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Pembelajaran ini memberikan kompetensi komprehensif dalam memahami konsepsi dan 
implementasi Pemerintahan Daerah dan masalahnya dalam penyelenggaraan pemerintahan 
di daerah dan hubungan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Kebutuhan :

  Waktu: 90 menit

  Tempat:
  Tempat pelatihan yang layak dan cukup untuk mengakomodasi sekitar 20  
  peserta.

  Peralatan: 
  Peralatan Infokus, Komputer, Sound system

  Sumber referensi: Modul Manual Penguatan Kapasitas DPRD
  Modul 2: Pemerintahan Daerah dan Masalahnya

  Handout:
  Presentasi Power point

  Metode Presentasi yang Disarankan:
  Presentasi Powerpoint

  Tanggung jawab Pengajar/Narasumber harus bertanggung jawab penuh atas:
  ❖ Kelengkapan materi presentasi
  ❖ Ketersediaan handout dan materi referensi 
  ❖ Kejelasan penyampaian pokok permasalahan

  Peran Fasilitator
  Fasilitator harus:
  ❖ Memperkenalkan pengajar/narasumber
  ❖ Mengecek persiapan tempat dan ketersediaan peralatan
  ❖ Mendampingi pengajar/narasumber selama sesi tanya jawab
  ❖ Mengelola pengaturan tempat bagi peserta

Manual Teknis Pembelajaran Modul: 

PEMERINTAHAN DAE!H DAN MASALAHNYA
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Isu-Isu Pemerintahan Daerah dan Masalahnya

❖ Kurang dipahaminya kedudukan pemerintahan daerah dalam hal hubungan  antara 
provinsi dan kabupaten/kota dan aspek-aspek urusan pada masing-masing jenjang 
pemerintahan daerah.

❖ Kecenderungan yang umum menunjukkan bahwa kemitraan, kesetaraan arah DPRD 
dan KDH belum terkonstruksi dalam pemahaman anggota DPRD akibatnya sering 
terjadi ketegangan antara KDH dan DPRD.

❖ Pengorganisasian pemerintahan daerah belum dipahami secara benar dalam hal 
kedudukan DPRD sebagai unsur pemerintah daerah.

❖ Pembahasan peraturan daerah sebagai produk hukum daerah belum optimal 
melibatkan DPRD. Kurangnya pemahaman tentang berbagai isu yang dirumuskan 
dan keterampilan dalam proses perumusan kepentingan warga menjadi kebijakan 
publik penyebab tidak efektifnya peran legislasi.

❖ Penyelenggaraan fungsi-fungsi legislasi, dan pengawasan belum terpadu dengan 
baik, sebagian karena kurang dipahaminya dan kurangnya keterampilan dalam 
mengelaborasinya fungsi-fungsi ke dalam kegiatan.



1.1 Deskripsi Singkat

Modul Pemerintahan Daerah dan Masalahnya ini akan dikemukakan dalam lima bab. Bab pertama 
merupakan abstraksi singkat mengenai isi keseluruhan modul ini, kemudian dilanjutkan dengan 
gambaran tentang manfaat pembelajaran, dan tujuan instruksional baik secara umum maupun 
khusus.
Bab kedua membahas kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan. Dimulai dengan kebijakan 
desentralisasi masa lampau dan kebijakan desentralisasi saat ini, arah pengembangan desentralisasi di 
masa mendatang.
Bab ketiga dibahas pembentukan daerah otonom dan pembagian urusan. Diuraikan dasar pemikiran, 
permasalahan dan implikasi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bab keempat 
membahas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mencakup perangkat daerah.
Bab kelima membahas peraturan daerah sebagai produk hokum daerah, mencakup dasar pemikiran, 
permasalahan dan implikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bab keenam membahas perencanaan daerah, Bab ketujuh membahas keuangan dan aset daerah, Bab 
kedelapan membahas pelayanan publik yang menyebabkan realitas pelayanan publik daerah dan 
berbagai permasalahannya. Bab ketujuh dibahas kerjasama antar daerah mencakup urgensi dan masalah 
disekitar kerjasama antar daerah.
Sebagai penutup pada Bab Sembilan diuraikan maksud akhir dari penyusunan modul ini.

1.2 Manfaat Instruksional

Manfaat yang diharapkan dengan mempelajari materi Pemerintahan Daerah dan Masalahnya ini 
adalah agar peserta pelatihan memiliki pengetahuan komprehensif tentang konsepsi, praktek, dan 
masalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada akhirnya diharapkan peserta mampu memiliki 
pemahaman yang komprehensif dan kemampuan dalam memahmi masalah dan peluang dalam 
mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif.

B A B  1
PENDAHULUAN
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Kebijakan pemerintah untuk melakukan desentralisasi pemerintahan di Indonesia sudah lama 
dilakukan dan mengalami pasang surut sejak UU N0.1 Tahun 1945 dikeluarkan oleh pemerintah. 
Para pendiri bangsa sejak awal telah memutuskan perlunya desentralisasi dilakukan untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat. Pasca reformasi, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan, antara lain dengan 
menerbitkan UU N0.22/1999 yang kemudian diganti dengan UU N0.32/2004 untuk mencari format 
kebijakan desentralisasi yang mampu mempercepat kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, dan sekaligus memperkuat integrasi nasional. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk 
mengantisipasi dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang berpengaruh terhadap sistim pemerintahan 
daerah, namun Undang-Undang N0.  32 Tahun 2004 sebagai payung kebijakan desentralisasi masih 
mengandung banyak kekurangan dan kelemahan yang jika tidak segera diperbaiki dapat mengganggu 
keberhasilan desentralisasi itu sendiri.
Fakta bahwa desentralisasi di banyak negara belum mampu menghasilkan bukti yang solid dan kokoh 
untuk mendorong kemajuan daerah, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan warga menyadarkan 
banyak pihak tentang pentingnya model desentralisasi dan otonomi daerah disesuaikan dengan kondisi 
sosial, budaya, politik, dan ekonomi masing-masing negara. Walaupun desentralisasi menjadi strategi 
pembangunan yang umum dilakukan di banyak negara maju dan berkembang pasca tahun 1980an, 
namun cerita keberhasilan desentralisasi sering bersifat unik dan kontekstual (Andrews and Vries, 
2007). Keberhasilan desentralisasi dalam memperbaiki kehidupan warganya tidak berlaku umum dan 
tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted.
Beberapa penelitian telah mengingatkan mengenai risiko penggunaan desentralisasi sebagai panacea 
dalam memecahkan masalah pembangunan dan pelayanan publik di negara sedang berkembang, yang 
cenderung menyederhanakan masalah (Andersson, Gibson and Lehoucq 2004). Segelintir peneliti 
mulai mempertanyakan asumsi yang mengklaim bahwa desentralisasi dapat memperbaiki pemberian 
pelayanan di tingkat lokal (Agrawal and Gibson 1999; Larson 2002; Andersson dkk, 2004; Deininger and 
Mpuga 2005). Sementara peneliti yang lain seperti Andrews dan Vries (2007) yang membuktikan bahwa 
pengalaman Brazil, Rusia, Jepang, dan Swedia dalam melaksanakan desentralisasi ternyata menghasilkan 
pengalaman yang berbeda terkait dengan dampaknya terhadap partisipasi publik. Memang tidak semua 
negara mengalami kemajuan setelah melaksanakan desentralisasi. Di beberapa negara desentralisasi 
justru telah membuka kesempatan untuk “rent-seeking” dan korupsi (Treisman 2000; Oyono 2004, 
Tambulasi dan Kayuni, 2007).  Keberhasilan desentralisasi memperbaiki kesejahteraan rakyat di daerah 
sangat tergantung pada kesesuaian bentuk, cakupan dan besaran kewenangan yang  dialihkan ke daerah, 
dan cara pelaksanaan desentralisasi dengan kapasitas pemerintah daerah, dukungan kementrian dan 
lembaga sektoral, dan kekuatan masyarakat sipil di daerah.
Namun, dampak yang berbeda-beda yang dialami banyak negara lain dalam melaksanakan desentralisasi 
tidak perlu membuat Indonesia menjadi raguragu dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi 
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daerah. Desentralisasi sudah menjadi pilihan anak-anak bangsa, bukan hanya sekarang ini, tetapi bahkan 
sejak para pendiri bangsa dimasa lalu. Kondisi demografis, sosial budaya, dan geografis yang memiliki 
variabilitas yang tinggi antar daerah, menjadikan desentralisasi sebagai keniscayaan. Pilihan para pendiri 
bangsa dimasa lalu terhadap desentralisasi dan otonomi daerah menunjukan kearifan mereka terhadap 
tingginya pluralitas bangsa. Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbentang pada begitu 
banyak pulau yang terpisah satu dengan lainnya, dengan etnisitas, budaya, dan tingkat sosial ekonomi 
yang berbeda-beda membutuhkan pemerintah daerah yang otonom dan memiliki kapasitas merespon 
dinamika lokal yang kompleks. Pemerintahan daerah yang seperti ini hanya dapat dikembangkan ketika 
desentralisasi dilakukan. 
Keyakinan bahwa desentralisasi menjadi pilihan yang tepat dapat dijustifikasi dengan melihat pengalaman 
banyak negara lain yang berhasil menggunakan desentralisasi untuk mendorong pembangunan daerah,  
demokratisasi, dan kesejahteraan ekonomi (Boone 2003, Kohl 2003, Lam 1996, Oates 1972; Manin, 
Przeworski and Stokes 1999). Bahkan, dalam New Public Management (NPM), yang sekarang ini 
menjadi gerakan pembaharuan administrasi publik di negara maju dan berkembang, desentralisasi telah 
menjadi satu nilai penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, responsif, 
dan akuntabel (Osborne & Gaebler, 1993; Pollit, Birchall dan Putman, 1998). Bahwa sebagian negara 
lainnya gagal menjadikan desentralisasi sebagai strategi untuk membangun pemerintahan yang efisien 
dan efektif hanyalah menunjukan bahwa desentralisasi tidak bisa diperlakukan secara taken for granted, 
karena keberhasilannya bersifat kontekstual. Desentralisasi tidak terjadi dalam ruang yang vakum, tetapi 
dalam sebuah konteks historik, budaya, politik, dan kelembagaan tertentu. Sistim desentralisasi yang 
dikembangkan mesti harus kontekstual dengan memperhatikan berbagai variabel dan kondisi sehingga 
model desentralisasi yang dikembangkan di Indonesia benar-benar sesuai dengan sistim pemerintahan, 
politik, budaya, sejarah, dan cita-cita membangun negara bangsa. 
Bahwa pelaksanaan desentralisasi mesti harus memperhatikan konteks masing-masing negara sudah 
lama diingatkan oleh para pemikir desentralisasi sejak lama (Rondinelli, 1980, Cheema and Rondinelli, 
1982). Ada banyak kondisi yang diperlukan agar desentralisasi dapat menghasilkan manfaat seperti yang 
diharapkan, seperti kapasitas lokal, komitmen politik dari pimpinan nasional, konsistensi kebijakan, 
tersedianya saluran bagi partisipasi politik masyarakat, kualitas kepemimpinan lokal, kesiapan aparatur 
pusat dan daerah untuk mengubah mindset, tersedianya lembaga lokal yang berjiwa demokratis, dan 
terbatasnya otoritas fiskal di daerah. (Rondinelli 1980, Dillinger 1995; Seabright 1996, Manor 1999; 
Bardhan and Mookherjee 2000). Sebagian dari variabel diatas dapat menjelaskan mengapa pengalaman 
banyak daerah di Indonesia melaksanakan desentralisasi juga berbeda-beda, dimana sebagian provinsi 
dan kabupaten/ kota berhasil mempercepat pembangunan daerahnya, sementara sebagian lainnya gagal 
memanfaatkan otonomi untuk perbaikan kinerja (Dwiyanto, 2003a and Dwiyanto, 2003b). Walaupun 
secara umum desentralisasi dan otonomi daerah mampu mendorong munculnya berbagai inovasi, tetapi 
desentralisasi juga melahirkan banyak masalah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
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Pelaksanaan desentralisasi yang tidak kontekstual, karena dilaksanakan untuk memenuhi tekanan 
eksternal lembaga donor yang seringkali mengkaitkan dengan program-programnya, dapat menjawab 
pertanyaan yang dikemukakan oleh Turner dan Hulme (1997) yang risau tentang kegagalan desentralisasi 
memenuhi janjinya. Apa yang salah dengan desentralisasi: teori atau prakteknya?  Atau gugatan Je!rey 
(2008) tentang koherensi dan stabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan secara desentralistis, ketika 
tingkat pemerintahan  yang berbeda dikuasai partai politik yang berbeda-beda. Pertanyaan-pertanyaan 
itu mengingatkan kita semua untuk berani secara terbuka dan kritis melihat persoalan yang terjadi 
dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.
Berbagai keluhan tentang ketidakmampuan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memenuhi 
harapan dari banyak pemangku kepentingan dapat muncul dari keduanya, ketidaktepatan model 
desentralisasi yang diterapkan dan karena kesalahan implementasinya, atau bahkan karena interaksi dari 
keduanya. Subtansi yang kabur dalam peraturan perundangan dapat menjadi sumber masalah dalam 
pelaksanaan desentralisasi. Hal yang sama juga dapat mendorong terjadi penafsiran yang berbeda di 
kalangan pemangku kepentingan sehinga pelaksanaan desentralisasi tidak sesuai dengan semangat dari 
peraturan perundangan yang berlaku. Bahkan, subtansi yang salah dalam pengaturan dapat memicu 
implementasi yang salah pula. Banyak penelitian membuktikan bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan 
kebijakan desentralisasi menimbulkan masalah dalam implementasi (Dwiyanto, 2003a). Akibatnya, 
pelaksanaan desentralisasi tidak dapat memberi manfaat sebagaimana diharapkan oleh para pemangku 
kepentingan dan masyarakat luas.
Apa yang terjadi selama ini menunjukan pentingnya membuat kebijakan desentralisasi yang jelas dan 
tepat karena kegagalan untuk membuat kebijakan yang tepat dan jelas dapat memicu bukan hanya 
kegagalan implementasi tetapi juga kegagalan untuk mencapai tujuan dari kebijakan desentralisasi itu 
sendiri. Untuk itu dalam rangka memperbaiki pelaksanaan desentralisasi di Indonesia upaya yang serius 
dan menyeluruh perlu dilakukan. 
Pengembangan desentralisasi di Indonesia perlu memperhatikan kondisikondisi yang diperlukan bagi 
keberhasilan desentralisasi itu sendiri dan berbagai konteks kekinian yang terjadi di Indonesia. Pertama, 
desentralisasi yang dikembangkan adalah desentralisasi dalam negara kesatuan. Pilihan negara kesatuan 
telah jelas termuat dalam konstitusi dan masih menjadi konsensus politik.  Walaupun konsep negara 
kesatuan mengalami dinamika dan penyesuaian sesuai dengan tantangan yang dihadapi, desentralisasi 
dalam negara kesatuan memiliki ciri yang berbeda dengan desentralisasi dalam negara yang menganut 
sistim federal. Dalam negara kesatuan umumnya desentralisasi hanya terjadi dalam kewenangan 
eksekutif, bukan dalam kewenangan legislatif dan judisial. Pemerintahan daerah tidak memiliki 
kompetensi legislatif dan yudisial.
Didalam negara kesatuan tidak ada shared soverignity. Kedaluatan hanya ada ditangan negara, bukan 
ada di daerah. Implikasinya, di negara kesatuan hanya ada satu lembaga legislatif, yang berkedudukan 
di pusat. Lembaga perwakilan rakyat di daerah (DPRD) hanya memiliki regulatory power untuk 
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membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan produk lembaga legislatif (DPR) dan 
peraturan perundangan yang yang lebih tinggi. Penyelenggara negara dan atau Presiden sebagai 
kepala pemerintahan dapat melakukan review terhadap peraturan daerah dan membatalkannya jika 
bertentangan dengan UU dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
Dengan memilih menjadi negara kesatuan yang desentralistik, Indonesia memiliki konstruksi hubungan 
pusat dan daerah yang berbeda dengan konstruksi yang ada didalam sistim federal. Dalam negara 
kesatuan, daerah (bisa provinsi atau kabupaten/ kota) umumnya dibentuk oleh negara (pusat) melalui 
peraturan perundangan tertentu. Karena itu daerah memperoleh kewenangan dari negara, bukan 
sebaliknya. Negara melalui UU dapat membentuk dan membubarkan daerah, melimpahkan atau menarik 
kembali kewenangan dan fungsi yang dilimpahkan ke daerah. Kewenangan yang diberikan kepada 
pemerintahan daerah adalah kewenangan eksekutif yang dimiliki oleh Presiden, bukan kewenangan 
penyelenggara negara lainnya. UUD 1945 memberi kekuasaan pemerintahan tertinggi pada presiden. 
Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, Presiden harus mempertanggungjawabkan 
penyelenggaraan pemerintahan nasional, termasuk yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. 
Karena itu, Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/ kota. 
Kedua, sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi (UUD 1945 ps 18 dan 18A), Indonesia menganut 
sistim pemerintahan dengan susunan ganda (multitiers government). Pilihan untuk memiliki multi-tiers 
government dapat dijustifikasi dari adanya comparative advantages dari keberadaan pemerintah provinsi 
dan kabupaten/ kota mengingat tidak semua urusan yang didesentralisasikan dapat dikelola secara 
efisien dan efektif oleh kabupaten/ kota.  Sebagian dari urusan yang didesentralisasikan dalam bidang 
pendidikan,  kesehatan, pengelolaan lingkungan, kehutanan, sarana dan prasarana, dan pengembangan 
wilayah, serta urusan pemerintahan yang berbasis ekologis akan lebih efisien dan efektif jika dikelola 
oleh pemerintah provinsi. Walaupun desentralisasi pemerintahan di negara-negara kesatuan umumnya 
lebih banyak diserahkan kepada pemerintahan kabupaten/ kota, utamanya untuk penyelenggaraan 
pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.
Kalau desentralisasi pemerintahan tetap diberikan sebagian besar kepada kabupaten/ kota maka 
penerapan prinsip subsidiaritas harus menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pembagian 
urusan pemerintahan. Ketika subsidiaritas berbenturan dengan kriteria lainnya, misalnya: efisiensi, 
maka prinsip subsidiaritas menjadi superior. Pertimbangannya adalah yang paling dekat dengan warga 
adalah yang paling tahu tentang kebutuhan warganya, mudah dikontrol oleh warga, dan memudahkan 
warga untuk terlibat dalam penyelenggaraannya. Kriteria dan prinsip dalam pembagian urusan perlu 
dirumuskan dengan jelas dan dimasukan dlam konstitusi sehingga tidak mudah untuk dirubah untuk 
kepentingan sempit dan jangka pendek. Cara ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya 
democratic governance pada tingkat lokal.
Di negara kesatuan yang memiliki susunan ganda, walaupun tidak ada hubungan hirarkhis 
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antara provinsi dengan kabupaten/ kota, secara fungsional hubungan hirarki antar keduanya sulit 
dihindari. Dalam manajemen pemerintahan sehari-hari, hubungan interdepensi dan interrelasi antar 
pemerintahan kabupaten/kota adalah keniscayaan. Secara fungsional keberadaan provinsi diperlukan 
untuk memfasilitasi managemen pemerintahan antar kabupaten/ kota agar terjadi koherensi, sinerji, 
dan terintegrasi dengan baik. Apalagi ketika provinsi juga diperlakukan sebagai wilayah administratif, 
dimana kepala daerahnya diberi tugas sebagai wakil pusat di daerah, maka hubungan hirarkhis fungsional 
antara provinsi dan kabupaten/ kota tidak dapat dihindari. Hubungan antar keduanya perlu ditata 
dengan baik sehingga keberadaan keduanya mampu menciptakan sinergi dan komplementaritas yang 
menguntungkan warganya.
Sinergi dan komplementaritas antara pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota hanya dapat dilakukan 
kalau pembagian urusan antar keduanya jelas dan terumuskan dengan baik. Untuk itu, UU ini perlu 
mengarahkan peran pemerintahan kabupaten/ kota sebagai penyelenggara urusan pemenuhan kebutuhan 
dasar dengan memperhatikan keuntungan komparatifnya dibandingkan dengan pemerintahan provinsi. 
Sedangkan, provinsi sebagai daerah otonom diarahkan sebagai penyelenggara pelayanan yang memiliki 
eksternalitas lintas kabupaten/ kota dan pembangunan wilayah. Pembagian urusan yang jelas, dalam 
negara kesatuan yang memiliki multi-tiers government, menjadi sangat penting perannya dalam 
membangun negara kesatuan yang solid dan kokoh. Penguatan peran provinsi perlu diimbangi juga 
dengan penguatan peran gubernur sebagai wakil pusat. 
Penguatan peran gubernur sebagai wakil pusat di daerah juga memiliki rasionalitas lainnya. Untuk 
memperkuat NKRI, presiden membutuhkan instrument yang dapat menjalankan peran sebagai 
intermediaries, enabling, and synergizing institution untuk penguatan kapasitas dan optimalitas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penambahan peran gubernur sebagai wakil pusat dapat menjadi 
pilihan yang mudah, murah, dan efektif untuk membangun konsistensi dan sinergi penyelenggaraan 
pemerintahan pusat dan daerah. Penerapan peran ganda gubernur juga dinilai lebih sesuai dengan 
semangat desentralisasi daripada menjadikan gubernur sepenuhnya sebagai wakil pusat di daerah. 
Pemikiran untuk menjadikan gubernur sepenuhnya sebagai wakil pusat dan menjadikan provinsi sebagai 
wilayah administratif dapat menjadikan NKRI semakin sentralistis dan mempersempit ruang untuk 
partisipasi publik yang menjadi salah satu nilai yang ingin diwujudkan oleh kebijakan desentralisasi.
Ketiga, walaupun tidak diatur dalam konstitusi realitas yang ada menunjukan bahwa Indonesia 
menganut desentralisasi teritorial dan fungsional. Selama ini desentralisasi teritorial sangat dominan 
sehingga cederung memonopoli konsep desentralisasi di Indonesia. Pengembangan kawasan khusus 
dapat menjadi contoh terjadinya desentralisasi fungsional, dimana pemerintah membentuk lembaga 
khusus semi pemerintah di daerah untuk menjalankan fungsi pemerintah pusat tertentu. Munculnya 
masalah-masalah strategis terkait dengan kawasan perbatasan, konservasi, dan unggulan ekonomi 
mendorong perlunya Indonesia mengembangkan konsep desentralisasi fungsional. Pengembangan 
kawasan perbatasan yang memiliki aspek geo-politik strategis seringkali tidak dapat dikelola sepenuhnya 
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oleh satu daerah otonom, sehingga diperlukan satu institusi yang secara khusus dirancang untuk 
menjalankan fungsi pemerintah tertentu di kawasan perbatasan.
Keempat, sebagai negara kesatuan pemerintah membentuk sistim kepegawaian nasional yang mencakup 
pegawai nasional, pegawai daerah, dan pegawai profesional lainnya. Pegawai nasional menjadi 
perangkat pemerintah untuk pemberdayaan daerah, pemerataan kemajuan dan kesejahteraan daerah, 
serta memperkuat integrasi nasional (national-binding forces). Sistim kepegawaian nasional harus 
mencakup standar kompetensi, proses rekrutmen dan penempatan pegawai yang terbuka, kompetitif, 
dan menjamin adanya mobilitas pegawai antar daerah secara wajar. Sistim kepegawaian nasional harus 
dapat memberi ruang kepada daerah untuk mengembangkan kompetensi lokal yang diperlukan untuk 
mempercepat pembangunan daerah.
Kelima, berbeda dengan yang terjadi di negara federal dimana daerah memiliki sumber-sumber 
penerimaan sendiri yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, di negara 
kesatuan umumnya sumber penerimaan dikontrol oleh pusat dan didistribusikan kembali ke daerah 
untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah. Penggunaan hibah dan transfer dari pusat untuk 
pembiayaan pemerintahan daerah memiliki beberapa implikasi. Implikasi pertama, pemerintah perlu 
membuat kebijakan dan standar pelayanan sebagai acuan daerah dalam mengelola pelayanan publik. 
Kebijakan dan standar penting untuk memastikan daerah mampu menjamin semua warga dimanapun 
mereka tinggal mampu mengakses volume dan kualitas pelayanan yang sama. Implikasi lainnya, 
akuntabilitas dari penggunaan dana oleh daerah tidak hanya pada konstituen yang ada di daerah, tetapi 
juga pada konstituen pada tingkat nasional. Karena sebagian dana yang digunakan untuk menjalankan 
pemerintahan daerah bersumber dari pajak dan sumber-sumber lain di tingkat nasional maka 
pemerintahan daerah harus juga akuntabel pada stakeholders pada tingkat nasional. Daerah memiliki 
akuntabilitas ganda, stakeholders di daerah dan nasional.
Keenam, keberhasilan desentralisasi membutuhkan adanya konsistensi dalam keseluruhan aspek 
kebijakan dan implementasinya. Dalam aras kebijakan, konsistensi diperlukan antar peraturan 
perundangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan peraturan perundangan 
yang mengatur kegiatan-kegiatan kementrian dan lembaga. UU tentang pemerintahan daerah harus 
menjadi arah kebijakan yang menjiwai dan menjadi pedoman bagi pembentukan UU sektoral. 
Ketidakharmonisan antara UU tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan UU sektoral 
dapat menciptakan kebingungan aktor-aktor di pusat dan daerah. Sebagaimana pengalaman di negara-
negara lainnya, ketidakharmonisan UU bukan hanya akan menimbulkan kekaburan terhadap subtansi 
peraturan perundang-undangan tetapi juga akan mempersulit pelaksanaan dari desentralisasi itu sendiri. 
Kekaburan dalam isi kebijakan akan mendorong munculnya misintepretasi dan distorsi kebijakan yang 
tidak perlu dan dapat menjauhkan kebijakan desentralisasi dari nilai-nilai yang akan diwujudkannya.
Dalam aras implementasi, perlu dikembangkan strategi yang menjamin pelaksanaan desentralisasi benar-
benar sesuai dengan semangat yang dimiliki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 
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Pembentukan UU pemerintahan daerah harus diikuti dengan pembentukan peraturan pelaksanaan 
yang sesuai dengan semangat pembentukan UU itu sendiri. Konsistensi antara UU dengan peraturan 
pelaksanaannya harus dijaga agar implementasi dari UU itu benar-benar sesuai dengan semangat dari 
pembentuk UU. Dengan cara ini maka distorsi implementasi dapat ditekan seminimal mungkin 
sehingga pelaksanaan desentralisasi dapat menciptakan hasil sebagaimana yang diharapkan. 
Ketujuh, pengembangan desentralisasi sebagaimana terjadi pada negaranegara lainnya membutuhkan 
ruang politik yang lebih luas bagi warga untuk terlibat dalam proses politik di aras lokal. Desentralisasi 
harus dilakukan secara bersama-sama dengan demokratisasi pada tingkat lokal sehingga warga dapat 
terlibat dalam pengambilan keputusan dan ikut mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan. 
Implikasinya, desentralisasi hanya akan berhasil kalau diikuti dengan pemberdayaan lembaga perwakilan 
rakyat di daerah dan penguatan kelompok masyarakat sipil di daerah di daerah sehingga efektivitas kontrol 
politik di daerah menjadi semakin e!ektif. Tanpa penguatan lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat 
sipil di daerah, desentralisasi hanya akan melahirkan elite captures dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah, yang merugikan kepentingan warga dan pemangku kepentingan yang luas.
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3.1. Pembentukan Daerah Otonom

