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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah otonom yang diresmikan 

pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 

1999 tentang pembentukan kabupaten Kuantan Singingi. Memiliki tujuan utama 

meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, terwujudnya Kabupaten 

Kuantan Singingi yang unggul, sejahterah, agamis dan harmonis. Hal ini 

mengandung konsekuensi logis bahwa keberadaan Kabupaten Kuantan Singingi 

sebagai daerah otonom baru akan memiliki makna dan mendapatkan pengakuan, 

apabila pemerintahnya mampu memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakatnya (Rencana Strategis Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah 

kabupaten Kuantan singingi 2003). 

Otonomi daerah sebagai bentuk pelimpahan sebagian wewenang pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah (pemda), mengakibatkan pemda memiliki 

kebebasan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Salah satunya adalah 

pemda diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan keuangannya, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 

33 Tahun 2004).  

Pengertian mengenai keuangan daerah telah disebutkan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Permendagri No. 3 Tahun 2006) sebagai semua hak dan 
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kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat 

dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah harus 

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, 

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas 

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar 

pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun tahun anggaran. Terhitung 

mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD ini 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah (pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD sesuai 

dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan 

daerah, dimana dokumen ini berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, 

pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

Semakin urgennya APBD proses penyusunan APBD seharusnya menjadi 

lebih baik dan tepat waktu. Saat ini fenomena yang terjadi adalah banyak daerah 

yang mengalami keterlambatan pengesahan APBD. Keterlambatan pengesahan 

APBD tentu menjadi sinyal jelek bagi pergerakan ekonomi daerah setempat. 

Sebab APBD merupakan salah satu stimulus penting bagi pertumbuhan 

perekonomian daerah. Selain itu APBD yang disusun dan diserahkan tepat waktu 

dan akan bermuara pada ketepatan sinergi para pelaku ekonomi. APBD disusun 
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sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan 

pendapatan daerah. 

Dari paparan Wabup, untuk belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp. 

893 Milyar yang digunakan untuk belanja pegawai, hibah, bansos, bantuan 

keuangan pemkab, pemerintah desa dan belanja tak terduga. Sementara belanja 

langsung diproyeksikan sebesar Rp. 577,8 Milyar yang digunakan untuk belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Jika dibandingkan, maka 

alokasi untuk belanja tidak langsung sebesar 60 persen sedangkan untuk belanja 

langsung cuma 40 persen dari total proyeksi belanja daerah 2017 

(http://kuansingterkini.co.id...) 

Fungsi DPRD salah satunya adalah legislasi yaitu pembahasan program 

legislasi daerah (ranperda menjadi APBD) termasuk ranperda APBD, ranperda 

desa dan lain-lain. Jadi setiap ranperda yang dibahas tersebut ada tahapan-tahapan 

yang harus dilalui oleh DPRD dan Pemerintahan Daerah begitu juga dengan 

ranperda APBD.  

Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 juga menjelaskan 

proses penyusunan APBD yaitu: 

a. Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama 

DPRD Arah dan Kebijakan Umum, strategi Prioritas APBD. 

b. Usulan program, kegiatan dan anggaran disusun berdasarkan prinsip-

prinsip anggaran kinerja yang ditetapkan Kepala Daerah sebagai pedoman 

perangkat daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan 

anggaran. 
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c. Pembahasan APBD dilakukan oleh Bupati/Walikota bersamaan dengan 

DPRD dalam menetapkan APBD. 

d. Proses penetapan APBD Kabupaten Kuantan Singingi diatur dalam tata 

tertib DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2014 yaitu: 

i. Pemerintah Daerah menyampaikan secara resmi Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) dan Plafon Pengguna Anggaran Sementara (PPAS) 

tahun 2017 kepada DPRD. Setelah itu pimpinan dan anggota DPRD 

menjadwalkan secara resmi pembahasan KUA dan PPAS tersebut 

(pembahasannya bisa melalui komisi-komisi DPRD), pembahasan itu 

dilaksanakan antara komisi-komisi DPRD bersama Organisasi 

Perangkat Daerah terkait.  

ii. Setelah dilaksanakan pembahasan tersebut, komisi-komisi DPRD 

memberikan rekomendasi hasil dari pembahasan dengan OPD, 

kemudian dilaporkan kepada pimpinan DPRD. 

