acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Berikut yang 

dikatakan oleh bapak Dadang terkait hal ini : 

“Formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional 
anggaran merupakan perencanaan jangka pendek sebagai bagian 
dari perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka 
panjang. Kedua formulasi kebijakan tersebut berkaitan dengan 
analisis fiskal ( formulasi kebijakan anggaran) dan alokasi 
sumber daya (perencanaan operasional anggaran).” 
 

Mekanisme penyusunan  kebijakan umum APBD bisa dilihat pada gambar  

berikut : 
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Gambar 4.1  
Mekanisme Penyusunan Kebijakan Umum 

 

Sumber : Andayani, 2007 : 69 

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pemerintah daerah bersama DPRD menggunakan rencana strategis 

atau dokumen perencaaan lainnya sebagai dasar penyusunan arah 

dan kebijakan umum APBD. 

b. Untuk menghindari adanya perubahan lingkungan dari arah dan 

kebijakan umumAPBD yang diambil, maka pemerintah daerah 

bersama DPRD perlu melakukan penjaringan aspirasi masyarakat 

(jaring asmara) untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan 

dan keinginan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh bapak 

Malik sebagai berikut :  

”Berbagai cara yang dapat ditempuh yakni dimulai dari 
menyebarkan kuesioner, menyediakan kotak saran, layanan 
masyarakat lewat telepon bebas pulsa, dialog interaktif, 
melalui website, sampai melaui media masa. Jaring asmara 
tersebut diharapkan dapat memberikan masukan, saran, dan 
ide – ide yang bermanfaat dalam penyusunan konsep arah 
dan kebijakan umumAPBD.” 
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pemerinta
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Renstra/Dokumen 

perencanaan lainnya 

Data  historis  Masyrakat: tokoh masyarakat, LSM, 

Ormas , Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi 

Pokok‐pokok piki ran APBD 

Pemda  Arah dan Kebijakan Umum APBD DPRD 
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c. Jika dilihat dari segi pencapaian kinerja dan  permasalahan – 

permasalahan  yang dihadapi pada tahun – tahun sebelumnya, maka 

data historis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penyusunan konsep arah dan kebijakan umum APBD sebagai 

bahan evaluasi terdapat kinerja APBD yang akan disusun di masa 

sekarang dan dimasa yang akan datang. 

d. Pokok – pokok pikiran yang berasal dari DPRD dapat dijadikan 

sebagai konsep awal dalam penyusunan arah dan kebijakan umum 

APBD sebelum adanya masukan dan saran yang berupa gagasan 

dari aspirasi masyarakat, terutama masyarakat pemerhati yang ahli 

di bidang terebut. 

e. Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD tidak lepas dari 

pokok – pokok kebijakan pengelolaan keuangan daerah dari 

pemerintah pusat (atasan). 

f. Pemerintah daerah bersama DPRD dapat melibatkan masyarakat 

pemerhati atau tenaga ahli dalam penyusunan konsep arah dan 

kebijakan umum APBD. 

Dari mekanisme tersebut kita dapat melihat dimana peran 

anggota DPRD dalam pembahasan Kebijakan umum anggaran. 

Namun setelah penulis mencermati beberapa ketentuan di atas dan 

membandingkan dengan hasil pengamatan di lapangan, penulis 

melihat bahwa dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan 

umum anggaran ini, peran DPRD kurang maksimal. Tidak ada ide-
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ide baru yang dibuahkan. Seperti apa yang telah disampaikan oleh 

salah satu anggota dewan sebagai berikut,  

“Hal-hal yang dibahas dalam KUA itu tidak ada yang 
berubah setiap tahunnya, tidak ada ide baru atau hal-hal baru 
yang signifikan dalam pembahasan KUA. Paling Cuma 
penyesuaian dengan ketentuan pusat dan selebihnya ya sama 
saja dari tahun ke tahun”. 

 

Dalam penjaringan aspirasi yang menjadi bahan utama 

anggota dewan dalam merumukan kebijakan umum juga kurang 

maksimal. Ketika peneliti bertanya tentang website maka jawaban 

dari bapak Bibit adalah sebagai berikut :  

“ Mungkin websitenya masih belum diupdate, kita masih 
sibuk dengan urusan operasional yang lain yang lebih 
mendesak untuk diselesaikan, lebih baik langsung tanya 
bagian risalah saja kalau memerlukan update data tentang 
DPRD.”  

 
Website DPRD yang seharusnya menyediakan info-info ter 

update dan data-data yang dibutuhkan masyarakat dalam faktanya 

tidak pernah diupdate sampai penulis melakukan pengamatan. 

Meskipun periode jabatan sudah ganti, tetapi website DPRD masih 

menggunakan tahun yang sebelumnya. Sarana-sarana penjaringan 

aspirasi yang lain, seperti kotak saran, survey melalui kuesioner, 

observasi atau pengamatan, dialog interaktif, kotak pos tidak 

dimanfaatkan dengan baik.  

Ketika peneliti menanyakan tentang penggunaan dokumen 

historis evaluasi kinerja yang dijawab oleh pak Amir adalah 

sebagai berikut:  
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“Anggota DPRD jarang sekali yang menjadikan evaluasi 
kinerja pada tahun-tahun sebelumnya sebagai data historis. 
Anggota dewan sebagian besar hanya menggunakan draft 
KUA yang diajukan oleh eksekutif yang tersedia pada saat 
moment pembahasan.  
 
Seharusnya DPRD melakukan penelusuran lebih lanjut 

terkait evaluasi kinerja Pemerintah daerah dalam menjalankan 

APBD sehingga DPRD mempunyai dokumen yang dijadikan bukti 

otentik apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan anggaran. 

Pokok-pokok pikiran DPRD yang seharusnya menjadi konsep awal 

dalam penyusunan arah dan kebijakan umum juga belum tersedia. 

Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Rita sebagai berikut : 

“Pokok-pokok pikiran itu diartikan sebagai penilaian DPRD 
apakah DPRD menyetujui atau menolak rancangan yang 
digunakan eksekutif, bukan sebuahkonsep awal yang 
seharusnya diajukan ke eksekutif sebelum menyusun 
anggaran.”  
 
Dalam penyusunan kebijakan umum anggaran memberikan 

fleksibiltas untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang 

untuk pengembangan kreativitas pelaksanaanya. Dalam hal ini 

bapak Muhammad memberikan pertanyaan sebagai berikut :  

“Dengan adanya hal ini malah menimbulkan banyak 
penafsiran dalam penjabaran dan memberikan peluang mark 
up. Sangat mudah sekali para pejabat itu mencari peluang 
korupsi, banyak terjadi pemotongan anggaran pada 
implementasi di lapangan.” 
 

b. Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD 

Strategi adalah sebagai pola tujuan, kebijakan program 

keputusan atau alokasi sumber daya yang dapat menentukan apakah 
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sebuah organisasi itu, apa yang dikerjakannya, dan mengapa 

organisasi itu melakukan isu. 

Sedangkan prioritas dapat diartikan sebagai suatu proses 

dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan yang pada saat 

tertentu dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk 

melaksanakan keputusan tersebut. Seperi apa yang dipahami oleh 

Bapak Tri sebagai berikut : 

“Prioritas itu pengertian mudahnya adalah program unggulan 
Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa setrategi dan 
prioritas APBD merupakan suatu cara atau metode kebijakan 
yang diambil oleh daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan dengan lebih mengedepankan atau 
mengutamakan sesuatu daripada yang lain.” 
 
Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang 

penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala prioritas 

program atau kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu daripada 

program atau kegiatan yang lain.  

Dalam penentuan strategi dan prioritas ini anggota DPRD 

dituntut untuk mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam 

membaca peluang dan tantangan daerah pada masa yang akan datang 

serta aspek resiko dan manfaat dalam implementasinya. Pada  

kenyataannya dari hasil penelitian penulis sebagian besar anggota 

dewan tidak memahami bahkan tidak memiliki kemampuan dalam hal 

ini. Hal ini disebabkan dari latar belakang sebagaian besar anggota 

dewan yang tidak paham dengan fungsi budgetting. Pernyataan ini 

diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan  Bu Rita yang 

menyatakan :  
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“Banyak sekali anggota DPRD yang tidak paham dengan fungsi 
budgetting ini, mereka tidak mau untuk bersusah-susah 
menguasai pengetahuan yang nantinya akan menjadi bekal 
dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya menjadi 
anggota DPRD”. Apabila diprosentasekan antara yang paham 
dengan yang tidak paham, kira-kira 50:50, malah kalau bener-
bener dites mungkin banyak yang tidak paham daripada yang 
paham”. 

 

Kita dapat melihat bagaimana mekanisme penyusunan 

Strategi dan Prioritas APBD seperti pada gamabar berikut : 

 
Gambar 4.2  

Mekanisme Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD 

Sumber : Andayani, 2007 : 70 

Dari mekanisme tersebut kita dapat melihat di mana DPRD 

memerankan fungsinnya pada tahap pembahasan prioritas anggaran. 

Dalam hal ini pernyataan Bapak Malik adalah sebagai berikut :  

“DPRD seharusnya melakukan segala upaya untuk 
menyesuaikan arah arah prioritas dengan kebijakan umum 
anggaran yang telah ditetapkan. DPRD seharusnya melakukan 
proses scanning yaitu dengan membuat matriks penjaringan 
informasi (daftar skala prioritas/DSP). DSP memuat tiga fungsi 
utama pelayanaan yang dijadikan sebagai prioritas yaitu fungsi 
pendidikan, kesehatan, dan fungsi ekonomi. Metode jaring 
aspirasi ini berisi alat-alat yang digunakan untuk menjaring 
aspirasi masyarakat, antara lain berupa rakorbang, survei, kotak 
pos, website, telepon bebas pulsa, dan lain-lain. Tujuan 
dilakukan  scanning antara lain 1) untuk menjamin bahwa 
aspirasi masyarakat yang masuk benar-benar murni dari 
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masayarakat, 2) agar tidak ada campur tangan dari pemerintah 
pusat, 3) tidak ada unsur-unsur lain, 4) untuk menetukan bobot.” 
 

Berdasarkan penelitian penulis dalam penentuan penyusunan 

strategi dan  prioritas, DPRD tidak bisa mengarahkan eksekutif untuk 

menyesuaikan antara program yang benar-benar dibutuhkan oleh 

masyarakat, sifatnya mendesak, penting dengan pendanaan dalam 

anggaran. Ini penulis peroleh dari pernyataan bapak Wahyu sebagai 

berikut :  

“Anggota dewan tidak mempunyai data dan dokumen yang kuat 
untuk mengarahkan eksekutif untuk menentukan mana program 
yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan masyarakat. 
Apabilamengarahkan tanpa langkah dan bukti yang kuat 
tentunya akan sia-sia karena tidak berdasar.”   
 
Sesuai dengan perda APBD tahun 2010 penulis melihat ketidak 

sesuaian antara anggaran yang seharusnya diprioritaskan dengan 

jumlah nominal yang tertuang dalam APBD. Program yang menjadi 

prioritas rata-rata hanya mendapat maksimal 3% dari total APBD 

kecuali untuk anggaran pendidikan yang sudah mencapai nominal 

yang maksimal meskipun sebagian dialokasikan untuk belanja tidak 

langsung.  

c. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan APBD 

Berikut adalah paparan dari informan yang bernama Bu Rita 

terkait proses pembahasan PPAS : 

“Di pihak eksekutif, berdasarkan anggran unit kerja yang 
diajukan, tim anggran eksekutif  membuat prarancangan APBD 
pada bulan November dengan cara mengevaluasi satuan 
anggaran yang dibuat unit kerja. Jika setelah dilakukan evaluasi 
ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka tim anggaran 
eksekutif akan mengembalikan kepada satuan anggaran untuk 
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dilakukan revisi, perubahan, atau penyempurnaan. Selanjutnya 
hasil revisi tersebut oleh tim anggaran eksekutif digunakan 
sebagai dasar untuk menyusun prarancangan APBD yang 
tergabung dari anggaran unit kerja. Prarancangan APBD yang 
sudah disusun kemudian dibahas dengan panitia anggaran 
Legislatif sebelum masuk pada sidang pleno dengan DPRD. 
Hasil pembahsan setelah dilakukan revisi akan dijadikan 
rancangan APBD oleh tim anggaran eksekutif.” 

 
 

Berikut adalah gambar mengenai proses penyusunan Rancangan 

APBD  : 

Gambar 4.3 
Penyusunan Rancangan APBD 

 

 

Sumber : Andayani, 2007 : 72 

Berdasarkan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 serta 

undang-undang Nomor 32 dan 33 tahu 2004, tahapan proses rancangan 

APBD adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun 

anggaran berikutnya sebagai landasan rancangan APBD paling 

lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan 

umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD  (rencana Kerja 

Perangkat daerah). Proses penyusunan RKPD tersebut dilakuakn 

antara lain dengan melakukan musyawarah perencanan 
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pembangunnan yang diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan dan 

mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masayarakat terkait, 

antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya 

masayarakat (LSM), pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan 

dunia usaha. 

2. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang 

disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaran 

pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. 

3. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah  disepakati dengan 

DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan 

plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap 

SKPD (satuan kerja perangkat daerah) . 

4. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD 

(rencana kerja anggaran satuan kerja peranggkat daerah) tahun 

berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran 

sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah besama 

DPRD 

5. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk 

dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RABD 

6. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat 

pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan 

perda tentang APBD tahun berikutnya. 

7. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD 

disertai dengan penjelasandokumen-dokumen pendukungnya 
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kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun 

sebelumnya. 

8. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda 

tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum 

tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 

Seperti yang disampaikan Bapak Wahyu tentang peran DPRD 

pada tahap ini adalah sebagai berikut :  

“Peran DPRD dalam tahapan ini adalah melalukan pembahasan 
pembicaraan pendahuluan RAPBD setelah menerima input dari 
setiap satuan kerja perangkat daerah yang berupa RKA SKPD.” 
 
Namun, ketidaksesuaian sebenarnya seringkali terjadi di 

lapangan, yakni tidak sesuai antara RKA dengan arahan KUA dan 

PPAS. Hal ini seperti yang disampaikan salah satu pimpinan  DPRD 

sebagai berikut : 

“Pada kesimpulannya KUA, PPAS itu belum dijadikan sebagai 
pedoman dalam penyusunan anggaran. Meskipun telah 
mengetahui fenomena tersebut, anggota DPRD pu juga belum 
satu kata untuk meluruskannya, ya secara tidak langsung mereka 
m,enerima apa adanya saja dari eksekutif dan terkesan 
membenarkannya. Mau gimana lagi kalau sudah seperti itu?” 

 

Pembahasan RAPBD oleh DPRD bersama pemerintah daerah 

dapat melibatkan masyarakat pemerhati yang ahli di bidangnya sebagai 

wujud parisipasi masyarakat di dalam penyusunan penganggran 

daerah. Setelah RAPBD disetujui oleh  DPRD langkah selanjutnya 

menetapkan APBD pada sidang pleno yang diselenggarakan pada 

bulan Desember. Pernyataan yang menarik juga disampaiak oleh bapak 

Amir seperti berikut ini : 
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“DPRD juga bertanggungjawab untuk mensosialisasikan 
RAPBD kepada masyarakat, namun dalam kenyataannya belum 
pernah dilakukan oleh DPRD selam dua periode ini sejak tahun 
2004. Hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak tahu 
mengenai apakah usulan atau aspirasinya yang disampaikan 
kepada pemerintah telah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam 
APBD.” 

 
 

d. Penetapan APBD 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 terjadi 

perubahn dalam penetapan APBD. Mulai APBD tahun 2005 setelah 

disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD melalui sidang 

paripurna APBD tersebut belum dapat dilaksanakan sebelum 

dievaluasi oleh gubernur. Penyampaian rancangan Perda tentang 

APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan walikota 

tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh walikota paling 

lama tiga hari sudah disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi 

(pasal 186 ayat 1 UU 32/2004). Hasil evaluasi disampaikan oleh 

gubernur kepada walikota paling lama lima belas hari terhitung sejak 

diterimanya rancangan perda kota tentang APBD dan rancangan 

peraturan walikota tentang penjabaran APBD (pasal 186 ayat 2 UU 

32/2004). Setelah evaluasi diperbaiki maka, RAPBD menjadi APBD 

untuk dapat dijalankan oleh pihak eksekutif.  

Penetapan APBD adalah proses terakhir dari tahapan proses 

yang ada dalam penyusunan dan pembahasan APBD. Petikan 

wawancara dengan Bapak Muhammad diperoleh keterangan sebagai 

berikut : 
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“Proses ini bergantung pada lika-liku atau hasil dari proses-
proses yang sebelumnya. Apabila pada proses sebelumnya 
masih terdapat banyak catatan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang ada maka sangat mungkin usulan dari eksekutif 
akan ditolak. Dan apabila tidak ada catatan dalam proses 
sebelumnya maka legeslatif akan setuju-setuju saja dengan 
usulan eksekutif dan menetapkannya bersama.” 
 
Tambahan pernyataan dari pak wahyu sebagai berikut : 

“Selama ini jarang sekali DPRD menolak usulan dari eksekutif 
meskipun sangat banyak sekali penyimpangan atau tidak sesuai 
dengan amanat ketentuan yang ada.”  

Dari  ringkasan implementasi peran DPRD dalam melaksanakan 

fungsi anggaran di atas anggota DPRD seharusnya bisa membuat 

jadwal kapan dan dimana mereka harus berperan. Saat tingkat 

partisipasi masyarakat rendah, anggota dewan harus membuktikan 

peran dan tanggungjawabnya sebagai perwakilan rakyat. Sehingga 

partisipasi rakyat telah melebur pada diri setiap anggota dewan. Tetapi 

dari pengamatan penulis yang terjadi tidak demikian. Seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Malik dari keterangannya sebagai berikut :  

 “Meskipun musrenbang benar-benar mampu membawa aspirasi 
masyarakat dalam proses pembuatan keputusan namun peran 
besar dalam proses tersebut tetap berada di tangan pemerintah 
daerah. Banyaknya usulan pembangunan masyarakat yang 
hilang disebabkan adanya porsi rencana pembangunan yang 
bersifat kompleks dari pemkot dan terlalu banyaknya usulan 
masyarakat yang masuk sehingga harus dipilah dan dipilih 
berdasarkan kategori tersebut.” 

Seharusnya saat masyarakat kehilangan kemampuannnya untuk 

berpartipasi, DPRD lah yang mengambil perannya. 
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4.2 Penilaian Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Malang dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran  

4.2.1 Indikator Kinerja DPRD 

Selama ini, sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, 

pemborosan, dan sumber kebocoran dana. Tuntutan baru muncul agar 

organisasi sektor publik memperhatikan value for money yang 

mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. 

Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu: efisiensi alokasi (efisiensi 1), dan efisiensi teknis atau manajerial 

(efisiensi 2) dapat dilihat pada Gambar 4.7. Kedua efisiensi tersebut 

merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila 

dilaksanakan atas pertimbangan keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat 

(Mardiasmo, 2002a). 

Gambar 4.4 
 Konsep Value For Money 

 
Sumber : Mardiasmo, 2002a 
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Untuk  menilai kinerja DPRD sebagai organisasi sektor publik dalam 

menjalankan fungsi anggaran, penulis menggunakan beberapa indikator 

sesuai dengan konsep VFM yaitu input, proses, output, efisiensi, outcome. 

Penulis akan menguraikan ketercapaian beberapa indikator tersebut sebagai 

berikut : 

1. Input, merupakan sumber daya yang digunakan untuk memberikan 

pelayanan pemerintah. Ukuran input digunakan untuk  memantau 

sumber daya. Dalam menguraikan  input penulis akan memberikan 

paparan tentang sumber daya DPRD, fasilitas, dan biaya. Biaya yang 

dimaksudkan disini adalah biaya operasional yang digunakan anggota 

Dewan dalam menjalnkan tugas dan fungsinya.  

Dari data yang penulis peroleh terkait dengan sumber daya 

yaitu sumber daya manusia yang ada dalam institusi DPRD kota 

Malang yang terdiri dari anggota DPRD kota malang itu sendiri yang 

berjumlah 45 orang, ditambah sekretaris dewan dan tenaga ahli. 

Keterangan dari bapak Dadang sebagai berikut :  

”Dari Anggota DPRD kota Malang yang berjumlah 45 orang 
tersebut ada 18 orang  yang telah bergabung selama dua kali 
periode, dan 4 orang yang sudah 3 kali periode. Banyak orang 
yang sudah berpengalaman menjadi anggota DPRD disini, itu 
menjadi sebuah hal yang positif juga.” 

 
Dengan SDM yang seperti itu seharusnya kapasitas anggota 

dewan tidak diragukan lagi karena sudah sangat berpengalaman. 

Tetapi sekali lagi pada kenyataannya tidak demikian. Informasi yang 

peroleh dapat dari pengakuan beberapa anggota dewan mengatakan 

bahwa banyak anggota dewan yang masih belum paham tentang 
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kekuasaanya dalam fungsi anggaran. Kondisi seperti itu sangat 

disayangkan, karena setiap anggota DPRD mempunyai kewajiban 

yang sama dalam menjalankan fungsi anggran. Fungsi penganggaran 

bukanlah  tugas dari beberapa orang saja atau tugas dari salah satu alat 

kelengkapan saja, tetapi tugas bagi semua anggota DPRD sebagai 

perwakilan rakyat untuk mewujudkan anggran daerah yang partisipatif 

dan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.  

Input yang juga penting dari kinerja DPRD adalah hak keuangan 

dan fasilitas yang digunakan angota dewan dalam memenuhi tugas 

dan tanggung  jawabnya. Adapun ketentuan tentang hak keuangan dan 

fasilitas yang didapatkan anggota dewan untuk menunjang dan 

memaksimalkan kinerjanya terdapat pada beberapa aturan perundang-

undangan yang mengatur tentang keuangan DPRD. 

Dari beberapa peraturan tersebut penulis menyederhanakan 

bahwa hak keuangan yang juga bisa diartikan dengan penghasilan dari 

pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari : 

1. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 

Pimpinan dan anggota DPRD:sehubungan dengan kedudukannya 

sebagai pimpinan dan anggota DPRD.Adapun ketentuannya adalah 

sebagai berikut : 

• Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi setara dengan Gaji 

Pokok Gubernur, dan ketua DPRD Kabupaten/Kota setara 
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dengan Gaji Pokok Bupati/Walikota yang ditetapkan 

Pemerintah. 

• Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Provinsi, 

Kabupaten/Kota sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari 

Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. 

• Uang Representasi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota 

sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang 

Representasi Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. 

2. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 

Pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti 

rapat-rapat dinas. (sebesar 10% sepuluh perseratus dari Uang 

Representasi yang bersangkutan) 

3. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 

Pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua 

wakil ketua, dan anggota DPRD (sebesar145% seratus empat puluh 

lima perseratus dari masing-masing Uang Representasi) 

4. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang 

diberikan setiap bulan Kepada  Pimpinan atau nggota DPRD 

sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua 

atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah atau komisi atau 

badan Kehormatan  atau panitia anggaran atau alat kelengkapan 

lainnya 

a.Ketua sebesar 7,5% tujuh setengah perseratus.dari Tunjangan 

Jabatan Ketua DPRD 
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b.Wakil Ketua sebesar5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD 

c. Sekretaris sebesar4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD 

d. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD 

5. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada 

Pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan 

kesehatan dan pengobatan, rumah Jabatan dan perlengkapannya 

rumah dinas kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang Duka 

wafat tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah 

6. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada 

Pimpinan dan anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang 

bersangkutan diberhentikan dengan hormat 

7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada 

pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka  

mendorong  peningkatan  kinerja  pimpinan  dan Anggota DPRD. 

(diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua 

DPRD.) 

8. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang 

disediakan  bagi  pimpinan  DPRD  setiap  bulan  untuk menunjang  

kegiatan  operasional  yang  berkaitan  dengan representasi,  

pelayanan,  dan  kebutuhan  lain  guna melancarkan  pelaksanaan  

tugas  pimpinan  DPRD  sehari-hari. (disediakan  paling  banyak  6 

(enam)  kali  uang  representasi  Ketua  DPRD  ditambah  4 

(empat)  kali  jumlah  uang  representasi  seluruh  Wakil  Ketua 

DPRD.) 
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9. Tunjangan keluarga 

10. Tunjangan Beras 

Dalam menentukan jumlah nominal uang komunikasi intensif 

dan belanja operasional pimpinan DPRD Permendagri 21/2007 sendiri 

juga mengatur cluster kemampuan keuangan daerah yang 

dikelompokan menjadi 3, yaitu: tinggi; sedang; dan rendah 

Tabel 4.2 

Pengelompokan Keuangan Daerah 

Pembagian pengelompokan keuangan daerah Pengelompokan 

untuk provinsi   

Di atas Rp1.500.000.000.000,00  tinggi 
Antara Rp600.000.000.000,00 sampai dengan 
Rp1.500.000.000.000,00  sedang  

Di bawah Rp600.000.000.000,00  rendah 

untuk kabupaten kota   

Di atas Rp400.000.000.000,00 tinggi 
Antara Rp200.0000.000.000,00 sampai dengan 
Rp400.000.000.000,00  sedang  

Di bawah Rp200.0000.000.000,00  rendah 

Sumber : Permendagri No 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan 
Daerah, diolah 2010 

Bagi daerah pada kelompok kemampuan keuangan daerah 

tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi pimpinan dan 

anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak 

sebesar 3 kali uang representasi Ketua DPRD. Bagi daerah pada 

kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, TKI bagi pimpinan 

dan anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling 

banyak sebesar 2 kali uang representasi Ketua DPRD. Sedangkan  

daerah pada kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, TKI bagi 
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pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota diberikan 

paling banyak sebesar 1 kali uang representasi Ketua DPRD. 

Bagi daerah pada kelompok kemampuan keuangan daerah 

tinggi, Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD 

Provinsi dan kabupaten/kota disediakan paling banyak sebesar 6 kali 

uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 kali jumlah uang 

representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. Bagi daerah pada kelompok 

kemampuan keuangan daerah sedang, BPO Pimpinan DPRD Provinsi 

dan kabupaten/kota disediakan paling banyak sebesar 4 kali uang 

representasi Ketua DPRD ditambah 21/2 (dua setengah) kali jumlah 

uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. Sedangkan daerah pada 

kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, BPO Pimpinan 

DPRD Provinsi dan kabupaten/kota disediakan paling banyak sebesar 

2 kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 11/2 (satu setengah) 

kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.  

Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan BPO Pimpinan 

DPRD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan 

kemampuan APBD. Dengan demikian, meskipun TKI bagi pimpinan 

dan anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD ditentukan dengan 

menggunakan kriteria ”paling banyak”, daerah tidak harus selalu 

mengikuti  kriteria ”paling banyak” tetapi daerah bisa menetapkan di 

bawah kriteria ”paling banyak” dengan mempertimbangkan 

kemampuan APBD. Daerah tidak boleh menetapkan besaran TKI bagi 

Pimpinan dan Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD lebih besar 
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dari kriteria ”paling banyak” sebagaimana dimaksud dalam 

Permendagri tersebut. 

Kota Malang dalam hal pengelompokan keuangan daerah 

termasuk pada kemampuan keuangan daerah tinggi dengan besaran 

nominal Rp 844.476.049.278,42 (delapan ratus empat puluh empat 

milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh sembilan ribu 

dua ratus tujuh puluh delapan rupiah). Dengan demikian apabila 

ditotal penghasilan pimpinan anggota DPRD dalam satu bulan 

berkisar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan 

untuk anggota DPRD memperoleh penghasilan berkisar Rp 

23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulan. Seharusnya 

dengan penerimaan yang sebesar itu para anggota dewan harus 

menunjukkan kontribusi aktifnya dalam memperjuangkan kepentingan 

publik, bukan untuk memenuhi hak pribadinya sendiri.  

Belum lagi Pimpinan DPRD disediakan masing-masing satu 

rumah jabatan beserta perlengkapannya dan satu unit kendaraan dinas 

jabatan dimana Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta 

perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada 

APBD. Semua fasilitas itu sangat menunjang anggota DPRD untuk 

menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Ketika anggota 

dewan kurang menguasai beberapa permasalahan yang tidak pada 

bidang ilmunya mereka akan dibantu oleh para tenaga ahli yang gaji 
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telah ditetapkan dalam APBD. Tidak ada hal yang menjadi alasan 

untuk tidak bisa berkontribusi pada masyarakat .  

2. Proses, yang dapat mengukur perubahan pada saat pelayanan. 

Pada saat awal periode jabatan, anggota DPRD kota Malang 

periode 2009-2014 telah menyusun langkah-langkahnya dalam rangka 

memaksimalkan kinerjanya sebagai perwakilan rakyat. Langkah-

langkah tersebut diturunkan menjadi Agenda-agenda kinerja DPRD 

yang terdiri dari Rapat-rapat , kunjungan kerja, jaring asmara dan 

agenda lain sejenis yang digunakan untuk menyerap dan menampung 

aspirasi masyarakat. Dalam prosesnya seharusnya DPRD lebih aktif 

untuk mengarahkan eksekutif agar sesuai dengan pada aturan dan 

pedoman yang ada. Namun hal tersebut tidak dipraktekkan secara 

maksimal di lapangan oleh anggota DPRD 

Penulis memberikan sorotan pada beberapa hal yang 

menunjukkan kurang maksimalnya DPRD dalam melaksanakan 

agenda-agenda kerjanya yang telah dirancanakan di awal periode. 

Untuk kegiatan rapat-rapat DPRD diagendakan apabila ada agenda 

yang mendesak untuk diselesaikan dan harus segera mengambil 

keputusan sehingga terkesan reaktif bukan responsif. Diskusi untuk 

membahas suatu permasalahan tidak berjalan dengan intens dan 

kontinyu. Untuk keterhadiran anggota dewan dalam setiap rapat-rapat 

bisa dibilang sudah bagus. Dari hasil penelitian penulis menunjukkan 

maksimal hanya ada 5 orang yang tidak hadir dalam rapat. Meskipun 

sudah terjadwal setiap tahun untuk kapan  pelaksanaan sidang 
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paripurna dan agenda rapat tiap bulan , anggota dewan tetap belum 

bisa untuk mengefisienkan waktunya dalam  melaksanakan rapat. Hal 

ini terbukti pada setiap rapat di DPRD apapun jenis rapatnya, baik 

sidang paripurna ataupun rapat komisi anggota DPRD selalu tidak on 

time dalam memulai agenda sidang. Pendapat yang disampaikan 

bapak Bibit seperti berikut : 

”Memang anggota dewan sering telat memulai rapat, tetapi apa 
yang menjadi bahasan rapat tetap jalan sesuai dengan yang 
diagendakan. Menurut saya tidak menjadi masalah yang 
signifikan asalkan substansi yang dirapatkan tercapai.” 

 

Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan yang diharapkan oleh 

DPRD pada awl-awal periode yakni ”Mewujudkan anggota DPRD 

yang berkualitas, disiplin, dan berdedikasi”.Adapun ketepatan waktu 

anggota DPRD dalam memulai sidang bisa kita lihat dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.3 Ketepatan Waktu Rapat Anggota Dewan 

Ketepatan waktu Jumlah rapat 
prosentase 

(%) 

on time 0  0 

terlambat 10 menit 1 3,33 

terlambat 20 menit  5 16,67 

terlambat 30 menit  10 33,33 

terlambat 40 menit 5 16,67 

terlambat 50 menit 5 16,67 

terlamabt 60 menit 3 10 
terlambat lebih dari 60 
menit 2 6,67 

Total *30 100 

*sample dari 30 rapat –rapat yang diadakan DPRD Kota Malang sema tahun 
2009-2010 

Sumber : risalah lengkap dan jadwal  rapat-rapat DPRD Kota Malang periode 
2009-2014, diolah 2010 
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Untuk kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan dengan 

menampung informasi / aspirasi dari masyarakat maupun dari Pejabat 

Kecamatan dan Kelurahan, mengadakan studi banding ke daerah – 

daerah di luar Kota / Propinsi, kunjungan ke lapangan terhadap 

pelaksanaan proyek – proyek pembangunan baik yang dibiayai oleh 

negara / daerah maupun swadaya masyarakat, dalam pelaksanaannya 

DPRD lebih sering melakukan kunjungan ke luar daerah atau propinsi 

daripada mengunjungi masyarakat untuk menampung informasi di 

daerahnya dan melihat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan 

yang dibiayai oleh APBD. Kegiatan atau agenda yang sifatnya turun 

langsung ke masyarakat untuk mendengar dan menampung aspirasi 

dari masyarakat seperti peninjauan, reses, dan penyerapan aspirasi 

masyarakat belum dilakukan secara maksimal. Keterangan seperti ini 

diperoleh dari bapak Muhammad sebagai berikut : 

“Apa itu reses, itu cuma nama eksistensi anggota dewan saja, 
kalau ada perlu dengan masyarakat baru mau turun. Bukan 
su’udzon, tetapi kenyataannya seperti itu. Pengennya 
menunjukkan muka kepada masyarakat, tetapi tidak membawa 
perubahan.”  

Meskipun dalam program kerja terjadwal secara teratur,tetapi 

fakta di lapangan jarang sekali anggota dewan turun ke lapangan. 

Laporan kegiatan penjaringan aspirasi pun tidak dilakukan  per 

tanggal sesuai yang terjadwalkan dalam program kerja DPRD. Yang 

menjadi sorotan terakhir untuk agenda DPRD adalah sosialisasi 

raperda ke masyarakat terutama perda tentang APBD belum pernah 
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dilakukan oleh anggota Dewan. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak 

Muhammad sebagai berikut :  

“Kita belum pernah melakukan sosialisai RAPBD kepada 
masyarakat, yang ada mungkin hanya sosialisasiAPBD, yang 
sangat kecil sekali kemungkinannya untuk berubah ketika ada 
usulan atau ketidaksepakatan dari masyarakat.” 

 

Dalam melihat proses kinerja anggota DPRD kota Malang 

penulis juga menyoroti penggunaan hak-hak anggota dewan baik 

secara kelembagaan maupun secar individu. Dalam tata tertib DPRD 

Kota Malang telah disebutkan bahwa DPRD secara kelembagaan 

mempunyai hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan 

pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta 

keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah kota 

yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah hak DPRD untuk 

melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kota yang 

penting  dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan  hak menyetakan pendapat 

adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan 

walikota mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai 

dengan rekomendasi peneyelesainanya atau sebagai tindak lanjut 

pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket. Keterangan dari bapak 

Muhammad sebagai berikut :  
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“Sampai saat ini DPRD belum pernah memanfaatkan hak-hak 
tersebut. DPRD menganggap hal itu akan dilakukan apabila 
pemerintah kota melalukan sesuatu yang sudah keluar jalur 
pemerintahan yang semestinya. Untuk indikator ini setiap 
anggota dewan mempunyai persepsi yang berbeda-beda.” 

Sedangkan untuk hak-hak individu anggota dewan masih belum 

dimanfaatkan secara maksimal oleh setiap anggota dewan.    

3. Output, adalah hasil dari melakukan suatu kegiatan. Indikator output 

digunakan untuk memonitor seberapa banyak yang dapat dihasilkan. 

Indikator tersebut diidentifikasikan denagn banyaknya satuan hasil, 

produk-produk, tindakan-tindakan, dan sebagainya. 

Dalam penilaian kinerja anggaran yang menjadi output di sini 

adalah KUA,PPAS, dan APBD baik yang masih rancangan maupun 

yang telah disahkan. Namun dengan kewenanganya menyusun dan 

membahas KUA,PPAS, dan APBD, DPRD serasa hanya sebagai 

pembahas usulan eksekutif saja. Memang tidak ada peraturan dalam 

perundang-undangan yang menyebutkan bahwa DPRD juga 

mempunyai hak untuk menyusun darft APBD tandingan, seperti yang 

disampaikan oleh salah seorang anggota dewan dari PKB sebagai 

berikut : 

”Menyusun draf APBD bukanlah tugas DPRD, kalau bukan 
tugasnya kenapa harus dikerjakan?, kita ada pembagian tugas 
masing-masing dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah 
ini.” 

 
 Tetapi setidaknya DPRD sudah menyiapkan pokok-pokok 

pikiran DPRD yang akan menjadi tandingan eksekutif dalam 

membahas APBD. Pada fenomenanya pokok-pokok pikiran DPRD 

pun juga tidak dihasilkan sebelum eksekutif mengusulkan rancangan 
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ke DPRD. Dalam hal ini DPRD bisa penulis artikan bahwa DPRD 

buta dengan tugas, wewenang dan fungsinya. Yang menjadi out put 

dari kinerja DPRD adalah KUA, PPAS, dan APBD baik yang masih 

rancangan ataupun yang telah disahkan. Yang masih terjadi di 

lapangan adalah tidak sesuainya  antara KUA PPAS dan nominal 

anggran dalam APBD. Penulis mencontohkan pada PPAS kota 

Malang tahun 2010 telah  ditetapkan prioritas pembangunan kota 

Malang tahun 2010 sebagai berikut : 

1. Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan 

pendidikan ; 

2. Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan ; 

3. Pelestarian lingkuangan hidup dan pengendalian tata ruang ; 

4. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha ; 

5. Pengembangan ekonomi berbasis masyarakat dan ekonomi lokal 

6. Pengembangan potensi pariwisata ; 

7. Peningkatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan ; 

8. Peningkatan pelayanan infrastruktur perkotaan ; 

9. Peningkatan kesejahteraan sosial masyaraakat ; 

10. Peningkatan keamanan dan ketertiban msayarakat. 

Dari  ringkasan APBD tahun anggran 2010 penulis menemukan 

ketidaksesuaian antara prioritas dengan yang dianggarkan. Program 

yang menjadi prioritas seharusnya memperoleh anggran yang lebih 

besar sesuai dengan prioritas. Berikut ini adalah tabel yang 
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menunjukkan prosentase anggaran untuk program prioritas dari total 

APBD. 

Tabel 4.4 
Prosentase Realisai Anggaran dari Total APBD 

 
No. Program Prioritas  Prioritas Anggaran Prosentase 

1.  peningkatan kualitas pelayanan pendidikan  278.960.095.490,15 33% 

2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 33.380.234.555,04 4% 

3. 
Pelestarian lingkuangan hidup dan 
pengendalian tata ruang 4.925.592.039,62 0,50% 

4. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha 4.616.785.323,39 0,54% 

5. 
Pengembangan ekonomi berbasis 
masyarakat dan ekonomi lokal 6.230.068.727,91 0,70% 

6. Pengembangan potensi pariwisata 4.582.412.498,87 0,54% 

7. 
Peningkatan pelayanan publik dan 
administrasi pemerintahan 3.914.673.000,00 0,46% 

8. 
Peningkatan pelayanan infrastruktur 
perkotaan 48.120.834.701,05 0,57% 

9. 
Peningkatan kesejahteraan sosial 
masyaraakat 4.993.019.000,00 0,60% 

10. 
Peningkatan keamanan dan ketertiban 
msayarakat. 6.929.389.846,45 0,80% 

Total APBD 844.476.049.278,42 42% 
 
Sumber : Perda Kota Malang No.1 tahun 2010 tentang APBD tahun anggaran 2010, 
diolah 2010 
 

Dari tabel di atas menunjukkan rata-rata anggaran untuk 

program yang diprioritaskan hanya kurang dari 1 % dari total APBD. 

