
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Menurut Undang-undang  (UU) No. 12 tahun 2008 tentang pemerintah 

daerah pasal 1 ayat (5), otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah, terkait menurut asas ekonomi sesuai dengan 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sabagai pengganti UU No.22 

Tahun 1999, memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah daerah 

(Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif). Berdasarkan 

pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif 

terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim dan Abdullah, 2006 dalam 

Darwanto dan Yustikasari, 2007). Pada pemerintahan, peraturan-perundang 

undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, 

dan publik.Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Otonomi 

Daerah di Indonesia. 

 Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan 

pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah yang 

pada dasarnya menurut Mardiasmo (2002 : 25) mengandung tiga misi utama 

pelangksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu : 



2 
 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahtraan 

masyarakat. 

2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah. 

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam proses pembangunan. 

 Dampak dari pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap 

pemerintah daerah dalam menciptakan good governance sebagai prasyarat dengan 

mengedepankan akuntanbilitas dan transparansi. Lingkup anggaran menjadi 

relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan 

dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi 

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mengawasi kinerja pemerintah 

melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang 

mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal.Hal ini 

menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi 

relevan dan penting. 

 Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran 

sektor publik pemerintah daerah sebenarnya merupakan output pengalokasian 

sumberdaya dan pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan yang 

mendasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumberdaya sebagai 

akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi 

dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori. Tuntutan untuk 
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mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah 

yang mengalami kapasitas fiskal rendah. 

 Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang proses penyusunan anggaran 

melibatkan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), 

dimana kedua pihak tersebut melalui panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai 

pelaksana operasional daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. 

Sedangkan legislatif bertugas mengesahkan rancangan APBD dalam proses 

ratifikasi anggaran. Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak 

yaitu antara eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan 

umum APBD yang menjadi dasar penyusunan APBD. Pihak eksekutif bertugas 

membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian pihak 

legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) yang sebelumnya 

dirapatkan. 

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan 

sumber-sumber pembiayaan berdasarkan asas desentralisasi, perlu diatur 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem 

keuangan. Sistem keuangan ini digunakan untuk membiayai program kerja 

desentralisasi yang dilaksanakan di daerah yang biasa disebut dengan beban 

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Anggaran merupakan rencana 

keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan 

merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan 

secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk periode 

tertentu.  
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Salah satu kegiatan desentralisasi adalah pelaksanaan Pemilukada secara 

langsung yang dilakukan di masing-masing daerah. Berdasarkan data dari The 

Indonesian Power of Democracy and Konrad Adenauer Stiftung tahun 2009, 

Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 

secara langsung sejak tahun 2005 di setiap kabupaten/kota. Kegiatan Pemilukada 

ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah terlepas dari 

pemerintah pusat yang hanya bertugas sebagai fungsi pengawasan.  

Pada masa pemilihan kepala daerah, kepala daerah incumbent cenderung 

melakukan suap politik yaitu melakukan pembelian suara serta mengambil 

berbagai macam belanja dan hibah untuk menutupi pengeluaran kampanye yang 

sangat besar. Akan tetapi, pada saat periode kedua dimana kepala daerah tidak 

dapat dipilih kembali, kepala daerah akan cenderung melakukan korupsi guna 

mencari jaminan pada saat lengser (Habibi dkk, 2017). 

Dugaan potensi penyimpangan APBD akan meningkat ketika para kepala 

daerah yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama lalu maju kembali 

sebagai calon incumbent berada pada masa titik krusial, mengingat mereka harus 

berkompetisi lagi agar tidak terpental tampuk kekuasaannya. Sebagai calon kepala 

daerah pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), incumbent cenderung 

untuk melakukan “politisasi anggaran”. Sebagai calon kepala daerah incumbent 

tentunya memiliki peluang besar dalam manfaatkan pos-pos belanja pada APBD 

untuk kepentinganya. Belanja Hibah (BH) dan Belanja Bantuan Sosial (BBS), 

merupakan salah satu pos belanja yang dapat dipakai bagi calon kepala daerah 

incumbent untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan. 
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Ritonga dan Alam (2010) mengatakan belanja hibah dan belanja bantuan 

sosial merupakan salah satu pos belanja yang dapat dipakai calon kepala daerah 

incumbent untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan. 

