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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  Masalah 

Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang 

tertentu untuk melaksanakan kekuasaan sedangkan pemerintahan adalah segala 

urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan 

rakyat dan kepentingan negara. 

 Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan 

menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan 

secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya, 

konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara 

ke orientasi pasar (market or public interest), dari pemerintahan yang kuat, besar 

dan otoritarian ke orientasi small and less government, egalitarian dan demokratis, 

serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik. 

 Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi 

penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era 

globalisasi. Pemerintah sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat 

atau lambat mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan 

mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang 

sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung 

menghambat aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang 

melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya 
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ditempatkan sebagai penerima manfaat (beneficiaries), mulai menyadari 

kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga berfungsi sebagai pelaku. 

Keuangan adalah kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. Karena semua kegiatan dalam pemerintahan dan pembangunan 

akan bermuara dari ketersediaan keuangan, dana atau anggaran. Melalui APBD 

keuangan Daerah dianggarkan, untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam 

pengelolaan dan distribusi keuangan daerah. Sehingga APBD memiliki peranan 

penting dalam mengejawantahkan kepentingan daerah yang bersangkutan. 

Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah dan belanja daerah. 

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan 

daerah berasal dari penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah 

ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang 

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) , dana perimbangan, dan lain-lain PAD 

yang sah. Sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui 

sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari semua pengeluaran dari rekening kas 

umum daerah , yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan 

kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam 

rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau 

kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan 

dengan ketentuan perundang-undangan (Rangga dan Novelsyah, 2012 : 35). 
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Peraturan Pemerintah No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

telah mengatur dengan jelas apa yang dimaksud dengan belanja hibah. Belanja 

daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu 

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah 

(pasal 20 ayat 3). Belanja hibah termasuk dalam komponen Belanja Tidak 

Langsung di dalam struktur APBD (pasal 27 ayat 7) dan semua penerimaan dan 

pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan 

dalam APBD (pasal 17 ayat 1). 

Berdasarkan bunyi ketiga pasal yang tercantum dalam PP No.58/2005 tersebut di 

atas, dapat diambil beberapa simpulan, yakni: 

a. Hibah harus dicantumkan pada komponen belanja tidak langsung dalam 

APBD. 

b. Pengeluaran yang dilakukan untuk hibah berasal dari Rekening Kas 

Umum Daerah. 

c. Hibah akan mengurangi ekuitas dana lancar. 

d. Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. 

Dalam menjalankan pendapatan daerah dan belanja daerah Bawaslu 

Provinsi Riau mengajukan dana hibah ke pemerintah daerah Kota Dumai untuk 

menyalurkan bantuan berupa uang dan atau barang/jasa sukarela untuk 

mengadakan kegiatan tahapan pemilihan umum di Kota Dumai tahun 2015. Maka 

dari itu penulis akan mengambil data dana hibah Kota Dumai dari Bawaslu 

Provinsi riau untuk 1 tahapan tahun 2015-2016.  
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “hibah” berarti pemberian (dengan 

sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.Kata“hibah” 

memiliki 2 (dua) makna,yaitu hibah antarpersonal sebagaimana dimaksud dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hibah terkait dengan 

keuangan daerah. 

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah juga menyatakan bahwa “Hibah dari Pemerintah Daerah dapat 

dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan 

belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Belanja bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik 

dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Keuangan adalah kunci 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena semua kegiatan 

dalam pemerintahan dan pembangunan akan bermuara dari ketersediaan 

keuangan, dana atau anggaran. Melalui APBD keuangan Daerah dianggarkan, 

untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam pengelolaan dan distribusi keuangan 

daerah. Sehingga APBD memiliki peranan penting dalam 

mempertanggungjawabkan kepentingan daerah yang bersangkutan. 

Penyusunan anggaran adalah suatu rencana kerja jangka pendek disusun 

berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam suatu 

penyusunan program. Sedangkan hibah merupakan pemberian uang/barang atau 
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jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, 

perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, 

serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 

Anggaran adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam 

satuan fisik atau keuangan atau keduanya (Siregar, 2013:113). 

Anggaran (Budget) merupakan rencana kerja organisasi dimasa mendatang 

yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Rencana kerja 

tersebut merupakan suatu sasaran resmi perusahaan yang harus diupayakan untuk 

dicapai oleh seluruh anggota organisasi(Rudianto, 2009 :2). 