Untuk anggaran kesehatan Cuma sebesar 4 %. Hanya anggaran 

pendidikan saja yang mencapai angka maksimal meskipun pada 

kenyataannya porsi pos anggaran terbesarnya ada pada belanja tidak 

langsung yaitu pada pos belanja pegawai sebesar 90% dari total 

anggaran pendidikan. Pernyataan dari Bapak Muhammad sebagai 

berikut ketika ditanya pendapat tentang ukuran prioritas :  
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”...ya seharusnya yang dinamakan prioritas itu ngukurnya dari 
total APBD dibagi total pos anggaran kemudian diurutkan dari 
yang paling prioritas, setidaknya pos-pos yag menjadi prioritas 
itu minimal mendapatkan pagu anggaran 4 %, kecuali yang telah 
ada ketentuan minimal seperti anggaran pendidikan dan 
kesehatan.”  

 
4. Efisiensi, indikator ini digunakan untuk memonitor hubungan antara 

jumlah yang diproduksi dengan sumberdaya yang digunakan. Dalam 

hal ini bisa juga kita ukur dengan membandingkan antara out put 

kinerja DPRD dengan input dari DPRD. Melihat uraian antara input 

dan output di atas penulis menyimpulkan bahwa kinerja DPRD 

mengalami inefisiensi. Dengan input yang sangat maksimal untuk 

menunjang kinerja DPRD, tetapi kita melihat output yang belum 

maksimal.  KUA,PPAS, APBD yang masih dalam bentuk rancangan 

maupun yang telah ditetapkan belum mendapatkan perhatian 

maksimal DPRD dalam rangka mewujudkan angagran yang 

partisipatif.  

5. Outcome, menggambarkan hasil nyata dari output suatu kegiatan . 

Indikator outcome merupakan ukuran kinerja dari program dalam 

memenuhi sasarannya. Pencapaian sasaran ditentukan dalam satu 

tahun anggaran atau periode pemerintahan. Ukuran outcome 

digunakan untuk menentukan seberapa jauh tujuan dari fungsi utama 

yang dicapai dari output suatu aktifitas   (produk atau jasa pelayanan) 

telah memenuhi keinginan masyarakat. Apakah program dan kegiatan 

DPRD sudah memenuhi sasarannya yang telah menjadi kesepakatan 

DPRD di awal kepengurusan seperi yang tersebut berikut ini : 
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Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan 
politik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 
Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses 
pengambilan kebijakan politik. 

 

Kita dapat melihat program atau kegiatan DPRD dalam 

melaksanakan fungsi anggaran pada Rencana Kerja Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Pada 

rencana kerja tersebut setiap komisi DPRD mempunyai fokus kegiatan 

yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi anggaran, diantaranya 

rapat-rapat, jaring asmara, kunjungan ke lapangan, dan kegiatan-

kegiatan penunjang yang sebagain besar berupa workshop. 

Evaluasinya, dari kegiatan workshop yang ada seharusnya anggota 

DPRD sudah memiliki pandangan yang luas tentang fungsi anggran 

dan bagaimana mereka harus memerankan fungsinya, tetapi apakah 

hanya berhenti dan selesai menjadi pembicaraan di workshop saja, 

tanpa aplikasi di masyarakat?.Dari dokumen-dokumen rapat DPRD 

terutama pada sidang paripurna DPRD menunjukkan bahwa undangan 

yang hadir hanya berasal dari jajaran pemkot, DPRD, dan beberapa 

utusan saja. Tidak pernah semua undangan hadir pada sidang 

paripurna. Hal ini menunjukkan ketidakberminatan masyarakat dalam 

mengikuti proses sidang yang dilakukan DPRD.  

Untuk mengakomodasi aspirasi dan meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan terutama yang 

berkaitan dengan anggaran, anggota DPRD menggunakan masa reses  

sebagai saran berkomunikasi dengan konstituennya. Masa reses 
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merupakan masa jeda sidang DPRD yang digunakan oleh anggota 

dewan untuk berkomunikasi dengan konstituennya di daerah 

pemilihannya masing-masing. Wawancara dengan salah seorang 

anggota DPRD mengungkapkan hal yang menarik sebagai berikut :  

“Masukan-masukan pada masa reses yang telah dilakukan anggota 
dewan itu tidak akan membawa perubahan apapun pada APBD 
yang sedang berjalan. Kawan-kawan anggota dewan lainnya juga 
merasakan hal yang sama karena memang niatnya lebih pada 
sosialisasi APBD dan silaturahim daripada melakukan perubahan 
APBD, meskipun hal tersebut masih dimungkinkan dalam bentuk 
PAK.” 

 

Memang pada kenyataannya sulit merealisasikan atau 

memperjuangkan pendapat dan aspirasi masyarakat terkait anggaran 

dalam APBD. Hal ini dimungkinkan karena banyakanya aspirasi 

masyarakat tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan melakukan 

scanning DPRD yang tepat. Atau karena sudah adanya kepentingan 

anggaran yang harus diperjuangkan dari pemerintah daerah.   

Dengan melihat indikator kinerja dan hasil analisis penulis di 

atas menunjukkan bahwa kinerja DPRD masih belum maksimal dan 

bisa dikatakan mengalami  inefisiensi. Input yang sangat maksimal 

tidak bisa menghasilkan output yang diinginkan masyarakat. Beberapa 

hal yang menjadi sasaran program dan agenda DPRD masih belum 

terpenuhi dan hal  ini menunjukkan ketercapaian outcome yang belum 

maksimal. Selanjutnya penulis akan memberikan pembahasan faktor-

faktor yang menyebabkan kinerja anggota dewan tidak maksimal. 

Beberapa hal tersebut menjadi latar belakang di balik fenomena 

kinerja anggota dewan dalam melaksanakan fungsi anggaran.  
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4..3 Faktor yang Mempengaruhi Lemahnya Kinerja Anggota DPRD Kota 

Malang Periode 2009-2014 

Kita bisa mengetahui lemahnya kinerja anggota DPRD dalam 

menjalankan fungsi anggaran dengan melihat sikap dan perilaku mereka. 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi fenomena perilaku dan sikap anggota 

dewan yang berakibat pada lemahnya kinerja DPRD. Faktor-faktor tersebut 

di antaranya adalah  : 

1. Sistem Perwakilan 

Ciri utama dan yan paling penting dari badan legislatif adalah 

badan perwakilan. Perwakilan secara hakiki adalah orang yang berdiri 

dan berbiacara untuk orang lain. Menurut lowi dan Ginsberg dalam 

Napitulu (2005 :267) ada dua kondisi dimana seseorang secara masuk 

akal dipercayai untuk berbiacara untuk orang lain. Kondisi pertama 

terjadi jikalau dua individu begitu serupa dalam karakter, kepentingan, 

dan perspektif bahwa sesuatu yang dikatakan oleh seseorang akan 

mungkin menggamabarkan pandangan yang lain juga.  

Kondisi kedua dimana seorang mungkin dipercayai untuk berbicara 

untuk orang lain jikalau keduanya secara formal dapat diikat bersama-

sama sehingga wakil rakyat dalam beberapa hal bertamggungjawab 

kepada mereka yang diakui mewakili. 

Perwakilan adalah dasar dari konsep teori demokrasi. Masyarakat 

demokaratis menyerahkan kebebasan pribadi mereka kepada pemerintah. 

Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, partisipasi terjadi melaului 
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proses perwakilan. Kebanyakan orang diwakili oleh anggota DPR yang 

pekerjaannya adalah untuk mengartikulasikan keprihatinan mereka dan 

dan melindungi kepentingan mereka ketika kebijakan publik dibuat. 

Agar proses legeslatif bekerja secara efektif, sikap, nilai dan 

keputusan seorang wakil harus selaras dengan nilai, preferensi, dan 

kepentingan konstituennya. Pemilihan memberikan suatu mekanisme 

yang membantu mencapai keselasaran ini dalam dua cara. Pertama, 

masyarakat dapat memilih para wakil yang seperti mereka sendiri dalam 

cara-cara penting, misalnya yang mempunyai padangan dan pendapat 

yang sama tentang kebijakan publik. Kedua, pemilihan ada sebagai 

dorongan kepada para wakil untuk melakukan tugas-tugas secara 

bertanggungjawab kepada konstituennya. 

Ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh para wakil rakyat, 

persoalan pertama, yang harus dihadapi badan legislatif aialah persoalan 

apakah ia harus mewakili karakteristik demografis, karakteristik 

sosiologis dari penduduk yang diwakili, yang mencerminkan distribusi 

karakteristik demografis  atau mencerminkan pandangan dan nilaidari 

beragam kelompok dalam konstituensi. 

Persoalan kedua, berkaitan dengan perwakilan dapat ditelusuri 

melalui pertanyaan berikut ;Wakil rakyat berbicara untuk rakyat yang 

mana?Apakah dia mewakili distrik geografis atau kepentingan langsung? 

Atau dia mewakili suatu partai?bangsa?beberapa klien khusus?atau suara 

hatinya?. Di satu sisi, anggota dewan seharusnya berperan sebagai 

delegates  yakni utusan dari tempat pemilihan mereka, mereka harus 
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menemukan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh kostituen dan 

melayani kebutuhan kebutuhan tersebut seefektif mungkin. Di sisi lain, 

kebanyakan anggota dewan melihat peran mereka sebagai wakil 

(trustee). Mereka berpendapat bahwa kostituen tidak mengirim anggota 

dewan ke gedung DPRD untuk berperan sebagai agen atau robot belaka. 

Mereka akan memberikan suara secara berbeda, atas dasar mereka 

sendiri, informasi yang lebih lengkap dan pengalaman yang lebih besar 

demi kesejahteraan seluruh bangsa. Menghadapi persoalan ini 

kebanyakan anggota legislatif mempermainkan peran mereka, sesuai 

persepsi mereka tentang kepentingan umum, kenyataan pemilihan dan 

tekanan saat itu. Dengan demikian anggota dewan tunduk pada dua 

kekuatan yang berlawanan. Ketika kepentingan lokal mendorong mereka 

ke arah peran utusan, semakin bdesar kepentingan nasional meminta 

mereka untuk menjadi wakil. Ada tanggung jawab berat untuk mewakili 

masyarakat dari daerah pemilihannya dan negara secara keseluruhan baik 

untuk membuat keputusan sendiri maupun untuk mewakili orang lain. 

Sebagai akibatnya ada beberapa yang bertindak secara konsisten baik 

sebagai utusan maupun sebagai wali. 

Persoalan ketiga adalah siapa yang harus diwakili. Meskipun 

memiliki hak untuk bersuara, berbicara, dan mempetisikan pemerintah 

tidak menjamin perwakilan kepada suatu kelompok atau individu. 

Anggota legeslatif dalam beberapa hal harus memilih bagian segmen 

mana dari konstituensi yang mereka harus wakili. Anggota dewan berada 
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pada masalah apakah harus mewakili konsttuensi atas dasar batas-batas 

geografis, pendukung utama, atau hubungan pribadi. 

Persoalan keempat, apakah anggota legeslatf harus menerima atau 

mengesampingkan pendapat konstituen, atau apakah dia kadang-kadang 

harus berusaha mengubah pandangan masyarakat. Anggota legeslatif 

yang ingin terpilih kembali pada pemilihan berikutnya tentu saja 

mengikuti kemauan dan kepentingan konstituen. Sementara itu anggota 

dewan yang mengikuti suara hatinya sendiri tentunya akan menghadapi 

konsekuensi tidak terpilih kembali pada pemilihan berikutnya. 

 

2. Sistem Pemilihan Umum Legislatif 

Ada beberapa sistem pemilihan yang dewasa ini berkembang dan 

digunakan di berbagai negara di antaranya adalah Sistem distrik (first-

past-the-post), Sistem proporsional, Kumulasi, Suara silang, dan Hybrid 

Form atau bentuk campuran (Schroder, 2009 :263).  Di Indonesia sendiri, 

telah mempraktekan sistem proporsional pada zaman orde baru, dan 

dewasa ini telah menggunakan sistem campuran (kombinasi antara 

proporsional dengan distrik).  

Penulis menyebutkan bahwa system pelilihan legeslatif menjadi 

factor yang mempengaruhi lemahnya kinerja anggota dewan  dalam hal 

menjalankan fungsi anggaran. Yang penulis maksud  termasuk juga 

mekanisme partai yang menjadi penentu calon-calon anggota dewan 

yang akan duduk di kursi anggota DPRD.  Seperti yang kita ketahui 

dalam putusan MK terhadap system pemilihan legeslatif MK 
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memutuskan bahwa pemilihan legeslatif berdasarkan suara terbanyak. 

Dengan keputusan ini mengandung konsekuensi bahwa yang menang 

menjadi anggota legeslatif adalah meraka yang memperoleh suara 

terbanyak. Sebenarnya tidak menjadi masalah dengan system seperti ini 

apabila sumber daya yang telah diseleksi masing-masing partai dalam 

pencalonan anggota DPRD telah teruji kualitasnya. Bukan hanya asal-

asalan memilih calon yang diusung dengan melihat masanya saja tanpa 

melihat kualitas dari calon yang diusung.  