iii. Pimpinan DPRD setelah rapat internal dengan pimpinan Fraksi barulah 

menyetujui nota kesepakatan pimpinan DPRD (ketua dan dua orang 

wakil) bersama Bupati yang mewakili atau atas nama pemerintahan 

daerah. 

iv. Setelah nota kesepakatan ditanda tangani bersama Pemda memperbaiki 

dan menyesuaikan dengan hasil kesepakatan tersebut kemudian untuk 

dijadikan ranperda tentang APBD tahun anggaran 2017 dan secara 

resmi harus segera disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan 

pembahasan. 
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v. Setelah ranperda masuk ke DPRD pimpinan DPRD dan anggota akan 

menyepakati jadwal untuk melakukan paripurna DPRD dan jadwal 

pembahasan bersama badan anggaran. Adapun paripurna yang akan 

dilaksanakan yaitu: 

a. Paripurna nota pengantar Bupati terhadap ranperda tentang APBD 

tahun anggaran 2017 

b. Paripurna internal DPRD terkait pembahasan ranperda APBD. 

c. Paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 

ranperda tentang APBD tahun anggaran 2017. 

d. Paripuna DPRD tentang jawaban Pemda terhadap pandangan 

umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap ranperda tentang APBD tahun 

anggaran 2017. 

e. Paripurna internal DPRD terkait laporan akhir badan anggaran 

terhadap ranperda APBD tahun anggaran 2017. 

f. Paripurna DPRD tentang pendapat akhir DPRD terhadap Ranperda 

APBD tahun anggaran 2017 (pengesahan APBD tahun anggaran 

2017). 

Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada 

masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. (Deddi Nordiawan dkk, Akuntansi 

Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 43.) Secara garis besar, 

penyusunan APBD terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu:  

a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). 

b. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 
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c. Penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah (RKA SKPD). 

d. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD. 

e. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranper KDH) 

mengenai Penjabaran APBD. 

f. Evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai 

Penjabaran APBD.  

Permendagri No. 3 Tahun 2006 telah memberikan batasan waktu untuk 

setiap tahapan dalam penyusunan APBD. Pada kenyataannya, tidak jarang pemda 

tidak dapat memenuhi batasan waktu tersebut. Keterlambatan dalam menetapkan 

Perda APBD mengakibatkan keterlambatan penyampaian data APBD. Terhadap 

daerah yang terlambat menyampaikan data APBD diberikan sanksi berupa 

penundaan penyaluran dana perimbangan, dan atas keterlambatan tersebut dapat 

menghilangkan kesempatan bagi daerah untuk memperoleh dana insentif daerah. 

Namun demikian, hal ini belum juga membuat pemda tepat waktu dalam 

menetapkan Perda APBD.  

Keterlambatan dalam penyusunan APBD ini telah terjadi dalam kurun 

waktu yang lama, bahkan di masa reformasi banyak pemda yang masih terlambat 

dalam menyusun APBD. APBD yang mengalami keterlambatan dalam 

penyusunan tersebut merupakan APBD yang terlambat ditetapkan atau disahkan 

oleh pemda bersama DPRD sebelum atau saat 31 Desember (Chitra Ariesta dan 

Iwan Taufiq, Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan 
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dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun 

Anggaran 2008-2010), Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional 

Akuntansi XII di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010). 

APBD adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh pemda secara 

tahunan melalui pembahasan dan persetujuan antara pemda dengan DPRD yang 

kemudian disahkan dalam Perda. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa proses 

penyusunan APBD tergantung hubungan antara pemda (Bupati/eksekutif) dengan 

DPRD (legislatif). Hubungan yang baik dan selaras dapat mendorong penyusunan 

APBD yang efektif dan efisien dan sebaliknya. (Subechan dkk, Analisis Faktor-

faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus, Artikel 

dimuat dalam Jurnal Wacana Kinerja Vol. 17 No. 1 ) 

Proses penetapan APBD adalah proses politik dengan tahapan yang cukup 

rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi, dimana terjadi proses tawar-

menawar antara eksekutif dan legislatif (Abdullah S dkk, Perilaku Opurtunistik 

Legislatif dalam Penganggaran Daeah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency 