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD disebutkan bahwa belanja bantuan 

sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial 

kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota 

masyarakat diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta 

memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan 

kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

Diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian 

bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. 

Selain belanja hibah dan belanja bantuan sosial banyak kalangan juga menengarai 

adanya penyelewengan dana belanja bantuan keuangan menjelang pemilukada. 

Indikasinya, pos belanja belanja bantuan keuangan pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah menggelembung menjelang pemilihan umum baik pemilukada 

maupun pemilihan pusat. 

Dalam penelitian Amalia dan Pratolo (2013) menemukan bahwaalokasi 

belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah 

incumbent pada saat Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum Pemilukada 

yang artinya terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan 

sosial dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent untuk kepentingan 

politisnya. Alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan 
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keuangan daerah incumbent pada saat Pemilukada berbeda dibandingkan alokasi 

belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah 

nonincumbent pada saat Pemilukada. 

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Suranta dan Pangarso (2016) 

yang melakukan penelitian tentang Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Dan 

Belanja Hibah Sebelum Dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 

2015 yang dilakukan di empat daerah, yaitu Kota Jayapura, Kab. Kampar, Prov. 

Banten, dan Kab. Pandeglang. Hasil dari penelitian ini telah memberikan bukti 

bahwa tidak terdapat indikasi incumbent memanfaatkan Belanja Hibah dan 

Belanja Batuan Sosial untuk pencalonannya kembali di Pemilukada 2015. 

Begitu juga dalam penelitian Winoto dan Falikhatun (2015) tentang 

penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Menjelang Pemilukada 2015.Mereka menemukan bahwa bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara proporsi belanja hibah dan bantuan sosial 

sebelum dan menjelang Pemilukada 2015.Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat indikasi adanya penyalahgunaan alokasi discretionary fund (belanja 

hibah dan bantuan sosial) untuk kepentingan politik kepala daerah menjelang 

Pemilukada 2015. 

Selain belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dugaan pemanfaatan 

belanja menjelang Pemilukada juga terjadi pada anggaran kunjungan 

kerja.Walaupun belum ada telaah penelitian sebelumnya yang mengkaji variabel 

ini, namun ada argumentasi yang kuat bahwa incumbent menggunakan belanja 

kunjungan kerja untuk untuk meningkatkan popularitasnya. Keuntungan langsung 
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yang diperoleh kepala daerah yang tengah menjabat adalah dalam bentuk 

popularitas. Kepala daerah kemungkinan adalah orang yang paling dikenal oleh 

pemilih. Sementara keuntungan tidak langsung diperoleh kepala daerah incumbent 

dari aktivitasnya sebagai kepala daerah. Kunjungan ke daerah, penyerahan 

bantuan masyarakat hingga peresmian sebuah proyek pembangunan dapat 

dibungkus sebagai kampanye untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. 

Sehingga kemungkinan APBD dimanfaatkan untuk sosialisasi diri incumbent 

sangat terbuka lebar karena dia masih berkuasa. 

Belanja modal juga sering digunakan incumbent sebagai salah satu alat 

propaganda untuk mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya. Ketika 

belanja infrastruktur dilakukan sesuai dengan kebutuhan, maka masyarakat 

merasa sangat diperhatikan oleh penguasa. Mereka merasa tidak rugi bila 

memberikan suara untuk incumbent. Hasil penelitian Setiawan dan Setyorini 

(2018) menemukan bahwa terdapat perbedaan alokasi belanja modal antara 

periode sebelum dan pada saat pemilukada. Kepala daerah meningkatkan belanja 

modal untuk meningkatkan kinerjanya. Pengujian selanjutnya menunjukkan 

bahwa petahana yang maju di pemilukada menggunakan diskresinya untuk 

mengurangi belanja barang dan jasa. 