Isu tentang pembentukan daerah otonom baru telah menjadi perhatian para pemangku kepentingan 
karena ekses negatif dari pemekaran daerah yang sangat masif selama lima tahun terakhir, utamanya 
terkait dengan konflik sosial, penurunan kualitas pelayanan, dan fragmentasi spasial yang sangat tinggi 
dari pemerintahan daerah. Pembentukan daerah otonom baru yang tidak terkendali dikawatirkan akan 
membuat penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efisien dan efektif. Upaya untuk mengendalikan 
pembentukan daerah otonom baru telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan PP 78/2007 
dan PP 6/ 2008. PP 78/2007 mengatur tentang prosedur dan persyaratan pembentukan daerah otonom 
baru sedangkan PP 6/2008 mengatur tentang evaluasi kinerja daerah otonom dan implikasinya terhadap 
penggabungan daerah. Namun, PP tersebut sering kurang efektif untuk digunakan mengendalikan 
pembentukan daerah otonom baru karena perbedaan intepretasi tentang kewenangan pembentukan 
daerah otonom baru yang muncul dari intepretasi terhadap UU N0.10/2004 tentang pembentukan 
peraturan perundangan. Pembentukan daerah otonom baru melalui UU dapat ditafsirkan bahwa DPR 
memiliki kewenangan untuk melakukan inisiatif dalam pembentukan daerah otonom baru. 

a. Umum
Pembentukan daerah otonom baru memiliki justifikasi teoritik yang kuat untuk mendekatkan kekuasaan 
dengan warganya di daerah. Jarak yang sangat jauh antara kekuasaan dengan warga dapat menimbulkan 
kesan negatif tentang keberadaan pemerintah dimata warganya. Ketika jarak kekuasaan terlalu jauh, 
baik fisik ataupun kejiwaan, maka keberadaan pemerintah menjadi kurang jelas dan hubungan antara 
pemerintah dengan warganya menjadi sangat jauh. Ketika hal itu terjadi maka legitimasi pemerintah 
menjadi sering dipertanyakan. Jarak yang jauh membuat pelayanan pemerintah tidak mudah dijangkau 
oleh warganya. Apalagi jika jarak pisik ini juga diikuti dengan jarak kejiwaan yang semakin jauh, ketika 
interaksi antara pemerintah dengan warganya menjadi sangat sulit dan manfaat tentang keberadaan 
pemerintah terhadap kehidupan warganya sangat rendah. Jarak fisik dan kejiwaan yang jauh sering juga 
menjadi sumber dari melunturnya kepercayaan warga terhadap pemerintah.
Pembentukan daerah otonom baru dapat dilakukan kalau dengan adanya daerah otonom baru membuat 
jarak fisik dan kejiwaan antara negara dengan warganya menjadi lebih dekat. Jarak yang lebih dekat 
membuat interaksi antara negara dengan warganya menjadi lebih sederhana, mudah, dan murah sehingga 
legitimasi negara dimata warganya menjadi semakin kuat. Interaksi yang lebih mudah akan membuat 
kualitas pelayanan menjadi semakin baik dan mudah diakses oleh warganya. Karena tujuan utama 
pembentukan daerah otonom baru adalah mempermudah interaksi antara negara dengan warganya 
maka kriteria utama untuk menilai perlu tidaknya pembentukan daerah otonom baru mestinya adalah 
seberapa besar pembentukan daerah otonom baru mampu mempebaiki interaksi antara pemerintah 

B A B  3
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM DAN PEMBAGIAN URUSAN
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dengan warganya, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
Untuk itu perlu dipertimbangkan besaran manfaat dari pembentukan daerah otonom baru dengan 
biaya dan kerugian yang nantinya harus dibayar oleh warganya. Apakah peningkatan kualitas pelayanan 
sebagai akibat dari pembentukan daerah otonom baru melebihi biaya dan kerugian yang dibayar oleh 
warga. Besaran manfaat adanya daerah otonom baru tentu amat ditentukan oleh besarnya populasi dari 
daerah otonom baru. Semakin besar jumlah penduduknya, manfaat yang diterima oleh daerah otonom 
baru cenderung menjadi semakin besar. Untuk itu kriteria tentang jumlah penduduk penting untuk 
diperhatikan dalam pembentukan daerah otonom baru, disamping kelayakan ekonomi dan politik.
Agar kriteria tersebut dapat digunakan sebagai pegangan dalam menilai proposal pembentukan daerah 
otonom baru maka kriteria tersebut harus dirumuskan dengan jelas dan dimuat dalam undang undang 
pemerintahan daerah. Adanya kriteria yang jelas dan obyektif dan dimuat dalam undang undang 
pemerintahan daerah penting dilakukan agar dapat menjadi pegangan semua kelompok kepentingan 
yang ingin mengusulkan pembentukan daerah otonom baru. Pengaturan yang jelas diperlukan agar 
pembentukan daerah otonom baru benar-benar mampu memberi manfaat yang lebih besar daripada 
kerugiannya. Lebih dari itu, pemerintah perlu membuat rancang desain reformasi teritorial untuk 
memberi arah terhadap pengembangan daerah otonom, baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/ 
kota, yang memperhatikan secara menyeluruh daya dukung sosial, politik, ekonomi dan aspek 
geostrategik lainnya yang penting dalam pengembangan daerah otonom dalam konteks NKRI.

b. Permasalahan
Pembentukan daerah otonom baru, melalui pemekaran, menjadi wacana publik yang menarik karena 
meluasnya dampak negatif dari pemekaran baik bagi daerah induk maupun daerah otonom baru. 
Walaupun demikian, kegiatan pemekaran tampaknya akan terus berjalan, sebagaimana tampak dari 
masih banyaknya usulan pembentukan daerah otonom baru yang sekarang ini masih dibicarakan 
di DPR.  Pemerintah bersama DPR sudah menyetujui ratusan daerah baru. Walaupun banyak dari 
daerah otonom baru tersebut belum memenuhi syarat namun dinyatakan memenuhi syarat dan tetap 
disahkan menjadi daerah otonom baru, karena pertimbangan-pertimbangan politik dan lainnya. Sejak 
berlakunya UU 22/1999 sampai sekarang sudah ada 205 daerah otonom baru dan kalau mekanisme 
seperti sekarang masih tetap dipakai, ada ratusan calon daerah otonom baru akan menyusul untuk 
disahkan. 
Munculnya banyak daerah otonom baru dalam waktu yang singkat memiliki implikasi yang sangat 
luas, baik bagi pemerintah pusat, daerah induk, dan daerah otonom baru itu sendiri. Banyak kajian 
menunjukan bahwa sebagian besar pemekaran berakibat negative bagi masyarakat yang tinggal di daerah 
induk maupun bagi mereka yang tinggal di daerah baru. Bagi daerah induk, masyarakat seringkali 
harus membayar biaya pemerintahan yang lebih besar karena berkurangnya penduduk dan wilayah 
dari daerah induk seringkali tidak berakibat pada pengurangan biaya pemerintahan. Biaya pegawai dan 



MODUL 1 PEMERINTAHAN DAERAH DAN MASALAHNYA

Program Penguatan Kapasitas DPRD         15

operasional dari pemerintah di daerah induk tidak berkurang walaupun jumlah wilayah dan pegawai 
yang mereka tanggung menjadi semakin kecil. Berkurangnya jumlah wilayah dan penduduk, karena 
menjadi bagian dari daerah otonom baru, mestinya harus diikuti dengan berkurangnya anggaran untuk 
birokrasi dan aparatur dan bertambahnya biaya untuk kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. 
Namun, sering hal itu tidak terjadi. Akibatnya, masyarakat harus membayar biaya pemerintahan per 
kapita yang lebih besar.
Dalam bidang pelayanan publik, masyarakat di daerah otonom baru  juga cenderung tidak puas 
dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh daerah otonom baru. Mereka menilai kualitas 
pelayanan publik cenderung menurun, sedangkan motivasi mereka dengan memiliki daerah otonom 
sendiri umumnya adalah karena ingin memperoleh akses dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Hal 
inilah yang menyebabkan mengapa mereka cenderung tidak puas terhadap kualitas pelayanan publik 
di daerah otonom baru nya. Tentu ada banyak penjelasan mengapa pembentukan daerah otonom baru 
sering tidak menghasilkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Salah 
satunya, karena pembentukan daerah otonom baru lebih didorong oleh kepentingan elit birokrasi dan 
politik yang ingin memperbesar akses mereka terhadap sumberdaya kekuasaan daripada keinginan 
untuk memperbaiki aksesdan kualitas pelayanan.
Kenyataan bahwa daerah induk sering kurang memberi dukungan kepada daerah baru sebagaimana 
dipersyaratkan oleh peraturan perundangan ikut memberi kontribusi terhadap kesulitan daerah otonom 
baru untuk memenuhi kebutuhan pelayanan warganya. Apalagi ketika dalam proses pemekaran muncul 
masalah antara daerah induk dengan daerah baru terkait dengan penguasaan aset, sumberdaya alam, 
dan batas-batas daerah yang rawan terhadap munculnya konflik antara daerah induk dengan daerah 
baru membuat dukungan daerah induk terhadap daerah otonom baru menjadi tidak lancar. Bahkan, 
hubungan antara daerah induk dengan daerah otonom baru yang tidak harmonis sering menjadi 
sumber konflik antara penduduk di kedua daerah itu. Ketidakjelasan peta, misalnya, dapat menjadi 
sumber konflik antara penduduk kedua daerah yang kalau tidak dikelola dengan baik akan dapat 
memicu konflik horizontal meluas, apalagi kalau kedua daerah itu, daerah induk dan daerah otonom 
baru, memiliki ciri-ciri primordial yang berbeda. Konflik dapat meluas keranah yang lain dan semakin 
melebar dan merugikan masyarakat luas.
Ketidakjelasn peta daerah sering mendorong perebutan aset dan sumberdaya alam antar masyarakat di 
daerah induk dengan daerah baru. Konflik ini meluas karena pemekaran daerah pada tingkat provinsi dan 
kabupaten`juga mendorong pemekaran pada tingkat yang lebih rendah, seperti pemekaran kecamatan 
dan kalurahan/ desa. Persyaratan pembentukan daerah otonom baru yang menentukan jumlah minimal 
kabupaten/ kota untuk pembentukan provinsi dan kecamatan untuk pembentukan kabupaten/ kota 
telah mendorong terjadi pemekaran pada satuan pemerintahan di tingkat bawah. Pemekaran pada 
tataran yang semakin rendah, memiliki potensi konflik horizontal yang semakin tinggi terkait dengan 
semakin tidak tersedianya peta daerah yang jelas, yang membuat pembagian aset dan sumberdaya alam 
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menjadi semakin rumit. Konflik penguasaan aset dan sumberdaya alam pada tingkat bawah cenderung 
menghasilkan konflik horizontal yang keras, karena perselisihan aset, tanah, dan sumberdaya alam secara 
langsung berpengaruh bagi kehidupan mereka.

c. Implikasi dalam Implementasi
Pembentukan daerah otonom baru secara masif dalam waktu yang relatif singkat telah melahirkan 
problema baru dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Biaya pemerintahan yang semakin mahal, 
konflik sosial dan horizontal yang seringkali muncul sebagai ekses dari pembentukan daerah otonom 
baru, dan proliferasi birokrasi secara spasial yang semakin tinggi mendorong berbagai pihak untuk 
secara kritis memikirkan kembali format pembentukan daerah otonom baru. Berbagai pihak bahkan 
mendorong untuk melakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru, sambil memberi 
kesempatan kepada pemerintah Indonesia untuk menata ulang kebijakan pemekaran daerah agar 
kebijakan baru nantinya benar-benar dapat mendorong reformasi teritorial yang mampu memperkokoh 
kebijakan desentralisasi dan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan mampu menjawab problema yang dihadapi 
pemerintah Indonesia dalam pembentukan daerah otonom baru, beberapa penyebab dari meluasnya 
upaya pengembangan daerah otonom baru perlu dianalisis. Pertama, ketidakjelasan kerangka kebijakan 
yang mengatur pembentukan daerah otonom baru. Dalam UU N0.22/1999 dan UU 32/2004 tentang 
pemerintahan daerah pembentukan daerah otonom baru belum diatur secara jelas. Dasar hukum 
yang digunakan untuk mengatur pembentukan daerah otonom baru selama ini adalah PP 129/2000, 
yang kemudian diperbaharui dengan PP N0.78/2007. Walaupun PP N0. 78/ 2007 sudah mengatur 
secara rinci prosedur, persyaratan, dan tata cara pembentukan daerah otonom, namun kenyataaanya 
keberadaan PP tersebut belum mampu mengendalikan proses pembentukan daerah otonom baru secara 
wajar. Salah satunya karena kekuatan PP tersebut ketika berbenturan dengan peraturan perundangan 
yang lebih tinggi yang memberi ruang terjadinya pembentukan daerah otonom baru, misalnya UU 
N0.10/2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena daerah otonom 
baru dibentuk berdasarkan UU, maka hak inisiatif dapat berasal dari Presiden maupun DPR. Belakangan 
ini hampir semua usulan daerah otonom baru merupakan hak inisiatif DPR. Dalam kondisi tersebut 
maka PP 78/2007 menjadi tidak banyak artinya.
Kedua, besarnya insentif yang diterima oleh berbagai pemangku kepentingan sebagai akibat dari 
pembentukan daerah otonom baru. Pembentukan daerah otonom baru menciptakan begitu banyak 
insentif kepada multi-pihak. Elit politik di DPR diuntungkan oleh adanya pembentukan daerah 
otonom baru melalui semakin banyaknya peluang bagi partai politik untuk memiliki representasi 
yang semakin besar di daerah dan keuntungan pribadi yang mungkin diperoleh melalui serangkaian 
aktivitas yang dilakukan dalam proses pembentukan daerah otonom baru. Elit birokrasi dan politik 
di daerah juga diuntungkan dengan tersedianya jabatan politik dan birokrasi baru yang terbuka bagi 
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mereka. Masyarakat dan sektor swasta juga diuntungkan dengan adanya pembangunan sarana dan 
prasarana untuk mendukung kegiatan pemerintahan di daerah otonom baru. Daerah juga diuntungkan 
dengan adanya DAU yang diberikan kepada daerah otonom baru. Selagi insentif seperti ini masih dapat 
dinikmati oleh para pihak di pusat dan daerah, maka pengembangan daerah otonom baru akan terus 
terjadi dan amat sulit dikendalikan.
Ketiga, selama ini tidak ada kajian untuk menilai pengaruh pembentukan daerah otonom baru bagi 
daerah-daerah lainnya. Kajian yang ada selama ini cenderung hanya memusatkan perhatian terhadap 
implikasi pembentukan daerah otonom baru bagi daerah induk dan daerah otonom baru itu sendiri. 
Sementara implikasi pembentukan daerah otonom baru bagi daerah otonom lainnya cenderung 
diabaikan. Kajian perlu dilakukan untuk menilai seberapa besar proporsi anggaran untuk pelayanan 
publik di daerah otonom baru dan daerah otonom lainnya menjadi semakin kecil sebagai akibat dari 
semakin banyaknya daerah otonom. Kajian ini penting untuk menilai apakah pembentukan satu daerah 
otonom baru perlu memperoleh persetujuan dari daerah-daerah lainnya, diluar daerah induk karena 
dampak dari pembentukan daerah otonom baru juga ditanggung oleh daerah-daerah lainnya.
Keempat, evaluasi kinerja daerah otonom perlu dilakukan secara sungguhsungguh untuk menjadi 
dasar bagi kebijakan reformasi territorial. Evaluasi ini penting untuk menilai apakah satu daerah perlu 
dipertahankan status otonominya, difasilitasi untuk dimekarkan karena dinilai terlalu besar sehingga 
skala pemerintahannya menjadi tidak efektif, atau digabung dengan daerah lainnya karena tidak layak 
menjadi daerah otonom. Pemerintah telah membentuk PP No.6/2008 tentang evaluasi kinerja daerah 
dan mengatur tentang kemungkinan satu daerah otonom yang memiliki kinerja yang buruk selama tiga 
tahun berturutturut untuk digabung dengan daerah lain, namun implementasi dari PP tersebut sejauh 
ini belum jelas.

3.2. Pembagian Urusan Pemerintahan

Pembagian urusan pemerintahan menjadi isu yang strategis karena implikasi dari ketidakjelasan dalam 
pembagian urusan sangat luas, tidak hanya menyangkut hubungan antar susunan pemerintahan tetapi 
juga antara kementrian/ lembaga dengan pemerintah daerah. Ketidakjelasan pembagian urusan sering 
memicu konflik antar susunan pemerintahan karena menimbulkan perebutan kewenangan diantara 
mereka. Lebih dari itu, ketidakjelasan pembagian urusan juga mendorong terjadi tumpang tindih dan 
duplikasi urusan pemerintahan sehingga menimbulkan masalah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah.
Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah menerbitkan PP 38/2007 yang berusaha merinci urusan 
desentralisasi kedalam urusan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/ kota. Namun, PP tersebut masih 
menyisakan persoalan terkait dengan ketidakjelasan konsep skala provinsi dan skala kabupaten/ kota yang 
dipergunakan untuk mendefinisikan urusan provinsi dan kabupaten/ kota. Lebih dari itu, pelaksanaan 
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pembagian urusan pemerintahan daerah juga sering berbenturan dengan UU sektoral yang sering 
tidak harmonis dengan UU pemerintahan daerah. Misalnya dalam pengelolaan hutan, PP N0.6/2007 
dan PP3/2008 yang mengatur tentang Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan tidak konsisten dengan 
PP 38/2007 dasn UU 32/2004 yang telah mendesentralisasikan urusan kehutanan kepada daerah. 
Akibatnya sering muncul konflik antara pemerintah (Departemen Kehutanan) dengan daerah dalam 
pengelolaan hutan. Hal yang sama terjadi dalam hubungan antara peraturan perundangan sektoral 
lainnya dengan UU 32/2004. Upaya untuk memperjelas pembagian urusan penting dilakukan agar 
desentralisasi pemerintahan benar-benar dapat berjalan seperti yang diatur dalam UU pemerintahan 
daerah. 

a. Umum
Pembagian urusan (functional assignment) dalam negara kesatuan memiliki karakteristik yang berbeda 
dengan di negara federal. Dalam negara kesatuan pembagian urusan antar pemerintahan dilakukan 
oleh negara (pemerintah dan DPR) melalui undang-undang. Melalui UU Negara membentuk daerah 
provinsi dan kabupaten/ kota dan menyerahkan sebagian urusan pemerintah kepada daerah,  bukan 
sebaliknya. Di negara federal, states (negara bagian) membentuk negara dan menyerahkan sebagian 
urusan pemerintahan kepada pemerintah federal dan mengaturnya dalam konstitusi. Kedudukan negara 
bagian sangat kuat karena mereka memiliki kompetensi bukan hanya dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan, tetapi juga dalam bidang legislatif dan peradilan.
Di negara kesatuan, urusan yang diserahkan kepada daerah adalah urusan pemerintahan semata, bukan 
urusan-urusan lainnya. Besarnya jumlah urusan yang akan diserahkan kepada daerah, di negara kesatuan, 
karenanya terserah sepenuhnya kepada negara. Negara melalui undang-undang dapat menambah dan 
mengurangi urusan yang diserahkan kepada daerah. Namun, karena pembentukan daerah dimaksudkan 
untuk mempermudah pelayanan terhadap kebutuhan warga dan memperluas arena demokrasi, maka 
pembagian urusan kepada daerah perlu mempertimbangkan berbagai kriteria seperti kompetensi daerah, 
efisiensi, eksternalitas, akuntabilitas, dan kriteria lainnya yang memungkinkan pemerintah dan daerah 
dapat secara optimal dan sinerjik mensejahterakan warganya.
Dalam negara kesatuan, secara umum ada dua cara untuk membagi urusan pusat dan urusan daerah. 
Pertama, negara menentukan secara spesifik urusan yang diserahkan kepada daerah dan pemerintah, serta 
menetapkannya dalam peraturan perundangan (ultravires). Kedua, negara menentukan urusan yang 
diatur pusat dan sisanya menjadi urusan daerah, general competence. Indonesia pernah menggunakan 
kedua cara tersebut. UU N0. 32/ 2004 mencoba mengkombinasikan kedua cara diatas, dengan 
menentukan secara jelas urusan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah, tetapi memungkinkan 
keduanya melaksanakan urusan tertentu berdasarkan atas kriteria tertentu seperti eksternalitas, efisiensi, 
dan akuntabilitas. 
Dalam pembagian urusan harus terdapat kejelasan pembagian wewenang mengatur dan mengurus 
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di wilayah yurisdiksi: pusat, propinsi dan kabupaten/kota (Hoessein dan Prasojo, 2007). Tidak boleh 
terdapat tumpang tindih antara satu yurisdiksi dengan yurisdiksi lainnya. Wewenang mengatur dan 
mengurus harus dibagi habis secara jelas antar tingkatan pemerintahan. Wewenang mengurus dan 
mengatur berdasarkan azas sentralisasi diletakkan di pemerintah pusat. Sedangkan wewenang mengatur 
dan mengurus berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan titik beratnya diletakan pada yang 
paling dekat dengan masyarakat (prinsip subsidiaritas).
Di negara kesatuan, tidak mungkin terdapat satu urusan yang hanya dilakukan secara desentralisasi tanpa 
sentralisasi. Artinya, negara dapat memberi wewenang kepada pemerintah mengatur urusan-urusan 
pemerintahan, sekalipun urusan tersebut diselenggarakan dengan melalui azas desentralisasi atau tugas 
pebantuan. Dalam urusan yang diserahkan kepada daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk 
membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang harus dijadikan dasar oleh provinsi dan 
kabupaten/ kota untuk mengelola urusan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah dapat mengatur 
dan mengurus urusan yang menurut kriteria tertentu sebaiknya dikelola secara inklusif oleh pemerintah. 
Hal ini berbeda dengan negara federal dimana baik pemerintah federal maupun pemerintah negara 
bagian masing-masing dapat secara inklusif memiliki wewenang mengatur dan mengurus untuk satu 
urusan pemerintahan tertentu.

b. Permasalahan
Pembagian urusan pemerintahan masih menjadi tarik menarik antara pemerintah pusat, provinsi, dan 
kabupaten/ kota. Salah satu sumbernya adalah karena ketidakjelasan UU 32/2004 dan PP 38/2007 
dalam membagi urusan antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Walaupun UU 32/2004 telah 
menentukan kriteria yang digunakan untuk membagi urusan, namun dalam praktik penggunaan 
kriteria itu sangat sulit dilakukan. Kriteria efisiensi dalam penyelenggaraan urusan selalu mengarah 
pada skala ekonomi sehingga urusan cenderung diserahkan kepada pemerintah yang lebih tinggi. 
Sedangkan kriteria akuntabilitas cenderung menunjuk pada tingkat pemerintahan yang lebih dekat 
dengan masyarakat. Penerapan kriteria eksternalitas juga tidak sederhana karena pemerintah daerah 
sering kurang memperhatikan dampak dari kegiatannya terhadap pihak lain diluar jurisdiksinya.
PP 38/2007 telah mencoba mengatur urusan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/ kota untuk semua 
urusan konkuren. PP tersebut menjelaskan bahwa provinsi menyelenggarakan urusan skala provinsi 
sedangkan kabupaten/ kota menyelenggarakan urusan skala kabupaten/ kota. Namun, mana urusan 
yang skala provinsi dan mana urusan skala kabupaten/ kota untuk setiap sektor belum dapat dirumuskan 
dengan jelas. Akibatnya, banyak pelaku dan pemangku kepentingan yang kemudian memberi interpretasi 
yang berbeda-beda tentang mana urusan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/ kota. 
Ketidakjelasan pembagian urusan antar susunan pemerintahan sering menjadi sumber konflik 
antara daerah dengan kementrian dan lembaga di pusat dan menimbulkan kekaburan dari konsep 
desentralisasi itu sendiri. Kementrian dan LPND sering mengembangkan peraturan perundangan yang 
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tidak sesuai dengan semangat UU 32/2004 dan PP 38/2007. Mereka enggan untuk menyesuaikan 
peraturan perundangan yang dimilikinya dengan UU 32/2004. Mereka memahami pembagian urusan 
berdasarkan atas apa yang sudah mereka lakukan secara rutin berdasarkan struktur kelembagaan yang ada, 
bukan atas pertimbangan yang konsepsional tentang pembagian peran antara pusat dan daerah dalam 
era desentralisasi. Akibatnya, disharmoni antara UU 32/2004 dengan UU sektoral takterhindarkan 
dan menciptakan arena konflik antara daerah dan Kementrian/ Lembaga dalam pengelolaan urusan 
pemerintahan.
Masalah lain yang muncul dari pelaksanaan UU 32/2004 adalah pembagian urusan menjadi urusan 
wajib dan urusan pilihan yang harus diselenggarakan daerah. Pengaturan secara simetris urusan wajib 
dan pilihan kepada daerah yang berbeda-beda karakteristik dan lingkungannnya dinilai tidak cocok. 
Urusan wajib mestinya dibatasi pada urusan pemenuhan kebutuhan dasar dan strategis yang umumnya 
dihadapi oleh daerah. Sedangkan, urusan pilihan sebaiknya diperluas agar dapat memberi ruang kepada 
daerah untuk mengembangkan pemerintahan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan daerah.
Dalam penyelenggaraan urusan wajib, utamanya pemenuhan kebutuhan dasar warga, pemerintah 
perlu membuat SPM (standar pelayanan minimal) atau standar lainnya untuk menjamin agar warga 
dimanapun mereka berada dapat mengakses secara sama pelayanan tersebut. Namun, sejauh ini SPM 
dan standar pelayanan untuk berbagai urusan belum dapat dirumuskan secara memadai sehingga 
ketimpangan pelayanan antar daerah takterhindarkan.