Menurut pengamatan penulis, beberapa partai lebih memilih orang-

orang yang mempunyai banyak masa daripada  SDM yang berkualitas, 

sehingga yang dipilh dan diajukan partai sebagai calon dalam partainya 

adalah artis-artis yang dia memang seorang pabrik figur dan tokoh-tokoh 

yang terkenal dan mempunyai pengaruh di masyarakat karena berduit, 

sekali lagi bukan karena kualitasnya. Hal ini dimaksudkan semata-mata 

untuk memperoleh kemenangan dari partai yang bersangkutan. Dengan 

input calon yang seperti itu tidak salah lagi apabila yang duduk di kursi 

dewan adalah mereka yang tidak memiliki kualitas dan keahlian di 

bidangnya, yang tidak mampu menjawab dan menanggapi aspirasi dan 

keluhan masyarakat.Seperti hasil pengamatan yang di dapatkan oleh 

penulis di kantor kerja anggota  DPRD, ketika ada masyarakat yang 

mengeluh dan menyampaikan aspirasinya, tanggapan beberapa anggota 

dewan adalah pernyataan seperti ini, “maaf, saya belum membaca 

usulannya, maaf saya belum menganalisis lagi,  nanti akan kita rapatkan 

lagi dan seterusnya”.    Demikian, seperti apapun sistemnya harus mampu 
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memilih wakil-wakil rakyat yang mempunyai kapabbilitas, 

akseptabilitas, dan kredibilitas. Sistem pemilihan harus terbuka, harus 

memilih wakil yang diketahui oleh pemilihnya, dan harus mendukung 

bagi terpilihnya wakil rakyat yang bertanggungjawab kepada konstituen 

dan yang diperintah.  

3. Tata Tertib DPRD 

Penulis akan menunjukkan bahwa tata tertib menjadi salah satu 

pokok masalah yang menyebabkan rendahnya kinerja DPRD dengan 

berbagai analisa dari fenomena yang terjadi. Ada beberapa hal yang perlu 

dicermati dalam tata tertib yang mencakup tugas, wewenang, hak dan 

kewajiban DPRD Kota Malang. Kalau kita melihat tata tertib yang ada, 

di sana sudah memberikan kekuasaan yang cukup besar bagi DPRD . 

Seiring dengan kewenangannya yang semakin besar, maka hak-haknya 

yang dimilki lembaga ini juga semakin banyak. Mencermati wwenang 

dan hak-hak DPRD dalam tata tertib DPRD dapat disimpulkan bahwa 

hak DPRD secara perorangan sangat kuat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (Napitupulu, 2005 : 306).  

Namun fakta dan operasionalisasinya di lapangan tidaklah 

demikian. Ternyata kekuasaan dan wewenangnya yang semakin besar itu 

sebagaimana termuat dalam tata tertib tidak dengan sendirinya 

memperbesar peran dan fungsi dewan dalam mengemban tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dalam menciptakan 

pemerintahan yang bertanggungjawab.  
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Melihat realitas kinerja DPRD selama ini, ternyata memang kinerja 

DPRD dalam menggunakan hak-hak dan wewenangnya cenderung 

menjadi lemah. Banyak factor yang dapat menjelaskan mengapa hal ini 

terjadi sehingga pembiasan dalam implementasi hak-hak dan fungsi 

DPRD tak dapat dihindarkan. Pertama tidak seimbangnya hak dan 

kewajiban  DPRD dalam hubungannya dengan konstituen. Keseluruhan 

uraian tentang kewajiban dalam tat tertib maknanya sangat normative dan 

abstrak sifatnya karena tidak ada keterangannya yang lebih jauh tentang 

bagaimana operasionalisasinya. Bahkan, satu-satunya yang menunjukkan 

adanya kewajiban DPRD terhadap rakyat pemilih hanyalah satu pasal, 

sementara haknya banyak sekali. Ringkasnya terdapat perbedaan yang 

sangat tajam antara hak dan kewajiban.  

Kedua, karena tidak adanya ketentuan yang menyebutkan perlunya 

DPRD untuk mempertanggungjawabkan  kegiatan-kegiatan yang telah 

dilaksanakannya. Hilangnya dimensi pertanggungjawaban ini misalnya 

dapat dilihat dari idikasi adanya kategorisasi sifat rapat DPRD. Menurut 

pasal 75 tata tertib DPRD Kota Malang ada dua jenis rapat sifat DPRD 

yaitu rapat yang bersifat terbuaka dan yang bersifat tertutup. Yang 

dimaksud rapat bersifat terbuka adalah rapat DPRD yang dapat dihadiri 

oleh umum, sedangkan rapat tertutup adalah rapat anggota DPRD yang 

tidak dapat dihadiri oleh umum. Adanya kategorisasi rapat tertutup ini 

setidaknya menyiratkan lemahnya aspek pertanggungjawaban dari DPRD 

terhadap publik. Idealnya sebagai lembaga perwakilan rakyat yang 

merefeleksikan kepentingan publik, seluruh informasi yang dibicarakan 
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dalam DPRD seharusnya tidak ada yang rahasia dan yang tidak dapat 

diketahui oleh masyarakat umum.  

Ketiga, karena kungkungan birokratik yang terdapat dalam 

mekanisme kelembagaan DPRD itu sendiri. Kuatnya mekanisme 

birokratik ini pertama-tama ditandai oleh lebih menonjolnya hak-hak 

kelembagaan dewan dari pada hak-hak individual anggota dewan . Sama 

dengan yang digariskan oleh UU No 27 tahun 2009 satu-satunya hak 

individual dewan yang dinyatakan secara tegas dalam tata tertib tahun 

2009 adalah menyangkut hak mengajukan pertanyaan, hak protokoler, 

dan hak keuangan, serta administrasi. Selebihnya hak-hak yang ada 

merupakan hak kelembagaan.  

 DPRD lebih menonjolnya hak-hak kelembagaan daripada hak-hak 

individual sedikit banyak telah mengakibatkan lemahnya kaitan interaksi 

langsung antara anggota DPRD dengan konstituen atau pihak lain selain 

institusinya. Implikasinya adalah bahwa hak individu untuk mengkritisi 

kebijakan dan ketetapan dewan dibatasi. Aturan tidak memberikan 

keleluasaan kepada anggota dewan untuk vokal memperjuangkan aspirasi 

rakyat dalam menentukan kebijakan. Malah sebaliknya tata tertib 

mengharuskan semua anggota untuk mengikuti tata aturan yang telah 

ditetapkan bersama, yang ternyata rancangan di dalam tata tertib dibuat 

bukan semata untuk kepentingan rakyat banyak. Tata tertib lebih 

berorientasi pada kepentingan partai dan kebijakan untuk kepentingan 

dewan itu sendiri. Bahkan dalam menggunakan hak-hak kelembagan 

terdapat juga pembatasan-pembatasan yang mengakibatkan tidak 
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optimalnya penggunaan hak-hak tersebut. Sesungguhnya baik hak 

meminta pertanggungjawaban kepala daerah, hak meminta keterangan 

kepada pemerintah daerah, hak penyelidikan, hak mengajukan 

pernyataan pendapat, dan hak mengajukan rancangan peraturan daerah, 

memiliki proses yang cukup panjang dalam tata cara penggunaannya. 

Walau tidak lagi ada keharusan untuk melibatkan lebih dari satu partai, 

namun penggunaan hak-hak itu mengalami proses yang cukup panjang 

sebelum digunakan secara nyata, misalnya harus terlebih dahulu 

melewati panitia musyawarah, penggunaan hak-hak DPRD dapat dilihat 

selengkapnya dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.5 
Mekanisme atau tata cara penggunaan hak-hak DPRD 

 
Tahap pertama  Sekurang-kurangnya di usulkan oleh 7 

anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi 

Tahap kedua Disampaikan kepada pimpinan DPRD 
Tahap ketiga Dibicarakandalam forum badan musyawrah 
Tahap keempat Disampaikan dlam rapat paripurna DPRD  

Tahap kelima Menerima atau menolak 
Sumber : tata tertib DPRD kota Malang tahun 2009, diolah 2010 

Dari tabel proses penggunaan hak-hak di atas, peranan dari badan 

musyawrah dan pimpinan DPRD menjadi sangat penting. Dalam tata 

tertib banyak pasal yang  memuat mengenai hak anggota dewan tetapi 

hanya satu pasal  saja yang mengenai kewajiban anggota dewan terhadap 

konstituennya. Pertanyaannya adalah apakah kalau hak tidak dijalankan 

maka disebut pula dengan tidak melaksanakan tugas?. Karenanya kata 

hak harus diusulkan untuk diubah menjadi kewajiban. Secara teoritis 

perlu diuraikan makna kewajiban dan hak. Apa yang perlu 
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dipertanggungjawabkan, haknya atau kewajibannya. Apakah salah 

apabila seorang anggota dewan tidak menggunakan haknya . Kalau tidak 

melaksanakan kewajiban sudah jelas salah. Logikanya yang 

dipertanggungjawabkan adalah kewajiban. Padahal di dalam tata tertib 

hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kewajiban, sementara 

tentang hak ada beberapa pasal. Apakah tata tertib seperti ini memadai 

dalam meningkatkan peran dan fungsi dewan agar lebih berinisiatif, lebih 

kreatif berdasarkan tuntutan moral dari anggota dewan. 

4. Orientasi Perilaku Anggota DPRD 

Bagaimana seorang anggota dewan mengambil keputusan sangat 

beragam menurut persoalan-persoalan dan konteks pengambilan 

keputusan yang ada. Tidak ada faktor tunggal menentukan bagaimana 

seorang anggota dewan memberikan suara setiap saat. Anggota dewan 

terdiri dari banyak suara dengan beragam persoalan. Beberapa 

permasalahan kontrovesial dan secara langsung mempengaruhi setiap 

anggota. Dalam kesempatan seperti ini anggota dewan akan lebih sering 

daripada tidak memperhatikan kepentingan daerah pemeilihannya. Dalam 

persoalan-persoalan rumit yang mempunyaisedikit pengaruhnya pada 

daerah pemilihannya, kebanyakan anggota DPRD cenderung percaya 

pada pendirian mereka sendiri dan pada nasihat kolega dan teman. 

Bagaimana seorang anggota dewan memutuskan memberikan suara 

bergantung pada banyak faktor dan konteksnya, diantaranya: 

Pertama, adalah pengaruh kebijakan anggota dan pendirian 

filosofis. Orientasi ideologis atau isu merupakan penentu terbaik 
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bagaimana para anggota dewan akan memberikan suara dalam beragam 

permasalahan 

Kedua, adalah pengaruh pemilih/konstituen. Pengaruh utama pada 

anggota legislatif berasal dari persepsi mereka tentang bagaimana yang 

dirasakan oleh konstituen mereka. Tekanan partai dan badan eksekutif 

juga berperan, tetapi ketika sudah dikatakan dan terlaksana, masa depan 

politik anggota bergantung pada bagaimana perasaan mayoritas pemilih 

tentang kinerja mereka. Jarang seorang anggota dewan secara konsisten 

dn sengaja memberikan suara bertentangan dengan kehendak masyarakat 

dari daerah pemilihannya. 

Ketiga, adalah pengaruh kolega. Keputusan voting juga 

dipengaruhi oleh nasihat dari anggota yang diperoleh dari wakil lain. 

Keterbatasan waktu dan keperluan yang sering untuk membuat keputusan 

dengan waktu yang relatif singkat memaksa anggota legislatif untuk 

bergantung pada orang lain.  

Keempat, adalah pengaruh satf dewan. Staf dewan adalah birokrasi 

dalam dewan. Tanpa bantuan mereka, para anggota dewan tidak 

berfungsi dalam berurusan dengan badan eksekutif dan sangat 

bergantung pada informasi yang diberikan pada eksekutif. 

Kelima adalah pengaruh partai politik. Persahabatan cenderung 

berkembang dalam partai. Tentu saja, ada sejumlah kesepakatan yang 

adil di antara kolega partai.  

Keenam, adalah pengaruh eksekutif dan lembaga lain. Banyak 

kekuatan, regional, lokal, ikatan persahabatan dapat mengesampingkan 
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pengaruh partai. Anggota-anggota dewan kadang dipengaruhi oleh 

kelompok-kelompok informal. Mereka juga dipengaruhi oleh kelompok 

kepentingan yang lebih penting dan pelobi, khususnya mereka yang 

membantu dana kampanye sebelum dan yang akan datang. 

 Sistem komisi merupakan struktur organisasi kedua dalam badan 

legislatif, pertama adalah partai. Meskipun demikian, sistem komisi lebih 

merupakan suatu pembagian kerja daripada hierarki kekuasaan. Ketua 

komisi dan subkomisi mempunya sejumlah kekuasaan penting, tetapi 

seperti ketua partai, kapasitas mereka untuk mendisiplinkan anggota 

komisi terbatas.  