Theory di Sektor Publik, Makalah dimuat dalam Jurnal Simposium Nasional 

Akuntansi), serta merupakan pencerminan kekuatan relatif dari berbagai pihak 

yang terlibat dalam proses tersebut, yang masing-masing memiliki kepentingan 

berbeda terhadap APBD tersebut.( Rubin, I. S, The Politics of Public Budgeting: 

Getting and Spending, Borrowing and Balancing. Second edition, New Jersey: 

Chatham House Publishers, Inc, 1993). Anggaran yang ditetapkan tersebut 

dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif (Freeman, 
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R. J, dan C. D. Shoulders, Governmental and Nonprofit Accounting - Theory and 

Practice. Seventh edition, New Jersey : Prentice Hall, 2003). 

Dinamika politik yang terjadi mengakibatkan tarik-menarik kepentingan 

antara Kepala Daerah dengan DPRD, yang pada akhirnya memperlambat proses 

penetapan Ranperda APBD menjadi APBD. Jika kata sepakat antara pemda 

dengan DPRD tidak kunjung terjadi, bukan tidak mungkin Perda APBD tidak 

akan ditetapkan. APBD Kabupaten Kuantan Singingi TA 2017 merupakan contoh 

APBD yang tidak kunjung ditetapkan, karena tidak ada kata sepakat antara pemda 

dengan DPRD. 

Tabel 1.1 Pengesahan APBD Kabupaten Kuantan Singingi 

No Tahun Waktu Pengesahan APBD 

1. 2015 23 Desember 2014 

2. 2016 31 Desember 2015 

3. 2017 05 mei 2017 

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 

APBD Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017 mengalami 

keterlambatan dalam pengesahannya. Penyebab keterlambatan pengehasan APBD 

Kabupaten Kuantan Singingi bermula dari pemda terlambat menyampaikan 

rancangan APBD kepada DPRD, dan ketika disampaikan juga masih banyak 

kekurangan-kekurangan menurut anggapan DPRD. Keterlambatan pengehasan 

APBD juga disebabkan oleh tidak adanya persetujuan bersama antara Bupati dan 

DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Akibatnya banyak kegiatan yang tertunda 

pelaksanaannya. 

Keterlambatan dalam pengesahan APBD juga disebabkan oleh partai 

politik. Hal ini terjadi karena pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati 

periode 2016-2021. Partai politik antara Bupati terpilih dengan Pimpinan DPRD 
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Kabupaten Kuantan Singingi sangat bertentangan. Hal ini menyebabkan 

hubungan antara Pemda dengan Pimpinan DPRD tidak harmonis. Akibat dari 

permasalahan ini berimbas kepada pengesahan APBD karena sulitnya 

mendapatkan kesepakatan bersama antara Pemda (Bupati/eksekutif) dengan 

DPRD (Legislatif). 

Bupati Kuantan Singingi menyatakan beberapa hal yang menyebabkan 

terlambatnya APBD 2017. Seperti adanya perubahan struktur organisasi 

perangkat daerah. Hal itu disampaikan oleh bupati kuantan singing saat paripurna 

DPRD Kabupaten Kuantan Singingi nota pengantar RAPBD Kuantan singing. 

Disamping itu lanjut Bupati kuantan singingi juga disebabkan oleh keterlambatan 

pengesahan RPJMD tahun 2016-2021 yang disahkan pada jauari 2017. 

(http://goriau.com) 

APBD seharusnya menjadi prioritas perhatian pemda. APBD yang terlambat 

ditetapkan akan mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan 

yang tercantum dalam APBD. Akibat selanjutnya adalah program yang telah 

direncanakan akan dilaksanakan secara tergesa-gesa dan terkesan seadanya, 

karena waktu pelaksanaan menjadi lebih singkat. Hal ini tentu akan 

mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program tersebut.  

APBD sebagai anggaran sektor publik selayaknya menjadi perhatian 

pemerintah daerah. Keterlambatan dalam hal penetapan APBD apabila terus 

terjadi dan pemerintah daerah dan DPRD tidak berupaya mengatasinya akan 

mempengaruhi keterlamabatan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum 
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dalam APBD. Program yang terlamabat dilaksanakan dapat berpengaruh pada 

pelayanan publik terhadap masyarakat. 