c. Implikasi dalam Implementasi
Walaupun UU 32/2004 telah menentukan urusan pemerintahan yang secara esklusif menjadi 
kewenangan pusat dan urusan yang didesentralisasikan ke daerah dan menentukan kriteria untuk 
membagi urusan didesentralisasikan ke daerah. Penyerahan urusan pemerintahan ke daerah yang sangat 
masif dan serentak, yang belum pernah dilakukan oleh negara lainnya, membuat Indonesia mengalami 
kesulitan untuk belajar dari pengalaman negara lain dalam melakukan desentralisasi urusan. Lessons-
learnt sulit diperoleh dari negara-negara lainnya sehingga contoh-contoh tentang pembagian urusan 
antar susunan pemerintahan yang barang kali dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan hal yang 
sama di Indonesia relatif sangat terbatas.
Di tingkat pusat masalah muncul karena kurang sinkronnya UU 32/2004 dengan UU sektoral. 
Walaupun UU 32/2004 telah memerintahkan pengalihan urusan wajib dan pilihan kepada daerah, 
namun dalam kenyataannya beberapa kementrian dan lembaga masih enggan melakukannya. Banyak 
undang-undang sektoral yang belum searah dengan semangat dari kebijakan desentralisasi. Keinginan 
untuk mempertahankan status-quo muncul karena kepentingankepentingan jangka pendek dari para 
pejabat di kementrian dan lembaga terkait dengan risiko perampingan organisasi dan berkurangnya 
akses terhadap anggaran ketika urusan didesentralisasikan ke daerah. 
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Dari sisi lain, kesulitan muncul dari meluasnya miskonsepsi para pemangku kepentingan di daerah 
tentang desentralisasi dan hubungan antar susunan pemerintahan. Pelaksanaan UU 22/1999 telah 
membentuk persepsi para pemangku kepentingan di daerah bahwa semua urusan diluar urusan eklusif 
adalah urusan daerah dan pemerintah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan 
urusan diluar urusan yang eklusif. Daerah seringkali menganggap setiap pengaturan yang dilakukan 
oleh pemerintah terhadap urusan yang telah didesentralisasikan sebagai campurtangan pusat terhadap 
urusan daerah. Sedangkan dalam negara kesatuan, tidak ada urusan yang sepenuhnya menjadi urusan 
daerah. Pemerintah setidak-tidaknya memiliki kewenangan untuk merumuskan NSPK, yang seharusnya 
menjadi dasar bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan yang telah didesentralisasikan.
Miskonsepsi lainnya muncul terkait dengan hubungan antara provinsi dan kabupaten/ kota dalam 
urusan yang telah didesentralisasikan. Kabupaten/ kota cenderung menganggap semua urusan yang 
didesentralisasikan tersebut menjadi urusannya dan mengabaikan interdependensi dan interrelasi 
dalam penyelenggaraan urusan antar kabupaten/ kota dimana provinsi dapat mengambil peran untuk 
mengatur dan mengurus urusan yang karena pertimbangan eksternalitas, efisiensi, dan akuntabilitas 
sebaiknya dilakukan pada tingkat provinsi. Belum adanya pengaturan yang jelas tentang pembagian 
urusan antara provinsi dan kabupaten dalam urusan wajib dan pilihan membuat duplikasi dan konflik 
dalam penyelenggaraan urusan antara provinsi dan kabupaten/ kota sering tidak dapat dihindari.
Konflik kepentingan antar kementrian/ lembaga, provinsi, dan kabupaten/ kota menjadi salah satu 
faktor yang mempersulit upaya untuk memperjelas pembagian urusan antar susunan pemerintahan. 
Pembagian urusan menjadi arena perebutan kewenangan, akses terhadap anggaran, dan sumberdaya 
kekuasaan antar susunan pemerintahan. Upaya untuk memperjelas pembagian urusan antar susunan 
pemerintahan tidak dapat dihindari selalu memunculkan pro dan kontra antara para pemangku 
kepentingan yang berbeda-beda. Karena itu, pembagian urusan harus dilakukan secara tepat dengan 
menggunakan criteria yang jelas, rasional, dan proporsional sesuai dengan kompetensi dan sumberdaya 
yang tersedia pada masing-masing susunan pemerintahan.

3.3. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dan Sebagai KDH

a. Umum
Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki peran yang sangat kuat dalam menjaga 
kepentingan nasional. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menjamin bahwa kebijakan-
kebijakan nasionalnya dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, 
penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mengikuti norma, standar, prosedur, dan criteria (NSPK) 
yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Penyerahan urusan pemerintahan yang sebagian besar diberikan 
kepada kabupaten/ kota menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa kabupaten/ kota mengatur 
dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan NSPK yang telah dibuat oleh pemerintah. 
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Untuk menjamin agar kabupaten/ kota mematuhi NSPK yang telah dibuatnya, maka pemerintah 
perlu melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan. Pertanyaannya adalah apakah 
pemerintah pusat ketika melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan harus melakukannya sendiri, mendelegasikanya pada kepada gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat, atau mendelegasikannya kepada pemerintahan daerah propinsi sebagai tugas 
pembantuan. Pertanyaan seperti ini penting diperhatikan karena pilihan institusi dan mekanisme yang 
akan digunakan memiliki implikasi yang sangat luas baik secara politik, organisasional, dan legal. 
Dalam sejarah perkembangan pemerintahan daerah, gubernur memiliki peran yang berubah-ubah. 
Dalam UU N0.1 1957, gubernur memiliki peran sebagai kepala daerah dan sekaligus sebagai alat pusat. 
Sedangkan dalam Penetapan Presiden N0. 6 tahun 1959 gubernur lebih banyak diperankan menjadi alat 
pemerintah pusat. Dalam UU N0.5/1974, pelaksanaan otonomi dititikberatkan pada daerah tingkat 
II dan bersamaan dengan itu asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi. 
Dalam kenyataannya, pelaksanaan dekonsentrasi lebih menonjol daripada desentralisasi, peran kepala 
wilayah lebih menonjol daripada kepala daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah gubernur, 
bupati, dan walikota bertindak sebagai kepala daerah sekaligus sebagai kepala wilayah.  
Dalam UU N0.22/1999 pemerintah menerapkan split model dengan mendudukan kepala daerah 
semata-mata sebagai alat daerah dan tidak merangkap sebagai kepala wilayah. Bupati/ walikota adalah 
kepala daerah dan tidak merangkap sebagai kepala wilayah. Daerah provinsi dinyatakan sebagai daerah 
otonom yang memiliki otonomi terbatas. Disamping sebagai daerah otonom, provinsi juga sebagai 
wilayah administrasi dan gubernur disamping sebagai kepala provinsi juga sebagai wakil pemerintah 
pusat. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menganut paradigma yang sama dengan dengan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999, namun lebih memperkuat peranan Gubernur sebagai wakil Pemerintah 
di Daerah dengan dirincikan tugas, wewenang dan kewajiban yang bersifat ”attributed” yangdinyatakan 
dalam Pasal 37 dan Pasal 38. Dalam perkembangannya, keberadaan pasal tersebut dirasakan belum 
mampu menempatkan Gubernur secara jelas baik sebagai kepala provinsi dan sebagai wakil pemerintah 
pusat. Tarik menarik peran gubernur sebagai kepala provinsi dan wakil pemerintah pusat selalu terjadi 
sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kapentingan pemerintah dalam 
menjamin kepentingan nasional dan kesatuan bangsa.
Pengaturan mengenai peran gubernur baik sebagai kepala provinsi dan sebagai wakil pemerintah 
perlu dirancang untuk menjamin keutuhan wilayah Indonesia, kesatuan bangsa, dan mendorong 
dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Harus ada pembagian peran yang jelas dari gubernur 
sebagai kepala provinsi dan wakil pemerintah pusat, instrumen kelembagaan dan sumber biaya yang 
akan digunakan oleh gubernur dalam menjalankan masing-masing perannya, mekanisme yang akan 
digunakan untuk memainkan masingmasing peran itu dengan baik, dan implikasi dari pelaksanaan 
masing-masing peran tersebut. Pilihan untuk memanfaatkan kedudukan gubernur sebagai wakil pusat 
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dan instrumen kelembagaannya perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kompleksitas struktur 
birokrasi di daerah, efisiensi, dan kejelasan hubungan antara susunan pemerintahan.

b. Permasalahan
Peran KDH Provinsi atau Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini masih 
sangat terbatas. UU 32/2004 hanya mengatur peran Gubernur dalam pasal 37 dan pasal 38 dengan 
menempatkan Gubernur sebagai sebagai aparat dekonsentrasi atau wakil pemerintah pusat di daerah. 
Dalam pasal 38 UU 32/2004, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki peran BINWAS 
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah 
di daerah kabupaten/ kota, dan koordinasi BINWAS penyelenggaraan tugas pebantuan di daerah provinsi 
dan kabupaten/kota. Dalam kenyataannya, peran Gubernur sebagaimana disebutkan tadi kurang dapat 
dilaksanakan secara optimal karena berbagai sebab, sebagaimana diuraikan berikut ini.
Pertama, konflik kepentingan sering terjadi ketika Gubernur sebagai kepala daerah otonomi memiliki 
kepentingan yang berbeda dengan Menteri/ Kepala LPND dalam berbagai aspek pengelolaan kegiatan 
pembangunan di daerahnya. Misalnya, dalam pengelolaan kegiatan pertambangan, kehutanan, dan 
kegiatan lainnya, seringkali posisi Gubernur sebagai kepala daerah otonom berbeda dengan posisi yang 
diambil oleh kementwerian/LPNK. Dalam UU 32/ 2004 Peranan ganda Gubernur sebagai kepala 
daerah dan wakil Pemerintahb Pusat di Daerah yang bertanggungjawab kepada Presiden belum diatur 
secara jelas sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang kedudukan Gubernur, baik 
sebagai kepala daerah atau sebagai wakil pemerintah pusat.
Peran ganda Gubernur, sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat, sering menimbulkan konflik 
peran ketika kepentingan provinsi berbeda dengan kepentingan Pemerintah. Sebagai wakil pemerintah 
pusat di daerah, Gubernur seringkali harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat, yang kadangkala 
berbenturan dengan kepentingan daerahnya. Ketika kebijakan kementerian/LPNK berbeda dengan 
kepentingan daerah Gubernur mengalami kesulitan untuk mengambil peran sebagai wakil pemerintah 
pusat.
Kedua, sebagai wakil pemerintah pusat Gubernur melaksanakan tugas dekonsentrasi. Namun, peran 
Gubernur dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi tidak diatur dengan jelas. Pasal 10 ayat 4 dan ayat 
5 tidak mengatur dengan jelas mengenai tugas yang harus dilakukan Gubernur. Pasal tersebut hanya 
mengatakan bahwa pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan urusannya kepada Gubernur. 
Selebihnya, pelimpahan urusan pemerintah kepada Gubernur tidak diatur dalam UU. Hal ini sering 
membuat kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menjadi tidak jelas.
Ketiga, dalam menjalankan tugas dekonsentrasi, Gubernur sebagai wakil pusat di daerah tidak 
mempunyai perangkat dekonsentrasi sendiri, hanya dibantu oleh perangkat daerah yang ditugaskan 
untuk melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dengan sumber pembiayaan yang kurang jelas. Hal 
ini sering menimbulkan ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban pengelolaan tugas dekonsentrasi. 
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Disamping itu tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung peran Gubernur dalam 
menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi menjadikan kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah 
tidak efektif.
Keempat, ketidakjelasan pengaturan tentang peran Gubernur seringkali menimbulkan kerancuan 
peran dan tugas Gubernur dalam melakukan monitoring terhadap kabupaten/kota. Pelaksanaan tugas 
monitoring terhadap kinerja kabupaten/ kota sering dilakukan secara campur aduk dalam konteks 
dekonsentrasi sekaligus desentralisasi. Pasal 37 dan 38 UU 32/2004 secara jelas memberi tugas kepada 
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan BinWas terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Namun, pasal-pasal tersebut tidak mengatur dengan cukup jelas tentang apakah 
Bin Was perlu juga dilakukan dalam pelaksanaan desentralisasi atau hanya terbatas pada pelaksanaan 
tugas dekonsentrasi.
Kelima, hubungan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota selama ini masih kurang berjalan 
secara efektif. Kewenangan dan kapasitas pemerintah provinsi untuk melaksanakan koordinasi dalam 
perencanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang memiliki eksternalitas lintas kabupaten/
kota kurang dapat dikelola secara efektif dan sinerjik. Pemerintah propinsi tidak memiliki kewenangan 
yang jelas untuk dapat mengatur kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang mencakup wilayah 
lebih dari satu kabupaten/ kota agar dapat diselenggarakan secara sinerjik. Pengaturan yang jelas tentang 
kewenangan provinsi dalam koordinasi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan 
pelayanan publik perlu dilakukan dengan jelas. 
Keenam, pelaksanaan tugas pembantuan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa belum memiliki 
pengaturan yang jelas. Akibatnya, pelaksanan tugas pembantuan dari propinsi kepada kabupaten/ kota 
belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Agar pemerintah provinsi memiliki dasar yang 
kuat untuk melaksanakan tugas pembantuan kepada kabupaten/ kota dan Desa pengaturan yang jelas 
diperlukan mengenai kriteria dan konsekwensi dari pelaksanaan tugas pembantuan.

c. Implikasi dalam Implementasi
Provinsi dan Kabupaten/Kota sama-sama merupakan daerah otonom. Namun, kendati keduanya adalah 
daerah otonom, provinsi memiliki peran ekualisasi, fasilitasi, dan pemberdayaan terhadap kabupaten/ 
kota terkait dengan kebijakan yang menggambarkan kekhasan provinsi. Dalam UU 32/2004 peran 
tersebut tidak diatur dengan jelas. Karena itu, pelaksanaan berbagai peran tersebut belum dapat 
dilakukan secara optimal. Rendahnya optimalitas dari pelaksanaan peran tersebut, sering membuat 
penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/ kota kurang dapat dikoordinasikan secara efektif dan sinerjik 
untuk mencapai tujuan pembangunan provinsi. Seharusnya hubungan antara provinsi dan kabupaten/
kota dalam wilayahnya diatur dalam NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat melalui kementerian/
LPNK dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat yang mengamankan melalui mekanisme binwas agar tata hubungan yang diatur 
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dalam NSPK berjalan secara optimal.
Disamping hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, masalah lain yang perlu 
dicarikan solusinya adalah peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Kedudukan Gubernur 
sebagai Kepala Daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat seringkali kurang dapat dipisahkan dengan 
tegas dalam beberapa hal.
Pertama, kapan Gubernur harus bertindak sebagai wakil pemerintah pusat dan kapan Gubernur harus 
bertindak sebagai kepala daerah. Hal ini perlu diatur dengan jelas karena memiliki implikasi kelembagaan 
dan anggaran yang berbeda. Ketidakjelasan pengaturan kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah 
pusat dan kepala daerah membuat fungsi ganda Gubernur belum dapat berjalan dengan baik karena 
struktur kelembagaan dan anggaran belum dapat memberi dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan 
fungsi ganda Gubernur.
Kedua, akibat dari tidak berjalannya secara optimal fungsi ganda itu maka pelaksanaan BINWAS dari 
Gubernur belum dapat berjalan dengan baik. Akibat lebih jauh dari tidak berjalannya peran BINWAS, 
maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah selama ini kurang terkoordinasi dengan baik dan sinerji 
dalam pembangunan daerah tidak dapat diwujudkan secara optimal. Jika tidak dilakukan pengaturan 
yang jelas fungsi ganda Gubenur sebagai KDH dan wakil pemerintah pusat maka upaya untuk 
mendorong adanya pembangunan daerah yang sinerjik dan sustainable dalam wilayah provinsi akan 
mengalami banyak hambatan.
Pengaturan lebih jelas tentang peran Gubernur untuk melakukan BINWAS, koordinasi, dan 
penyelarasan kegiatan pembangunan di daerah jika dapat diperkuat akan dapat mengurangi ketegangan 
yang selama ini terjadi dalam hubungan antara Bupati/ Walikota dengan Gubernur yang banyak terjadi 
di daerah. Miskonsepsi dalam memahami pola hubungan tersebut cenderung mempersulit koordinasi 
dan sinerji dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kabupaten/ kota. Lebih dari itu, pengaturan 
juga diperlukan agar Gubernur dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah 
dan mengendalikan konflik yang terjadi antar kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan pemerintahan 
di daerah.
Penguatan fungsi ganda Gubernur juga dapat memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan. 
Dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, maka hubungan antara Gubernur 
dengan Bupati/ Walikota bersifat bertingkat, dimana Gubernur dapat melakukan peran BINWAS 
terhadap kinerja Bupati/ Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah. Sebaliknya 
Bupati/Walikota dapat melapor dan mengadu kepada Gubernur bila terjadi berbagai masalah dalam 
penyelenggaraan pemerintah di daerah, termasuk dalam hubungan antar kabupaten/ kota. Penguatan 
peran Gubernur sebagai KDH akan dapat memperkuat orientasi pengembangan wilayah dan 
memperkecil dampak kebijakan desentralisasi terhadap fragmentasi spasial, social, dan ekonomi di 
daerah.
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4.1. Pemilihan Kepala Daerah dan Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD

a. Dasar Pemikiran
Berbagai permasalahan muncul dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Permasalahan 
yang berasal dari pilkada kemudian akan mempengaruhi efektifitas pemerintahan daerah. Beberapa 
diantara permasalahan tersebut adalah terjadinya money politics yang sering sulit dibuktikan tapi sangat 
dirasakan oleh masyarakat. Munculnya dinasti elit penguasa lokal yang ditandai oleh diusulkannya sanak 
famili kepala daerah baik anak, istri, menantu, saudara untuk menjadi calon kepala daerah. Persoalan 
etika juga sering disepelekan yaitu terjadinya beberapa kasus kepala daerah yang sudah menjabat dua 
kali kemudian mencalonkan dirinya sebagai wakil kepala daerah. Memang secara legal tidak menyalahi 
karena tidak ada hukum positif yang dilanggar tapi dari segi etika pemerintahan dan kepantasan sulit 
untuk diterima akal sehat. Persoalan moral juga mewarnai beberapa calon kepala daerah dimana calon 
yang sudah diketahui secara meluas melakukan perbuatan asusila yang nampak dalam video tapi karena 
tidak menjadi kasus hukum menjadi tidak melanggar persyaratan sehingga yang bersangkutan tetap 
mencalonkan diri.
Kondisi tersebut menunjukkan kepada kita memang semua permasalahan tersebut diatas harus 
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar menjadi syarat normatif yang selama ini tidak 
ada sehingga tidak ada hokum positif yang dilanggar. Kita menyadari bahwa disamping hukum yang 
tertulis ada juga hukum yang tidak tertulis namun dihormati keberadaannya khususnya yang terkait 
dengan persoalan etika dan kepantasan. |Namun persoalan muncul ketika etika dan kepantasan tersebut 
tidak diatur secara tertulis, maka pelanggaran atas etika tersebut dianggap hal-hal yang wajar saja 
dilakukan dalam masa transisi demokrasi sekarang ini untuk mendukung ambisi pribadi.
Persoalan lain yang timbul adalah dalam sistem politik yang demokratis ketegangan hubungan antara 
kepala daerah (KDH) dengan DPRD menjadi isu politik yang jamak dijumpai di daerah. Diberlakukannya 
pilkada langsung untuk Gubernur/ Bupati/ Walikota dan anggota DPRD membuat masing-masing pihak 
sama-sama memiliki legitimasi politik yang sangat kuat. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah keduanya memiliki kedudukan yang setara, dimana masing-masing tidak dapat menjatuhkan 
yang lainnya. Karena hubungan keduanya tidak diatur dengan jelas maka ketegangan dan konflik 
sering terjadi antara KDH dan DPRD. Dalam banyak hal konflik diantara mereka sering mengganggu 
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hubungan antara KDH dengan DPRD harus dikembangkan sebagai upaya penegakan prinsip-
prinsip checks and balances. Sebagai institusi yang berfungsi mengawasi KDH dan perangkatnya 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD harus memiliki kapasitas yang memadai untuk 
menjalankan fungsi tersebut. Juga dalam menjalankan fungsi legislasi dalam konteks membuat 
peraturan daerah bersama dengan KDH, para anggota DPRD harus memiliki dukungan sumberdaya 
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yang memadai agar mereka dapat menjadi mitra yang setara dan sejajar kapasitasnya dengan KDH. 
Kegagalan dalam membangun kapasitas DPRD dapat membuat fungsi DPRD dalam melakukan check 
and balance tidak efektif. Untuk membuat hubungan antara KDH dan DPRD menjadi dinamis maka 
pengaturan tentang hubungan antara KDH dan DPRD harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai 
berikut:

DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan dan sekaligus lembaga perwakilan rakyat di daerah 
yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap KDH.

Kedudukan, hak, dan kewajiban dari KDH dan DPRD harus secara jelas diatur dalam peraturan 
perundangan dan masing-masing pihak harus bertindak sesuai dengan ketentuan perundangan yang 
berlaku.

Keduanya memiliki kedudukan yang setara, dimana KDH dan DPRD tidak dapat saling menjatuhkan 
satu sama lainnya

Sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintahan daerah keduanya harus dapat bekerjasama dan 
bermitra dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

b. Permasalahan
Pemilihan kepala daerah (pilkada) sangat banyak menyedot enerji baik pemerintah pusat and pemerintah 
disamping isu pembentukan daerah otonom baru. Dalam konteks otonomi daerah kedua isu menguras 
habis perhatian kita sehingga sering terabaikan tujuan utama otonomi daerah adalah mensejahterakan 
rakyat daerah yang kalau berhasil, maka secara agregat akan menyumbang kepada peningkatan 
kesejahteraan nasional.

Beberapa masalah krusial dalam konteks pilkada antara lain adalah:

bukti.

dari keluarga kepala daerah baik istri, anak, menantu dan lain-lainnya. Ditengarai majunya mereka 
dengan memanfaatkan fasilitas dan resources yang dimiliki oleh kepala daerah terkait.

kepala daerah mengajukan dirinya menjadi wakil kepala daerah. Walaupun secara hokum tertulis 
tidak ada yang dilanggar, namun dari aspek etika sangat sulit untuk diterima dan mencederai akal 
sehat.
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Adalah sangat sulit bagi birokrasi daerah untuk bersikap netral dalam pilkada. Untuk kepentingan 
karirnya mereka dipaksa oleh situasi untuk memihakkan diri pada salah satu calon kepala daerah. 
Banyak fakta menunjukkan diadakannya mutasi atau demosi jabatan daerah ketika salah satu calon 
memenangkan pilkada.

tidak terjadi proses hukum maka tidak ada alasan hukum untuk melarang yang bersangkutan 
mencalonkan diri. Karena kepala daerah adalah kepala pemerintahan di daerah, maka kejadian 
tersebut akan mencoreng kewibawaan pemerintahan daerah.

Keduanya sering terlibat dalam berebut peran karena masing-masing merasa mempunyai andil yang 
sama dalam pemenangan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam beberapa kasus 
kondisi tersebut telah menyebabkan terjadinya pengkotak-kotakan birokrasi daerah baik yang 
memihak kepala daerah maupun yang memihak wakil kepala daerah.

Tingginya biaya tersebut terutama akan menjadi beban berat bagi daerah-daerah miskin sedangkan 
pada sisi lain banyak daerah yang masih sulit untuk memberikan pelayanan dasar yang paling 
mkinimal kepada rakyatnya.

