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BAB IV 

 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Penyajian Data 

4.1.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Malang 

         a. Keadaan Geografis 

 Kabupaten Malang adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Letak wilayahnya berada di daerah pegunungan antara 112
o
17’10,90”-

122
o
57’00,00” Bujur Timur dan 7

o
44’55,11” sampai dengan 8

o
26’35,45” Lintang 

Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008. Kota 

Kepanjen ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Malang yang baru. Kota 

Kepanjen saat ini sedang berbenah diri agar nantinya layak sebagai ibu kota 

kabupaten. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa 

sejuk, Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa 

Timur. 

 Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 

sejumlah desa dan kelurahan. Dengan komposisi jumlah penduduk 2,4 juta jiwa 

(BPS, 2006), kepadatan 804 jiwa/km
2
 dan pertumbuhan 1,4%. Pusat pemerintahan 

Kabupaten Malang berada di Kecamatan Kepanjen. Pusat pemerintahan 

sebelumnya berada di Kota Malang. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari 

Kabupaten Malang, sejak 2001 memisahkan diri setelah ditetapkan menjadi kota. 
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Ibukota kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang antara lain Lawang, 

Singosari, Dampit, dan Kepanjen. 

 Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah 

Kabupaten Banyuwangi, dengan luas wilayah sekitar 3.347,8 Km
2
. Dari seluruh 

total luas tersebut, lebih dari 50 persen merupakan lahan pertanian yang berupa 

sawah, tegalan dan perkebunan. Sedangkan pemanfaatan untuk pemukiman 

penduduk sekitar 13,68 persen. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. 

Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung 

Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651) m). Di pegunungan ini terdapat mata 

air sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur. Bagian Timur merupakan 

kompleks Pengunungan Bromo-Tengger-Semeru (3676 m). Gunung Semeru 

adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan 

antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan 

dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan 

sebagian besar pantainya berbukit. 

 Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan Kabupaten 

Malang terkenal sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal 

dan tempat peristirahatan. Dengan ketinggian rata-rata pusat pemerintahan 

kecamatan 524 meter dari permukaan laut, suhu udara rata-rata Kabupaten 

Malang relatif rendah. Pada tahun 2003 rata-rata suhu udara yang dicatat enam 

stasiun klimatologi mencapai 23,52
o
C, dengan suhu tertinggi mencapai 29,32

o
C, 

dan suhu terendah mencapai 19,50
o
C 
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  Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah 

utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di 

barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di 

Jawa Timur. Daerah selatan banyak ditanami tebu dan hortilkutura, seperti salak 

dan semangka. Selain perkebunan teh, Kabupaten Malang juga berpotensi untuk 

perkebunan kopi dan cokelat (daerah pegunungan Kecamatan Tirtoyudo). Hutan 

jati banyak di bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan kapur. 

 

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Malang 

Sumber : http://malangkab.go.id 

 

 

http://malangkab.go.id/
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 b. Keadaan Administratif Kabupaten Malang 

 Ditinjau dari segi administratif, maka Kabupaten Malang memiliki batas-

batas wilayah administrasi sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan 

Probolinggo. 

2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.  

3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia.  

4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar.  

5. Sebelah Barat-Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto. 

 Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 

sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kepanjen. Pusat 

pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang. Kota Batu dahulu bagian dari 

Kabupaten Malang, sejak tahun 2001 memisahkan diri setelah ditetapkan menjadi 

kota. Ibukota kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang antara lain 

Lawang, Singosari, Dampit, dan Kepanjen. 

 Sedangkan pembagian wilayah administratif Kota Malang dibagi menjadi 

33 (tiga puluh tiga) wilayah kecamatan, yaitu Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, 

Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, 

Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, 

Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Sumberpucung, 

Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, Wonosari. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepanjen,_Malang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang
http://id.wikipedia.org/wiki/2001
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lawang,_Malang
http://id.wikipedia.org/wiki/Singosari,_Malang
http://id.wikipedia.org/wiki/Dampit,_Malang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepanjen,_Malang
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 c. Penduduk Kabupaten Malang 

 Faktor kependudukan memegang peranan yang sangat penting dalam 

perencanaan suatu wilayah, karena pada prinsipnya pembangunan yang dilakukan 

sebenarnya ditujukan untuk penduduk dan dilakukan oleh penduduk itu sendiri. 

Dengan demikian potensi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut dapat 

mendukung upaya perencanaan pengembangan wilayah. Adapun potensi 

kependudukan di Kabupaten Malang ini meliputi : 

 1. Pertumbuhan Penduduk 

 Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir Tahun 2010 yang bersumber 

dari data Badan Pusat Statistisk Kabupaten Malang, penduduk Kabupaten Malang 

berjumlah 2.475.880 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.231.268 jiwa 

(49,73%) dan perempuan 1.244.612 jiwa (50,27%). Bila dibandingkan dengan 

Tahun 2008, maka terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,8%.  

 Apabila dilihat dari sebaran 33 kecamatan kecamatan terbesar 

penduduknya yaitu Kecamatan Singosari 154.292 dengan komposisi laki-laki 

77.069 jiwa dan perempuan 77.223 jiwa. Sedangkan untuk kecamatan yang 

memiliki penduduk terkecil yaitu Kecamatan Kasembon dengan jumlah penduduk 

32.034 dengan komposisi laki-laki 15.793 jiwa dan perempuan 16.241 jiwa. 

 2. Kepadatan Penduduk 

 Luas Kabupaten Malang adalah 353.486,00 hektar, dengan jumlah 

penduduk 2.475.880 jiwa memiliki rata-rata kepadatan penduduk 700 jiwa/Km
2
. 

Kepadatan tertinggi pada Kecamatan Kepanjen yaitu pada kisaran 2.153 
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jiwa/Km
2. 

 Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Tirtoyudo yang berada 

pada kisaran 438 jiwa/Km
2
.  

 d. Visi dan Misi Kabupaten Malang 

  Semangat pembangunan Kabupaten Malang yang tercantum dalam  sesanti 

yang telah diciptakan oleh pendahulu Kabupaten Malang yaitu “SATATA GAMA 

KARTA RAHARJA”. Yang berarti masyarakat adil dan makmur material dan 

spiritual yang disertai dasar kesucian yang langgeng, oleh karena itu tujuan 

pembangunan Kabupaten Malang pada setiap periode kepemerintahan mengacu 

pada tujuan luhur tersebut. Untuk periode pembangunan 2006 – 2010 dengan 

memperhatikan tujuan luhur tersebut Visi Kabupaten Malang “Terwujudnya 

Masyarakat Yang Agamis, Demokratis dan Sejahtera”. Adapun uraian visi 

pembangunan Kabupaten Malang adalah: 

  Agamis: 

1. Terwujudnya kerukunan antar intern umat beragama, 

2. Terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, 

3. Terwujudnya kehidupan beragama yang mampu menjadi 

katalisator pembangunan. 