Setelah mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan program dana hibah tersebut, hal selanjutnya adalah bagaimana 

mengalokasikan anggaran yang tersedia. Mengalokasikan anggaran berarti 

melakukan pembagian dana secara sistematis berdasarkan keseluruhan anggaran 

yang dimiliki instansi untuk melangsungkan program dana hibah tersebut. Setelah 

semua tahapan diketahui, maka penyusunan anggaran pun dapat dimulai. Dengan 

acuan landasan hukum yang berlaku dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan  dalam mencapai tujuan program dana hibah yang akan dijalankan. 

(Hasil wawancara pada tanggal 8 mei 2017)  

Pada tahun 2015 pemerintah Kota Dumai memberikan Rp. 250.000.000. 

setelah Bawaslu mengadakan audiensi dan berkoordinasi dengan pemerintah 

setempat, maka pemerintah Kota Dumai menambahkan dana hibah tersebeut 
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sebesar Rp. 2.350.000.000. Jadi, total keseluruhan dana hibah sebesar                

Rp. 2.600.000.000 yang akan digunakan untuk 10 kegiatan. Pihak Bawaslu 

Provinsi Riau mengadakan audiensi atau tatap muka langsung dengan pihak 

Panwaslu Kota Dumai untuk membicarakan dana tersebut.    

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau yang biasa disingkat 

dengan Bawaslu Provinsi Riau merupakan lembaga Penyelenggara  Pemilu 

ditingkat Provinsi yang bertugas melaksanakan pengawasan Pemilu di Wilayah 

Provinsi Riau. 

Dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilu, Bawaslu Provinsi dipimpin oleh tiga orang Anggota Bawaslu Provinsi 

dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap 

pelaksanaan Pemilu di Wilayah Provinsi. Terlebih, netral dan tidak menjadi 

anggota partai politik tertentu. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian 

ilmiah dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “ANALISIS ANGGARAN 

DANA HIBAH PANWAS KOTA DUMAI YANG TERDAFTAR DI 

BAWASLU PROVINSI RIAU” 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini “Apakah Anggaran Dana Hibah Panwas 

Kota Dumai yang Terdaftar di Bawaslu Provinsi Riau telah efisien dan efektif?” 
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1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui Penyusunan Anggaran Dana Hibah Panwas Kota 

Dumai tahun 2015 yang Terdaftar di Bawaslu Provinsi Riau telah berjalan 

dan terealisasi secara efektif dan efisien. 

 1.3.2 Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat dari penelitian ini: 

  a. Bagi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Sebagai bahan masukan dan koreksi dari penyusunan anggaran dana 

hibah panwas kota dumai serta memperbaiki kinerja dimasa yang akan 

datang. 

 b. Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu upaya mendapatkan pengalaman dan pengetahuan 

yang berharga dalam penulisan tugas akhir ini. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya dibidang ilmu akuntansi 

terutama tentang anggaran pemerintah daerah. 

1.4  Metode Penelitian 

  1.4.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi Riau yang beralamat Jl. Sultan Syarif Kasim 

No. 119  
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1.4.2  Metode Pengumpulan Data  

Penulis melakukan penelitian pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi Riau Pekanbaru Pengumpulan Data yang dilakukan penulis untuk 

penulisan laporan ini menggunakan metode sebagai berikut. 

a. Dokumen 

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

b. Wawancara 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara 

langsung pada karyawan bagian dana hibah Kantor Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi Riau terkait mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 

c. Studi Pustaka 

   Studi ini merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengadakan pengumpulan data dari perpustakaan. Pembahasan yang 

diambil dari literatur-literatur bantuan studi dan sumber lain yang 

berhubungan dengan judul penelitian. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan ini dibagi menjadi empat bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 
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Bab I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,    

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

pengumpulan data serta sistematika penulisan. 

Bab II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran umum perusahaan 

yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan beserta struktur 

organisasi, langkah strategi dan jenis kegiatan usaha yang 

dijalankan. 

Bab III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian yang 

meliputi pengertian anggaran, pengertian dana hibah dan 

pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan. 

Bab IV : PENUTUP  

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran 

dari hasil penelitian ini 

 