Masalah lain dari penyelenggara pemerintahan daerah adalah dalam konteks hubungan antara KDH dan 
DPRD. Dalam praktek sering terjadi masalah diantara keduanya karena interpretasi terhadap peraturan 
perundangan sesuai dengan kepentingannya sendiri, sehingga ketegangan dan konflik antara KDH 
dan DPRD sering terjadi di banyak daerah. Arena yang sering menjadi sumber konflik antar keduanya 
adalah pembentukan peraturan daerah, pembuatan APBD dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah.
Dalam pembentukan peraturan daerah dan pembuatan APBD, masalah muncul ketika salah satu pihak 
tidak bersedia membahas usulan pihak lainnya. Banyak kasus menunjukan bahwa DPRD tidak mau 
membahas usulan Perda dan rancangan APBD yang disampaikan oleh Bupati/ Walikota/ Gubernur. 
Anggota DPRD sering menjadikan APBD sebagai arena untuk memperjuangkan kepentingan 
pengusaha kliennya untuk memperoleh kontrak proyek dari pemerintah daerahnya. Akibatnya, banyak 
daerah yang mengalami keterlambatan dalam pengesahan APBD sehingga mengganggu kelancaran 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa daerah bahkan gagal mengesahkan APBDnya sehingga 
terpaksa menggunakan APBD tahun sebelumnya.
Dalam pengelolaan sekretariat DPRD, ketegangan antara KDH dan DPRD muncul terutama terkait 
dengan pengangkatan sekretaris dewan. Sekretaris dewan sering mengalami role conflict dan mengalami 
posisi dilematis, ketika hubungan antara KDH dengan DPRD kurang harmonis. Sebagai pejabat karir, 
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nasib sekretaris dewan sering dipengaruhi oleh penilaian dari sekretaris kabupaten/ kota/ provinsi 
yang tentunya juga amat dipengaruhi oleh kepentingan KDH. Sedang sebagai sekretaris dewan, yang 
bersangkutan harus memfasilitasi DPRD yang sering memiliki kepentingan dan sikap yang berbeda 
dengan yang dimiliki oleh KDH ketika dihadapkan pada isu yang sama. Karena perbedaan kepentingan 
politis KDH dan DPRD pengangkatan sekretaris dewan sering menjadi sumber ketegangan antara 
KDH dan DPRD.
Dalam bidang pengawasan, ketegangan dan konflik antara KDH dan DPRD sering terjadi karena 
perbedaan pemahaman antara anggota DPRD dengan pengelola SKPD dalam mencermati indikator 
kinerja keberhasilan dari program dan proyek pembangunan di daerah. Rendahnya kualitas perencanaan 
program dan proyek membuat proses pengawasan program dan proyek menjadi semakin sulit, karena 
indikator kinerja dan pencapaian kemajuan program dan proyek tidak terdefinisikan dengan jelas. 
Akibatnya seringkali terjadi perbedaan pendapat dan penilaian antara KDH dengan DPRD dalam 
menilai kinerja program dan proyek yang ada di daerah.

c. Implikasi dalam Implementasi
Salah satu pilar yang mendukung efektifitas pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat 
daerah adalah terpilihnya kepala daerah yang cakap (capable) mempunyai integritas dan dapat diterima 
(acceptable with integrity). Untuk itu maka perlu dipikirkan mekanisme agar kepala daerah yang capable 
dan accepable dapat terealisir. Pada sisi lain pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara berpasangan 
sering menimbulkan masalah setelah terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk 
itu perlu kiranya dipikirkan adanya mekanisme pemilihan hanya untuk kepala daerah saja sedangkan 
wakilnya ditunjuk oleh kepala daerah terpilih. Dengan cara demikian akan terhindar potensi konflik 
antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Untuk menghindari munculnya masalah etika dan moral dalam pilkada maka perlu adanya pengaturan 
mengenai persyaratan kepala daerah. Calon kepala daerah yang sudah jelas terbukti secara hukum cacat 
terkait masalah moral dilarang untuk ikut mencalonkan diri. Demikian juga terkait masalah etika, perlu 
diatur bahwa calon kepala daerah yang sudah dua kali menjabat kepala daerah tidak diperbolehkan 
mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut akan menjadi aturan 
tertulis dan hukum positip yang mengikat.
Untuk menekan biaya yang timbul dalam pilkada, perlu dipikirkan bahwa pilkada provinsi cukup 
dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD. Ada beberapa pemikiran yang melandasinya yaitu:
1. Dari sisi pelayanan publik yang diberikan oleh provinsi. Ternyata sedikit sekali pelayanan publik 

langsung yang diberikan provinsi kepada masyarakat. Ini berarti intensitas pertemuan antara Gubernur 
dan masyarakat provinsi yang bersangkutan tidaklah tinggi. Rendahnya intensitas hubungan antara 
Gubernur dan masyarakat tidaklah menuntut akuntabilitas yang tinggi dari Gubernur kepada 
masyarakat. Dari sini lahir argumen kenapa gubernur tidak dipilih oleh DPRD saja sebagai wakil 
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rakyat. Berbeda dengan pemilihan bupati/waikota. Sebagian terbesar pelayanan publik langsung 
diberikan oleh pemda kabupaten/kota. Untuk itu intensitas pertemuan bupati/walikota dengan 
wargana akan tinggi sekali. Konsekuensinya rakyat menuntut akuntabilitas yang tinggi dari bupati/ 
walikota. Untuk itu mkaka pemilihan bupati/walikota sebaiknya tetap langsung oleh rakyat.

2. Dari sisi legal; konstitusi dalam pasal 18 menyatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih 
secara demokratis. Demokratis bisa berkonotasi dua yaitu bisa dipilih langsung oleh rakyat dan 
kedua bisa dipilih oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam sejarah pemerintahan 
daerah, hubungan Kepala Daerah dan DPRD dapat dikatakan belum pernah mencapai titik yang 
ideal, terutama juga dilihat kacamata negara demokratis, yang menganut adanya pemisahan dan 
penyebaran kekuasaan. Pelimpahan kekuasaan pemerintahan daerah kepada Kepala Daerah dan 
DPRD sebenarnya dilakukan dalam rangka pembagian kekuasaan antara kedua unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah sehingga terjadi mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Mekanisme check and balance penting diperkuat efektivitasnya agar tidak 
terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu dari keduanya dan agar KDH dan DPRD dapat 
bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Untuk dapat mewujudkan 
adanya check and balance maka kapasitas DPRD mesti harus ditingkatkan karena berbagai temuan 
menunjukan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya sangat rendah. Kapasitas 
DPRD amat jauh lebih rendah dibandingkan dengan KDH dan perangkatnya. Akibatnya, peran 
DPRD untuk merepresentasikan kepentingan warganya dalam proses pembentukan peraturan 
daerah dan proses penyusunan APBD sering tidak dapat dilakukan secara efektif. Kedua kegiatan 
tersebut sering menjadi arena dominasi kepentingan elit politik dan birokrasi (elite captures). Hal ini 
membuat kepercayaan warga terhadap DPRD menjadi semakin terkikis dan ketidakpuasan mereka 
terhadap kinerja DPRD semakin rendah. 

Ada beberapa penjelasan mengenai mengapa DPRD belum mampu merepresentasikan kepentingan 
warganya. Pertama, kapasitas kelembagaan DPRD yang masih terbatas dalam memberi dukungan 
kepada para anggotanya. Sebagai sebuah institusi sekretariat DPRD mestinya dapat memberi dukungan 
kepada para anggota DPRD dalam menjalankan kewajiban sebagai wakil rakyat di daerah, terutama 
dalam pembentukan peraturan daerah, penyusunan APBD, dan dalam melakukan pengawasan terhadap 
jalannya pemerintahan daerah. Karena itu sekretariat DPRD harus dilengkapi dengan tenaga profesional 
yang memiliki kemampuan teknis untuk mendukung kegiatan dari para anggota DPRD.
Kedua, DPRD pada umumnya belum memiliki sekretaris DPRD yang profesional dan mampu 
membangun kapasitas organisasi untuk memberi dukungan kepada anggota DPRD. Posisi sekretaris 
DPRD masih dianggap sebagai posisi buangan dan marjinal bukan posisi strategis dalam konteks 
pengembangan karir di birokrasi daerah. Persepsi yang seperti ini membuat daerah sering tidak 
menempatkan calon yang terbaik untuk posisi sekretaris daerah. Apalagi kenyataan bahwa sekretaris 
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DPRD sering mengalami posisi yang sulit ketika terjadi konflik antara KDH dengan DPRD, membuat 
mereka yang memiliki kemampuan yang baik tidak tertarik menjadi sekretaris DPRD. Semua hal 
diatas membuat sekretaris daerah pada umum belum mampu memberi dukungan yang optimal kepada 
DPRD.
Ketiga, kemampuan anggauta DPRD pada umumnya secara individu masih rendah sehingga tidak dapat 
secara optimal menjalankan peran mereka sebagai wakil rakyat. Pendidikan dan pengalaman mereka 
dalam kegiatan pemerintahan yang terbatas sering membuat kemampuan mereka untuk menjalankan 
peran sebagai anggota DPRD tidak optimal. Keterbatasan kemampuan mereka menjalankan peran 
sebagai anggota DPRD ikut mendorong munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap anggota 
DPRD dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Keempat, ketidakjelasan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Proses rekrutmen anggota 
DPRD yang sekarang terjadi lebih menempatkan mereka sebagai wakil partai politik daripada sebagai 
wakil rakyat. Intervensi partai politik terhadap para anggota DPRDnya yang sangat kuat membuat 
para anggota DPRD tidak dapat memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya, manakala 
kepentingan rakyat yang diwakili berbeda dengan kepentingan politik partainya.
Kelima, keterbatasan anggaran yang tersedia bagi anggota DPRD untuk menyerap, menggali, dan 
memperjuangkan kepentingan warga dan konstituen. DPRD juga memiliki keterbatasan anggaran dan 
sumberdaya yang tidak memungkinkan mereka menjalankan fungsi check and balance. Akibatnya, 
kemampuan DPRD untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja KDH masih sangat 
terbatas.
Dengan memahami berbagai faktor diatas, maka pemberdayaan DPRD hanya akan efektif kalau dapat 
menyelesaikan berbagai masalah diatas. Pemberdayaan DPRD setidaknya harus mampu meningkatkan 
antara lain: kapasitas sekretariat DPRD dan pejabatnya, kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan 
perannya sebagai wakil rakyat, ketersediaan sumberdaya untuk memberi dukungan kepada DPRD dalam 
menjalankan seluruh fungsinya, dan kualitas hubungan antara anggota DPRD dengan konstituennya. 

4.2. Organisasi Perangkat Daerah

a. Dasar Pemikiran
Organisasi perangkat daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disain, struktur, mekanisme kerja, dan kualitas aparatur sangat 
menentukan kinerja daerah. Seberapa tepat daerah merancang disain, struktur, dan proses kerja sehingga 
Kementerian Dalam Negeri : Naskah Akademik Revisi UU No 32 Tahun 2004 87 mampu menjalankan 
fungsi secara efisien, efektif, dan sinerjik menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Dalam merancang disain dan struktur birokrasinya, daerah tentunya harus mendasarkan pada 
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urusan wajib dan urusan lainnya yang dapat menjadi unggulan daerah. Pengembangan birokrasi di daerah 
harus juga mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kemudahan interaksi. Struktur 
perangkat daerah harus efisien. Prinsip efisiensi ini mengajarkan bahwa struktur harus sederhana dan 
ramping tapi mampu mengemban banyak fungsi. Dengan struktur yang seperti ini maka daerah akan 
dapat menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya dengan pengorbanan sumberdaya yang 
kecil. Dengan berazaskan pada prinsip efektivitas maka daerah harus mengembangkan struktur organisasi 
yang mampu mewujudkan outputs dan outcomes sesuai yang diharapkan dari penyelenggaraan setiap 
urusan pemerintahan daerah. Efektivitas mengukur kemampuan struktur organisasi untuk merealisasikan 
progam-program yang dikembangkan oleh daerah. Sedangkan, prinsip kemudahan interaksi menjamin 
adanya kemudahan interaksi antar organisasi di daerah dan antar organisasi dengan warganya.
Dengan mengembangkan struktur organisasi atau perangkat daerah yang memenuhi ketiga prinsip 
diatas, maka daerah akan dapat mengembangkan organisasi yang ramping tetapi melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan efektif. Organisasi daerah juga mampu berinteraksi 
secara wajar dan saling melengkapi dan mendukung kegiatan-kegiatan dari organisasi daerah lainnya 
sehingga sinerji antar organisasi di daerah dapat diwujudkan. Kemudahan interaksi antara organisasi 
daerah dengan warganya juga sangat penting diwujudkan karena kemudahan interaksi akan sangat 
warga untuk mengakses pelayanan publik di daerahnya. Kemudahan interaksi akan dapat menghemat 
enerji pemerintah daerah dan warganya dalam mengakses pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan 
lainnya.

b. Permasalahan
Pengalaman dalam pelaksanaan otonomi daerah menunjukan kecenderungan daerah untuk membentuk 
onganisasi perangkat daerah yang banyak jumlahnya dan kurang didasarkan pada kebutuhan nyata daerah 
yang bersangkutan. Besarnya organisasi perangkat daerah yang dimaksud dapat dilihat dari banyaknya 
jumlah Dinas Daerah, jumlah Badan dan jumlah Kantor. Banyak daerah kabupaten dan kota yang 
mempunyai dinas yang sebenarnya kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau potensi unggulan 
yang ada di daerah tersebut. Masih banyak dijumpai adanya dinas pertanian atau bahkan kehutanan di 
daerah perkotaan. Berbagai studi menunjukan bahwa para pemangku kepentingan di daerah menilai 
struktur birokrasi di daerah cenderung gemuk dan menyerap anggaran yang besar. Akibatnya, banyak 
anggaran pemerintah yang terserap untuk belanja pegawai dan memenuhi kebutuhan birokrasi daripada 
yang digunakan untuk membiayai pelayanan masyarakat.
Disamping struktur birokrasi yang besar dan kompleks, masalah lainnya adalah adanya orientasi pegawai 
daerah untuk menduduki jabatan structural sangat tinggi dan berlebihan. Hal ini disebabkan karena 
jabatan struktural dalam birokrasi publik memiliki fungsi yang multidimensional. Jabatan struktural 
bukan hanya memberikan mereka kekuasaan, penghormatan, tetapi juga tambahan penghasilan yang 
berarti. Semakin tinggi jabatan strukturalnya, semakin besar nilai yang diperoleh oleh pejabatnya. 



MODUL 1 PEMERINTAHAN DAERAH DAN MASALAHNYA

Program Penguatan Kapasitas DPRD         33

Hal seperti ini mendorong birokrasi dan para pejabatnya untuk memperbesar struktur birokrasi di 
daerah sehingga dapat menyediakan banyak tempat bagi para pejabat birokrasi di daerah. Karenanya 
tidak mengherankan kalau banyak daerah yang mengembangkan struktur birokrasi yang besar dan 
kompleks.
Orientasi yang berlebih pada jabatan struktural, membuat pengembangan jabatan fungsional kurang 
berkembang di dalam birokrasi di daerah. Banyak daerah yang belum mengembangkan jabatan fungsional. 
Padahal jabatan fungsional tidak menuntut organisasi yang besar, bahkan dapat memperbaiki kualitas 
pelayanan pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur birokrasi. Penciptaan jabatan 
fungsional dalam birokrasi pemerintah di daerah penting didorong agar daerah dapat mempercepat 
pengembangan kapasitas aparaturnya dengan baik dan cepat.
Belum adanya Analisis jabatan dan Analisis beban kerja membuat daerah tidak pernah tahu secara pasti 
berapa besar organisasi yang dibutuhkan dan berapa banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. 
Akibatnya, pengembangan struktur birokrasi di daerah seringkali lebih banyak didasarkan atas 
pertimbangan subyektif, jangka pendek, dan pemahaman yang kurang tepat terhadap kebutuhan dan 
tantangan yang dihadapi oleh Daerah.
Masalah lainnya adalah adanya kecenderungan dari kementerian/LPNK untuk mendesak daerah 
membuat struktur organisasi sebagaimana yang ada di pusat dengan tawaran akan diberi bantuan. 
Disamping itu munculnya berbagai undang-undang sektoral yang mengharuskan daerah untuk 
membentuk suatu organisasi yang sering relevansinya tidak ada di daerah yang bersangkutan seperti 
kewajiban membuat organisasi bencana walaupun daerah tersebut bukan berpotensi bencana. Sama 
halnya dengan diwajibkannya daerah membuat lembaga penyuluhan pertanian di daerah perkotaan 
yang tidak ada petaninya.
Pada akhirnya semua instruksi dan desakan tersebut akan bermuara pada membengkaknya kelembagaan 
daerah yang sekailigus juga meningkatkan overhead cost dan mengurangi biaya pelayanan public.

c. Implikasi dalam Implementasi
Ada beberapa penyebab mengapa daerah cenderung mengembangkan struktur organisasi yang besar 
dan kompleks. Pertama, kecenderungan semakin kuatnya politisasi birokrasi di daerah. Pilkada yang 
membutuhkan resources yang besar memberi peluang kepada aparat birokrasi untuk terlibat pemenangan 
calon kepala daerah. Banyak aparat birokrasi yang terlibat menjadi tim sukses dari calon kepala daerah 
dengan harapan jika calonnya terpilih akan memperoleh kedudukan yang lebih baik dalam birokrasi di 
daerah. Disamping itu, kepala daerah terpilih sering berusaha memasukan pendukungnya dalam jabatan 
birokrasi sehingga diharapkan dapat memberi dukungan terhadap keberhasilan program-program yang 
dijanjikannya dalam pilkada. Untuk dapat menampung para pendukungnya sering kepala daerah 
kemudian mengembangkan struktur birokrasi di daerah.
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Kedua, jumlah pegawai negeri yang besar di daerah mendorong mereka mengembangkan struktur 
organisasi yang besar agar dapat menampungnya dalam jabatan-jabatan struktural yang ada. Dilihat 
dari kepentingan birokrasi, pengembangan struktur yang besar tentu menguntungkan. Namun, dilihat 
dari kepentingan publik sangat merugikan karena banyak anggaran yang kemudian terserap untuk 
pembiayaan birokrasi daripada untuk kepentingan publik. Disamping memerlukan pembiayaan yang 
tinggi, struktur yang besar dan kompleks juga cenderung mempersulit interaksi antara pemerintah 
dengan warganya. Pelayanan publik menjadi semakin rumit dan panjang.
Ketiga, belum ada tradisi untuk melakukan evaluasi kinerja (performance review) yang secara periodik 
menilai ketepatan antara struktur birokrasi dengan visi dan misi daerah. Akibatnya, banyak daerah tidak 
memiliki visi dan misi yang jelas sehingga mereka dapat mengembangkan struktur birokrasi yang tidak 
sesuai dengan kebutuhan daerah dan mengembangkan struktur berdasar berdasar kepentingan sempit 
dan jangka pendek. Analisis jabatan juga sangat jarang dilakukan. Karenanya tidak mengherankan kalau 
daerah cenderung memiliki struktur yang besar dan kompleks. Pelaksanaan otonomi yang diharapkan 
dapat dijadikan sebagai peluang bagi daerah untuk merestrukturisasi birokrasi sehingga lebih efisien 
ternyata tidak menjadi kenyataan.
Dengan melihat kondisi yang seperti ini, maka tidak mengherankan kalau banyak anggaran daerah 
yang terserap untuk membiayai struktur yang gemuk tersebut. Sejauh ini data Departemen Keuangan 
menunjukkan bahwa rata-rata Propinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia mengalokasikan dana sekitar 
77,45% pada tahun 2004, dan 76,43% pada tahun 2005 dari anggarannya untuk Belanja Aparatur. 
Sedangkan dari besaran anggaran untuk belanja publik masih terdapat komponen biaya overhead. 
Akibatnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi 
semakin kecil. Hal ini menjelaskan mengapa desentralisasi di Indonesia belum banyak memperbaiki 
kesejahteraan rakyat di daerah.
Pembengkakan organisasi juga berdampak pada melebarnya rentang kendali (span of control) dan 
menimbulkan masalah “inkoherensi institusional” karena fungsi yang seharusnya ditangani dalam 
satu kesatuan unit harus diderivasi ke beberapa unit organisasi sehingga pada akhirnya mengarah 
pada proliferasi birokrasi. Kondisi tersebut lebih jauh juga berpotensi menimbulkan disharmoni atau 
bahkan friksi antar unit organisasi sebagai akibat tarik-menarik kewenangan. Untuk itu pengaturan 
bagi perangkat daerah yang efektif harus menjadi perhatian penting dalam penyempurnaan UU No. 32 
Tahun 2004.

4.3. Kecamatan

a. Dasar Pemikiran
Peran dan fungsi Kecamatan mengalami pergeseran yang sangat berarti sesuai dengan konteks politik 
dan legal, sebagaimana diatur dalam UU 5/1974, UU 22/1999, dan UU 32/2004. Dalam UU 
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N0.5/1974 Kecamatan memiliki kedudukan yang sangat kuat, karena Kecamatan diakui sebagai 
wilayah administratif dan sebagai kepala wilayah Camat juga menjalankan tugas dekonsentrasi. Dalam 
kedudukan yang seperti ini, kecamatan memiliki peran yang strategis karena menjadi ujung tombak 
dari banyak kegiatan pemerintahan. 
Namun, dalam UU 22/1979 peran Kecamatan mengalami perubahan yang sangat mendasar. Kecamatan 
bukan lagi perangkat dekonsentrasi tetapi berubah menjadi perangkat daerah. Camat sebagai perangkat 
daerah berperan membantu Bupati/ Walikota menjalankan tugas desentralisasi dan tugas dekonsentrasi 
kemudian dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Camat tidak lagi memiliki 
kewenangan hirarkhis terhadap Kepala Desa, karena desa diperlakukan sebagai kesatuan masyarakat 
hukum yang otonom berbasis adat dan tradisi. 
Dalam UU 32/2004 Kecamatan tetap diperlakukan sebagai perangkat daerah dan karena itu, 
keberadaan dan fungsinya sangat tergantung pada daerah, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. 
Sebagai perangkat daerah, Kecamatan semestinya dapat difungsikan sebagai salahsatu agen pelayanan 
atau menjadi intermediaries yang penting dalam hubungan antara warga dengan Kabupaten/ Kota. Di 
daerah tertentu yang memiliki lingkungan geografis yang luas dan akses terhadap pusat pemerintahan 
di Kabupaten sangat sulit Kecamatan dapat menjadi salah satu agen pelayanan publik dan menjadi 
intermediaries dalam hubungan antara pemerintah dengan warganya. Namun, sayang keberadaan 
Kecamatan selama ini belum memperoleh apresiasi yang wajar dan dimanfaatkan oleh Kabupaten/ Kota 
memfasilitasi pelayanan kepada warganya. Sedangkan, potensi yang tersedia di Kecamatan sebenarnya 
dapat diberdayakan untuk menjadi salah satu pilihan bagi Kabupaten/ Kota untuk memperbaiki kinerja 
pelayanan dan pemerintahannya. Bupati/ Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangannya 
kepada Camat untuk memberi pelayanan kepada warganya.

b. Permasalahan
Salah satu masalah utama dalam pengembangan kecamatan adalah ketidakjelasan tentang kedudukan 
Camat. Walaupun Camat sudah tidak lagi sebagai kepala wilayah, namun seringkali masyarakat dan 
warganya masih menganggap dan mengharapkan Camat untuk berperan sebagai kepala wilayah. 
Namun, kedudukan Camat sebagai perangkat daerah sekarang ini memiliki kewenangan yang terbatas, 
yaitu kewenangan atributif untuk menjalankan fungsi pemerintahan umum. Belum banyak Kabupaten/ 
Kota yang melimpahkan kewenangan kepada Camat untuk menyelenggarakan pelayanan pemerintah 
yang berskala Kecamatan. Sedangkan, potensi yang tersedia di Kecamatan sering memadai untuk 
dijadikan sebagai salah satu agen pelayanan pemerintah.
Sebagai akibat dari ketidakjelasan peranannya, Kecamatan pada umumnya juga belum memiliki 
anggaran yang jelas. Sementara ekspektasi masyarakat untuk mengambil peran tertentu dalam pelayanan 
dan menjalankan fungsi pemerintahan umum sangat besar. Dalam posisi seperti ini Camat seringkali 
menghadapi situasi yang sulit untuk dapat memainkan peran sesuai dengan harapan masyarakat. Karena 
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itu, status, fungsi, dan anggaran Kecamatan perlu diperjelas sehingga keberadaannya membawa manfaat 
bagi masyarakat di wilayahnya.

c. Implikasi dalam Implementasi
Secara paradigmatik, kedudukan Kecamatan mengalami perubahan besar, sejak UU 22/1999 dan 
UU 32/2004 dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam UU No.5 Tahun 1974 Kecamatan diperlakukan 
sebagai perangkat dekonsentrasi dan sekaligus sebagai kepala wilayah. Sedangkan dalam UU 32/2004 
Kecamatan diperlakukan sebagai perangkat daerah. Perubahan kedudukan yang mendasar ini tentu 
memiliki pengaruh terhadap keberadaan Kecamatan dan kontribusinya terhadap keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.  Sebagai perangkat daerah, peran Camat kemudian sangat 
tergantung pada tindakan yang diambil oleh Bupati/ Walikota, apakah mereka bersedia mendelegasikan 
sebagian perannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Beberapa daerah memberdayakan kecamatan dengan memberikan kewenangan delegatif kepada 
Camat untuk menyelenggarakan pelayanan tertentu. Sebaliknya, banyak Bupati/ Walikota yang tidak 
mau mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sehingga peran Camat menjadi sangat terbatas. 
Untuk melihat kedudukan Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka posisi 
Kecamatan dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda dalam mengelola kegiatan pemerintahan di 
daerah. Perspektif pertama menggunakan wawasan kewilayahan dalam melihat kedudukan dan peran 
Kecamatan. Dalam perspektif ini Kecamatan dapat menjadi SKPD yang digunakan oleh daerah sebagai 
penyelenggara kegiatan pelayanan tertentu yang berskala kecamatan, seperti pengelolaan kebersihan, 
penataan ruang, perizinan, administrasi kependudukan, pengelolaan kebersihan, prasarana umum, dan 
pelayanan lainnya sesuai dengan karakteristik kecamatan yang bersangkutan.
Dalam perspektif ini, Kecamatan diberi kewenangan delegatif untuk mendekatkan pelayanan pada 
masyarakat. Untuk itu perlu diatur mengenai kewenangan delegatif minimal yang harus dilimpahkan 
kepada Camat dan kejelasan mengenai sumber pembiayaan, perangkat serta sarana dan prasarana yang 
diperlukan. Pelimpahan kewenangan bupati/walikota tersebut adalah untuk pelayanan publik yang 
berskala kecamatan dan sesuai dengan karakteristik kecamatan yang bersangkutan. Perspektif ini cocok 
digunakan menjelaskan peran kecamatan terutama untuk daerah yang memiliki wilayah geografis yang 
luas dan kendala transportasi bagi warganya untuk dapat mengakses pelayanan pada tingkat Kabupaten/ 
Kota.
Dalam perspektif kedua, yang mengutamakan pendekatan sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, peran Kecamatan menjadi sangat terbatas. Ketika pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan 
dikelola secara sektoral dan akses masyarakat luas untuk mengakses pelayanan pada tingkat Kabupaten/ 
Kota sangat mudah maka pengembangan struktur birokrasi berbasis sektoral menjadi pilihan yang 
cocok. Daerah dapat mengembangkan pelayanan di tingkat Kabupaten/ Kota seperti pelayanan One-
Stop Service (satu pintu) yang mengabaikan peran Kecamatan. Warga dapat berinteraksi dengan 
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pemerintahnya di tingkat Kabupaten/ Kota dengan mudah dan murah. Yang menjadi masalah sekarang 
ini adalah ketika daerah mengembangkan struktur kelembagaan yang tidak jelas orientasinya, apakah 
berbasis sektoral, kewilayahan, atau kombinasi dari keduanya. Jika hal seperti ini terus berlanjut maka 
daerah akan sulit mengembangkan pemerintahan yang efisien, efektif, responsif, dan interaktif. Konflik 
antara kepentingan wilayah dan sektor akan selalu terjadi dan kepentingan warga akan adanya pelayanan 
publik yang mudah diakses, efisien, dan efektif akan sulit untuk diwujudkan. Karena itu daerah perlu 
didorong untuk memiliki orientasi yang jelas dalam pengembangan perangkat daerah dan pendekatan 
yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Untuk daerah yang secara geografis cakupan wilayahnya sangat luas, akses terhadap pelayanan di 
ibukota Kabupaten/ Kota sulit dan mahal, dan kendala transportasi masih sangat berarti, maka 
penguatan kelembagaan Kecamatan menjadi pusat pelayanan sangat diperlukan. Daerah perlu memberi 
kewenangan delegatif kepada Kecamatan secara lebih jelas dan rinci. Namun, untuk daerah Kota 
yang wilayah geografisnya relatif sempit, akses terhadap pelayanan di Kota mudah dan murah, dan 
transportasi mudah diperoleh maka keberadaan Kecamatan menjadi tidak begitu penting. Daerah dapat 
mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang tersentralisasi di Kota dengan menggunakan satu 
pintu, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik menjadi murah, mudah, dan lebih akuntabel.