 Demokratis: 

1. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang 

partisipatif, 

2. Terwujudnya kehidupan berpolitis yang demokratis, 

3. Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan, 
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4. Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. 

 Sejahtera: 

1. Terpenuhinya hak dasar masyarakat yang berupa kemudahan akses 

pendidikan, akses kesehatan dan paritas daya beli, 

2. Tersedianya infra struktur secara merata dan terciptanya lapangan 

pekerjaan yang memadai. 

  Adapun misi kabupaten Malang untuk mencapai Visi Kabupaten Malang 

tersebut adalah: 

(a) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan sosial 

budaya: 

(b) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM; 

(c) Mewujudkan peningkatan pelayanan publik; 

(d) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan 

pembangunan infrastruktur; 

(e) Mengentaskan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim 

ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan; 

(f) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; 

(g) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan   

hidup; 

 e. Struktur Organisasi Kabupaten Malang 

 Struktur organisasi diperlukan demi kelancaran seluruh aktivitas 

perusahaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, yang dalam hal ini adalah 
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Pemerintah Kabupaten Malang. Struktur organisasi berfungsi sebagai sarana 

untuk mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

pekerjaan sehingga dapat diperoleh kepemimpinan yang efektif. Oleh karena itu, 

diperlukan sebuah bagan struktur organisasi yang jelas untuk menjabarkan tugas, 

wewenang, serta tanggung jawab dari masing-masing bagian atau divisi sehingga 

tidak terjadi rangkap jabatan. Berikut ini adalah struktur organisasi Kabupaten 

Malang
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Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang 

Sumber: http://malangkab.go.id 
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4.2 Analisis Praktek Akuntabilitas Kabupaten Malang 

a. Dasar Hukum dalam melakukan Akuntabilitas 

 Pembangunan Daerah yang merupakan bagian integral dari Pembangunan 

Nasional hendaknya diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk mencapai 

tujuan pembangunan Nasional. 

 Dalam era Otonomi Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004, Pembangunan Daerah dititik-beratkan kepada peningkatan kesejahteraan 

rakyat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mewujudkan ketentraman dan 

ketertiban masyarakat. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan khususnya 

dalam Tahun anggaran 2009 telah dilakukan berbagai upaya untuk mencapai 

tujuan pembangunan tersebut diatas, salah satunya dengan menerapkan Peraturan  

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007, namun dalam pelaksanaannya masih sering 

muncul berbagai hambatan yang selalu dilakukan berbagai upaya  untuk mencari 

pemecahannya. 

4.2.1 Akuntabilitas Hukum 

Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan kepada hukum dan 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan 
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pelaporan keuangan organisasi pemerintahan yang dimana pelaporan ini diawali 

dengan penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).  Dalam 

pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang, banyak peraturan-peraturan 

yang harus ditaati, baik peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, 

misalnya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah lainnya, namun juga berasal 

dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum laporan 

keuangan Pemerintah Daerah disusun. 

Akuntabilitas yang terjadi di dalam lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Malang sebagian besar dapat dilihat dari laporan keuangan Pemerintah 

Daerah. Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah 

Kabupaten Malang berpedoman pada Undang-undang mengenai Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 

Tahun 2006. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tersebut, 

dijabarkan proses pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda). 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Muhammad Imron Rosyadi,SE yang merupakan 

Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Malang. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk 

akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Malang 

yang dikeluarkan setiap tahunnya. Laporan keuangan ini mengacu lagi 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah mengalami perubahan 

sebanyak 2 (dua) kali hingga tahun ini dan Peraturan Pemerintah (PP) 

yang membahas tentang penyajian dan pengungkapan dalam laporan 

keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum.” 

(Wawancara tanggal 17 Juli 2011 di ruangan Kepala Bidang Anggaran 

DPPKAD Kabupaten Malang) 
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4.2.2 Akuntabilitas Keuangan 

Produk dari pelaksanaan akuntabilitas keuangan adalah laporan keuangan 

yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Malang yang merupakan salah satu 

bentuk akuntabilitas.  Hal ini sesuai dengan pernyataan Muhammad Imron 

Rosyadi,SE yang merupakan Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut: 

“Bentuk laporan akuntabilitas kami kepada masyarakat Kabupaten Malang 

adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah (LAKIP).” (Wawancara tanggal 17 Juli 2011 di 

ruangan Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Malang) 

 

Laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD harus dibuat oleh 

Pemerintah Kabupaten Malang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 

anggaran yang berjalan berakhir. Laporan keuangan ini merupakan kumpulan 

laporan keuangan yang dibuat oleh masing-masing SKPD yang kemudian 

nantinya akan diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).  

Laporan keuangan yang akan dibuat sebenarnya telah memiliki contoh 

format yang ada di dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang merupakan 

peraturan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006. Walaupun demikian, 

terdapat berbagai macam kesulitan seiring dengan proses pembuatan laporan 

keuangan tersebut. Kesulitan yang mendasar dari penyusunan laporan keuangan 

ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang berbasis akuntansi. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Muhammad Imron Rosyadi,SE yang merupakan Kepala 

Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Malang. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 
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“Hambatan pasti selalu ada. Baik pada saat proses penyusunan APBD dan 

pembuatan laporan keuangannya. Dan hambatan itu pada dasarnya sama, 

yaitu sumber daya manusia kami yang masih terbatas terutama di bidang 

akuntansi”. (Wawancara tanggal 17 Juli 2011 di ruangan Kepala Bidang 

Anggaran DPPKAD Kabupaten Malang) 

 

Dalam pelaksanaan praktek akuntabilitas keuangan, kesulitan ini 

diminimalisasikan dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-

pelatihan yang bertemakan keuangan daerah, mengikutsertakan ke dalam seminar-

seminar keuangan daerah, dan memberikan kesempatan kepada pegawai yang 

bersangkutan untuk sekolah dalam bidang keuangan daerah. Hal ini dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh masing-masing 

SKPD yang bernaung dalam Pemerintah Kabupaten Malang. 