5. Pemaknaan Terhadap Sumpah Jabatan  

Sumpah jabatan anggota dewan ini termaktub dalam Keputusan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang  Nomor  : 

188/33/35.73.200/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Malang yang berbunyi “Demi Allah (Tuhan) saya 

bersumpah/ janji :  

“Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai 
anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
sebaik-biknya dan seadil-adilnya sesuaidengan peraturan perundang-
undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan 
kewajiaban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya 
kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan 
negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golonngan, bahwa 
saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk 
mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya, sumpah/ janji merupakan 
tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, 
memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-
undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan 
tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD .” 
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Setiap anggota dewan mempunyai pemaknaan tersendiri pada 

sumpah jabatan yang telah mereka ucapkan. Poin yang penting dalam 

sumpah jabatan ini adalah penjiwaan dan pertanggungjawaban sumpah 

jabatan. Penjiwaaan sumpah yang penulis maksud dalam hal ini adalah 

pandangan anggota DPRD dalam memandang urgensi dari suatu sumpah 

jabatan. Ada anggota dewan yang memandang sumpah jabatan adalah 

muara persaksian awal kepada pihak yang akan diberikan 

pertanggungjawaban. Ada pula anggota dewan yang menganggap bahwa 

sumpah jabatan hanyalah sebatas formalitas yang tidak mengandung 

pertanggungjawaban yang sangat besar. Sehingga tidak heran apabila ada 

anggota dewan yang biasa-biasa saja ketika tidak mengerjakan tugas, 

fungsi dan wewenangnya. Sumpah jabatan ini seharusnya melekat pada 

hati nurani setiap anggota dewan sehingga bisa menjadi kontrol pribadi 

bagi anggota dewan. Apabila mereka melakukan kesalahan, mereka akan 

segera ingat bahwa mereka nantinya akan dimintai pertanggungjawaban 

atas semua tindakannya baik yang salah maupun yang benar sekalipun.  

 

4..4  Kendala-Kendala DPRD Kota Malang dalam Menjalankan Fungsi 

Anggaran 

  Menurut hasil penelitian Penulis ada beberapa kendala yang 

mempengaruhi produktivitas DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran, 

diantaranya :  

1. Secara kelembagaan  DPRD tidak mempunyai pokok-pokok pikiran 

tentang APBD baik yang menyangkut rencana APBD murni atau 
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rencana APBD Perubahan yang disampaikan kepada gubernur sebelum 

gubernur bersama ekskutif membuat rancangan APBD. Bahkan 

semestinya pokok-pokok pikiran tersebut bisa disampaikan ke 

gubernur sebelum gubernur dan ekskutif menyusun rancangan 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Program Anggaran 

(PPA) yang kemudian dijadikan kebijakan penyusunan rancangan 

APBD atau Rancangan Perubahan APBD. Dari hasil penelitian penulis 

DPRD baru memberikan pokok-pokok pikiran tentang APBD setelah 

eksekutif mengajukan rancangan APBD.  

2. Tidak adanya pokok-pokok pikiran memicu munculnya realita setiap 

pembahasan APBD, yang terjadi adalah terkesan tawar menawar 

antara ekskutif dan legislatif, kesan tidak menyentuh substansi yang 

lebih strategis karena pokok-pokok pikiran DPRD belum 

terkomunikasikan sebelumnya. DPRD terjebak pada ruang 

pembicaraan atau pembahasan mengenahi setuju atau tidak setuju saja 

terhadap usulan ekskutif . 

3. Lemahnya dukungan data dan akses ke sumber data yang dapat 

membantu DPRD dalam membuat Kebijakan Umum APBD, PPAS, 

dan pengawasan program. Data-data yang menjadi basis kebijakan 

lebih didasarkan pada data yang bersumber dari eksekutif. DPRD tidak 

mempunyai dokumen sendiri dan kalaupun ada itu tidak 

terdokumentasikan dengan baik. Hal ini mengakibatkan anggota 

dewan terkesan menerima saja dari eksekutif.  
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4. Kaburnya hubungan antara anggota DPRD dengn konstituensinya 

menyebabkan lemahnya akuntabilitas anggota dewan secara 

individual. Tanggungjawab lebih bersifat kolektif, sehingga kurang 

tajam dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara perorangan. 

Bagi sebagian anggota DPRD, tidak ada perasaan bersalah jika tidak 

hadir dalam rapat pembahasan APBD. Apabila tanggung jawab itu 

lebih bersifat kolektif kita tidak bisa mengevaluasi kinerja setiap 

anggota dewan, karena semua telah terwakili oleh kelompok, misalnya 

komisi, fraksi dan sejenisnya.  

5. Rendahnya pemahaman sebagian anggota (kecenderungannya 

mayoritas) terhadap berbagai aturan serta pengelompokan 

(nomenklatur) anggaran dalam APBD menyebabkan anggota DPRD 

tidak detail dalam melakukan pembahasan. Pembahsan terjadi pada 

hal-hal yang rutin setiap tahun dibicarakan dengan bahasan menaikkan 

anggaran atau tidak. Belum pernah ada terobosan baru dari APBD 

untuk mengusulkan program baru yang membutuhkan pos anggaran 

baru yang lebih bermanfaat. 

6. Sering mepetnya waktu, bahkan terlambat cukup lama penyerahan 

RAPBD dari Eksekutif kepada DPRD menyebabkan sempitnya waktu 

pencermatan (baik di Komisi maupun di Panitia Anggaran), sehingga 

menyebabkan mundurnya penetapan APBD. Terkait keterlambatan 

waktu ini masing-masing anggota dewan memiliki tanggapan yang 

berbeda-beda, ada yang menganggap itu tidak menjadi permasalahan 
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karena karena tidak terlalu lama, tetapi idealnya terlambat satu detik 

pun itu akan menjadi permasalahan.  

7. Buruknya manajemen rapat di DPRD, sehingga baik proses maupun 

hasil menjadi tidak terstruktur, sehingga pembahasan menjadi tidak 

fokus, berlarut-larut, dan bahkan ahistoris. Tidak fokus karena 

banyaknya kepentingan masing-masing anggota dewan yang harus 

diperjuangkan, meskipun hanya memperjuangkan besaran angka. 

Berlarut-larut karena tidak ada yang mengalah dalam memperjuangkan 

keinginan ataupun kepentingan, baik itu murni kepentingan 

masyarakat melawan kepentingan yang berasal dari individu atau 

kelompok. Sedangkan ahistoris karena anggota dewan jarang sekali 

menggunakan data-data yang telah ditemukan di lapangan dan data-

data evaluasi kinerja dari tahun sebelumnya.  

8. Rendahnya pressure dan assistensi dari masyarakat akan mengurangi 

kepekaan anggota DPRD terhadap efektivitas anggaran, yang 

menyebabkan tidak tepat sasaran. Yang urgent dalam hal ini adalah 

partisipasi masyarakat. Membuat masyrakat untuk aktif berpartisipasi 

dalam anggaran sejalan dengan upaya untuk memberdayakan rakyat 

dan hal itu merupakan realisasi dari paradigma pembangunan yang 

berorientasi pada rakyat (people centered development). Strateginya 

adalah menempatkan rakyat sebagai pelaku utama. Itu merupakan 

penajaman arah baru pembangunan daerah seiring agenda reformasi 

pembangunan nasional, yakni pembangunan yang demokratis. Apabila 

masyrakat tidak ikut berpartisipasi, maka efek yang ada adalah 
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masyarakat tidak menaruh kepercayaan kepada pemerintah, dan 

mereka cenderung menggunakan cara mereka sendiri dalam 

mengupayakan pembangunan. Sehingga yang terjadiadalah 

ketidaksesuaian antara tujuan pemerintahan dengan yang diupayakan 

masyarakat.  

9. Belum memahami sepenuhnya sistem anggaran kinerja. Adapun 

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah sistem anggaran yang 

lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk 

mencapai hasil yang optimal. anggaran kinerja disusun berdasarkan 

pada hasil yang ingin dicapai atau bisa juga diartikan bahwa dengan 

sejumlah dana yang telah dianggarkan,  pemerintah dapat mencapai 

hasil sesuai dengan harapan masyarakat. Sistem anggaran kinerja 

memerlukan adanya indikator kinerja, standar kinerja. Dengan adanya 

ukuran kinerja bagi setiap kegaiatan dalam anggaran yang disusun, 

maka anggaran tersebut telah disusun dengan berdasrkan pada suatu 

target pencapaian kinerja tertentu. Pada akhirnya dengan anggran ini 

dapat diukur pencapaian kinerja dari suatu program dan kegiatan serta 

kinerja dari startegi itu sendiri. Meskipun APBD Kota Malang disusun 

dengan menggunakan konsep anggran kinerja, tetapi dalam 

kenyataannya belum terimplementasikan dengan baik. Banyak mark 

up yang terjadi, artinya dana yang dianggarakan tidak sesuai dengan 

yang diperlukan.  

10. Kurangnya pemahaman terhadap potensi daerah untuk pengembangan 

ekonomi lokal. 
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Kota malang yang sangat besar potensinya menjadi sasaran utama  

oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dari segi 

perekonomian. Hal ini menjadi salah satu sorotan sendiri yang 

seharusnya bisa di atasi oleh DPRD dalam memperjuangkan aspirasi 

masyarakat. Sering apa yang di inginkan oleh pihak yang 

berkepentingan dalam hal pengembangan ekonomi kota malang tidak 

sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, hasil penelitian pada 

DPRD Kota Malang  dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Implementasi fungsi anggaran pada DPRD Kota Malamg periode 

2009-2014 masih kurang maksimal. Sebagai wakil rakyat DPRD 

mengemban kepercayaan dari rakyat dalam menyuarakan pendapat-

pendapat yang berkaitan dengan penyusunan anggaran yang bertujuan 

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat karena pada hakikatnya 

APBD adalah bersumber dari rakyat dan harus kembali untuk rakyat. 

Anggota DPRD yang seharusnya memahami peran dan tugasnya 

dalam  mengawal keinginan dan kebutuhan rakyat, karena 

pengetahuan mereka yang kurang terkait fungsi anggaran 

mengakibatkan mereka kesulitan dalam memahami peran, tugas dan 

tanggungjawab mereka yang seharusnya. Anggota DPRD tidak 

terlibat secar aktif dalam setiap agenda penyusunan dan pembahasan 

APBD. Mereka seolah hanya menerima dan memperdebatkan usulan 

dari eksekutif saja, tanpa memberikan ide baru yang lebih bermanfaat 

bagi masyarakat.  

2. Kinerja Anggota DPRD Kota Malang mengalami inefisiensi. Dengan 

input yang sangat luar biasa besarnya, out put yang dihasilkan masih 

sangat kurang.  

101 
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3. Di balik fenomena kurang maksimalnya kinerja DPRD ada alasan 

tersendiri yang menjadi latar belakang DPRD dari fenomena tersebut, 

di antaranya adalah sistem perwakilan, sistem pemilihan umum 

legislatif, tata tertib DPRD, orientasi kecenderungan perilaku anggota 

dewan, dan pemaknaan terhadap sumpah jabatan.  

4. Beberapa kendala yang dihadapi oleh DPRD Kota Malang dalam 

melaksanakan fungsi anggaran  diantaranya adalah DPRD tidak 

mempunyai pokok-pokok pikiran tentang APBD, lemahnya dukungan 

data dan akses ke sumber data yang dapat membantu DPRD dalam 

membuat Kebijakan Umum APBD, PPA, dan pengawasan program, 

kaburnya hubungan antara anggota DPRD dengn konstituensinya, 

sering mepetnya waktu, bahkan terlambat cukup lama penyerahan 

RAPBD dari Eksekutif kepada DPRD, rendahnya pressure dan 

assistensi dari masyarakat akan mengurangi kepekaan anggota DPRD 

terhadap efektivitas anggaran, belum memahami sepenuhnya sistem 

anggaran kinerja,  belum cukup menggali aspirasi masyarakat dalam 

proses perencanaan pembangunan partisipatif, dan kurangnya 

pemahaman terhadap potensi daerah untuk pengembangan ekonomi 

lokal. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin dapat mengganggu 

hasil penelitian ada pada obyektifitas dan independensitas sasaran 

penelitian.  Peneliti tidak mengetahui secara pasti apakah pihak yang 
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diwanwancarai berkata benar atau tidak. Sehingga penulis harus melakukan 

pengamatan lebih dalam lagi. Hal ini menghambat dalam proses penelitian 

terutama berkaitan dengan validitas data dan waktu.  

 

5.3  Saran 

Terlepas dari beberapa keterbatasan, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi semua pihak terutama DPRD Kota Malang. Setelah 

mempelajari, menganalisis dan memberikan kesimpulan, maka penulis 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan keputusan bagi pihak 

terkait sebagai berikut: 

1. Perlu ada penetapan standart kinerja DPRD dalam melaksanakan 

fungsi anggaran. Hal ini berarti bahwa adanya indikator atau dimensi 

yang dapat dalam hal peran dan fungsi DPRD dalam menjalankan 

kekuasaan anggaran. Penetapan standart kinerja yang memacu pada 

implementasi peran dan fungsi merupakan bukti pertanggungjawaban 

terhadap seberapa jauh DPRD melaksanakan fungsi tersebut.  