APBD yang terlambat disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD dapat 

pula memberi peluang munculnya korupsi, sebagaimana dinyatakan (kpk 2008). 

Peluang korupsi tersebut dapat bermuncul dikarenakan adanya usaha untuk 

mengalihkan dana yang tersisa dari pelaksanaa program APBD kedalam rekening 

pribadi, sehingga terjadilah korupsi. Pada akhirnya dampak yang muncul dari 

keterlambatan penyusunan APBD tersebut merugikan masyarakat.  

Kendala yang dialami akibat terlambatanya penetapan APBD seharusnya 

tidak terjadi karena SKPD dengan pengalaman yang dimilikinya setiap tahun 

selalu menyusun program sehingga seharusnya tidak ada masalah dalam 

perencanaan dan pembahasan. Selain itu proses perencanaan pembangunan mulai 

dari musyawarah tingkat desa/kelurahan hingga provinsi sudah menetapkan 

prioritas pembangunan. Artinya rutinitas siklus APBD ini seharusnya bukan 

menjadi alasan terlambatnya penetapan karena sudah berulang kali dilaksanakan.  

Untuk mengantisipasi supaya program yang telah direncanakan dapat segera 

terlaksana secara lebih efektif dan efisien, maka pada TA 2017 Bupati Kuantan 

Singingi menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang APBD. 

Penetapan APBD melalui Perkada telah diatur dalam Pasal 313 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 

Tahun2014). Namun demikian, tentunya akan timbul beberapa permasalahan 

dalam pelaksanaan APBD yang ditetapkan melalui Perkada. 
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Meskipun mengalami keterlambatan, akhirnya Rancangan Peraturan daerah 

(Ranperda) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 

Kabupaten Kuantan Singingi disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Pada 

tanggal 5 mei 2017 melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat 

akhir DPRD ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kuansing, Andi Putra dan 

didampingi wakil ketua I Sardiono, wakil ketua II Alhamra dan juga dihadiri 

langsung oleh Bupati Kuantan Singingi, Mursini serta undangan lainnya. Pada 

rapat tersebut seluruh anggota DPRD Kuansing yang hadir langsung menyetujui 

RAPBD Kuansing 2017 menjadi APBD Kuansing 2017 

(http://kuansingterkini.com) 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul  “Analisis Prosedur Penetapan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Kuantan Singingi Tahun 2017”. 

 

1.2  Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi masalah hanya 

pada prosedur penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2017. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

permasalahan ini dapat di ambil sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana prosedur penetapan APBD di Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2017? 
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1.3.2 Apa saja  penyebab keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD 

di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017? 

1.3.3 Apa saja dampak dari keterlambatan penyusunan APBD di 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Mengetahui prosedur penetapan APBD di Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2017. 

1.4.2 Dapat mengetahui  kendala-kendala penyebab keterlambatan 

penyusunan dan penetapan APBD di Kabupaten Kuantan Singingi 

Tahun 2017. 

1.4.3 Dapat mengetahui dampak dari keterlambatan penyusunan APBD di 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Secara akademis penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan 

program S1 pada jurusan Administrasi Negara Fakultas ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

1.5.2 Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis tentang Prosedur 

Penetapan APBD di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017. 

1.5.3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan 

serta sebagai sarana untuk mengamplikasikan ilmu yang diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

UIN Suska Riau. 



 

 

13 

1.5.4 Sebagai sumbangan pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan 

untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang baik untuk Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

1.5.5 Diharapkan penelitian ini menjadi pendorong bagi peneliti yang lain 

yang ingin melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam.  

 

1.6  Sistematika Penulisan 

 Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana 

terdiri ata enam bab dan sub bab lain, meliputi: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar  belakang 

masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan  penelitian. 

BAB II  TELAAH PUSTAKA 

Dalam telaah pustaka ini berisikan tentang landasan teori yang 

menyangkut refensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan 

yang akan dibahas oleh peneliti. 

BAB III  METODELOGI PENELITIAN 

Dalam metodelogi penelitian ini berisikan tentang, lokasi penelitian, 

jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisa  data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini peneliti menggambarkan secara umum tentang tempat 

penelitian dimana peneliti melakukan penelitian. 
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BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam BAB V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang hasil 

penelitian yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga 

dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi dua sub-sub yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran uang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