Laporan keuangan yang dibuat selanjutnya akan diserahkan kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit atas kebenaran penggunaan anggaran 

dan kewajarannya. Pelaksanaan ini mulai dilakukan pada bulan Maret tahun 

setelah anggaran tersebut berakhir. Di dalam pemeriksaan tersebut, kemungkinan 

ditemukannya beberapa temuan atas ketidaksesuaian yang tertera dalam laporan 

keuangan dengan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh BPK.  Bapak Muhammad 

Imron Rosyadi,SE yang merupakan Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang, mengatakan bahwa: 

“Jika BPK mendapat temuan tentang Laporan Keuangan yang Pemerintah 

Kabupaten Malang serahkan, baik itu temuan administratif maupun 

temuan yang dapat merugikan negara, keduanya akan Pemerintah 

Kabupaten Malang tindak lajuti sesegera mungkin.” (Wawancara tanggal 

17 Juli 2011 di ruangan Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten 

Malang) 

 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 

2009 mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Dalam Ikhtisar Hasil 
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Pemeriksaan yang dipublikasi oleh BPK, pada tahun anggaran 2009 terdapat 

beberapa kasus yakni, 15 kasus mengenai Kelemahan Sistem Pengendalian Intern,  

dan 20 kasus mengenai Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-

Undangan, yang semuanya mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.517.200.000,-. 

Walaupun mengakibatkan kerugian Rp. 3.517.200.000,- tetapi secara akuntabilitas 

keuangan, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan dengan baik. 

4.2.3 Akuntabilitas Professional 

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi awal dari pelaksanaan akuntabilitas di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Dasar dikeluarkannya peraturan 

perundangan mengenai akuntabilitas tersebut dengan alasan pemerintah pusat 

ingin meningkatkan kinerja para aparatur pemerintahnya dalam memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penerapan akuntabilitas pada 

instansi pemerintah merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas semua 

tindakan yang dilakukan oleh aparatur maupun instansi pemerintah serta 

akuntabilitas tersebut menjadi semacam ala pengukur kinerja para aparatur dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajibannya. 

Selama ini aparatur Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan 

kewajibannya berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing SKPD yang 

telah ditetapkan. Dan ini merupakan sebagian kecil dari unsur akuntabilitas 

professional yang diterapkan dalam Pemerintah Kabupaten Malang sebab peran 

akuntabilitas sendiri akan terbukti di saat para pegawai (aparatur) tersebut 

menyelesaikan pekerjaannya, apakah telah sesuai dengan kewajiban yang 
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diberikan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka masing-masing. 

Disinilah letak prinsip akuntabilitas professional, yang dimana para aparatur 

pemerintah harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas, pokok, dan 

fungsi yang telah ditentukan sebelumnya dengan baik dan professional. 

Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, para pegawai bertanggung jawab 

langsung terhadap kepala bagian yang membawahinya yang secara otomatis akan 

mengawasi mereka. Pengawasan dalam hal ini tidak hanya kepada para pegawai 

namun juga untuk semua instansi secara keseluruhan. Apakah di dalam 1 (satu) 

tahun periode anggaran berjalan ini kinerja mereka bagus atau mengalami 

penurunan, hal ini bisa dibuktikan dari hasil realisasi program rencana kerja yang 

telah dibuat di setiap instansi masing-masing. Selain itu, penilaian bagus tidaknya 

suatu kinerja instansi juga bisa dilihat dari pandangan masyarakat mengenai 

kinerja instansi tersebut.  

Perwujudan akuntabilitas profesionalisme merupakan tindakan untuk 

menyeimbangkan dalam hal ini disiplin ilmu dengan sesuatu hal yang riil di 

lapangan sehingga terbentuk proses yang berkesinambungan menuju good 

governance.  

Keberhasilan dari akuntabilitas professional yang diterapkan juga dapat 

dinilai dari tahap perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan. 

Perencanaan dan penganggaran pada prinsipnya merupakan suatu siklus 

perencanaan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya yang 

kesemuanya pada akhirnya bermuara pada penggunaan sumber pendanaan untuk 

mendukung pelaksanaan rencana yang sebelumnya telah tersusun. 
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4.2.4 Akuntabilitas Kinerja Pegawai pada Kabupaten Malang 

 Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kabupaten 

Malang, pemerintah Kabupaten Malang berdasar pada visi, dan tujuan Kabupaten 

Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kabupaten Malang, 

diketahui bahwa alasan dilakukannya akuntabilitas atau pertanggungjawaban 

adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan untuk 

mempertanggungjawabkan kewenangan yang diterimanya kepada pihak hirarki 

yang lebih tinggi. Dilihat dari alasan tersebut peneliti menganggap bahwa 

pelaksanaan pertanggungjawaban atauakuntabilitas tersebut sangat diperlukan. 

 Adapun proses dan prosedur pelaksanaan akuntabilitas kinerja pegawai 

pada Pemerintah Kabupaten Malang dapat dilihat dari pelaporan hasil pekerjaan 

oleh para pegawai kepada pimpinan masing-masing, yaitu Kepala Bidang yang 

kemudian diserahkan kepada pucuk pimpinan yaitu Kepala Dinas. 

 Jika melihat dari macam-macam akuntabilitas pada kajian pustaka yang 

telah dijelaskan sebelumnya, LAN berpendapat bahwa terdapat 3 macam 

akuntabilitas (LAN, 2000:154) yaitu: 

1. Akuntabilitas Keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai 

integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

2. Akuntabilitas Manfaat, pada dasarnya memberikan perhatian kepada hasil 

kegiatan pemerintahan. 
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3. Akuntabilitas prosedural, yaitu pertanggungjawaban mengenai apakah 

suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah 

mempertimbangkan masalah moralitas, etika kepastian hukum, dan 

ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir 

yang telah ditetapkan. 

 Dengan mengacu pada pendapat diatas dan melihat dari hasil wawancara 

dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, maka Pemerintah Kabupaten 

Malang telah melaksanakan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas manfaat. 

Akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang 

dilakukan dalam setiap tugas yang dilaksanakan oleh pegawai yang akhirnya akan 

membuat laporan pertanggungjawaban. 

 Sedangkan untuk akuntabilitas manfaat yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Malang, penerapannya sudah dilakukan dalam kegiatan sehari-hari 

dalam mamberikan pelayanan publik. 

 Kinerja merupakan hasil kerja dari suatu individu yang dapat ditunjukkan 

secara konkrit dan dapat diukur (Sudarto,1999). Mengacu pada pendapat yang 

dikemukakan oleh Sudarto, maka kinerja pegawai Pemerintah Kabupaten Malang 

masih kurang terlaksana dengan baik. Hal ini didasarkan pada tidak adanya 

batasan yang jelas atau ketetapan yang pasti mengenai batasan-batasan tentang 

kinerja pegawai secara jelas dan menyeluruh pada masing-masing bidang. 