2. Perlu diupayakan posisi secara lebih wajar dan dengan kewenangan 

yang lebih seimbang. Prinsipnya harus ada balance of power antara 

eksekutif dan legislatif terutama dalam hal penyusunan anggaran 

daerah. Posisi yang lebih seimbang antara eksekutif dan eksekutif 

lebih memungkinkan kedua lembaga ini untuk saling bersinergi, yang 

satu tidak menjadi subordinasi yang lain sehingga satu sama lain tidak 

bisa memaksakan kehendak. Prinsip kedua yang harus 
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diimplementasikan dalam pengelolaan anggaran daerah adalah adanya 

transparansi yang memungkinkan bagi masyarakat untuk ikut 

mengontrol penyusunan Anggaran Daerah atau dengan kata lain harus 

ada “ruang publik”. Ruang publik dimaksud harus secara nyata 

disediakan sehingga masyarakat atau publik memiliki akses untuk ikut 

serta memberi arah Anggaran Daerah. Jika ketiga pilar tersebut di atas 

yakni Pemerintah Daerah (eksekutif), DPRD (Legislatif) dan publik 

masing-masing memiliki peran yang seimbang dan dapat bersinergi 

satu sama lain maka cita-cita Otonomi Daerah akan terwujud 

3. Setiap anggota DPRD perlu menghimpun dukungan informasi dan 

keahlian dari para pakar di bidangnya. Informasi dan kepakaran itu, 

banyak tersedia dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak. Apabila mungkin, 

setiap anggota DPR juga dapat mengangkat seseorang ataupun 

beberapa orang asisten ahli untuk membantu pelaksanaan tugasnya. 

Jika belum mungkin, ada baiknya para anggota DPRD itu menjalin 

hubungan yang akrab dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, 

dengan tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa di daerahnya masing-

masing, dan bahkan dari semua kalangan seperti pengusaha, kaum 

cendekiawan, tokoh agama, tokoh budayawan dan seniman, dan 

sebagainya. Dari mereka itu, bukan saja dukungan moril yang dapat 

diperoleh, tetapi juga informasi dan pemahaman mengenai realitas 

yang hidup dalam masyarakat yang kita wakili sebagai anggota 

DPRD. Atas dasar semua itu, setiap anggota DPRD dapat secara 



105 
 

mandiri menyuarakan kepentingan rakyat yang mereka wakili, 

sehingga rakyat pemilih dapat benar-benar merasakan adanya manfaat 

memberikan dukungan kepada para wakil rakyat untuk duduk menjadi 

anggota DPRD. 

4. Memberikan perhatian dan kecermatan dalam beberapa hal berikut:   

Penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD), antara lain:   Efektifitas 

pembentukan jaring asmara;   Eliminasi kepentingan individu, 

kelompok, dan golongan;   Pembenahan penyusunan RPJMD dan 

Renstra-SKPD;   Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD 

dalam merumuskan KUA   Penyusunan PPAS, antara lain:   

Akuntabilitas terhadap nilai anggaran;   Kelengkapan data-data 

pendukung;   Peningkatan  kapasitas  anggota  DPRD  dan  pemerintah  

daerah  dalam menyusun prioritas urusan dan program;   Kesesuaian 

antara prioritas program dengan kebutuhan rakyat ; dan Sosialisasi 

Perda APBD.  
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Lampiran  

• Persebaran Anggota Dewan  

No. Nama anggota Dewan Gen
der 

Asal Partai Struktur dalam DPRD Daerah 
pemilihan 

Komisi  Badan  

1.  Ir.H.Arif Darmawan L PD Ketua  Anggaran  Kec.Lowokwaru 

2. Drs.Ec.RB.Priyatmoko SH, 
MM, MAP 

L PDIP Wakil 
ketua 
DPRD 

anggaran Kec.LowokWaru 

3. H.Abd.Rachman L PKB Wakil 
ketua 
DPRD 

Anggaran Kec.Kedung 
kandang 

4. Ahmadi, S.Si L PKS Wakil etua 
DPRD 

Anggaran Kec. Klojen 

5. Hj. Suharni, SH P PD D Legislasi Kec. Klojen 

6. Hery Subiantono L PD C  Anggaran  Kec. Klojen 

7. Dra. Sri Untari,M.Ap P PDIP B Anggaran Kec. Klojen 

8. Rahayu Sugiarti, S.Sos P Golkar D Musyawarah  Kec. Klojen 

9. Arief Wahyudi, SH L PKB B anggaran Kec. Klojen 

10. Saiful Rusdi, SPd.MPd. L PAN D Anggaran Kec. Klojen 

11. Sulik Lestyowati, SH. 
M.Hum. 

P  PD A Legislasi Kec. Sukun 

12. Drs. Eka Satria Gautama, MH L PDIP C Anggaran Kec. Sukun 

13. Kwidya Dwi Kiran P  PDIP C Musyawarah Kec. Sukun 

14. Nurul Arba’ati,S.Pt M.Ap P PKS A Legislasi Kec. Sukun 

15. Ir. Sofyan edi Jarwoko L GOLKAR B kehormatan Kec. Sukun 

16. H. Siswo Waroso, SE L PKB B Anggaran  Kec. Sukun 

17. Dra. RM. Een Ambarsari P Gerindra D Musyawarah  Kec. Sukun 

18. Budiyanto wijaya, SH L PDS C Legislasi  Kec. Sukun 

19. Ya’qud Ananda P Hanura B anggran Kec. Sukun 



Gudban,SS.SST.Par.MM 

20. Drs. Christea F,AK.MM P PD D Anggaran  Kec. Blimbing 

21. Dra. Fransiska Rahayu 
Budiwarti 

P PD B Anggaran Kec. Blimbing 

22. Yulivieta Nurfanti,SE.MM P PD C Musyawarah Kec. Blimbing 

23. Drs. Abdul Hakim L PDIP B Anggarn Kec. Blimbing 

24. Tri Yudian P PDIP D Anggaran Kec. Blimbing 

25. Choirul Amri, SE L PKS C Anggaran Kec. Blimbing 

26. Prof. Dr.H.Bambang Satriya, 
SH.MH 

L Golkar B Anggaran Kec. Blimbing 

27. H . Rasmuji, Sh L PKB D Musyawarah Kec. Blimbing 

28. H . Subur Triono, SE L PAN A legislasi Kec. Blimbing 

29. Soeprasnowo munadjam L PD A Musyawarah Kec. Blimbing 

30. Hj. Wiwik Hendri Astuti P PD B Anggaran Kec. Kedhung 
Kandhang 

31. Mudjiono, SH L PD B Anggaran Kec. Kedhung 
Kandhang 

32. Drs. H. Nurudin Huda L PDIP A Musyawarah Kec. Kedhung 
Kandhang 

33. Suprapto, Sh L PDIP C Musyawarah Kec. Kedhung 
Kandhang 

34. Muhammad Isa Anshori L PKS D Musyawarah Kec. Kedhung 
Kandhang 

35. DRs.Ec.Healthy Lukistiono, 
SE,M.Si 

L Golkar C Musywarah Kec. Kedhung 
Kandhang 

36. Lookh Makhfudz L PAN B Kehormatan Kec. Kedhung 
Kandhang 

37. Drs. Salamet L Gerindra A Legislasi  Kec. Kedhung 
Kandhang 

38. Ir. H.Indra Tjahyono L PD B Anggaran Kec. Lowokwaru 

39. Sutrisno, B.Sc L PD D Musyawarah Kec. Lowokwaru 



40. M. Arief Wicaksono, ST L PDIP A Musyawrah Kec. Lowokwaru 

41. Bambang Triyoso, SE.MM L PKS B Anggaran Kec. Lowokwaru 

42. Dra. Hj. Siti Maemunah 
Sam’un, SH,M.Ag 

P Golkar A Legislasi Kec. Lowokwaru 

43. Drs. Sutiaji L PKB C Kehormatan Kec. Lowokwaru 

44. H. Pujianto, SE.M.Hum L PAN C Musyawrah Kec. Lowokwaru 

45. H. Agus Suryanto L PKPB D Legislasi Kec. Lowokwaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Susunan Keanggotaan DPRD Kota Malang 

PIMPINAN DPRD 

JABATAN NAMA 

KETUA Ir. ARIF DARMAWAN (Fraksi Demokrat) 

WAKIL KETUA 

  

  

Drs. EC RB PRIYATMOKO OETOMO, SH. MM. MAP.
(Fraksi PDIP) 

H. ABDUL RAHMAN (Fraksi PKB)  

AHMADI, S.Si (Fraksi PKS) 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI 

KOMISI "A" BIDANG PEMERINTAHAN 

JABATAN NAMA 

KETUA ARIEF WAHYUDI, SH (Fraksi PKB) 

WAKIL KETUA Dra. Hj. SITI MAIMUNAH SAM'UN, SH. M. AG. 
(Fraksi Golkar) 

SEKRETARIS Drs. H. NURUDIN HUDA (Fraksi PDIP)  

ANGGOTA 

  

  

SOEPRASNOWO MOENADJAM (Fraksi Demokrat) 

SULIK LISTYOWATI, SH. MH (Fraksi Demokrat)  

M. ARIEF WICAKSONO, ST (Fraksi PDIP)  

NURUL ARBA'ATI, S.Pt. MAP. (Fraksi PKS) 



H. SUBUR TRIONO, SE (Fraksi PAN) 

Drs. SALAMET(Fraksi GND) 

 

KOMISI "B" BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN 

JABATAN NAMA 

KETUA Prof. Dr. H. BAMBANG SATRIYA, SH. MH (Fraksi Golkar)  

WAKIL KETUA Dra. SRI UNTARI, M.A.P (Fraksi PDIP)  

SEKRETARIS BAMBANG TRIYOSO,SE. MM (Fraksi PKS) 

ANGGOTA 

  

  

  

Dra. FRANSISKA RAHAYU BUDIWIARTI 
(Fraksi Demokrat)  

Ir. INDRA TJAHYONO (Fraksi Demokrat)  

Hj. WIWIK HENDRI ASTUTI (Fraksi Demokrat) 

Drs. Abd. HAKIM (Fraksi PDIP)  

 H. SISWO WAROSO, SE(Fraksi PKB) 

 Ir. SOFYAN EDI JARWOKO (Fraksi Golkar) 

 LOOKH MAKHFUDZ (Fraksi PAN) 

 YA'QUD ANANDA GUDBAN, SS. SST. Par. MM
(Fraksi GND) 

 

 



KOMISI "C" BIDANG PEMBANGUNAN 

JABATAN NAMA 

KETUA Drs. EKA SATRIA GAUTAMA, MH. (Fraksi PDIP)  

WAKIL KETUA H. PUJIANTO, SE. M.Hum (Fraksi PAN)  

SEKRETARIS Drs. SUTIAJI (Fraksi PKB)  

ANGGOTA 

  

  

  

  

  

YULIVITA (Fraksi Demokrat)  

HERY SUBIANTONO (Fraksi Demokrat)  

 MUJIONO, SH (Fraksi Demokrat) 

 KWINDYA DWI KARANA (Fraksi PDIP) 

SUPRAPTO, SH. (Fraksi PDIP) 

 Drs. Ec. HEALTHY LUKISTIONO, SE. M.Si (Fraksi Golkar) 

 CHOIRUL AMRI, SE. (Fraksi PKS) 

BUDIYANTO WIJAYA, SH (Fraksi GND) 

 

KOMISI "D" BIDANG KESEJAHTERAAN 

JABATAN NAMA 

KETUA SAIFUL RUSDI, SPd. M.Pd. (Fraksi PAN)  

WAKIL KETUA H. RASMUJI, S (Fraksi PKB)  



SEKRETARIS MUHAMMAD ISA ANSHORI (Fraksi PKS)  

ANGGOTA 

  

  

  

  

Hj. SUHARNI, SH (Fraksi Demokrat)  

Drs. CHRISTEA FRISDIANTARA, Ak. MM.
(Fraksi Demokrat)  

 SUTRISNO (Fraksi Demokrat)  

 TRI YUDIANI (Fraksi PDIP) 

 H. AGUS SURYANTO (Fraksi PDIP) 

 RAHAYU SUGIARTI, S.Sos. (Fraksi Golkar) 

 Dra. RM. EEN AMBARSARI (Fraksi GND) 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DPRD KOTA MALANG 

JABATAN NAMA 

KETUA Drs. Ec. RB. PRIYATMOKO OETOMO, SH. MM. MAP. (Fraksi 
PDIP) 

WAKIL KETUA H. SISWO WAROSO, SE. (Fraksi PKB)  

SEKRETARIS SEKRETARIS DPRD  

ANGGOTA 

  

  

  

Dra. FRANSISKA RAHAYU BUDIWIARTI
(Fraksi Demokrat)  

Ir. INDRA TJAHYONO (Fraksi Demokrat)  

Hj. WIWIK HENDRI ASTUTI (Fraksi Demokrat)  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Drs. CHRISTEA FRISDIANTARA, Ak. MM.
(Fraksi Demokrat)  

 HERY SUBIANTONO (Fraksi Demokrat) 

Drs. Abd. HAKIM  (Fraksi PDIP)  

Dra. SRI UNTARI, M.A.P (Fraksi PDIP)  

Drs. EKA SATRIA GAUTAMA, MH. (Fraksi PDIP)  

 TRI YUDIANI (Fraksi PDIP) 

H. ABDUL RAHMAN (Fraksi PKB)  

ARIEF WAHYUDI, SH  (Fraksi PKB)  