4.4. Aparatur Daerah

a. Dasar Pemikiran
Pegawai negeri sipil (PNS) adalah salah satu pilar utama dari NKRI. Sebagai salah satu pilar penyangga 
NKRI maka keberadaan dan kualitas dari PNS menjadi salah satu aspek strategis dalam mempertahankan 
kelangsungan NKRI. Kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme, wawasan nasional, dan kepedulian 
PNS terhadap masalah bangsa menjadi sangat stretegis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan 
otonomi daerah diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pencapaian tujuan tersebut. Namun, 
kenyataan menunjukkan bahwa harapan tersebut masih jauh dari yang diinginkan.
Munculnya banyak miskonsepsi dalam memahami otonomi daerah telah membuat manajemen 
kepegawaian menjadi terkotak-kotak pada wilayah yang sempit dan menjauhkan dari keinginan 
membangun aparatur yang berwawasan nasional dan profesional. Untuk mempertahankan PNS sebagai 
pilar NKRI maka pemerintah perlu mengembangkan manajemen kepegawaian yang bersifat nasional 
yang memungkinkan mobilitas pegawai antar daerah otonom berjalan dengan lancar. Mobilitas pegawai 
antar daerah otonom bukan hanya penting untuk membangun wawasan nasional tetapi juga untuk 
peningkatan kapasitas pegawai itu sendiri. Tour of duty and area karenanya harus menjadi bagian yang 
penting dalam perencanaan karir PNS dan pengembangan manajemen kepegawaian di daerah.
Manajemen kepegawaian di daerah harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan manajemen 
kepegawaian nasional. Lebih dari itu reformasi kepegawaian harus terintegrasi dengan reformasi birokrasi 
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di daerah. Karena itu pendekatan terpadu perlu dikembangkan agar keduanya dapat berjalan bersama 
dan sinergis. Peran PNS sebagai pilar dari NKRI hanya akan dapat diwujudkan kalau profesionalisme 
menjadi nilai penting dalam pengembangan kebijakan dan manajemen kepegawaian. Pemerintah 
harus dapat mengembangkan kebijakan dan manajemen kepegawaian yang mampu menjaga netralitas 
PNS terhadap partai politik dan kegiatan politik. Manajemen kepegawaian harus dapat meningkatkan 
kapasitas PNS untuk mengambil jarak yang sama terhadap semua kekuatan politik yang ada di daerah 
dan bertindak adil terhadap semua kelompok dan golongan yang ada di masyarakat. Manajemen 
kepegawaian harus dapat menjadikan PNS bertindak independen dari semua kegiatan politik dan 
melindungi mereka dari campur tangan kekuatan dan kekuasaan politik yang ada di daerah.
Untuk dapat meningkatkan profesionalisme maka rekrutmen PNS dan penempatan mereka dalam 
jabatan publik harus dilakukan berdasarkan meritokrasi dan berbasis kompetensi, terbuka, dan kompetitif. 
Untuk dapat mewujudkan prinsip meritokrasi dan melakukan rekrutmen dan promosi berbasis pada 
kompetensi maka pemerintah perlu mengembangkan ukuran dan standar kompentesi untuk jabatan 
publik. Pemerintah dapat memulainya dari jabatan publik yang dinilai strategis. Rekrutmen dan promosi 
jabatan publik secara terbuka dapat dilakukan dengan memberi peluang yang sama kepada semua yang 
memenuhi persyaratan kompetensi untuk bersaing memperebutkan jabatan publik yang tersedia. 
Persaingan yang terbuka perlu didorong agar dapat menjadi insentif bagi PNS untuk meningkatkan 
kapasitas dirinya sesuai dengan aspirasi karir yang dimilikinya. Rekrutmen dan promosi harus berbasis 
pada jabatan. Analisis jabatan perlu dilakukan secara periodik untuk menentukan kebutuhan aparatur 
secara pas baik jumlah ataupun klasisifikasinya. Untuk mempercepat pengembangan profesionalisme 
maka sistim penggajian harus dikembangkan berdasarkan atas kinerja. Besaran gaji dan insentif yang 
diberikan harus sebanding dengan beban kerja, tanggungjawab, dan pencapaian kinerja.

b. Permasalahan
Rendahnya profesionalisme aparatur daerah menjadi persoalan utama dalam manajemen kepegawaian 
daerah. Tidak adanya standar kompetensi untuk jabatan struktural dan fungsional mempersulit penerapan 
prinsip meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi pejabat publik di daerah. Kepala daerah memiliki 
ruang yang sangat besar untuk menempatkan pejabat publik sesuai dengan selera dan kepentingannya. 
Dalam suasana politisasi yang sangat kuat sekarang ini, sebagai akibat dari eforia Pilkada, ruang yang 
tersedia bagi kepala daerah sering dimanfaatkan untuk menempatkan pejabat daerah berdasarkan 
ukuran-ukuran subyektif seperti loyalitas, afiliasi politik, dan kemampuan membayar untuk menduduki 
jabatan tersebut. Fenomena seperti ini tentu mempersulit upaya pengembangan profesionalisme aparatur 
daerah. 
Pelaksanaan pilkada yang membutuhkan sumberdaya yang besar dan mobilisasi masa yang sangat banyak 
telah memberi peluang bagi para calon kepala daerah untuk menarik para pejabat karir dalam struktur 
pemerintah di daerah untuk terlibat terlalu jauh dalam kegiatan pilkada, sebagai bagian dari tim sukses, 
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menjadi pasangan calon kepala atau wakil kepala daerah, dan pendukung pencalonan mereka sebagai 
kepala daerah. Bagi para pejabat birokrasi pilkada juga menjadi peluang bagi mereka untuk dapat 
membangun akses terhadap kekuasaan politik yang diharapkannya nanti dapat mempercepat promosi 
mereka kedalam jabatan birokrasi yang lebih strategis. Banyak pejabat birokrasi yang kemudian secara 
langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses pilkada dan menjadi bagian dari upaya pemenangan 
calon kepala daerah yang didukungnya. Fenomena seperti ini lazim terjadi di daerah dan membuat 
politisasi birokrasi di daerah menjadi sangat intens dan mengganggu upaya untuk mewujudkan aparatur 
yang profesional tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu. Sedangkan tanpa aparatur yang 
profesional amat sulit membayangkan pelaksanaan otonomi daerah akan dapat mendorong terjadinya 
kemajuan daerah.
Masalah lain yang perlu diselesaikan dalam kepegawaian di daerah adalah rendahnya mobilitas aparat 
birokrasi di daerah. Setelah pelaksanaan otonomi daerah, mobilitas pegawai antar daerah menjadi 
sangat rendah. Rendahnya mobilitas pegawai antar daerah dikawatirkan membuat wawasan nasional 
dari para pejabat birokrasi daerah menjadi sangat kurang. Hal ini tentu sangat merugikan dilihat dari 
kepentingan untuk mempertahankan integrasi nasional dan juga dari pengembangan profesionalisme 
aparatur daerah. Profesionalisme birokrasi menuntut aparatur memiliki pengalaman penugasan yang 
berbeda dalam bidang dan di wilayah yang berbeda. Pengaturan perlu dilakukan untuk mendorong 
adanya mobilitas pegawai antar daerah.
Rendahnya mobilitas pegawai antar daerah sering terkait dengan sistim rekrutmen yang tertutup dan 
berbau KKN. Rekrutmen yang tertutup membuat jabatan yang tersedia di satu daerah tidak dapat 
diakes oleh daerah lainnya. Kondisi seperti ini sering menutup kesempatan bagi PNS yang memiliki 
pengalaman dan kompeten di daerah lain untuk dapat bersaing secara wajar menduduki jabatan tersebut. 
Meluasnya praktik KKN melalui rekrutmen dan promosi pejabat publik di daerah sering mendorong 
daerah menjadi semakin tertutup dalam melakukan rekrutmen dan promosi pejabat publik di daerah.

c. Implikasi dalam implementasi
Memiliki PNS yang netral, profesional, dan berdedikasi tinggi sebagai aparat negara dalam mengabdi 
pada masyarakat adalah harapan masyarakat luas yang tampaknya masih sangat jauh untuk menjadi 
realitas. UU No. 32 Tahun 2004 belum memiliki pengaturan yang mampu mengarahkan pengembangan 
profesionalisme dari PNS di daerah. Masih banyak ruang yang tersedia bagi berbagai pihak untuk 
melakukan inflitrasi politik dalam kehidupan birokrasi pemerintah di daerah. Dalam rekrutmen 
pejabat di daerah sering terjadi Bupati/Walikota/ Gubernur menempatkan pejabat kedalam jabatan 
publik tidak berdasar pada pertimbangan kompetensi dan profesionalisme tetapi menggunakan ukuran 
subyektif seperti afiliasi politik, kesamaan etnis, dan kekerabatan. Setelah pelaksanaan otonomi daerah, 
kecenderungan menguatnya pertimbangan subyektif dalam rekrutemen dan penempatan pejabat 
publik sangat kuat. GDS 2002 dan GAS 2006 telah dilakukan di banyak kabupaten/ kota dan provinsi 
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membuktikan bahwa subyektivitas dalam penempatan para pejabat publik di daerah sudah sampai pada 
titik yang sangat merugikan pengembangan profesionalisme di dalam birokrasi pemerintah. Untuk itu, 
upaya pencegahan dan pencarian solusi terhadap masalah ini perlu segera dilakukan.
Belum tersedianya peraturan yang mengatur hubungan antara pejabat politik (elected o!cials) dengan 
pejabat karir memang menjadi salah satu sebab dari menguatnya politisasi birokrasi di daerah. Efuria 
demokrasi telah mendorong para politisi baik yang ada di DPRD ataupun di eksekutif (Bupati/ Walikota/ 
Gubernur) untuk melakukan intervensi kehidupan birokrasi untuk kepentingan politiknya. Dalam 
pilkada banyak Bupati/ Walikota yang menekan para pejabat karir seperti Sekda dan Kepala Dinas yang 
dibawahnya untuk melakukan berbagai tindakan politis yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka 
sebagai seorang birokrat yang profesional. Misalnya, dengan menjadi tim sukses dan menggunakan 
resources daerah untuk mendukung pencalonan Bupati/Walikotanya.
Pada sisi lain, banyak pejabat karir yang melihat pilkada sebagai peluang untuk melakukan manuver 
politik dengan mendukung kegiatan pencalonan Bupati/ Walikota/ Gubernur. Para pejabat birokrasi 
berharap dengan menjadi tim sukses mereka akan memiliki akses terhadap kekuasaan dan memperoleh 
jabatan yang strategis. Mereka berpikir bahwa akses terhadap kekuasaan dapat menjadi jalan tol bagi 
pengembangan karir mereka dalam birokrasi pemerintah di daerah. Bagi para pejabat birokrasi ini 
membangun akses terhadap kekuasaan menjadi jalur yang lebih mudah dan cepat untuk mengembangkan 
karir daripada menunjukan kinerja dan profesionalismenya.
Kecenderungan diatas harus diakhiri. Hubungan antara pejabat karir dan politik di daerah harus diatur 
dengan jelas sehingga dinamika hubungan keduanya dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah 
daerah. Untuk itu perlu dibuat kerangka hukum yang mengatur agar hak-hak dan kewenangan politik 
dari Gubernur/ Bupati/ Walikota tidak digunakan untuk kepentingan politik partai. Hubungan antara 
pejabat politik dengan pejabat karir harus diatur dengan jelas dan pengaturan itu harus dapat menjadi 
terwujudnya aparatur daerah yang profesional. Untuk itu, rekrutmen pejabat birokrasi di daerah harus 
mengikuti prinsip-prinsip meritokrasi, terbuka, dan konpetitif.
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5.1. Umum

Setiap daerah otonom memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
Kewenangan ini memberi daerah hak untuk membuat produk hukum untuk menyelenggarakan 
otonomi yang dimilikinya, berupa peraturan daerah. Daerah membentuk peraturan daerah untuk 
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah. Namun 
demikian, peraturan daerah sebagai bagian dari sistim peraturan perundangan-undangan tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundangan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi (lex superiori 
derogat legi inferiori). Bahkan, peraturan daerah seharusnya dibuat untuk melaksanakan peraturan 
perundangan-undangan yang lebih tinggi.
Terkait dengan muatan peraturan daerah, Pasal 12 UUNo. 10/2004 menyatakan bahwa muatan dari 
peraturan daerah adalah (Arizona, 2007): 
a] penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan; b] menampung kondisi khusus daerah; serta c] 
penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Dengan demikian ketaatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi 
prasyarat yang utama dalam penyusunan Peraturan Daerah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk 
menjaga konsistensi dan koherensi antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi melalui 
fungsi pembinaan dan pengawasan (Binwas).
Agar peraturan daerah yang dibuat oleh daerah mencerminkan aspirasi dan kebutuhan daerah maka 
daerah harus melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di daerahnya dalam membuat peraturan 
daerah. Representasi berbagai kelompok kepentingan dalam proses pembuatan peraturan daerah penting 
untuk dijaga agar peraturan daerah sungguh-sungguh menggambarkan kebutuhan daerah dan mampu 
mendorong pembangunan daerah sebagaimana diharapkan oleh warganya. Untuk itu, konsultasi publik 
dalam pembuatan peraturan daerah wajib dilakukan.

5.2. Permasalahan

Dalam negara kesatuan produk hukum yang dihasilkan oleh daerah dibuat dalam upaya melaksanakan 
berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karenanya tidak boleh bertentangan dengan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, dalam kenyataannya selama pelaksanaan otonomi 
daerah banyak sekali peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan 
bertentangan dengan kepentingan umum. Banyak peraturan daerah yang kemudian terpaksa dibatalkan 
oleh pemerintah, karena dinilai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih dari 
itu, banyak kelompok dalam masyarakat yang mengeluh dan merasa dirugikan oleh munculnya berbagai 
peraturan daerah yang dinilai tidak berwawasan kebangsaan.

B A B  5
PERATURAN DAERAH
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Berbagai masalah lain tersebut terjadi karena pembentukan peraturan daerah sering tidak melibatkan 
pemangku kepentingan. GAS 2006 menunjukkan proses pembuatan peraturan daerah cenderung 
sangat elitis dan karenanya, peraturan daerah sering kurang mampu menjawab berbagai persoalan dan 
kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah sering hanya 
dijadikan sebagai formalitas dan tidak substantif. Berbagai kelompok kepentingan sering mengeluh 
karena banyak masukan dan pemikiran yang disampaikan dalam public hearing di DPRD tidak 
diakomodasi tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, ketika peraturan daerah tersebut ditetapkan banyak 
protes dan resistensi muncul dari berbagai kelompok masyarakat. Masalah lain adalah kecenderungan 
peraturan daerah dibuat untuk mencapai tujuan yang sempit dan jangka pendek. Banyak perda terkait 
dengan pajak dan retribusi yang dibuat oleh daerah cenderung memperburuk iklim investasi, karena 
tidak ramah terhadap investasi dan menciptakan ekonomi biaya tinggi. Dalam menyikapi perda 
seperti ini UU 32/2004 sebenarnya telah memiliki pengaturan tentang kewenangan pemerintah untuk 
membatalkan Peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan 
dengan perundangan yang yang lebih tinggi. Namun mekanismenya terlalu rumit sebab pembatalan 
Perda harus dengan Peraturan Presiden dan dibatasi waktu 60 (enam puluh) hari.

5.3. Implikasi dalam Implementasi

Banyak studi menunjukan bahwa keterbatasan dalam memahami kedudukan produk hukum daerah 
dalam konteks peraturan perundang-undangan, orientasi pada kepentingan yang sempit dan berjangka 
pendek, dan kegagalan memahami kepentingan umum sering membuat produk hukum daerah, 
seperti peraturan daerah, gagal memenuhi azas pembentukan peraturan daerah. Konflik antar susunan 
pemerintahan sering terjadi karena peraturan daerah dan peraturan kepala daerah bertentangan dengan 
peraturan yang lebih tinggi. Bahkan, tidak jarang kasus pertentangan antar produk hukum daerah 
dengan produk hokum yang lebih tinggi ini menyeret pejabat daerah ke pengadilan. Kontroversi juga 
banyak terjadi di daerah sebagai akibat dari ketidakpuasan pemangku kepentingan di daerah terhadap 
peraturan daerah. Demonstrasi dan protes dari berbagai kelompok kepentingan di daerah yang menuntut 
pencabutan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sering terjadi di banyak daerah.  
Dalam mengatasi persoalan yang muncul terkait dengan peraturan daerah yang dinilai merugikan 
kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, ada dua 
pilihan yang tersedia yaitu: executive review atau judicial review. Argumentasi dari pilihan yang pertama 
adalah bahwa dalam negara kesatuan daerah memperoleh kewenangan sebagai akibat dari penyerahan 
kewenangan yang diberikan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena itu pemerintah berhak 
menilai apakah daerah telah menggunakan kewenangan yang diberikannya sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam UU. Sedangkan argumentasi dari pilihan kedua adalah bahwa peraturan daerah 
adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga legislative daerah, karenanya tidak dapat 
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dibatalkan dengan mudah oleh pemerintah. Walaupun daerah menerima pelimpahan kewenangan 
dari pemerintah mereka dapat juga melakukan judicial review jika keberatan terhadap tindakan yang 
dilakukan oleh pemerintah yang membatalkan peraturan daerah yang dibentuknya.
Perdebatan tentang bentuk pengawasan terhadap peraturan daerah tentu menambah kerumitan 
dari masalah yang dihadapi sekarang ini dalam pembentukan peraturan daerah. Pengalaman selama 
ini dengan menerapkan executive review pemerintah masih kesulitan mengendalikan pembentukan 
peraturan yang dinilai merugikan kepentingan umum. Salah satunya karena pencabutan peraturan 
daerah menurut UU 10/2004 dilakukan dengan peraturan presiden. Persoalan menjadi semakin rumit 
dan kompleks karena jumlah peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi 
atau bertentangan dengan kepentingan umum tiap tahunnya dapat berjumlah ribuan.
Sebagai ilustrasi, pada tahun 2008 Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah telah mengevaluasi 
lebih dari 7200 peraturan dan rencana peraturan daerah dan merekomendasi 2000 perda tentang pajak 
dan retribusi untuk dicabut karena merugikan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan 
yang lebih tinggi. Departemen Dalam Negeri, dari 1999-Maret 2006 telah membatalkan 506 peraturan 
daerah dan menilai 393 peraturan daerah lainnya sebagai layak dibatalkan. Melihat banyaknya kasus 
penerbitan peraturan daerah yang dinilai melanggar kepentingan umum maka pengaturan pencabutan 
peraturan daerah yang bermasalah perlu dibuat lebih sederhana, efisien, dan tanpa mengurangi hak-hak 
daerah untuk membuat produk hukum yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah.
Untuk mencegah agar perda dan peraturan KDH tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan 
yang lebih tinggi maka pemberdayaan pemerintahan daerah melalui peningkatan kapasitas pembentukan 
peraturan daerah perlu dilakukan. Peningkatan kapasitas teknis pemerintahan daerah dalam memahami 
materi kewenangan yang dimilikinya (rationae materie), wilayah wewenangnya (rationae locus), tenggang 
waktu kewenangannya (rationae temporis), dan prosedur pembentukannya. Sebagaimana ditemukan 
dalam berbagai penelitian, KDH dan anggota DPRD yang berwenang untuk secara bersama-sama 
membentuk peraturan daerah sering tidak memahami berbagai masalah teknis dalam pembentukan 
peraturan daerah dan peraturan KDH. Karena itu penguatan kapasitas teknis dapat menjadi salah satu 
cara untuk mengurangi kesalahan dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan KDH.
Dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan banyaknya peraturan daerah yang bermasalah, pemerintah 
dapat menggunakan asas preventif dan asas represif. Peraturan daerah yang terkait dengan kepentingan 
umum dan dampak dari kesalahan dalam peraturan daerah langsung dirasakan oleh masyarakat dan 
ketika kerusakan terjadi tidak mudah dikembalikan, seperti antara lain: peraturan daerah tentang pajak 
dan retribusi, tata ruang, dan APBD maka asas preventif dapat diberlakukan. Sedang untuk peraturan 
daerah lainnya asas represif lebih cocok untuk diterapkan karena lebih efisien, mudah, dan akuntabel. 
Mengingat banyaknya kasus peraturan daerah yang bermasalah yang tidak mungkin diselesaikan 
dengan peraturan presiden maka Undang Undang pemerintah daerah dapat membuat pengaturan yang 
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lebih sederhana dengan melimpahkan kewenangan presiden dalam pengendalian peraturan daerah 
kepada Menteri Dalam Negeri untuk peraturan daerah provinsi dan Gubernur untuk peraturan daerah 
kabupaten/ kota.
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6.1. Umum

Di Indonesia, ada dua jenis perencanaan yang dibuat oleh pemerintah, perencanaan pembangunan 
nasional dan perencanaan tata ruang. Kedua jenis perencanaan ini memiliki keterkaitan yang erat satu 
sama lain tetapi sekaligus memiliki perbedaan yang tegas. Perencanaan yang pertama diatur dalam 
dalam UU25/2004, yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU 
ini diatur mengenai perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, serta harmonisasi dan 
sinkronisasi antar jenjang waktu perencanaan tersebut. Kemudian diatur juga mengenai harmonisasi 
antara perencanaan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten./kota, sehingga membentuk suatu 
sistem perencanaan pembangunan nasional yang harmonis. Perencanaan pembangunan kemudian 
diterjemahkan dalam kebijakan penganggaran, sebagai instrumen investasi pemerintah.
Jenis perencanaan yang kedua adalah perencanaan tata ruang (spatial planning), yang diatur dalam UU 
26/2007 tentang Penataan Ruang. Dalam UU ini, penataan ruang diselenggarakan oleh Negara melalui 
berbagai jenjang pemerintahan tetapi tetap melibatkan peran masyarakat dalam pengaturan, pembinaan, 
pelaksanaan, dan pengawasannya. Prinsip yang dikedepankan dalam UU ini adalah harmonisasi dalam 
pemanfaatan ruang, sehingga lebih mengesampingkan kebebasan daerah untuk mengeksploitasi ruang 
untuk kepentingannya semata. Hal ini karena karakteristik ruang yang bersifat kontinum dan tidak 
dibatasi oleh wilayah administratif. Dalam rangka menjamin terjadinya harmonisasi, pemerintah 
menggunakan berbagai instrumen pengendalian: insentif, disinsentif, sanksi administratif, sangsi 
perdata, dan pidana. Pengendalian dalam perencanaan tata ruang relatif lebih ketat karena ruang adalah 
sumberdaya yang akan menjadi obyek pemanfaatan untuk mencapai tujuan pembangunan.
Sebagai konteks yang perlu dicatat untuk masukan ke dalam revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan 
Daerah adalah bahwa segala ketentuan yang akan memuat mengenai perencanaan, hendaknya mengacu 
dan tidak bertentangan dengan UU 25/2004 dan UU 26/2007. Keduanya adalah undang-undang yang 
lebih khusus mengatur perencanaan. Pengaturan tentang perencanaan daerah yang akan dibentuk dalam 
revisi UU N0.32/2004 perlu dijaga konsistensinya dengan kedua undang-undang perencanaan diatas 
dan bahkan, diharapkan dapat memberi dukungan implementasi terhadap kedua undang-undang itu.