Terdapat beberapa bidang atau seksi yang tidak menggunakan indicator kinerja 

pegawai dalam menjalankan tugasnya yang menjadi salah satu faktor menurunnya 

kapasitas kinerja yang dimiliki masing-masing individu pegawai. 



70 

 

 

 Ketidakjelasan tentang ukuran kinerja menyebabkan timbulnya dampak 

negatif pada pola kinerja pegawai Pemerintah Kabupaten Malang. Jika 

membandingkan dengan teori yang ada pada kajian pustaka, dimana Siagian 

(1987) pada salah satu pendapatnya mengatakan bahwa terdapat criteria tentang 

kinerja unggul, yaitu: “pegawai yang menampilkan kriteria unggul dapat diuji 

dengan standar eksternal bukan hanya dengan standar internal saja”. Pendapat 

tersebut mengartikan bahwa dalam kinerjanya, pegawai tidak semata-mata hanya 

memiliki tanggungjawab pada pimpinan saja tetapi juga memiliki tanggungjawab 

pada publik. 

 Keberadaan akuntabilitas dalam organisasi sangatlah vital, karena 

akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu organisasi 

kepad pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelakasanaan misi dalam 

pencapaian organisasi (Jabbra dan Dwivedi : 1989). Jika melihat dari pendapat 

diatas, keberadaan akuntabilitas memiliki manfaat yang cukup besar untuk 

meningkatkan kinerja pegawai dengan harapan agar pegawai memiliki 

tanggungjawab pada tugas dan fungsinya masing-masing. Akuntabilitas dapat 

mempengaruhi pola kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan 

kewenangan yang diemban tergantung sejauh mana akuntabilitas tersebut 

dilaksanakan. 

 Tolak ukur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja 

adalah sejauh mana pencapaian Pemerintah Kabupaten Malang terhadap visi dan 
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misi Kabupaten Malang. Selain itu, adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi 

salah satu dasar Pemerintah Kabupaten Malang untuk menyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan adanya LAKIP, 

maka Pemerintah Kabupaten Malang dapat menginformasikan pencapaian 

kebijakan, pencapaian program, dan kegaiatan yang telah diagendakan demi 

pencapaian visi dan misi Kabupaten Malang Adapun Visi Kabupaten Malang 

adalah:  

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang Yang Agamis, Demokratis 

Dan Sejahtera” 

 Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah Kabupaten Malang telah 

membuat beberapa misi, yakni: 

1. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan sosial 

budaya: 

2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM; 

3. Mewujudkan peningkatan pelayanan publik; 

4. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan 

pembangunan infrastruktur; 

5. Mengentaskan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim 

ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan; 

6. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; 

7. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi 

lingkungan hidup: 
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 Secara keseluruhan sesuai dengan pencapaian sasaran dan pencapaian  

kinerja kegiatan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis dan Rencana 

Kinerja Tahunan, pengukuran kinerka Kegiatan dan Pengukuran Pencapain  

sasaran maka Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2009 

sebesar 99,75%. Adapun rincian pencapaian kinerja tersebut diatas berdasarkan 

Misi yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) Sasaran yang di 

jabarkan dalam indikator Pencapaian Sasaran, Adapun 7 (tujuh) sasaran adalah 

sebagai berikut : 

1. Peningkatan kesalehan sosial melalui peningkatan fungsi lembaga keagamaan, 

dengan nilai capaian sasaran sebesar 92,78% dalam mencapai misi 

meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama sosial dan 

budaya ; 

2. Peningkatan kualitas kehidupan politik dan penegakan hukum yang diarahkan 

untuk menghasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan dinamika 

masyarakat dalam kerangka pelaksanaan dan pengamanan hasil pembangunan 

guna memantapkan Otonomi Daerah serta mewujudkan kepatuhan dan 

ketertiban. Dengan nilai capaian sasaran sebesar 70% dalam peningkatan 

partisipasi masyarakat sebagai pemilih (Pemilihan Umum) ; 

3. Pelayanan Publik dengan memantapkan sistem pengawasan dan sistem 

kepegawaian dalam mencapai pemerintahan yang bersih, tanggung jawab 

yang berfungsi melayani masyarakat secara profesional, berdaya guna, 

produktif, transparan, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada 

tahun 2009 SKPD yang bersertifikat ISO 9001:2008 ditargetkan sebanyak 3 

SKPD dan terealisasi sebanyak 4 SKPD dengan nilai capaian sebesar 

133,33%; 

4. Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan infra struktur dengan Pemberdayaan 

masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi Kabupaten Malang melalui 
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pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar 

yang berkeadilan yang mengedepankan keberpihakan kepada pengusaha kecil, 

menengah dan koperasi, sedangkan pada pengusaha besar dilakukan 

pembinaan terhadap kesadaran serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat 

serta lingkungannya dalam arti luas. Dengan nilai rata-rata capaian sasaran 

sebesar 100,67%; 

5. Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan 

dengan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat yang layak dan bermartabat, 

terutama terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu : pangan, sandang, papan, 

kesehatan dan lapangan kerja dengan ditunjang oleh infrastruktur yang 

memadai. Dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 106,79 % ; 

6. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan 

meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis akhlaq mulia, berwawasan 

kebangsaan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi serta berdaya 

tahan terhadap pengaruh globalisasi. Dengan nilai rata-rata capaian sasaran 

sebesar 89,54% ; 

7.  Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan 

hidup dengan mewujudkan peningkatkan mutu pengelolaan sumber daya alam 

dan lingkungan hidup, perbaikan sistem pengelolaan dan pelestarian sumber 

daya hutan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan standar baku mutu 

lingkungan dengan nilai capaian sasaran sebesar 129,76 % . 