 CHOIRUL AMRI, SE. (Fraksi PKS) 

BAMBANG TRIYOSO,SE. MM  (Fraksi PKS) 

AHMADI, S.Si (Fraksi PKS) 

Prof. Dr. H. BAMBANG SATRIYA, SH. MH  (Fraksi Golkar)  

Ir. SOFYAN EDI JARWOKO (Fraksi Golkar) 

SAIFUL RUSDI, SPd. M.Pd. (Fraksi PAN)  

 YA'QUD ANANDA GUDBAN, SS. SST. Par. MM
(Fraksi GND) 

  

 

 



SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KOTA MALANG 

JABATAN NAMA 

KETUA Ir. ARIF DARMAWAN (Fraksi Demokrat)  

WAKIL KETUA Drs. EC RB PRIYATMOKO OETOMO, SH. MM. MAP. 
(Fraksi PDIP) 

  H. ABDUL RAHMAN (Fraksi PKB)  

  AHMADI, S.Si (Fraksi PKS) 

SEKRETARIS SEKRETARIS DPRD  

ANGGOTA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

YULIVITA  (Fraksi Demokrat)  

 HERY SUBIANTONO (Fraksi Demokrat) 

MUJIONO, SH (Fraksi Demokrat) 

 KWINDYA DWI KARANA (Fraksi PDIP) 

M. ARIEF WICAKSONO, ST  (Fraksi PDIP)  

SUPRAPTO, SH. (Fraksi PDIP) 

Drs. H. NURUDIN HUDA (Fraksi PDIP)  

H. RASMUJI, SH (Fraksi PKB)  

Drs. SUTIAJI (Fraksi PKB)  

NURUL ARBA'ATI, S.Pt. MAP.  (Fraksi PKS) 

MUHAMMAD ISA ANSHORI (Fraksi PKS)  



 RAHAYU SUGIARTI, S.Sos. (Fraksi Golkar) 

 Drs. Ec. HEALTHY LUKISTIONO, SE. M.Si (Fraksi Golkar) 

H. PUJIANTO, SE. M.Hum (Fraksi PAN)  

 Dra. RM. EEN AMBARSARI (Fraksi GND) 

   

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DPRD KOTA MALANG 

JABATAN NAMA 

KETUA NURUL ARBA'ATI, S.Pt. MAP.  (Fraksi PKS) 

WAKIL KETUA M. ARIEF WICAKSONO, ST (Fraksi PDIP)  

SEKRETARIS SEKRETARIS DPRD  

ANGGOTA 

  

  

  

  

  

  

SOEPRASNOWO MOENADJAM  (Fraksi Demokrat) 

SULIK LISTYOWATI, SH. MH (Fraksi Demokrat)  

Hj. SUHARNI, SH (Fraksi Demokrat)  

 H. AGUS SURYANTO (Fraksi PDIP) 

H. RASMUJI, SH (Fraksi PKB)  

Dra. Hj. SITI MAIMUNAH SAM'UN, SH. M. AG. 
(Fraksi Golkar) 

H. SUBUR TRIONO, SE  (Fraksi PAN) 

BUDIYANTO WIJAYA, SH (Fraksi GND) 



Drs. SALAMET (Fraksi GND) 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MALANG 

JABATAN NAMA 

KETUA  Ir. SOFYAN EDI JARWOKO (Fraksi Golkar) 

WAKIL KETUA  LOOKH MAKHFUDZ (Fraksi PAN) 

SEKRETARIS  CHOIRUL AMRI, SE. (Fraksi PKS) 

ANGGOTA 

  

Drs. SUTIAJI (Fraksi PKB)  

Drs. EC RB PRIYATMOKO OETOMO, SH. MM. MAP. 
(Fraksi PDIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalender Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Berdasar PP 8/2008, PP 58/2005, Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007 

ASPEK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL- MEI JUNI 

TAHAP
AN 

Musrenbangdes Musrenbangcam Forum SKPD Musrenbang 
Kota/Kabupaten 

Musrenban
g Provinsi  

Musrenba
ng Pusat 

Penyus
unan 
RKPD 

Penyusunan 
Rancangan  
KUA dan 
PPAS 

DOKUM
EN 

Daftar Prioritas 
Kegiatan 
Pembangunan 
Desa (Rencana 
Kerja 
Pembangunan 
Desa) 

Daftar Prioritas 
Kegiatan 
Pembangunan di 
Tingkat 
Kecamatan 
(Rencana 
Pembangunan 
Kecamatan) 

Rencana Kerja 
SKPD (Renja 
SKPD) 

Dokumen yang 
berisi masukan 
utama untuk 
pemutakhiran 
Rancangan RKPD 
menjadi RKPD dan 
Rancangan Renja 
SKPD 

Pemutakhir
an RKPD 

Pemutakh
iran 
RKPD 

RKPD KUA dan 
PPAS 

AKTOR Komponen 
masyarakat (ketua 
RT/RW, kepala 
dusun, LPM, ketua 
adat, kelompok 
perempuan, 
kelompok pemuda, 
ormas, pengusaha, 
kelompok 
tani/nelayan, 
komite sekolah), 
kepala desa/lurah 
dan aparat 
desa/kelurahan, 
BPD, camat dan 
aparat kecamatan, 
kepala Puskesmas, 

Delegasi 
kelurahan / desa 
(terdapat 
perwakilan 
perempuan), 
organisasi 
masayarakat yang 
beroperasi di 
tingkat 
kecamatan). 
Bapeda, 
perwakilan SKPD, 
kepala cabang 
SKPD, kepala unit 
pelayanan di 
tingkat 
kecamatan, 

Delegasi 
kecamatan 
(terdapat 
perwakilan 
kelompok 
perempuan), 
organisasi  
sektoral (missal : 
Dewan 
pendidikan untuk 
Forum 
Pendidikan, IDI 
dan IBI untuk 
Forum 
Kesehatan), 
Kepala SKPD, 
kepala dan 

Delegasi 
musrenbangcam, 
delegasi Forum 
SKPD, DPRD, 
LSM yang bekerja 
di tingkat 
kota/kabupaten, 
perguruan tinggi, 
perwakilan Bapeda 
Provinsi, Tim  
Penyusun RKPD, 
Tim Penyusun 
Renja SKPD, 
Panitia/Tim 
Anggaran Eksekutif 
maupun DPRD. 

Delegasi 
Musrenban
g 
Kab/Kota, 
Pemerintah 
Daerah di 
tiap 
Kabupaten, 
DPRD di 
tiap 
Kabupaten, 
SKPD 
Provinsi  

Para 
Gubernur, 
Para 
Bupati, 
Para 
Walikota, 
DPR 
Pusat, 
Lembaga-
Lembaga 
Kementri
an 

Bapeda TAPD 



kepala sekolah, 
LSM. 

anggota DPRD 
dari DP 
Kecamatan 
bersangkutan, 
camat dan aparat 
kecamatan, LSM, 
ahli/professional 
(jika dibutuhkan) 

pejabat Bapeda, 
anggota DPRD 
dari mitra masing-
masing SKPD, 
LSM dengan 
bidang kerja 
sesuai fungsi 
SKPD, 
ahli/professional.  

PARTISI
PASI 
MASYA
RAKAT 

Tinggi Tinggi Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah 

ASPEK JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 

TAHAPAN Pembahasan 
KUA dan PPAS 

Penyusunan 
RKA SKPD 

Pembahasan 
RKA SKPD 

Penyusunan 
Rancangan 
Perda APBD 

Pembahasan 
Rancangan 
Perda 
APBD 

Pengambilan 
Keputusan 
Terhadap 
Rancangan 
Perda APBD 

Evaluasi 
Rancangan 
Perda APBD 
dan Peraturan 
Kepala Daerah 
Tentang 
Penjabaran 
APBD 

Penetapan 
Perda APBD 
dan Peraturan 
Kepala 
Daerah 
Tentang 
Penjabaran 
APBD 

DOKUMEN Nota 
Kesepakatan 
KUA dan PPA 

RKA SKPD RKA SKPD Rancangan  
Perda APBD 

Rancangan 
Perda 
APBD 

Perda APBD Hasil Evaluasi 
Gubernur 
Terhadap 
Rancangan 
Perda APBD 

Perda APBD 
dan Peraturan 
Kepala 
Daerah 
Tentang 
Penjabaran 
APBD 



 

Keterangan :  

1. PP NO. 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN 
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

2. PP NO. 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

3. PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

4. PERMENDAGRI NO. 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 13 TAHUN 
2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 
 

 

 

 

AKTOR Kepala Daerah, 
TAPD,  Panitia 

Anggaran 
DPRD 

Kepala 
SKPD  

Kepala 
SKPD, 
PPKD , 
TAPD. 

Komisi -  
Komisi di 

DPRD 

TAPD Kepala 
Daerah, 
TAPD,  
Panitia 

Anggaran 
DPRD 

Rapat 
Paripurna 

DPRD 
(Kepala 
SKPD, 
DPRD, 
Kepala 
Daerah) 

Tim Evaluasi 
Provinsi   

Kepala 
Daerah dan 

DPRD 

PARTISIPASI 
MASYARAKAT 

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 



CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Nama    :  Nina Andriyani 

Alamat Rumah  : Ds.Jongbiru No.33 RT: 03 RW: 01 Kec.Gampengrejo     

Kab.Kediri 

Alamat Kontrakan : Jl. Papa Kuning III No 3 Kel.Tulus Rejo Kec.Lowokwaru 

Kota Malang 

Telephone/ HP : 0857 5567 2877 

Email   : neenandriyani@gmail.com 

TTL   : Kediri, 9 April 1987 

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Agama   : Islam 

Tinggi/Berat Badan  : 154 cm / 49 kg 

Golongan Darah : A 

Kebangsaan  : Indonesia 

Hobby   : Membaca, Berdiskusi, Berpikir, Memasak 

IPK   : 3.4 ( untuk skala IPK maks 4,00 ) 

 

 

2006 – 2011  Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya 

2003 – 2006  SMAN 2 Kediri  

2000 – 2003  SMPN 3 Kediri 

1994 – 2000  SDN Jongbiru 

 

 

2011 – Sekarang Bag.Keuangan Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial 

Ash-Shohwah  

2010-2011  Wirausaha Gethuk Krispy  

2006-2007  Distributor Majalah  

Data Personal 

Pendidikan 

Pengalaman Pekerjaan  



 

 

2009 Longterm Investmen Empowering campaingn Fund 

(LIECF) Suatu Program Pemanfaatan Dana Kampanye 

untuk Program Sosial Masyarakat melalui Investasi 

Bersama yang Dilakukan oleh Semua Parpol Peserta 

Pemilu 2009 

2009 Pondokan Kreasi mas BekKam (Pondok Makan Kreasi 

Masakan Bebek Kampung) 

2009 Usaha Disributor Beras CURAH “Cepat, Murah, 

Berkualitas” Sebagai Solusi Permasalahan Pendistribusian 

Beras di Daerah terpencil 

2010 Pembuatan Pisang Kremes Sebagai Usaha Mandiri 

Mahasiswa Berbasis Bahan Baku Lokal 

2010 “Gethuk Crispy” Inovasi Jajanan Tradisional Berbahan 

Baku Ubi Jalar 

2010 Menyoroti Peran Masyarakat dalam proses Penganggaran 

Sektor Publik yang Tertuang dalam APBD 

2010 Reposisi Fungsi “Segitiga Emas Masyarakat Ekonomi” 

Menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia 

2010 Menuju Indonesia Sejahtera Melalui Pendekatan Study 

Sejarah Kejayaan Bangsa Indonesia (Study Comparatif 

Antara Sejarah Bangsa Indonesia dengan Bangsa Cina)  

2011 Sepekan Jadi Pejabat Negara (Pengajuan Program Reality 

Show ke Stasiun Televisi) 

2011 Artikel : Mengurai Benang Merah Antara Visi dan Ambisi 

dalam Kamus Pejuang 

2011 Artikel : Adil, Biarlah Kemurnian yang Mengukurnya 

2011 Essay : Menjadi Perempuan Moderat 

2011  Analisis Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi 

Anggaran (Study di DPRD Kota Malang Periode 2009-

2014) 

Karya Tulis  



 

 

 

1. Empat Tertinggi NEM SMP Se-Kota Madya Kediri 

2. Pendanaan PKMK oleh DIKTI  dengan judul “Gethuk Crispy” Inovasi 

Jajanan Tradisional Berbahan Baku Ubi Jalar 

 

 

2010 – 2011 Sekdept. Kebijakan Publik KAMMI Daerah Malang 

2009 – 2010 Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan 

Perwakilan Mahasiswa UB 

2009 – 2010 Kadept. Kaderisasi KAMMI Komisariat Brawijaya 

2008 – 2009 Sekdept. Kajian Strategis  KAMMI Komisariat Brawijaya 

2008 – 2009 Komisi Hukum dan Kelembagaan Dewan Perwakilan 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

2006 – 2007 Staff Kaderisasi FORSTILING (Forum Study Islam dan 

Lingkungan) FE UB 

2006 – 2007 Staff Research and Development CIES (Center of Islamic 

Economy Study) FE UB 

 

 

Prestasi  

Pengalaman Organisasi 