6.2. Permasalahan

Walaupun UU 32/2004 telah mengatur perencanaan pembangunan secara cukup rinci, namun 
dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal memperlukan penyempurnaan. Pertama, keterkaitan 
dan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan antara 
perencanaan kabupaten/ kota dengan perencanaan provinsi masih perlu ditingkatkan. Selama ini banyak 
daerah yang perencanaan pembangunan daerahnya belum mengacu kepada rencana pembangunan 
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provinsi dan nasional. Dalam perencanaan tata ruang, masih banyak daerah yang belum menggunakan 
rencana tata ruang yang lebih tinggi sebagai dasar dalam mengembangkan kegiatan pembangunan 
daerahnya. Akibatnya, konsistensi dan sinerji dalam pembangunan daerah belum dapat secara optimal 
diwujudkan. 
Kedua, kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dinyatakan dalam RPJMD dan RKPD sering 
belum dikaitkan dengan rencana tata ruang daerah. Pengintegrasian antara dokumen RPJMD dan RKPD 
dengan dokumen tata ruang sering belum dapat dilakukan dengan optimal. Kegiatan pembangunan 
yang memiliki dimensi ruang belum dapat ditempatkan dalam lokasi yang telah ditentukan dalam 
rencana tata ruang. Kemampuan untuk mengisi rencana tata ruang dengan kegiatan pembangunan 
yang sesuai masih sangat rendah. Akibatnya, banyak kegiatan pembangunan daerah yang kurang sesuai 
dengan rencana tata ruang yang telah dibuat dan menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang 
merugikan kepentingan masyarakat.
Ketiga, dokumen rencana pembangunan daerah sering belum secara jelas memuat secara rinci hasil 
pembangunan yang diharapkan (outcomes), keluaran yang dihasilkan, dan masukan. Akibatnya 
keterkaitan antara masukan, keluaran, dan hasil yang diharapkan belum dapat diamati dengan mudah 
oleh para pelaksana dan pemangku kepentingan. Bahkan, dalam mendefinisikan masukan untuk kegiatan 
pembangunan daerah sering belum memasukan masukan diluar pendanaan, seperti aset dan peraturan 
perundangan yang spesifik dibuat untuk mendukung kegiatan pembangunan. Belum dimasukannya 
aset seperti barang milik daerah, tanah, sumber daya alam yang pengelolaannya dikuasakan pada daerah 
sebagai masukan yang penting dalam pembangunan daerah membuat kegiatan pembangunan daerah 
cenderung menguntungkan para pengusaha besar di daerah. Banyak kasus menunjukan terjadinya 
penguasaan aset daerah yang digunakan dalam pembangunan daerah yang manfaatnya kurang dapat 
dirasakan oleh masyarakat luas. Karena itu definisi tentang masukan untuk kegiatan pembangunan 
seharusnya mencakup tidak hanya pendanaan tetapi juga aset dan sumberdaya lainnya yang dikuasai 
oleh daerah.
Keempat, banyak dokumen rencana pembangunan daerah yang belum dibuat atas dasar data yang akurat 
dan reliabel. Para perencana pembangunan daerah sering mengalami kendala untuk membuat rencana 
pembangunan daerah yang berbasis pada informasi yang akurat dan reliabel karena keterbatasan data 
yang dimilikinya. Tidak tersedianya data yang lengkap dan dikumpulkan secara berkala membuat para 
perencana mengalami kesulitan dalam membuat rencana pembangunan yang mampu menjawab secara 
tepat masalah yang berkembang di daerah.
Kelima, dalam tataran empirik dewasa ini kurang tercipta sinerji dan harmonisasi antara perencanaan 
pembangunan pusat dan daerah dan antara daerah. Masing-masing daerah berjalan sesuai dengan 
rencana dan prioritasnya sendiri-sendiri. Akibatnya sangat sulit untuk merealisasikan target-target 
nasional yang ditetapkan pemerintah pusat karena adanya fragmentasi perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan pembangunan. Kondisi tersebut diperparah lagi oleh adanya pergantian elit daerah baik kepala 
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daerah maupun DPRD dengan prioritas yang mungkin berbeda dengan elit pendahulunya. Akibatnya 
tidak akan terjadi kontinuitas perencanaan dan pembangunan di daerah dan pada gilirannya akan 
menganggu pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan.
Keenam, kebingungan sering terjadi di daerah terkait dengan sumber legitimasi dari RPJMD. UU 
32/2004 menentukan bahwa RPJMD harus disahkan melalui peraturan daerah sementara UU N0.25 
Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional mengatakan bahwa RPJMD cukup disahkan 
melalui peraturan kepala daerah. Perbedaan konsep RKPD di dalam kedua UU tersebut, dimana UU 
25/2004 mendefinisikan RKPD sebagai rencana kerja pembangunan daerah sementara UU 32/2004 
mendefinisikan RKPD sebagai rencana kerja pemerintah daerah.

6.3. Implikasi dalam Implementasi

Kesulitan pemerintah dalam menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan nasional 
dan antar daerah telah lama dirasakan oleh banyak pihak (Keban, 2007). UU 32/2004 dan UU N0. 
25/2004 telah mengatur perlunya daerah membuat RPJPD, RJPMD, RKPD, dan Renja SKPD namun 
keduanya memiliki pengaturan yang berbeda terkait dengan basis legalitas dari dokumen perencanaan 
dan definisi dari konsep yang dipergunakan. Perbedaan tersebut sering membuat kebingungan aparat 
di daerah. Revisi UU 32/2004 diharapkan dapat memberi solusi terhadap perbedaaan tersebut sehingga 
daerah dapat memiliki dasar hukum yang jelas dalam menyiapkan dokumen perencanaan. 
Tidak adanya pengaturan yang jelas tentang keterkaitan antara rencana pembangunan dengan rencana 
tata ruang juga sering menjadi sumber dari keengganan daerah untuk mengisi rencana tata ruang daerah. 
Akibatnya, kegiatan pembangunan daerah dengan rencana tata ruang yang ada sering tidak nyambung 
dan menghasilkan masalah baru yang merugikan kepentingan publik di daerah. Adanya pengaturan 
yang mengamanatkan daerah untuk mengisi perencanaan tata ruang dengan kegiatan pembangunan 
sosial ekonomi yang relevan akan dapat mendorong daerah untuk tunduk pada dokumen tata ruang 
yang dimilikinya. Pengaturan ini diharapkan dapat juga mendorong terintegrasinya pembangunan 
daerah bukan hanya dengan rencana tata ruang tetapi juga dengan rencana pembangunan nasional.
Terbatasnya informasi dan data yang valid dan terbarukan menjadi salah satu penyebab dari rendahnya 
kualitas perencanaan pembangunan daerah. Tidak tersedianya data yang mengukur hasil pembangunan 
yang diharapkan (outcomes), keluaran, dan masukan sering membuat para pelaksana dan pemangku 
kepentingan mengalami kesulitan untuk memahami rasionalitas dari kegiatan pembangunan daerah. 
Hal ini juga memberi peluang kepada para perencana dan pelaku pembangunan untuk melakukan 
praktik KKN dengan menitipkan proyekproyek pembangunan yang relevansinya dengan prioritas 
pembangunan daerah amat rendah. Untuk mengurangi praktik KKN dalam perencanaan maka perlu 
pengaturan yang mengharuskan dokumen rencana pembangunan daerah memuat ketiga komponen 
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tersebut diatas. Pemuatan data tersebut akan dapat membuat para pemangku kepentingan memahami 
rasionalitas kegiatan pembangunan daerah.
Disamping itu, pengaturan perlu dibuat untuk memastikan bahwa daerah memperhitungkan masukan 
diluar pendanaan dalam kegiatan pembangunan daerah. Selama ini banyak daerah yang mengabaikan 
pentingnya inventarisasi dan penilaian aset dalam merencanakan kegiatan pembangunan daerah. 
Aset daerah atau aset negara yang dikuasakan pengelolaannya kepada daerah kurang diperhitungkan 
dalam pembangunan daerah. Aset tersebut sering dianggap sebagai given dan karenanya penilaian yang 
wajar dari aset tersebut dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah belum dihargai secara wajar. 
Akibatnya, banyak pemanfaatan aset daerah berupa tanah, sumberdaya alam, dan barang daerah yang 
kemudian dimanfaatkan oleh pihak swasta yang manfaatnya bagi kepentingan publik belum dapat 
dirasakan secara meluas.
Untuk mendorong daerah melakukan berbagai perubahan dan perbaikan sebagamana tersebut diatas, 
maka daerah harus didorong untuk melakukan dokumentasi data yang penting bagi kegiatan perencanaan 
pembangunan. Data tentang indikator pencapaian hasil pembangunan, keluaran, masukan baik 
pendanaan ataupun diluar pendanaan seperti barang daerah, sumberdaya alam, dan aset-aset lainnya 
yang pengelolaannya dikuasakan pada daerah sangat penting didokumentasikan dengan baik. Data-data 
tersebut perlu dikumpulkan secara berkala dan bersifat terbuka bagi pemangku kepentingan. Dengan 
adanya data dasar yang lengkap, relevan, dan terbarukan secara berkala maka kualitas perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan pembangunan akan menjadi semakin baik. 
Untuk menciptakan sinerji pembangunan pusat dengan daerah dapat dimulai dari mapping urusan dann 
kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Setiap kementerian/LPNK 
akan melakukan pemetaan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai sektor unggulan sesuai 
bidang kerja kementerian/LPNK terkait. Analisis terhadap PDRB dan mata pencaharian penduduk 
serta pemanfaatan lahan dapat dijadikan acuan dalam menentukan sektor unggulan daerah tersebut. 
Demikian juga dengan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. 
Kementerian/LPNK terkait dapat memetakan daerah-daerah mana yang mempunyai masalah mendasar 
dalam arti dibawah rata-rata nasional atau dibawah SPM dalam pencapaian pelayanan dasarnya. Hasil 
pemetaan tersebut akan diikuti dengan pembentukan kelembagaan daerah yang akan mewadahi urusan 
yang terkait dengan sektor unggulan dan pelayanan dasar prioritas di daerah tersebut.
Dengan cara demikian setiap kementerian/LPNK akan mengetahui secara pasti daerah-daerah yang 
akan menjadi stakeholders utamanya. Melalui mekanisme musyawarah pembangunan nasional, masing-
masing kementerian/LPNK membuat perencanaan strategis di bidangnya masing-masing dengan 
melibatkan stakeholders utamanya. Dalam renstranas ditentukan peran masing-masing tingkatan 
pemerintahan dalam perencanaan pembangunan termaksud. Dengan cara tersebut akan tercipta sinerji 
dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusta dan daerah dalam pencapaian target nasional 
dalam bidang pembangunan tertentu.



MODUL 1 PEMERINTAHAN DAERAH DAN MASALAHNYA

Program Penguatan Kapasitas DPRD         49

7.1. Umum

Penerimaan daerah yang terbatas semestinya digunakan secara efisien dan efektif untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah hendaknya memiliki pengaruh 
terhadap membaiknya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang diberi amanat untuk menjalankan 
fungsi dan tugasnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya menempatkan kepentingan dan 
kebutuhan masyarakat sebagai kriteria utama dalam mengalokasikan anggaran pemerintah. Pemerintah 
dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keberadaan pemerintah harus 
dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
dasarnya.
Tentu tidak elok kalau keberadaan pemerintah justru menyita lebih banyak sumberdaya daripada yang 
digunakannya untuk melayani masyarakatnya. Biaya pemerintahan seharusnya lebih kecil daripada biaya 
untuk melayani warganya.  Anggaran yang dihabiskan untuk membiayai kegiatan pemerintah harus 
lebih kecil daripada anggaran yang digunakan untuk melayani warganya. Apa yang terjadi sekarang ini 
dimana belanja pegawai jauh melebihi belanja untuk pelayanan publik mesti harus dikoreksi sehingga 
pada saatnya nanti belanja untuk pelayanan publik menjadi jauh lebih besar daripada belanja pelayanan 
publik. Dengan cara ini maka fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya 
akan dapat terwujud.
Aset pemerintah harus juga digunakan untuk sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Selama ini pemahaman pejabat pemerintah tentang aset yang tersedia di daerah cenderung terbatas. Aset 
cenderung dipahami terbatas pada barang milik pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan aset 
sebenarnya jauh lebih luas, termasuk tanah, sumberdaya alam, dan aset non-tangible lainnya. Karena 
terbatasnya pemahaman para pengambil kebijakan tentang aset sering menyebabkan pemanfaatan aset 
di daerah sering kurang optimal dilihat dari kepentingan masyarakat. Banyak aset negara di daerah yang 
digunakan oleh pihak lain, utamanya sektor dunia usaha, yang manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh 
pelaku usaha daripada masyarakat luas di daerah.
Untuk itu, penyebarluasan konsep aset yang luas perlu dilakukan dikalangan para penyelenggara 
pemerintahan daerah. Pengaturan tentang penggunaan aset untuk kepentingan ekonomi dan lainnya perlu 
dilakukan. Pengaturan tentang pemberdayaan aset mesti harus menempatkan kepentingan masyarakat 
sebagai pertimbangan utama. Penyelenggara pemerintahan daerah harus dapat memanfaatkan aset-aset 
negara di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7.2. Permasalahan

Permasalahan paling besar dalam keuangan daerah adalah adanya misalokasi anggaran yang tidak 
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sesuai dengan prioritas daerah. Hal ini dapat kita lihat dari tingginya belanja pegawai dan operasional 
pemerintah (berkisar 70%- 90%). Kecenderungan ini menunjukan bahwa selama ini pemerintahan 
daerah masih lebih banyak mengurus dirinya sendiri daripada mengurus kebutuhan warganya. Akibatnya 
muncul ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerahnya.
Proses penganggaran yang relatif tertutup mendorong terjadinya elite captures dalam penganggaran, 
dimana sebagian besar anggaran lebih banyak dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan elit birokrasi dan 
politik (Dwiyanto, dkk, 2007). Akses warga dan pemangku kepentingan di daerah yang rendah terhadap 
proses penganggaran membuat elit birokrasi dan politik sering lebih menempatkan kepentingannya diatas 
kepentingan warganya. Disparitas anggaran untuk kebutuhan birokrasi dan DPRD dan anggaran untuk 
pelayanan publik adalah salah satu bukti dari terjadinya elite captures dalam proses penganggaran.
Masalah lain dalam bidang keuangan daerah adalah rendahnya kapasitas daerah dalam membelanjakan 
dananya untuk pembangunan daerah. Kecenderungan daerah untuk menginvestasikan uangnya di SBI 
dan deposito menunjukan ketidakmampuannya untuk memanfaatkan revenues yang dimilikinya untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Juga kecenderungan daerah untuk mengalokasikan 
anggaran yang dimilikinya untuk kegiatan-kegiatan yang bukan menjadi prioritas yang penting menjadi 
bukti bahwa kapasitas daerah untuk mengelola dana yang dimilikinya untuk pembangunan daerah 
masih perlu didorong dan ditingkatkan.
Dalam pemanfaatan aset negara di daerah, masih sering terjadi aset-aset negara di daerah dimanfaatkan 
oleh pelaku ekonomi yang hasilnya kurang memberi sumbangan terhadap perbaikan kesejahteraan 
masyarakat di daerah. Hutan, sumberdaya alam, dan lahan yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha 
sering justru menghasilkan kerugian bagi masyarakat luas. Kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan 
ekosistim sebagai akibat dari pengelolaan aset yang kurang bertanggungjawab menimbulkan kerugian 
yang sangat besar bagi masyarakat generasi sekarang dan mendatang. Banyak aset lahan yang dikuasai 
oleh pelaku usaha yang diubah menjadi kawasan pemukiman yang memiliki nilai tambah yang berlipat 
ganda, yang keuntungannya hanya dinikmati oleh para pelaku usaha.

7.3. Implikasi dalam Implementasi

Tidak adanya pagu yang jelas tentang berapa banyak anggaran dapat dialokasikan untuk biaya 
belanja pegawai dan operasional birokrasi pemerintah membuat daerah menghabiskan sebagian besar 
anggarannya untuk membiaya dirinya sendiri, bukan untuk biaya melayani warganya. Banyak daerah 
yang menghabiskan sekitar 90 persen dari APBDnya untuk belanja pegawai dan kegiatan operasional 
satuan birokrasinya. Hal ini disebabkan karena tidak ada insentif yang efektif bagi daerah untuk 
merampingkan satuan organisasinya. Tidak adanya pagu anggaran untuk belanja pegawai dan biaya 
operasional pemerintah dan insentif untuk merampingkan birokrasinya memberi ruang yang besar bagi 
daerah untuk mengembangkan birokrasinya. 
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Kecenderungan daerah untuk mengembangkan struktur birokrasi yang gemuk juga menjadi salah satu 
penyebab dari besaran jumlah anggaran yang digunakan untuk membiayai birokrasi. Mengurangi jumlah 
biaya belanja pegawai hanya dapat dilakukan dengan mendorong daerah untuk merampingkan struktur 
birokrasinya. Adanya pagu anggaran untuk belanja birokrasi dan pegawai akan dapat mendorong daerah 
melakukan rasionalisasi dan rightsizing.
Namun, rasionalisasi dan rightsizing memiliki implikasi sosial dan politik yang cukup besar yang mesti 
diperhitungkan. Keresahan dan protes dari kalangan aparat di daerah tentu sangat besar dan dapat 
menimbulkan risiko politik bagi pemerintah. Pembatasan pagu anggaran untuk belanja pegawai harus 
dilakukan dengan hati-hati dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
Mendorong daerah lebih peduli kepada kepentingan publik juga dapat dilakukan dengan membuat 
proses penganggaran menjadi lebih terbuka, transparan, dan partisipatif. Kecenderungan yang umum 
terjadi di daerah, dimana praktik penganggaran sangat tertutup dan elitis, harus segera dihentikan. 
Salah satu caranya adalah dengan mendorong partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat luas 
untuk terlibat dalam proses penganggaran. Proses penganggaran yang cenderung ekslusif harus dirubah 
menjadi inklusif, partisipatif, dan terbuka sehingga para pemangku kepentingan dapat mengetahui 
berapa banyak pagu anggaran yang ada dan untuk apa saja anggaran tersebut dialokasikan dan berapa 
besarannya. Cara seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam penggunaan aset daerah, yang sekarang cenderung kurang menguntungkan masyarakat dan 
sering menjadi arena KKN, pemerintah perlu membuat pengaturan yang lebih jelas. Tidak adanya 
pengaturan yang melindungi kepentigan warga dalam penggunaan aset daerah sering membuat 
pemanfaatan aset daerah lebih menguntungkan pelaku usaha dan kurang dapat dirasakan manfaatnya 
oleh warga dan pemerintah daerah. Penguatan terhadap pengaturan yang ada dalam Undang-Undang 
N0.32/ 2004 tentang aset daerah diperlukan agar dapat menjadi pegangan yang efektif bagi daerah 
untuk mendayagunakan aset daerah secara lebih produktif dan bermanfaat bagi kepentingan warga di 
daerah.
Dalam pemanfaatan uang daerah, alokasi melalui DAU sebagai subsidi umum (Block Grant) telah 
memberikan ruang yang luas bagi elit local untuk memanfaatkannya sesuai dengan kepentingan 
mereka. Pada satu sisi anggaran banyak dihabiskan untuk biaya opearsional birokrasi daerah termasuk 
elite politiknya (Kepala Daerah dan DPRD), pada sisi yang lain anggaran pelayanan public cenderung 
menurun terus. Apalagi menjelang pilkada, banyak anggaran dialokasikan dengan dalih bantuan social 
yang ditujukan kepada kelompokkelompok masyarakat tertentu untuk mendapatkan dukungan politik 
dalam pilkada. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengaturan yang bersifat a!rmative dalam 
undang-undang yang mengatur pemanfaatan DAU agar jangan disalah gunakan untuk kepentingan 
sempit dari birokrasi daerah. Sudah waktunya DAU diarahkan untuk pembiayaan pelayanan dasar yang 
masih jauh dari harapan sekalipun yang bersifat minimal.



MODUL 1 PEMERINTAHAN DAERAH DAN MASALAHNYA

Program Penguatan Kapasitas DPRD52

8.1. Umum

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (prima) menjadi salah satu ciri tata pemerintahan 
yang baik (good governance). Kinerja pelayanan publik sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas 
kehidupan masyarakat. Oleh karena itu membangun sistem manajemen pelayanan publik yang handal 
adalah keniscayaan bagi daerah kalau mereka ingin meningkatkan kesejahteraan warganya. Tidak 
mengherankan kalau perbaikan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah 
mendesentralisasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik kepada daerah. 
Dengan menyerahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kepada daerah, pemerintah berharap 
pelayanan publik akan menjadi lebih responsive terhadap dinamika masyarakat di daerahnya. Ketika 
manajemen pelayanan diserahkan ke daerah, kesempatan warga untuk ikut berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan seharusnya menjadi semakin terbuka. Warga harus dapat dengan lebih 
mudah mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan.  Mereka harus dapat menyampaikan aspirasinya 
(local voice) kepada rezim pelayanan. Mekanisme penyampaian keluhan harus dikembangkan di 
setiap satuan birokrasi pelayanan dan birokrasi wajib menindaklanjuti keluhan yang disampaikan 
warga penggunanya. Untuk mengawasi praktik penyelenggaraan pelayanan di daerah kabupaten/kota, 
gubernur sebagai wakil pusat melakukan supervisi atas pelayanan publik di wilayahnya.
Mengingat terbatasnya risources yang tersedia bagi daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik 
maka daerah perlu didorong untuk mengutamakan pelayanan dasar. Untuk itu, perlu ada definisi yang 
jelas tentang pelayanan dasar. Agar pemerataan akses terhadap pelayanan dasar dapat dijaga maka perlu 
ada pengaturan tentang standar pelayanan minimum untuk pelayanan yang termasuk dalam kategori 
pelayanan dasar. Penetapan standar pelayanan minimum tidak berarti membatasi ruang bagi daerah 
untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan aspirasi dan kapasitas daerah. Daerah yang memiliki 
kapasitas lebih dapat menyelenggarakan pelayanan diatas standar pelayanan minimum.

8.2. Permasalahan

Penyelenggaraan pelayanan publik di daerah menunjukan kinerja yang bervariasi (Solomo, 2007a). 
Beberapa daerah berhasil mengembangkan inovasi dalam manajemen pelayanan publik dengan 
mengembangkan berbagai teladan (best practices). Misalnya, beberapa kota/ kabupaten berhasil 
mengembangkan manajemen pelayanan yang partisipatif dengan mengadopsi kontrak pelayanan seperti 
yang dilakukan di Kota Yogyakarta dan Blitar. Sementara kabupaten Jembrana berhasil memberikan 
pelayanan pendidikan dan kesehatan secara gratis dan beberapa kabupaten seperti Sragen, Sidoarjo, dan 
banyak kabupaten/ kota berhasil mengembangkan pelayanan satu pintu (OSS). Namun, pada saat yang 
sama banyak kabupaten/ kota yang gagal mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik. Otonomi 
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daerah ternyata memiliki dampak yang berbeda dalam praktik penyelenggaraan pelayanan di daerah.
Salah satu masalah yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan adalah semakin menguatnya unsur-
unsur subyektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya 
diskriminasi dalam pelayanan berbasis pada unsur-unsur subyektivitas seperti pertemanan, etnis, afiliasi 
politik, kesamaan profesi (sesama PNS), dan agama (Dwiyanto, dkk, 2003 dan Dwiyanto, 2007). 
Disamping diskriminasi pelayanan publik, masalah lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah 
rendahnya aksesibilitas pelayanan, yang ditandai dengan masih besarnya angka pengguna biro jasa 
(intermediaries) dalam penyelenggaraan pelayanan. Besarnya angka pengguna biro jasa dalam mengakses 
pelayanan publik sangat bervariasi, berkisar antara 50-80 persen tergantung pada jenis pelayanan. 
Besarnya angka pengguna jasa ini menunjukan ketidaksanggupan warga untuk berhubungan langsung 
dengan penyelenggara pelayanan. Hal ini menjelaskan besarnya opportunity cost yang dihadapi oleh 
masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
Kecenderungan prosedur pelayanan hanya mengatur kewajiban dan mengabaikan hak-hak pengguna 
pelayanan publik menjadi salah satu sebab mengapa penyelenggaraan pelayanan publik sering menjadi 
sumber ketidakpuasan warga terhadap pemerintah. Penyelenggara pelayanan cenderung menempatkan 
dirinya sebagai penguasa, yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pengguna dan dapat 
berbuat seenaknya dalam mengelola pelayanan publik. Akibatnya, penyelenggara pelayanan publik 
sering menjadi arena konflik antara pemerintah dengan warganya.