Berdasarkan adanya berbagai temuan penyimpangan dalam penelitian 

sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian ulang tentang 

pemanfatan belanja hibah, bantuan sosial dan kunjungan kerja antara sebelum dan 

menjelang dilaksanakan pemilukada di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah. 

Dipilihnya Jawa Tengah karena berdasarkan adanya fenomena tentang 
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penyimpangan belanja ini yang ditujukkan pada beberapa kasus korupsi yang 

telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu kasus yang 

cukup menjadi perhatian publik adalah kasus korupsi yang menjerat mantan 

Bupati Temanggung Totok Ary Prabowoperiode tahun 2003-2006 dengan dugaan 

kasus korupsi dana pemilu, dana bantuan pendidikan untuk putra-putri mantan 

anggota DPRD, dana crisis center, dana belanja tak terduga dan pembangunan 

pasar Ngadirejo. Kasus penyimpangan anggaran APBD juga terjadi pada korupsi 

bantuan sosial keagamaan Kabupaten Magelang, yang menjerat saudara 

Muhammad Jafar Nasir. Jafar Nasir bersama Wakil Ketua (nonaktif) DPRD Jawa 

Tengah, M Riza Kurniawan dan Imam Santoso dinyatakan terbukti terlibat dalam 

pemotongan bantuan sosial untuk 18 masjid dan mushala tahun 2008, dengan 

Total dana yang terpotong mencapai Rp 1,152 miliar (Suara Merdeka, 2013). 

Beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah seperti kasus 

kasus Bupati Kendal Hendy Boedoro yang  terkait kasus dan penyalahgunaan 

keuangan daerah selama periode 2003-2006, Wali Kota Semarang, Soemarmo, 

yang tersandung kasus suap Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

tahun 2011-2012, kasus Bupati Cilacap Periode 2002-2012 Probo Yulastoro, 

karena terjerat perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan 

keuangan daerah Pemkab Cilacap Anggaran 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008. 

Masih banyak lagi kasus-kasus korupsi serupa, dan bahkan menurut Ketua Bidang 

Korupsi Politik dan Anggaran, Komite Penyelidik Pemberantasan Korupsi Kolusi 

dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Ronny Maryanto mengatakan, selama 
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kurun waktu 1999-2017, terdapat 32 kepala daerah atau wakil kepala daerah di 

Jateng yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi (TribunJateng.com, 2017). 

 Berdasarkan uraian di atas peneliti akan mengambil judul :“Analisis 

Alokasi Anggaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja 

Kunjungan Kerja Dan Belanja Modal Sebelum Dan Sesudah Pemilukada Di 

Jawa Tengah”.  

 

1.2.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terjadi terjadi peningkatan Alokasi Belanja Hibah sesudah 

Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah? 

2. Apakah terjadi terjadi peningkatan Alokasi Belanja Bantuan Sosial 

sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah? 

3. Apakah terjadi terjadi peningkatan Alokasi Belanja Kunjungan Kerja 

sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah? 

4. Apakah terjadi terjadi peningkatan Alokasi Belanja Modal sesudah 

Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perbedaan Alokasi Belanja Hibah antara sesudah 

Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah. 
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2. Untuk mengetahui perbedaan Alokasi Belanja Bantuan Sosial sesudah 

Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah. 

3. Untuk mengetahui perbedaan Alokasi Belanja Kunjungan Kerja 

sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa 

Tengah. 

4. Untuk mengetahui perbedaan Alokasi Belanja Modal sesudah 

Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

dan data tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam 

pengembanganpenelitian di bidang akuntansi sektor publik. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Kementerian Dalam Negeri  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif bagi 

Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan regulasi 

untukmengendalikan penggunaan alokasi belanja hibah, belanja 

bantuan sosial, belanja kunjungan kerja dan belanja modal bagi 

pemerintahdaerah dalam penyusunan APBD. 
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b.  Bagi DPRD 

Bagi pihak legislatif daerah (DPRD) maupun stakeholders daerah 

lainnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi 

pembandingdalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan 

keuangan daerah. 

c.  Bagi pemerintah daerah 

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah 

dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang. 

 

  