 Uraian capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan            

hasil capaian sasaran dapat dikategorikan ”SANGAT BAIK” dengan capaian 

sebesar 88,98%, namun perlu diupayakan perbaikan pada misi ekonomi 

kerakyatan yang masih perlu peningkatan kinerja dengan lebih mempertajam 

pencapaian indikator kinerja dan pengukuran kinerja serta strategi pemecahan 

masalah sekaligus upaya-upaya yang harus diperhitungkan dalam peningkatan 

kinerja secara keseluruhan. Dari hasil kegiatan yang dijabarkan melalui 

penyusunan LAKIP Kabupaten Malang baik yang bermanfaat maupun yang 

masih kurang secara berkelanjutan dilakukan pembenahan dari seluruh 
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komponen-komponen yang berkepentingan baik unsur pemerintah, lembaga 

independen maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan ketika dikonfirmasi, 

menurut Kasubbag Umum DPRD Kabupaten Malang, Bapak Nuryasin S.H yang 

diwawancarai pada tanggal 31 Oktober 2011 mengatakan bahwa: 

“Pengawasan terhadap akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten Malang  dilakukan melalui mekanisme laporan keterangan 

pertanggungjawaban dengan hasil berupa catatan strategis untuk 

penyelenggaraan pemerintahan tahun berikutnya. Sedangkan mengenai 

penilaian terhadap akuntabilitas yang telah dilaksanakan, telah sesuai 

dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang dituangkan dalam 

RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.”  

  

4.3 Analisis Praktek Anggaran Kabupaten Malang 

 Penyusunan Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah (APBD) 

Pemerintah Kabupaten Malang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yang 

dimana anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan penganggaran 

yang mengutamakan pengeluaran atau hasil dari program yang akan atau telah 

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas 

yang terukur, dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan 

program harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan ke 

dalam tolak ukur kinerja serta target/sasaran yang diharapkan. 

Dalam penyusunan anggaran diperlukan proses yang lama namun selektif di 

dalam penyusunannya. Proses ini dilakukan sejak awal tahun sebelum anggaran 

dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Malang mengetahui 

apa saja kebutuhan masyarakat untuk 1 (satu) tahun ke depan.  

Berbagai program yang dibuat oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) merupakan hasil dari jejak pendapat yang dilakukan oleh 
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Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Setidaknya untuk 

pelaksanaan APBD tahun anggaran 2009, ada berbagai kegiatan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat dalam rangka pengembangan wilayah Kabupaten Malang. 

Namun dari berbagai macam kegiatan yang ingin dilaksanakan, hanya beberapa 

saja yang diambil kemudian dijadikan sebagai skala prioritas dalam penyusunan 

APBD Pemerintah Kabupaten Malang. Usulan kegiatan yang belum terakomodir 

ini disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah di dalam mewujudkan 

seluruh aspirasi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad 

Imron Rosyadi SE, selaku Kepala Sub Bagian Anggaran Bagian Keuangan: 

“Untuk APBD tahun 2009 kemarin, usulan dari berbagai lapisan masyarakat 

Kabupaten Malang yang terjaring ada sekitar seribuan lebih kegiatan. 

Namun, tidak dapat semua kita setujui karena keterbatasan dana. Usulan 

yang sekiranya belum tertampung tersebut itu kita masukkan dalam 

penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dari kegiatan tersebut, kita 

selanjutnya akan menggodok melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

(TAPD) dan Badan Anggaran DPRD. Beberapa kegiatan yang tidak masuk 

dalam skala prioritas tahun ini menjadi skala prioritas penyusunan anggaran 

tahun setelahnya sehingga proses pelaksanaan pembangunan yang ada di 

Kabupaten Malang ini diharapkan berjalan berkesinambungan.” (Hasil 

Wawancara, 17 Juli 2011) 

 

Setelah daftar prioritas yang tetap untuk penyusunan anggaran tahun depan, 

rencana kegiatan tersebut lalu diserahkan ke masing-masing SKPD untuk dibuat 

program dan kegiatannya. Pembuatan program serta rencana kegiatan di setiap 

SKPD ini tentunya tidak lepas dari visi misi masing-masing SKPD serta tugas, 

pokok, dan fungsi mereka. Rencana Kerja dan Anggaran yang masing-masing 

SKPD buat itu harus memproyeksikan seluruh kegiatan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat Kabupaten Malang. Rencana yang dibuat ini harus menyelaraskan 

kegiatan dan dana anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap masing-masing 
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SKPD serta membuat indikator, tolak ukur kinerja, dan target yang diinginkan 

yang mana dibuat dalam suatu rancangan yang dinamakan Rencana Kerja dan 

Anggaran SKPD (RKA-SKPD).  

Dalam pelaksanaan prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan 

kinerja di Pemerintah Kabupaten Malang, terdapat beberapa peraturan yang 

mendasarinya. Dasar hukum prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan 

kinerja yaitu: 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Undang-undang ini merupakan suatu reformasi sistem keuangan 

negara dari undang-undang terdahulunya yang dimana masih 

menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa 

pemerintahan kolonial Hindia Belanda yaitu Indische Comftabiliteitswet 

(ICW) stbl. 1925 no. 448, Indische Bedrijevnwet (IBW) stbl. 1927 no. 

419 jo. stbl 1936 no. 445, dan Reglement voorhet Administratief Beheer 

(RAB) stbl. 1933 no. 381. Peraturan perundang-undangan tersebut 

diubah sebab tidak dapat lagi mengakomodasikan berbagai 

perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan 

pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. 

Reformasi perundang-undangan ini meliputi reformasi penyusunan dan 

penetapan anggaran, reformasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran, dan reformasi pengawasan anggaran (audit). 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 
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Undang-undang ini merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah seperti 

Pemerintah Kabupaten Malang untuk melaksanakan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara teknis 

pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri 

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan 

Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 

Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun. 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dengan Perubahan Kedua pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 

dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Kedua undang-undang ini mengatur tentang kewenangan Pemerintah 

Daerah sehingga timbul hak dan kewajiban daerah yang juga 

menyangkut tentang pengelolaan keuangan daerah. Kedua undang-

undang ini yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

PP ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang timbul 

karena adanya pemberlakuan otonomi daerah dan kewenangan 

pemerintah yang baru dalam hal hak dan kewajiban daerah yang dapat 

dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem. 

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud merupakan 
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subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan 

elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada 

dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan 

pemerintah ini adalah keinginan untuk dapat mengelola keuangan negara 

dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingi 

dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki 

tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Permendagri ini terbit sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah yang 

digunakan sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan Keuangan daerah 

termasuk di dalamnya tentang penyusunan APBD berdasarkan 

pendekatan kinerja. Permendagri ini telah mengalami dua kali perubahan. 