8.3. Implikasi dalam Implementasi

Ada beberapa penyebab mengapa kinerja pelayanan publik di daerah pada umumnya masih jauh dari yang 
diharapkan. Pertama, penyelenggaraan pelayanan selama ini cenderung dianggap sebagai domain rezim 
pelayanan. Jenis pelayanan, kualitas, dan cara pelayanan sepenuhnya ditentukan oleh rezim pelayanan. 
Warga tidak memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang 
berbagai hal terkait dengan pelayanan yang dibutuhkannya. Akibatnya, pelayanan yang diberikan oleh 
daerah sering tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.
Kedua, prosedur pelayanan cenderung hanya mengatur kewajiban dari warga pengguna, tetapi hak-
haknya tidak pernah diatur dan dilindungi. Prosedur juga sering gagal mengatur mengenai kewajiban 
dari penyelenggara pelayanan. Akibatnya, rezim pelayanan dapat memperlakukan warga pengguna 
seenaknya. Tidak adanya pengaturan tentang hak-hak warga membuat proses pelayanan publik menjadi 
penuh dengan ketidakpastian.
Ketiga, proses pelayanan seringkali dikaitkan dengan struktur hirarkhi birokrasi di daerah. Panjangnya 
jenjang hirarkhi birokrasi dengan sendirinya membuat proses pelayanan publik menjadi panjang 
dan menghabiskan banyak enerji dari warga dan penyelenggara pelayanan. Apalagi ketika prosedur 
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pelayanan dibuat dengan semangat untuk mencegah terjadinya moral hazards proses pelayanan publik 
menjadi sangat kompleks dan sulit diikuti secara wajar oleh warga pengguna. Akibatnya, banyak warga 
cenderung menggunakan biro jasa atau perantara. Besarnya angka pengguna biro jasa menunjukan 
bahwa masyarakat tidak lagi sanggup mengakses pelayanan secara wajar. 
Keempat, birokrasi pelayanan belum mampu mengembangkan budaya dan etika pelayanan yang 
menghargai posisi pengguna sebagai warga negara yang berdaulat. Birokrasi pelayanan masih 
menempatkan warga sebagai obyek pelayanan yang dapat diperlakukan seenaknya sesuai dengan 
kemauannya. Kepuasan warga belum menjadi kriteria utama bagi birokrasi pelayanan untuk 
menilai kinerjanya. Akibatnya, akuntabilitas birokrasi belum dilihat dari kepuasaan warga terhadap 
pelayanannya melainkan dari kepatuhan birokrasi terhadap peraturan dan prosedur pelayanan. Rakyat 
sebagai pengguna pelayanan publik harus mempunyai kepastian tentang jenis dan kulaitas pelayanan 
public yang disediakan pemda. Untuk itu harus dibangun kontrak pelayanan public antara pemda 
dengan masyarakat. Kontrak tersebut akan menjelaskan jenis pelayanan, kualitas, niaya, prosedur dan 
waktu yang diperlukan untuk mengakses pelayanan public tersebut. Kemudian kalau pemda gagal 
memenuhi kontrak pelayanan public tersebut, harus terdapat kejelasan kemana masyarakat harus 
menyampaikan keluhannya. Keberadaan Ombudsman daerah dapat dijadikan saluran bagi masyarakat 
untuk menyampaikan keluhannya.



MODUL 1 PEMERINTAHAN DAERAH DAN MASALAHNYA

Program Penguatan Kapasitas DPRD         55

9.1. Umum

Kerjasama antar daerah telah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk ditata ulang untuk dapat 
menyelesaikan masalah bersama antar daerah otonom dan pembangunan wilayah-wilayah daerah otnom 
yang berbatasan. Kompleksitas masalah yang dihadapi, dan kebutuhan pengintegrasian perencanaan 
dan tata ruang, jalan dan transportasi dan bidang-bidang lain memerlukan jalinan hubungan yang 
sinergis antar pemerintah daerah. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 195 menetapkan 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah 
lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling 
menguntungkan.
Kerjasama antar daerah menjadi isu penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena pemenuhan 
kebutuhan masyarakat di daerah tidak semuanya dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam 
batas jurisdiksi wilayah administratif satu daerah semata. Otonomi daerah telah mendorong terjadinya 
fragmentasi spasial yang semakin tinggi dan membuat jarak yang semakin melebar antara batas wilayah 
administratif dengan batas wilayah fungsional. Hubungan social dan ekonomi secara fungsional 
seringkali tumpang tindih dan melewati batas-batas wilayah administratif satu daerah otonom. Banyak 
kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang memiliki eksternalitas, seperti: pengelolaan daerah 
aliran sungai, pelayanan transportasi, pengelolaan sampah, penanggulangan bencana, dan penanganan 
berbagai masalah kesehatan, dan membutuhkan keterlibatan lebih dari satu daerah otonom untuk 
mengelolanya secara efisien dan efektif.
Namun, dalam kenyataannya, kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik amat 
sulit diwujudkan. Masing-masing daerah cenderung bekerja sendiri-sendiri sehingga membuat kegiatan 
pemerintahan dan pelayanan menjadi kurang efisien dan efektif. Bahkan, tidak jarang muncul ketegangan 
hubungan antar daerah dan penduduk antar daerah otonom ketika penyelenggaraan pelayanan yang 
memiliki eksternalitas tersebut dinilai tidak adil dan merugikan kepentingan sebagian dari pemangku 
kepentingan. Kerjasama antar daerah karenanya perlu diatur dengan jelas dalam undang-undang 
pemerintahan daerah.
Mengingat isu dan obyek kerjasama berbeda sifat dan urgensinya maka kerjasama antar daerah dapat 
bersifat wajib dan sukarela. Apapun sifatnya, pengelolaan kerjasama antar daerah harus memperhatikan 
berbagai prinsipprinsip antara lain: (1) berorientasi pada kepentingan umum, (2) bebas dari keinginan 
melakukan KKN, (3) saling menguntungkan dan memberdayakan para pihak yang terlibat, (4) berbasis 
pada sikap saling percaya, menghargai, dan saling membutuhkan, (5) bersifat inklusif dan partisipatif, 
dan (6) harus ada komitmen masing-masing pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati 
(Keban, 2009). Sedangkan, bentuk kelembagaan kerjasama antar daerah dapat bersifat adhoc atau 
melembaga, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan para pihak (Pratikno, 2007).
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9.2. Permasalahan

Upaya untuk melakukan kerjasama antar daerah sudah cukup diusahakan, walaupun umumnya berakhir 
dengan kegagalan. Kasus GERBANGKERTASUSILO yang mencoba mengintegrasikan pengembangan 
Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan dapat menjadi salah satu contoh dari 
kegagalan mewujudkan kerjasama antar daerah. Di Jawa Tengah, kasus kerjasama antara Kabupaten 
Semarang dengan Kota Semarang juga mengalami kegagalan walaupun mereka menyadari bahwa tanpa 
kerjasama mereka tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan persampahan 
di Kota Semarang. Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sudah lama dirintis kerjasama antara DKI Jakarta 
dengan beberapa wilayah sekitarnya (Jawa Barat) melalui proyek BOTABEK, JABOTABEK, dan 
sekarang menjadi JABOTABEKJUR untuk mengatasi berbagai masalah dalam pengembangan wilayah 
Jakarta dan sekitarnya (Keban, 2009). Namun, berbagai upaya untuk membangun kerjasama antara 
DKI Jakarta dengan wilayah sekitarnya tersebut selalu mengalami kegagalan.
Kegagalan dalam upaya mendorong kerjasama juga terjadi dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo. 
Akibatnya, pengelolaan DAS Bengawan Solo menjadi tidak efektif untuk mencegah terjadinya kerusakan 
lingkungan di sepanjang DAS tersebut dan mengakibatkan terjadi banjir hebat di berbagai kabupaten 
dan kota yang dilalui oleh sungai tersebut. Kerjasama juga amat sulit diwujudkan dalam pengelolaan 
lahan gambut di Kalimantan yang selalu menghasilkan kebakaran yang meluas dan menyebarkan asap 
ke berbagai daerah sekitarnya. Di wilayah Sumatera misalnya, upaya untuk mendorong kerjasama antar 
daerah dalam membangun jalur transportasi juga belum berhasil dilakukan dengan baik.
Kasus kerjasama antar daerah yang mungkin dapat dinilai cukup berhasil adalah kerjasama 
KERTAMANTUL, yang melibatkan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul 
dalam pengelolaan sampah . Dalam pengelolaan sampah ketiga daerah tersebut dapat mewujudkan 
kerjasama dalam pengelolaan sampah yang pembiayaannya ditanggung bersama dan dibagi sesuai dengan 
volume sampah yang dihasilkan oleh masing-masing daerah. Sekretariat bersama untuk mengelola 
kerjasama ketiga daerah dapat dilembagakan dan inisiatif kerjasama untuk bidang-bidang lainya mulai 
dikembangkan. Keberhasilan dalam pengelolaan sampah bersama menumbuhkan kepercayaan diantara 
ketiga daerah tersebut bahwa kerjasama antar daerah dapat memberi manfaat bersama dan membuat 
pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.
Dari berbagai kasus kerjasama antar daerah tersebut, tampak jelas bahwa walaupun kerjasama antar 
daerah selama ini banyak mengalami kegagalan namun kerjasama antar daerah bukan sesuatu yang 
mustahil karena ternyata jika dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh kerjasama antar daerah dapat 
sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah. Keberhasilan KERTAMANTUL memberi inspirasi bagi 
daerah lainnya untuk dapat merintis kerjasama dengan daerah lainnya. Masalah publik sekarang dan 
di masa mendatang akan semakin kompleks dan tidak mungkin ditanggung oleh daerah secara sendiri-
sendiri. Kegagalan membangun kerjasama antar daerah bukan hanya menghilangkan kesempatan warga 
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di daerah untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas dan lebih murah tetapi juga membawa 
kepada mereka potensi konflik horizontal yang sangat besar dan sulit dikendalikan, jika hal itu terjadi.

9.3. Implikasi dalam Implementasi

Ada dua permasalahan yang perlu diperjelas dalam hal kerjasama antar daerah, yaitu: mengapa amat sulit 
mendorong kerjasama antar daerah dan mengapa banyak dari upaya kerjasama antar daerah menemui 
kegagalan? Otonomi daerah yang mendorong terjadi fragmentasi spasial mestinya harus dibarengi 
semangat kerjasama antar daerah yang lebih besar. Jika otonomi daerah tidak dibarengi oleh penguatan 
semangat kerjasama antar daerah maka otonomi daerah dapat menciptakan ketegangan hubungan 
antar daerah dan melahirkan potensi konflik horizontal. Apalagi dalam disain otonomi daerah yang 
mengalihkan sebagian besar urusan pemerintahan kepada kabupaten/ kota, potensi konflik antar daerah 
sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah akan menjadi semakin besar. Hal ini terjadi karena 
pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan dan kegiatan social ekonomi masyarakat di satu kabupaten/ kota 
akan menjadi semakin sering bertubrukan dengan batas-batas wilayah administratif dari daerah otonom 
lainnya.
Menyadari hal ini, sebenarnya pemerintah telah mendorong kerjasama antar daerah melalui berbagai 
instrument kebijakan. UU N0. 25/2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, UU 
N0.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU N0.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Daerah telah berupaya mendorong terjadinya kerjasama antar daerah. Bahkan, pemerintah juga 
telah menerbitkan PP N0.50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah yang 
dimaksudkan untuk memberi dukungan kepada daerah untuk melakukan kerjasama dengan daerah 
lainya dalam menyelesaikan berbagai masalah publik yang memiliki eksternalitas yang melewati batas-
batas administratif. Namun, berbagai instrumen kebijakan tersebut tampaknya belum efektif untuk 
mendorong daerah untuk bekerjasama karena kendala dan disinsentif untuk bekerjasama masih sangat 
besar. Salah satu penyebabnya adalah instrument kebijakan yang ada belum mampu memberi insentif 
yang cukup efektif untuk mendorong daerah bekerjasama. 
Dalam kondisi dimana modal sosial dan trust yang ada dalam masyarakat cenderung mengecil (Dwiyanto, 
2007), maka insentif untuk bekerjasama menjadi instrument kebijakan yang penting. Kecenderungan 
daerah menjadi semakin narrow minded dan ketegangan hubungan antar daerah yang semakin tinggi 
membuat dorongan untuk bekerjasama menjadi semakin memudar. Peraturan perundang-undangan 
yang ada sejauh ini masih belum menjanjikan insentif yang memadai bagi daerah untuk bekerjasama. 
Pada hal peluang untuk memanfaatkan instrument kebijakan yang ada, misalnya melalui penggunaan 
DAK sangat terbuka. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan yang membolehkan penggunaan 
DAK untuk pembiayaan kerjasama antar daerah dan antar pemerintah dengan daerah dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan warga. 
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Disamping memberi insentif, instrumen kebijakan juga diperlukan memberi disinsentif yang lebih besar 
bagi daerah yang gagal melakukan kerjasama dalam menyelesaikan masalah public yang eksternalitasnya 
melewati batas-batas provinsi dan kabupaten/kota. Masalah publik yang strategis dan kegagalan 
menyelesaikannya memiliki implikasi yang besar bagi kehidupan warga di daerah, maka kerjasama 
menjadi sangat penting dan bersifat wajib. Di banyak Negara lainnya, kolaborasi antar daerah dan 
antar susunan pemerintahan menjadi keniscayaan ketika masalah yang dihadapi bersifat strategis dan 
melibatkan kepentingan para pihak (!ompson & Perry, 2006). Di Indonesia, walaupun masalah yang 
dihadapi sangat strategis seperti dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo dan penanganan banjir di 
Jakarta, kerjasama antar daerah dan antar pusat dengan daerah amat sulit diwujudkan. Dalam situasi 
seperti ini disinsentif diperlukan. Salah satu caranya dengan membolehkan pemerintah mengambil 
alih penanganan masalah tersebut dengan membebankan pembiayaannya secara proporsional kepada 
APBD.
Melalui instrument insentif dan disinsentif ini pemerintah dapat mendorong terwujudnya kerjasama 
antar daerah dan bila mana perlu, antar pemerintah dengan daerah. Instrumen kebijakan ini hanya 
akan efektif kalau konsekwensi dari kegagalan melakukan kerjasama cukup signifikan bagi daerah dan 
warganya. Insentif dan disinsentif tersebut perlu diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 
Tentu insentif dan disinsentif tidak cukup, mengingat trust yang ada antar daerah dan antar pusat 
dengan daerah cenderung menurun selama decade terakhir ini. Diperlukan upaya lain untuk mencairkan 
hubungan antar daerah dan tradisi untuk bekerjasama. Dalam konteks ini, fasilitasi terhadap asosiasi 
berbagai pemerintahan menjadi sangat penting peranannya.
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Kebijakan desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah telah menjadi suatu kebutuhan. Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 
2004 telah memberi peluang kepada daerah untuk dapat mengembangkan hak otonominya dalam 
mengurus rumah tangganya sendiri agar potensi dan sumber daya yang ada dapat dioptimalkan dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab 
dan dapat diterima oleh masyarakat perlu untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
semakin berkualitas dan baik. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki 
peran menentukan dalam membangun pemerintahan yang berkualitas, akuntabel dan efektif.

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai antara lain jika DPRD sebagai wakil 
rakyat dan unsur pemerintahan daerah dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif daerah 
dalam pembuatan kebijakan,  pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, penyusunan anggaran 
belanja daerah. Efektivitas pelaksanaan hak-hak anggota harus didukung oleh kemampuan yang cukup 
dalam memahami substansi tugas pokok dan pemahaman tentang politik dan pemerintahan.
Kenyataan menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pemerintahan daerah dan pengetahuan atas 
fungsi-fungsi legislatif pada umumnya relatif terbatas, akan berimplikasi pada kinerja DPRD yang tidak 
optimal. Penguatan Kapasitas DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan 
kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi akan ditentukan oleh pemahaman terhadap 
konstruksi pemerintahan daerah dimana DPRD menjadi salah satu unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah.
Modul ini memberi pemahaman terhadap konstruksi pemerintahan daerah dengan berbagai 
masalahnya.
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Pembelajaran ini memberikan kompetensi komprehensif kepada para anggota DPRD dalam 
memahami konsepsi dan teknis operasional implementasi peran dan fungsi DPRD selaku 
lembaga perwakilan rakyat dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam kerangka 
pelaksanaan otonomi daerah.
Kebutuhan :

  Waktu: 90 menit

  Tempat:
  Tempat pelatihan yang layak dan cukup untuk mengakomodasi sekitar 50  
  peserta.

  Peralatan: 
  Peralatan Infokus, Komputer, Sound system

  Sumber pembelajaran adalah referensi dalam bentuk modul manual
  tentang fungsi DPRD

  Handout:
  Presentasi Power point

  Metode Presentasi yang Disarankan:
  Presentasi Powerpoint

  Tanggung jawab Pengajar/Narasumber:
  ❖ Kelengkapan materi presentasi.
  ❖ Mempersiapkan handout dan materi referensi. 
  ❖ Kejelasan penyampaian pokok permasalahan.

  Peran Fasilitator
  ❖ Memperkenalkan pengajar/narasumber.
  ❖ Mengecek persiapan tempat dan ketersediaan peralatan.
  ❖ Mendampingi pengajar/narasumber selama sesi tanya jawab.
  ❖ Mengelola pengaturan tempat bagi peserta.

Manual Teknis Pembelajaran Modul: 

IMPLEMENTASI PE!N DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN !KYAT DAE!H
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Isu-Isu Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah

❖ DPRD belum optimal melahirkan kebijakan daerah yang bersumber dari usul inisiatif 
DPRD yang bernilai strategis memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan bagi 
masyarakat.

❖ DPRD belum optimal membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
yang berimplikasi banyaknya program daerah yang dinilai tidak signifikan terhadap 
kemajuan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

❖ DPRD belum optimal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah 
dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berdampak terhadap banyaknya 
penyimpangan dan kebocoran keuangan.

❖ Anggota DPRD belum optimal melaksanakan kewajiban terutama dalam hal 
memperjuangkan kesejahteraan rakyat, yang dapat diukur semakin rendahnya angka 
kemiskinan.

❖ Masih terdapat intervensi partai politik induknya terhadap anggota DPRD dalam 
melaksanakan peran dan fungsinya.



1.1. Deskripsi Singkat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibentuk berdasarkan amanat konstitusi Undang-Undang 
Dasar 1945. Secara konstitusional, pengaturan DPRD sangat berbeda dengan DPR. DPRD diatur 
dalam bab enam tentang pemerintahan daerah, sedangkan DPR diatur dalam bab tujuh tentang Dewan 
Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, secara konstitusional DPRD merupakan eksekutif atau lembaga 
pemerintahan dalam arti luas yang berada dalam lingkup pemerintahan daerah. Konsepsi konstitusional 
ini mengandung makna bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pada tataran 
sistem pemerintahan nasional (pusat) menganut teori pemisahan kekuasaan trias politica (separation 
of power), dan pada tataran sistem pemerintahan daerah mengatur teori pembagian  kekuasaan trias 
politica (distribution of power). Hal ini mengandung makna bahwa DPRD dan Kepala Daerah adalah 
mitra, patner, unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang saling melengkapi dan tidak saling 
menjatuhkan.
Pengaturan konstitusional yang memberi makna terhadap DPRD sebagai lembaga eksekutif dalam arti 
luas di daerah, bersama dengan lembaga eksekutif daerah sebagai pemerintahan dalam arti sempit di 
daerah yang terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Komsekuensinya, pengaturan tentang DPRD 
tidak saja diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah secara peraturan perundang-
undangan neniliki tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai lembaga negara yang melaksanakan upaya 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 
292 ayat (1) bahwa DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran 
dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi DPRD provinsi dan kabupaten/kota ini dikenal dengan nama 
“three function” DPRD. Pelaksanaan ketiga fungsi ini sebagai penjabaran dari makna DPRD sebagai 
perwakilan masyarakat di daerah.
Pengaturan teknis operasional dari ketiga fungsi DPRD dimaksud, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah yang kini dikenal dan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Sayangnya, Peraturan Tata Tertib DPRD tentang Tata Tertib secara empirik 
belum mengatur secara rinci dan komprehensif pelaksanaan tiga fungsi pokok DPRD. Implikasinya 
adalah peran DPRD dalam melaksanakan ketiga fungsi dasar yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan 
fungsi pengawasan tidak dilakukan secara operasional. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tugas, 
wewenang, hak dan kewajiban dari DPRD, yang secara substansi telah diatur secara komprehensif 
tinggal teknis pelaksanaan oleh DPRD. 
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Mengingat pengaturan operasional ketiga fungsi DPRD dalam regulasi sangat terbatas, pelaksanaan 
fungsi legislasi DPRD dimaknai hanya sebatas pembahasan rancangan peraturan daerah yang diajukan 
kepala daerah, padahal dalam konteks ini, DPRD mempunyai kesempatan yang sama dengan kepala 
daerah untuk menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) setiap tahun guna 
dibahas bersama dengan pihak eksekutif daerah menjadi peraturan daerah. Dalam hal pelaksanaan 
fungsi anggaran oleh DPRD, kondisi yang ada selama ini bahwa pengajuan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hanya menjadi tugas eksekutif daerah, 
dan DPRD berada pada posisi membahas RAPBD menjadi APBD. Padahal dalam fungsi ini, DPRD 
mempunyai kewenangan yang sama untuk menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
kepada eksekutif daerah untuk dibahas bersama menjadi peraturan daerah. Dalam hal pelaksanaan 
fungsi pengawasan oleh DPRD, yang ada selama ini masih terbatas pada pelaksanaan pengawasan 
pada akhir tahun anggaran. Artinya, setelah DPRD menyetujui dan menetapkan peraturan daerah, 
pelaksanaan fungsi pengawasan tidak serta merta mulai dilaksanakan, akan tetapi sebagian besar DPRD 
melaksanakan pengawasan pada akhir tahun anggaran. Cara pengawasan DPRD yang hanya dilakukan 
pada akhir tahun anggaran secara substansi tidak memberikan nilai tambah bagi pelurusan pelaksanaan 
berbagai program yang implementasi oleh seksekutif daerah, mengingat waktu pelaksanaan anggaran 
sudah memasuki fase akhir penutupan tahun anggaran.
Berdasarkan kondisi yuridis dan faktual demikian, diperlukan proses pembelajaran bagi anggota 
DPRD untuk melakukan pendalaman konseptual dan teknis operasional penjabaran dari ketiga 
fungsi pokok DPRD. Diharapkan melalui pembelajaran yang walaupun masih terbatas ini, anggota 
DPRD dapat mulai mamahami secara tepat tentang konsep dan pelaksanaan operasional fungsi 
DPRD tentang legislasi, anggaran dan pengawasan. Hanya dengan cara demikian, peran DPRD dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat semakin diperkuat dan ditingkatkan yang dilandasi oleh 
meningkatnya kemampuan anggota DPRD dalam memahami berbagai persoalan daerah yang dihadapi 
dan memerlukan soluasi untuk mengatasi melalui tindakan kebijakan. 

1.2. Tujuan Instruksional

Tujuan Instruksional Umum (TIU) adalah setelah mempelajari materi tentang peran dan fungsi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan peserta pendidikan dan pelatihan dapat memahami, menjelaskan, 
dan mampu mengaplikasikan konsep peran dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah.
Tujuan Instruksional Khusus (TIK) adalah bahwa setelah mempelajari materi ini, peserta dapat dan 
mampu :
a. memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan konsep dan ruang lingkup kedudukan DPRD, tugas 

dan wewenang DPRD, hak DPRD, hak dan kewajiban anggota DPRD;
b. memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan konsep, ruang lingkup, teknik pelaksanaan fungsi 
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legislasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
c. memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan konsep, ruang lingkup, teknik pelaksanaan fungsi 

anggaran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
d. memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan konsep, ruang lingkup, teknik pelaksanaan fungsi 

pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD oleh kepala daerah.
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2.1. Kedudukan DPRD.

Sebelum mebahas kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, terlebih dahulu memahami 
landasan konstitusional yakni Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang mengatur 
keberadaan DPRD sebagai institusi pemerintahan yang berada pada level pemerintahan daerah (local 
government). Setelah mencermati Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan tentang DPRD diatur 
pada bab keenam tentang Pemerintahan Daerah, yakni tepatnya pada Pasal 18 ayat (3) yang mengatur 
bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Berdasarkan pengaturan ini, secara 
yuridis posisi DPRD dimasukan dalam organisasi pemerintahan daerah sebagai bagian dari eksekutif 
daerah bersama dengan pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Pada tataran undang-undang sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan 
tentang DPRD diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Terdapat dua undang-undang yang mengaur 
tentang DPRD yakni : pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
sebagai penjabaran dari amanat Pasal 18 ayat (7) UUD 1945; kedua, Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai penjabaran dari amanat Pasal 22E ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (6) UUD 1945.
Berdasarkan pengaturan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, mengatur bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Mengingat DPRD tediri dari DPRD provinsi 
dan DPRD kabupaten/kota, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
secara khusus mengatur :
a. Pasal 291 mengatur bahwa “DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur pemerintahan daerah provinsi”;
b. Pasal 342 mengatur bahwa “DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur pemerintahan daerah kabupaten/kota”.
Berdasarkan kedua undang-undang di atas yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maupun 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, secara bersama mengatur DPRD sebagai lembaga perwakilan 
rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua undang-
undang ini mempertegas bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, secara yuridis hanya terdapat dua unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yakni DPRD dan Kepala Daerah, yang sangat bertanggung 
jawab terhadap kemajuan dan kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam 
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mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah sebagai jawaban terhadap amanat Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945.       

2.2. Fungsi DPRD.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD 
memiliki tiga fungsi dasar (three function) yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 
Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk membahas dan menetapkan peraturan daerah bersama 
dengan kepala daerah. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk membahas dan menyetujui anggaran 
pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk 
mengawasi pelaksanaan peraturan dan anggaran pendapatan dana belanja daerah.
Secara yuridis, dasar pengaturan pelaksanaan ketiga fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah adalah :   
1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur 

tentang “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”.
2. Pasal 292 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 
mengatur tentang “DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”.

3. Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, yang mengatur tentang “DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan 
pengawasan”.

Pelaksanaan ketiga fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan 
dilakukan DPRD dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Penjabaran umum dan teknis 
operasional pelaksanaan dari ketiga fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, secara spesifik dibahas dalam bab-bab berikut ini.    