Perubahan pertama termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan perubahan kedua termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara keseluruhan, peraturan ini 

mengulas tentang pengelolaan keuangan daerah baik dari segi sistem 

maupun prosedurnya. Secara singkatnya, permendagri ini memuat proses 
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pengelolaan keuangan daerah, yaitu: penyusunan APBD, dokumen 

pelaksanaan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, penerimaan dan 

pengeluaran, akuntansi keuangan daerah serta pelaporan pelaksanaan 

APBD.  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap tahun Pemerintah Pusat 

melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan mengenai 

pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 

tahun anggaran yang akan datang. Seperti misalnya, untuk penyusunan 

APBD tahun anggaran 2011, diterbitkan Permendagri Nomor 37 Tahun 

2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2011, dan untuk penyusunan APBD tahun 

anggaran 2012, diterbitkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2012. Pergantian ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan 

penyusunan anggaran sepanjang pelaksanaan APBD. Hal ini diperoleh 

dari pernyataan Kepala Sub Bagian Anggaran Pemerintah Kabupaten 

Malang Bapak Muhammad Imron Rosyadi SE yang diwawancara tanggal 

17 Juli 2011 menyatakan: 

“Pergantian Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman 

Penyusunan APBD setiap tahunnya merupakan langkah yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka penyempurnaan 

kualitas anggaran agar anggaran yang dibuat dapat memenuhi 
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kebutuhan masyarakat sesuai dengan skala prioritasnya.” (Hasil 

Wawancara 6 Juni 2011) 

 

Permendagri yang mengenai pedoman penyusunan APBD ini juga setiap 

tahunnya mengalami perombakan, seperti misalnya pada Permendagri 22 

Tahun 2011 telah memberikan larangan yang jelas terhadap pendanaan 

cabang olahraga professional di dalam penyusunan APBD tahun 

anggaran 2012. Hal ini tidak terdapat pada Permendagri tahun 

sebelumnya yaitu Permendagri 37 Tahun 2010.  

 

4.3.1 Mekanisme Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Tahun anggaran 

2009 pada Pemerintah Kabupaten Malang 

 Dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin transparansi dan 

akuntabilitas publik maka perlu dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam 

penyusunan APBD sebagai stakeholder daerah otonom. Penjaringan aspirasi 

masyarakat dilakukan untuk memperoleh data informasi dari masyarakat sebagai 

bahan masukan dalam proses perencanaan APBD. Informasi tersebut digunakan 

untuk menjamin agar penentuan Kebijakan Umum APBD sesuai dengan aspirasi 

masyarakat yang meliputi kebutuhan dan keinginan riil dari masyarakat bukan 

sekedar aspirasi politik semata. Disamping itu aspirasi masyarakat merupakan 

aspek penting sebelum Arah dan Kebijakan Umum APBD ditetapkan dan 

dilaksanakan. 

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 

 Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Malang diawali dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
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atau yang sering disebut dengan Musrenbang. Musrenbang dilakukan secara 

bottom up mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga tingkat 

kabupaten. Hasil musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan merupakan 

bahan masukan untuk menyelenggarakan musrenbang di tingkat kabupaten. 

 Proses Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbangdes yang 

dilaksanakan di Kabupaten Malang ini melibatkan unsur masyarakat yang terdiri 

dari tokoh masyarakat, anggota LPM desa, BPD, PKK (mewakili unsur 

perempuan), unsur pemuda (karang taruna). Di dalam Musrenbangdes, masing-

masing peserta dari beberapa unsur masyarakat tersebut menyampaikan usulannya 

yang berupa aspirasi dan ditampung oleh DPRD dan pemerintah desa dan 

selanjutnya akan diajukan pada Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat 

kecamatan atau disebut dengan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). 

Keterlibatan DPRD di dalam pelaksanaan musrenbang adalah sangat penting, 

karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang 

dilakukan bersama dengan DPRD (melalui Badan Anggaran DPRD), sehingga 

tanpa adanya keterlibatan DPRD di dalam pelaksanaan musrenbang ini, maka 

sukar dipastikan apakah hasil musrenbang ini mendapat dukungan sepenuhnya 

dari DPRD. Keterlibatan dari pihak legislatif ini diharapkan agar DPRD dapat 

menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RKPD (sebagai hasil 

reses dan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukannya di daerah). Seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Nuryasin SH, selaku Kasubbag Umum Sekretariat 

DPRD: 

“Pihak DPRD bertugas melaksanakan pembahasan RAPBD bersama 

dengan pihak eksekutif, kemudian menetapkan kebijakan APBD, dan 
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menetapkan prioritas dan plafon APBD sesuai dengan ketetapan. DPRD 

bekerja selama 12 bulan. Setiap tahun DPRD mengadakan pula 

Penjaringan Aspirasi Masyarakat, baik secara formal melalui reses anggota 

DPRD dan secara informal dengan cara anggota DPRD tersebut secara 

berkala terjun langsung ke masyarakat yang ada di wilayah pemilihan 

masing-masing dan bertanya kepada warga apakah ada yang diinginkan 

untuk pembangunan wilayahnya tahun depan. Hal tersebut kemudian 

ditampung untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah.” (Hasil wawancara pada 31 Oktober 2011). 

 

 Hasil rumusan dari Musrenbang ini menjadi dokumen penting berupa 

kesepakatan tentang rumusan, yang menjadi masukan utama guna memutakhirkan 

rancangan RKPD. Dokumen inilah yang pada akhirnya nanti dapat diakomodir 

oleh tiap-tiap SKPD dalam menyusun RKPD pada tahun anggaran yang akan 

datang. Hal ini disebabkan karena RKPD merupakan pemandu arah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di 

daerah selama satu tahun anggaran. RKPD tersebut selain berisi daftar prioritas 

yang dihasilkan dari proses musrenbang juga berisi program kegiatan dari masing-

masing SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Penrangkat 

Daerah. 

 Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah berisi kinerja masing-masing 

perangkat daerah yang disebut dengan input serta hasil yang ingin dicapai dari 

program kegiatan yang akan dilaksanakan yang disebut dengan outcome. 

 Di Kabupaten Malang, pelaksanaan Musrenbangdes dilaksanakan pada 

bulan Januari, dimulai pada tingkat desa sampai tingkat Kabupaten yang selesai 

dilaksanakan pada bulan Maret. Musrenbang ini kemudian menghasilkan 

beberapa masukan berupa aspirasi atau usulan kegiatan program dari masyarakat 

dan beberapa SKPD tentang pelakasanaan program-program yang akan 
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dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil dari Musrenbang 

yang berupa usulan-usulan kegiatan program nantinya dijadikan sebagai bahan 

dari penyusunan Rencana Kerja Perangakat Daerah (RKPD) dimana usulan-

usulan tersebut nantinya akan dibahas apakah disetujui atau perlu ditambahkan. 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Muhammad Imron Rosyadi,SE yang merupakan 

Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Malang. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

 “Penyusunan APBD Kabupaten Malang dimulai dengan mengetahui apa 

saja yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Malang sendiri, sehingga 

diadakanlah sebuah forum musyawarah yang dinamakan Musrenbang. 

Musrenbang ini dilaksakan dari tingkat kelurahan hingga tingkat 

kabupaten yang pada akhirnya melahirkan produk yang bernama RKPD 

yang merupakan wujud dari partisipasi masyarakat dalam penyusunan 

APBD. Hasil Musrenbang tidak semua akan ditindaklanjuti, tetapi mana 

yang merupakan kebutuhan utama masyarakat akan didahulukan, hal ini 

disesuaikan dengan dana yang diterima Pemerintah Kabupaten Malang” 

(Wawancara tanggal 17 Juli 2011 di ruangan Kepala Bidang Anggaran 

DPPKAD Kabupaten Malang) 

 

 Berdasarkan keseluruhan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan 

mekanisme penyusunan APBD Tahun anggaran 2009, dapat dikatakan bahwa 

penyusunan APBD Tahun anggaran 2009 ini telah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 meskipun usulan dari masyarakat 

belum semuanya tertampung dalam APBD tahun anggaran 2009 karena 

keterbatasan kemampuan keuangan daerah. 

 Selanjutnya terhadap usulan masyarakat yang belum dapat dibiayai dalam 

tahun anggaran ini akan menjadi skala prioritas dalam penyusunan APBD tahun 

anggaran berikutnya. 

 



84 

 

 

2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. Dalam Mekanisme Penyusunan Anggaran Berbasis 

Kinerja, RKPD tersebut merupakan tahapan awal, dimana dokumen RKPD 

tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan acuan untuk menyusun 

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS). 

 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Malang selesai dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2009. Hal ini berarti telah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, yakni dalam penyusunan 

RKPD dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Mei. 

3. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

KUA disusun sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS). Menurut Peraturan Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Pasal 83 

ayat 1 (satu) bahwa kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD 

(KUA) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam 

menyusun rancangan KUA, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan 

KUA disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan 

daerah kepada Kepala Daerah kepada DPRD pada pertengahan bulan Juni. 
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Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling 

lambat pada minggu pertama bulan Juli. 

Dari data yang diperoleh di Pemerintah Kabupatan Malang, mekanisme 

penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dilaksanakan pada bulan Juni tahun 

2010. Rancangan awal Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah diserahkan 

oleh sekretaris daerah kepada Bupati tersebut, kemudian disampaikan langsung 

kepada DPRD untuk dibahas bersama. Pembahasan rancangan awal Kebijakan 

Umum APBD (KUA) berlangsung sekitar 1 bulan. Pembahasan Kebijakan Umum 

APBD (KUA) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang 

terdiri dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan 

Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) serta Panitia Anggaran 

DPRD yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta Anggota Komisi C 

(Bidang Keuangan) DPRD. Hal ini sesuai oleh pernyataan Muhammad Imron 

Rosyadi,SE yang merupakan Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut: 

“Setelah RKPD selesai disusun, TAPD terdiri dari Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Bappeda (Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah) serta Panitia Anggaran DPRD 

yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta Anggota Komisi C 

(Bidang Keuangan) DPRD.”(Wawancara tanggal 17 Juli 2011 di ruangan 

Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Malang) 

Rancangan Kebijakan Umum APBD disepakati pada minggu pertama 

bulan Juli 2009. Hal ini berarti, mekanisme penyusunan Kebijakan Umum APBD 

(KUA) pada Pemerintah Kabupaten Malang telah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007. 
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Dalam Mekanisme Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), 

Pemerintah Kabupaten Malang dan DPRD berpedoman dan mempertimbangkan 

berbagai sumber antara lain perencanaan Pemerintah Kabupaten yang telah ada 

seperti Rencana Strategis (Renstra), Kabijakan Pemerintah Pusat, Kinerja masa 

lalu, atau kajian pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dan hasil Penjaringan 

Aspirasi Masyarakat. Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai dasar/pedoman 

dalam menyusun PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

Kabupaten Malang Tahun anggaran 2009. 

4. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Prioritas dan Plafon Anggaran Smentara (PPAS) disusun setelah dilakukan 

pembahasan dan penetapan bersama mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA) 

antara pemerintah daerah dengan DPRD. Setelah KUA ditetapkan maka beberapa 

ebijakan yang ada di dalam KUA disusun berdasarkan prioritas program/kegiatan 

yang dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan 

keputusan tersebut, serta disusun plafon anggaran sementara yang merupakan 

penetapan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 

sebelum disepakati oleh DPRD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

ini nantinya apabila disetujui oleh DPRD maka akan menjadi Prioritas dan Plafon 

Anggaran (PPA).  

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2009 ini 

disusun sebagai bentuk pelaksanaan dari pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun 

rancangan PPAS berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (KUA) yang telah disepakati. 

Format penyusunan PPAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.X.a 

dan A.XI.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memuat beberapa hal, antara lain: 

1. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah 

2. Prioritas belanja daerah 

3. Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan 

program/kegiatan, yang terdiri dari: 

1.a. Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan 

1.b. Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan 

1.c. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, 

hibah, bantuan sosial, balanja bagi hasil, bantuan keuangan dan 

belanja tidak terduga. 

4. Rencana pembiayaan daerah 

Menurut data yang diperoleh di Pemerintah Kabupaten Malang, mekanisme 

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dilaksanakan 
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hampir bersamaan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yaitu 

pada minggu pertama bulan Juni 2009, demikian halnya dengan penyampaian 

rancangan Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD 

dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli tahun 2009. Dengan demikian, 

mekanisme penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini telah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai 

pedoman penyusunan APBD Kabupaten Malang Tahun anggaran 2009 yang 

berbasis anggaran kinerja. 

5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) 

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 

program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 pasal 

88. Kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) yang telah disepakati masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan 

yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam 

waktu bersamaan. 

Penyusunan RKA-SKPD dimulai dengan menyiapkan rancangan awal Surat 

Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai 

acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Penyusunan pedoman tersebut 

mengacu pada KUA dan PPA atau Nota Kesepahaman yang telah disepakati serta 

dokumen-dokumen pendukung lain seperti Analisa Standar Belanja (ASB), 
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Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Satuan Harga. Surat Edaran (SE) 

kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 

awal bulan Agustus. Setelah daftar prioritas sudah ditetapkan untuk penyusunan 

anggaran tahun depan, rencana kegiatan tersebut lalu diserahkan ke masing-

masing SKPD untuk dibuat program dan kegiatannya.  

Pembuatan program serta rencana kegiatan di setiap SKPD ini tentunya tidak 

lepas dari visi misi masing-masing SKPD serta tugas, pokok, dan fungsi mereka. 

Rencana Kerja dan Anggaran yang masing-masing SKPD buat itu harus 

memproyeksikan seluruh kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten 

Malang. Rencana yang dibuat ini harus menyelaraskan kegiatan dan dana 

anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap masing-masing SKPD serta membuat 

indikator, tolak ukur kinerja, dan target yang diinginkan yang mana dibuat dalam 

suatu rancangan yang dinamakan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-

SKPD). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Muhammad Imron Rosyadi,SE yang 

merupakan Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Malang. Adapun penjelasannya adalah sebagai 

berikut: 

“Rencana yang harus dibuat oleh masing-masing SKPD harus sesuai dengan 

format yang telah diberikan dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007. Rencana 

yang dibuat ini menyangkut indikator, tolak ukur kinerja, dan target yang 

diinginkan dalam kegiatan tersebut. Tidak lupa pula nantinya mereka harus 

membuat rincian biaya (dalam anggaran tersebut) yang akan digunakan 

dalam program tersebut.” (Wawancara tanggal 17 Juli 2011 di ruangan 

Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Malang) 

 

Dari data yang diperoleh, penyusunan RKA-SKPD di Kabupaten Malang 

dilaksanakan pada bulan Juli hingga bulan Agustus. Dari kondisi ini dapat dilihat 
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bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran 

SKPD (RKA-SKPD) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007 

6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

Rancangan peraturan daerah tentang APBD disusun oleh Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan Rencana Kerja Anggaran SKPD 

(RKA-SKPD) yang telah dibahas oleh Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).  

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah selesai disusun oleh 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebelum disampaikan kepada 

DPRD, terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat. 

Dari data yang diperoleh, penyebarluasan rancangan peraturan daerah 

tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator 

pengelolaan keuangan daerah yaitu pada bulan September tahun 2009. 

Sosialisasinya melalui penjaringan opini publik diskusi interaktif media cetak, 

radio dan juga internet. Sosialisasi yang dilakukan tersebut bersifat memberikan 

informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam 

pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. 

Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disosialisasikan kepada 

masyarakat, selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada 

DPRD yaitu pada bulan oktober tahun 2009. Pada akhir November tahun 2009, 

dilakukan pengambilan keputusan bersama antara DPRD dengan Bupati terhadap 

rancangan peraturan daerah tentang APBD. Atas dasar persetujuan bersama 
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tersebut, Bupati menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang 

penjabaran APBD. Hal ini berarti telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 

7. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

 Mekanisme pembahasan rancanagan peraturan daerah tentang APBD 

diawali pada saat Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah beserta 

lampiran Nota Keuangan kepada DPRD. Pembahasan rancangan peraturan daerah 

berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon 

Anggaran (PPA) yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD. 

Atas dasar persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPRD, Bupati 

menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 102 

ayat 2 (dua), rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD memuat 

penjelasan sebagai berikut: 

1.c.1. Untuk pendapatan mencakup dasar hukum 

1.c.2. Untuk berbelanja mencakup lokasi kegiatan 

1.c.3. Untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber 

penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan dan tujuan pengeluaran 

pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan. 

Sebelum ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Malang, rancangan peraturan 

daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD dan rancangan peraturan 
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kepada daerah tentang penjabaran APBD terlebih dahulu disampaikan kepada 

gubernur untuk dievaluasi. 

 

8. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

Sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui 

oleh DPRD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 

ditetapkan oleh Bupati, terlebih dahulu disampaikan kepada Gubernur guna 

diadakan evaluasi yang bertujuan untk tercapainya keserasian antara kebijakan 

daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan 

kepentingan aparatur serta untuk menenliti sejauh mana APBD KAbupaten 

Malang ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih 

tinggi dan peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh Kabupaten Malang. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, 

penyampaian kedua rancangan ini disertai dengan dokumen sebagai berikut: 

1. Persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap Raperda APBD 

2. KUA dan PPA yang disepakati Bupati dan Pimpinan DPRD 

3. Risalah siding jalannya pembahasan Raperda APBD 

4. Nota Keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar 

nota keuangan pada siding DPRD. 

Hasil evaluasi oleh gubernur tentang rancangan peraturan daerah tentang 

APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 
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dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada Bupati Kabupaten 

Malang 15 hari setelah diterimanya kedua rancangan peraturan tersebut. 

Kemudian hasil evaluasi dilakukan penyempurnaan selama 7 (tujuh) hari. Yang 

menjadi dasar DPRD ketika memberikan persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 

2009 adalah KUA PPAS. Hal ini disampaikan oleh Kasubbag Umum DPRD 

Kabupaten Malang Bapak Nuryasin SH: 

“Peran DPRD Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah daerah adalah melaksanakan pembahasan Raperda tentang 

APBD sesuai dengan Tata Tertib DPRD untuk mendapatkan persetujuan 

bersama guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan atas 

Raperda tentang APBD diberikan oleh DPRD dari hasil pembahasan 

APBD didasarkan pada KUA PPAS” (Wawancara tanggal 31 Oktober 

2011). 

9.  Penetapan APBD 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, 

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan kepala daerah tentang 

penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan disempurnakan kemudian ditetapkan 

oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala 

daerah tentang penjabaran APBD.Berdasarkan hasil penelitian, penetapan 

peraturan tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 

telah dilaksanakan secara berurutan dan tidak menyimpang jauh dari batas yang 

ditetapkan. Peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang 

penjabaran APBD dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010. Selanjutnya bupati 
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menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran APBD kepada gubernur tepatnya 7 hari setelah kedua 

peraturan tersebut ditetapkan. 

 

Gambar 4.3 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Tahunan 

Sumber: Bapedda Kabupaten Malang 2011 

Menurut  pandangan DPRD pelaksanaan penyusunan anggaran yang 

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Malang  sudah sesuai, hal ini diperjelas 

dengan pernyataan Kasubbag Umum DPRD Kabupaten Malang, Bapak Nuryasin: 

“Pelaksanakan pengawasan APBD dilaksanakan melalui Laporan 

Pertanggungjawaban dengan hasil Persetujuan Raperda tentang 

Pelaksanaan APBD. Sedangkan pelaksanaan penyusunan anggaran telah 

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang dituangkan 

dalam RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” 

(Wawancara 31 Oktober 2011) 

 