2.3. Tugas dan Wewenang DPRD.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur bahwa tugas dan 
wewenang DPRD mencakup :
1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; 
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan 
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dan belanja daerah yang diajukan oleh kepala daerah;  
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; 
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada 

Presiden melalui Mendagri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur  
bagi Bupati/Walikota, guna mendapatkan pengesahan pengangkatan; 

5. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil  kepala daerah; 
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian 

internasional di daerah; 
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah;  
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah ; 
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga 

yang membebani masyarakat dan daerah; 
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan  peraturan perundang-

undangan. 

Mencermati sebelas tugas dan wewenang DPRD di atas, perlu dirumuskan secara spesifik apa yang 
menjadi tugas DPRD dan wewenang DPRD. Bila dicermati secara administratif terdapat enam tugas 
DPRD yaitu : 
1. membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah bersama kepala 

daerah;
2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peratauran daerah dan APBD;
3. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian 

internasional di daerah;
4. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah;
5. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 
6. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping enam tugas DPRD, bila dicermati secara yuridis terdapat tujuh wewenang DPRD dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu :
1. membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
2. mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
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3. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam 
Negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan 
dan/atau pemberhentian;

4. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
5. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah;
6. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga 

yang membebani masyarakat dan daerah;
7. melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas DPRD lebih pada pelaksanaan tugas legislatif terutama dalam membahas dan 
menetaapkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah bersama dengan kepala daerah. 
Pelaksanaan wewenang DPRD dapat bersifat internal daerah dalam hal membentuk peraturan daerah 
dan pengawasan perlaksanaan perda dan kewenangan mengusulkan dan memerikan persetujuan.

2.4. Hak DPRD.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, 
secara institusi kelembagaan memiliki hak-hak sebagai berikut :  
1. interpelasi, adalah hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan 

pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara.

2. angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang 
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang 
diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. menyatakan pendapat adalah hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau 
mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya 
atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 

Pada tataran implementasi, pelaksanaan ketiga hak DPRD secara kelembagaan akan berjalan secara 
efektif, apabila ketiga hak ini telah diatur tata caranya dalam peraturan DPRD tentang tata tertib 
DPRD. Sepanjang belum diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib, ketiga hak DPRD belum 
dapat dilakukan karena memerlukan tata cara beracara. Di sisi lain, peraturan DPRD tentang tata 
tertib, perlu mengatur hal beracara pelaksanaan ketiga hak DPRD, agar dalam pelaksanaannya dapat 
berjalan secara efektif.
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2.5. Hak Anggota DPRD. 

Disamping hak DPRD secara kelembagaan, anggota DPRD secara individu memiliki hak-hak tertentu. 
Hak anggota DPRD mencakup :  
1. Mengajukan rancangan peraturan daerah. Hak ini mengamanatkan bahwa setiap anggota DPRD 

tanpa kecuali memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. 
Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh setiap anggota DPRD sebagai bagian dari usul 
inisiatif anggota DPRD diajukan kepada pimpinan dewan beserta sejumlah argumentasi mengapa 
diperlukan pengajuan rancangan peraturan daerah dimaksud. Secara tata kerja kelembagaan DPRD, 
bahwa rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD dapat menjadi rancangan 
pertaturan daerah usul inisiatif DPRD, apabila disetujui oleh rapat paripurna DPRD.   

2. Mengajukan pertanyaan. Setiap anggota DPRD memiliki hak yang sama untuk mengajukan 
pertanyaan kepada pemerintah daerah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD 
baik secara lisan maupun secara tulisan yang dilakukan dalam setiap forum rapat yang diselenggarakan 
DPRD. Hak untuk mengajukan pertanyaan yang dimiliki setiap anggota DPRD, menjadikan DPRD 
sebagai lembaga yang menganut adanya persamaan hak setiap insan manusia untuk mengeluarkan 
pendapat secara arif dan bijaksana terutama yang terkait dengan perumusan kebijakan untuk lebih 
memajukan daerah ke arah yang lebih baik.  

3. Menyampaikan usul dan pendapat. Hak anggota DPRD untuk menyampaikan usul dan pendapat 
kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD sebagai hak konstitusional yang 
diberikan kepada anggota DPRD untuk menyampaikan gagasan, konsep, pandangan, aspirasi, dan 
kebutuhan yang berasal dari masyarakat selaku konstituen untuk diperjuangkan menjadi materi 
kebijakan dalam pembangunan daerah.  

4. Memilih dan dipilih. Hak anggota DPRD untuk memilih dan dipilih bersifat terbatas hanya pada 
hak memilih anggota DPRD untuk menjadi anggota alat-alat kelengkapan DPRD, tidak termasuk 
memilih pimpinan DPRD karena pengisian pimpinan DPRD dilakukan atas dasar perolehan jumlah 
kursi terbanyak dari partai tertentu di DPRD dan berhak mengajukan calon pimpinan DPRD dari 
salah satu anggota DPRD dari partainya. Hak ini dilakukan dengan ketentuan bahwa Partai Politik 
yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD mengajukan calon ketua DPRD, Partai Politik 
yang memperoleh kursi terbanyak kedua di DPRD mengajukan calon wakil ketua satu DPRD, 
Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak ketiga di DPRD mengajukan calon wakil ketua dua 
DPRD, Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak keempat di DPRD mengajukan calon wakil 
ketua tiga DPRD. Sedangtkan hak anggota DPRD dipilih hanya terbatas pada kesempatan yang 
sama untuk dipilih menjadi anggota alat-alat kelengkapan DPRD kecuali pimpinan DPRD. 

5. Membela diri. Sebagai anggota DPRD memiliki hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan 
untuk membela diri, terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-
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undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD, apabila terdapat tuduhan atau fitnah yang 
dapat mengganggu kredibilitas dan harga diri di hadapan hukum. Membela diri dimaksudkan untuk 
menjernihkan persoalan yang dituduhkan kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang duduk 
di parlemen, agar  kredibilitas dan kepercayaan tanpa cela tetap terpelihara. Membela diri dilakukan 
sebelum keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

6. Imunitas. Hak imunitas sangat diperlukan bagi anggota DPRD untuk menjamin kekebalan di 
hadapan hukum dan tidak dapat ditutut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/
atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis di dalam maupun di luar rapat 
DPRD yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Sepanjang dalam 
koridor memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, seseorang anggota DPRD tidak 
dapat dituntut di depan pengadilan, kecuali materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk 
dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas. Untuk meningkatkan kemampuan anggota DPRD dalam 
melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD, anggota 
DPRD memiliki hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada 
permulaan masa jabatannya, dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. Hak ini perlu 
dilakukan oleh anggota DPRD karena melalui pelaksanaan hak ini, anggota DPRD dapat efektif 
melaksanakan perannya di dalam lembaga DPRD. 

8. Protokoler. Anggota DPRD memiliki perlakuan protokoler sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang keprotokolan. Hal ini dimaksudkan untuk menempatkan anggota 
DPRD sebagai wakil rakyat yang memiliki kehormatan dan penghormatan khusus  dalam berbagai 
kegiatan pemerintahan.

9. Keuangan dan administratif. Hak keuangan dan administratif diperoleh DPRD, mengingat DPRD 
adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan peran legislatif, maka secara peraturan perundang-
undangan anggota DPRD memiliki hak untuk mendapat keuangan yang bersumber dari keuangan 
negara dan hak mendapatkan pelayanan administratif. Hak keuangan dan administratif ini sebagai 
konsekuensi pelaksanaan peran perewakilan rakyat yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-
undangan.

2.6. Kewajiban Anggota DPRD.

Disamping hak sebagai anggota DPRD, anggota DPRD memiliki kewajiban yang perlu dilakukan, 
mengingat ada hak, ada kewajiban. Kewajiban anggota DPRD secara khusus diatur dalam Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai penjabaran lebih lanjut 
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undang-undang ini, pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, kewajiban anggota DPRD mencakup :
1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati 

peraturan perundangundangan;
3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia;
4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. menaati tata tertib dan kode etik;
8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah;
9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah 

pemilihannya.
   

2.7. Pertanyaan Untuk Didiskusikan.

1. Jelaskan kedudukan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ?
2. Jelaskan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ?
3. Jelaskan rincian tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ?
4. Jelaskan hak DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ?
5. Jelaskan hak anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ?
6. Jelaskan kewajiban anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ?
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3.1. Makna Fungsi Legislasi DPRD.

Fungsi legislasi adalah fungsi yang melekat pada lembaga DPRD untuk menyusun, mengajukan, 
membahas, dan memberikan persetujuan terhadap suatu rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi 
peraturan daerah (perda) baik yang diajukan oleh DPRD sebagai usul inisiatif DPRD maupun yang 
diajukan oleh kepada daerah. Dengan demikian, fungsi legislasi DPRD mengandung dua makna 
yaitu: pertama, fungsi legislasi yang diselenggarakan oleh DPRD sendiri yang bermakna bahwa setiap 
anggota DPRD memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan usul inisiatif rancangan 
peraturan daerah yang menjadi bahan pembahasan di badan musyawarah DPRD, dan setelah melalui 
pertimbangan dan persetujuan mayoritas anggota DPRD, rancangan peraturan daerah dimaksud dapat 
diajukan sebagai usul inisiatif DPRD yang dibahas bersama kepala daerah untuk ditetapkan menjadi 
peraturan daerah. Kedua, fungsi legislasi yang diselenggarakan oleh kepala daerah dimana kepala daerah 
mengajukan usul inisiatif rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama dan 
pemberian persetujuan oleh DPRD.      
Fungsi legislasi yang dimiliki dan diselenggarakan oleh DPRD menghasilkan output dalam bentuk 
peraturan daerah (perda) yang dibahas secara bersama dengan kepala daerah. Dengan demikian, posisi 
DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi lebih pada kemampuan anggota DPRD untuk mengajukan 
usul rancangan peraturan daerah (raperda) yang bermuara pada rancangan peraturan daerah usul 
inisiatif DPRD secara kelembagaan. Pada sisi lain, fungsi legislasi DPRD lebih pada kemampuan 
anggota DPRD dalam membahas secara cermat rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan 
sebagai usul inisiatif kepala daerah yang perlu dibahas bersama dengan DPRD untuk mendapatkan 
persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) sebagai dasar hukum positif 
bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui pelaksanaan fungsi legislasi, DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis bahkan 
terhormat, karena DPRD memmiliki peran untuk menentukan keberlangsungan masa depan daerah. 
Posisi ini lebih menenpatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan masyarakat 
untuk berperan maksimal mengartikulasikan dan mengakomodasikan berbagai kebutuhan dan 
kepentingan masyarakat ke dalam program pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat harapan 
masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintahan daerah, terutama harapan meningkatkan kondisi hidup 
yang lebih baik yaitu kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin.
Dengan demikian, perkembangan kemajuan daerah dalam kaitan dengan kinerja pemerintah daerah 
dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sangat ditentutan oleh efektivitas peran legislasi DPRD. Hal 
ini didasarkan pada asumsi bahwa berbagai program pembangunan daerah dapat terimplementasi, 
manakala program tersebut sudah disetujui oleh DPRD dalam bentuk peraturan daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apabila DPRD memberikan persetujuan terhadap 

B A B  3
FUNGSI LEGISLASI DPRD
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suatu program kegiatan yang memiliki daya ungkit pencapaian kemajuan daerah dinilai rendah, 
berimplikasi pada pencapaian hasil juga rendah, akan tetapi program ini telah menghabiskan anggaran 
daerah dalam jumlah besar. Kondisi inilah yang perlu dihindari oleh DPRD dengan cara fungsi legislasi 
perlu dilakukan DPRD secara cermat dengan parameter orientasi pada hasil yakni seberapa besar derajat 
perubahan dari suatu program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita berharap, DPRD 
dapat berperan efektif melaksanakan fungsi legislasi bersama kepala daerah, agar berbagai regulasi daerah 
dapat memberi nilai tambah terhadap kemajuan daerah baik kemajuan fisik maupun kemajuan secara 
sosial dalam masyarakat. Hanya dengan cara demikian, kehadiran DPRD memiliki nilai kemanfaatan 
tersendiri sebagai institusi perwakilan rakyat yang mampu berperan menghadirkan pemerintahan yang 
efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, agar DPRD tidak dinilai sebagai bagian dari 
masalah akan tetapi sebagai isntitusi yang mampu mengatasi berbagai masalah daerah dan memberi 
harapan bagi masyarakat melalui tindakan kebijakan pemerintahan.   

3.2. Dasar Hukum Fungsi Legislasi DPRD.

Dasar hukum pelaksanaan fungsi legislasi yang diselenggarakan DPRD sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah bersumber pada :
1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang “Pemerintahan daerah 

provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.

2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, yang mengatur tentang “jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan 
dimana peraturan daerah masuk sebagai jenis peraturan perundang-undangan dengan hierarki 
yang paling bawah”.

3. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, yang mengatur tentang “peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD 
provinsi bersama dengan gubernur, dan peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD 
kabupaten/kota bersama dengan bupati/walikota”.

4. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur 
tentang “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

5. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur 
tentang “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”.

6. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 
mengatur tentang “tugas dan wewenang DPRD”.

7. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 
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mengatur tentang “hak anggota DPRD”.
8. Pasal 291 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
yang mengatur tentang “DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur pemerintahan daerah provinsi”.

9. Pasal 292 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, yang mengatur tentang “DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan 
pengawasan”.

10. Pasal 292 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, yang mengatur tentang “pelaksanaan ketiga fungsi DPRD provinsi dijalankan dalam 
kerangka representasi rakyat di provinsi”.

11. Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, yang mengatur tentang “hak dan wewenang DPRD provinsi dalam membentuk peraturan 
daerah provinsi bersama gubernur”.

12. Pasal 299 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
yang mengatur tentang “hak anggota DPRD provinsi untuk mengajukan rancangan peraturan 
daerah provinsi”.

13. Pasal 342 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
yang mengatur tentang “DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur pemerintahan daerah kabupaten/kota”.

14. Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, yang mengatur tentang “DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, 
dan pengawasan”.

15. Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, yang mengatur tentang “pelaksanaan ketiga fungsi DPRD dijalankan dalam kerangka 
representasi rakyat di kabupaten/kota”.

16. Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, yang mengatur tentang “hak dan wewenang DPRD kabupaten/kota dalam membentuk 
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peraturan daerah provinsi bersama bupati/walikota”.
17. Pasal 350 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
yang mengatur tentang “hak anggota DPRD kabupaten/kota untuk mengajukan rancangan 
peraturan daerah kabupaten/kota”.

18. Peraturan DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang mengatur tentang tata tertib pelaksanaan 
fungsi legislasi. 

3.3. Bentuk Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD. 

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD bermuara pada hasil yakni peraturan daerah (perda) yang dibahas 
bersama dengan kepala daerah. Untuk itu, DPRD perlu efektif mengawal pembahasan dan penetapan 
peraturan daerah mengingat peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Secara hukum, tampak bahwa peraturan daerah memiliki beberapa fungsi antara lain :
1) penentu arah pembangunan daerah agar berbagai cara kerja pemerintahan daerah berada dalam 

koridor arah yang digariskan dalam peraturan daerah;
2) dokumen kontrak sosial (social contract) antara pemerintah daerah dengan masyarakat/konstituen 

daerah selaku pemegang kedaulatan yang memberikan mandat kepercayaan kepada pemerintahan 
daerah untuk melakukan berbagai tindakan kebijakan guna membangun daerah;

3) bahan dasar untuk melakukan evaluasi akhir terhadap kinerja pemerintahan daerah penyelenggaraan 
pemerintahan daerah;

4) dokumen hukum untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan daerah yang dilakukan oleh 
masyarakat (social control);

5) bahan pertanggungjawaban pemerintahan daerah terhadap publik dan pemerintahan tingkat atasnya 
yakni pemerintahan pusat. 

Secara de yure dan de facto, tampak bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD mencakup dua bentuk 
yaitu bentuk langsung dan tidak langsung. Bentuk langsung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dilakukan 
dalam bentuk pembahasan dan persetujuan bersama dengan kepala daerah rancangan peraturan daerah 
menjadi peraturan daerah. Bentuk tidak langsung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dilakukan dalam 
bentuk mengajukan usul pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemberian pendapat dan 
pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional, serta saran dan pendapat 
kepada pemerintah daerah terhadap perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
Secara hukum bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yang dilakukan secara langsung menurut 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur dalam Pasal 42 ayat (1) 
bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
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a. membentuk peraturan daerah (perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan 
bersama; dan

b. membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah (perda) tentang APBD bersama dengan 
kepala daerah.

Bila dicermati secara saksama, tampak bahwa bentuk tidak langsung fungsi legislasi DPRD tidak saja 
pada pembentukan peraaturan daerah bersama kepala daerah, akan tetapi juga mencakup fungsi legislasi 
sebagai masukan bagi proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Lingkup fungsi legislasi ini 
diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur bahwa DPRD 
mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden 

melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui 
Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.

b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian 
internasional di daerah;

c. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang 
membebani masyarakat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur secara terpisah 
pelaksanaan fungsi legislasi antara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Fungsi legislasi yang 
diselenggarakan oleh DPRD provinsi mencakup :
a. pembentukan peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan 

dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
c. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui 

Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
d. memilih wakil gubernur dalam hal terjasi kekosongan jabatan wakil gubernur;
e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana 

perjanjian internasional di daerah; dan
f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga 

yang membebani masyarakat dan daerah.

Fungsi legislasi yang diselenggarakan oleh DPRD kabupaten/kota antara lain mencakup :
a. pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan 

dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
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c. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/wakil bupati, walikota/wakil walaikota 
kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapat pengesahan pengangkatan dan/
atau pemberhentian;

d. memilih wakil bupati/walikota dalam hal terjasi kekosongan jabatan wakil bupati/walikota;
e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap 

rencana perjanjian internasional di daerah; dan
f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga 

yang membebani masyarakat dan daerah.

Setiap anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Hak mengajukan 
peraturan daerah oleh setiap anggota DPRD dilakukan dengan cara :
a. Usul prakarsa mengajukan rancangan peraturan daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD 

disertai dengan penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretaris DPRD;
b. Usul prakarsa rancangan peraturan daerah besertaa penjelasan yang telah diterima oleh pimpinan 

DPRD dan disampaikan kepada Badan Legislasi daerah untuk dilakukan pengkajian;
c. Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah, pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat 

paripurna DPRD;
d. Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa 

rancangan peraturan daerah dimaksud;
e. Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : 1) 

anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan 2) para pengusul memberikan jawaban 
atas pandangan para anggota DPRD lainnya;

f. Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan 
perubahan dan/atau mencabut kembali usulannya;

g. Pembicaraan merumuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD;
h. Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang 

berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.  

Fungsi legislasi DPRD yang diwujudkan dalam pembentukan peraturan daerah memiliki tata cara 
tersendiri sebagai mekanisme pembentukan peraturan daerah. Tata cara pembentukan peraturan 
daerah mengatur bahwa sumber rancangan peraturan daerah dapat bersumber dari dua sumber yaitu: 
1) rancangan peraturan daerah dari kepala daerah; dan 2) rancangan peraturan daerah dari DPRD. 
Rancangan peraturan daerah baik yang bersumber dari kepala daerah dan DPRD disertai penjelasan 
atau keterangan dan/atau naskah akademik yang memuat pertimbangan folosofis, sosiologis, ekonomis, 
sosial politik, budaya, dan yuridis yang menjadi argumentasi sehingga rancangan peraturan daerah itu 
diperlukan untuk dibentuk.
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Rancangan peraturan daerah baik yang diajukan oleh kepala daerah maupun yang diajukan oleh 
DPRD, senantiasa berdasarkan program legislasi daerah (prolegda) yang ditetapkan bersama kepala 
daerah dan DPRD sebagai program tahunan daerah. Namun demikian, mengingat situasi dan kondisi 
daerah yang tidak menentu dan selalu berubah mengikuti perkembangan keadaan, kepala daerah dan 
DPRD dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah (prolegda) yang 
telah disepakati sebelumnya antara kepala daerah dan DPRD.
Secara konseptual, program legislasi daerah (prolegda) dapat diartikan sebagai “program perencanaan di 
bidang penyusunan perundang-undangan yang disepakati dan direncakan bersama DPRD dan kepala 
daerah dalam satu tahun anggaran”. Dengan demikian, program legislasi daerah tidak saja dimaknai 
sebagai proses pembentukan hukum, akan tetapi lebih pada “program pembinaan hukum tidak tertulis 
(termasuk program pembinaan hukum adat), program pengembangan yurisprudensi (keputusan-
keputusan hakim), dan program pembinaan perjanjian (termasuk ratifikasi konvensi-konvensi badan-
badan PBB dan traktak dengan negara-negara tetangga”, (Warhakusumah, 1991). 
Pengajuan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD, selain diajukan oleh setiap anggota 
DPRD, pengajuan juga dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi daerah 
kepada pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian badan legislasi daerah 
kepada rapat paripurna DPRD. Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh badan legislasi 
daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya tujuah 
hari sebelum rapat paripurna. 
Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah dalam bentuk : persetujuan; 
persetujuan dengan perubahan; atau penolakan terhadap rancangan peraturan daerah. Dalam hal 
persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, badan legislasi daerah, 
atau panitia khusus untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah dimaksud. Rancangan peraturan 
daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh DPRD dengan surat pimpinan DPRD 
kepada kepala daerah.
Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah 
mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan 
oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan 
sebagai bahan untuk dipersandingkan. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau 
kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Pembasahan rancangan peraturan daerah dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan 
tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I meliputi :
a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan pembahasan dengan 

kegiatan sebagai berikut : 1) penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan 
peraturan daerah; 2) pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan 3) 
tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi.
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b. Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilakukan pembahasan dengan 
kegiatan sebagai berikut : 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan 
badan legislasi daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan 
peraturan daerah; 2) pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah; dan 3) tanggapan 
dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama 
dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pembicaraan tingkat II dilakukan pembahasan melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan : 1) Penyampaian laporan 

pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi proses 
pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan rancangan peraturan daerah. penyampaian 
laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi proses 
pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan; 2) permintaan persetujuan dari anggota secara 
alisan oleh pimpinan rapat paripurna;

b. Pendapat akhir kepala daerah.

Dalam hal persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tidak tercapai secara musyawarah untuk 
mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak 
mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut 
tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu. Rancangan peraturan daerah dapat 
ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali rancangan 
peraturan daerah, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan. 
Penarikan kembali rancangan peraturan daerah oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala 
daerah disertai alasan penarikan. 
Rancangan peraturan daerah yang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama 
DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah, dapat dilakukan dapam 
rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah. Rancangan peraturan daerah yang ditarik 
kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan 
oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian 
rancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung 
sejak tanggal persetujuan bersama. Peraturan daerah yang disampaikan kepada kepala daerah oleh 
pimpinan DPRD, ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 
tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan kepala 
daerah. 
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Dalam hal rancangan peraturan daerah yang telah disetujui tersebut tidak ditandatangani oleh kepala 
daerah paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, 
rancangan peraturan daerah tersebut dinyatakan sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan 
dalam lembaran daerah. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah yang tidak ditandatangani oleh 
kepala daerah, maka kalimat pengesahannya berbuny “Peraturan daerah ini dinyatakan sah”. Kalimat 
pengesahan yang berbunyi “Peraturan daerah ini dinyatakan sah”, harus dibubuhkan pada halaman 
terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah, 
sehingga peraturan daerah dimaksud berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. 
Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah 
sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau gubernur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan. Peraturan daerah setelah diundangkan dalam 
lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Dengan demikian, proses legislasi daerah yang diselenggarakan DPRD bersama kepala daerah mengikuti 
alur sebagaimana pada gambar berikut ini :

Gambar 1
Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah

3.4. Potret Empirik Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD.

Secara empirik, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD belum membuahkan hasil yang menggembirakan 
bagi masyarakat. Hal ini tergambar dari berbagai peraturan daerah yang telah terimplementasi, belum 
signifikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk lebih hidup lebih sejahtera. Kendatipun 
terdapat beberapa daerah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tindakan kebijakan 
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dalam bentuk pelaksanaan peraturan daerah. 
Dari sisi usul inisiatif DPRD, masih sangat sedikit peraturan daerah yang bersumber dari hasil usul 
inisiatif DPRD. Bahkan secara nasional, rata-rata jumlah peraturan daerah yang bersumber dari usul 
inisiatif DPRD masih berisar dibawah dari 5%. Artinya, terdapat 95% peraturan daerah adalah hasil dari 
usul inisiatif kepala daerah, (Kementerian Dalam Negeri 2010). Kondisi ini sangat memprihatinkan, 
sebagai gambaran bahwa DPRD belum efektif dan optimal melaksanakan fungsi legislasi.
Kendatipun peraturan daerah hasil dari usul inisiatif DPRD masih sangat minim, dari sisi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dalam skala nasional tetap terselenggara berdasarkan peraturan daerah yang berhasil 
dibahas dan ditetapkan DPRD bersama kepala daerah. Artinya, posisi DPRD lebih pada pelaksanaan 
fungsi legislasi dalam bentuk: pertama, membahas rancangan peraturan daerah yang disusulkan oleh 
kepala daerah dengan cara mencermati, mengoreksi, klarifikasi, usul perbaikan terhadap rancangan 
peraturan daerah (raperda); kedua, memberi persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah untuk 
ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pada posisi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yang masih terbatas 
pada membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah menjadi peraturan 
daerah, memberi gambaran bahwa kinerja DPRD dinilai sudah cukup berperan walaupun belum 
masuk pada kategori kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi sebagai 
negara yang menerapkan prinsip pemerintahan demokratis dalam berbagai aspek kehidupan, efektivitas 
demokrasi dangat ditentutan oleh berperannya institusi-institusi demokrasi termasuk DPRD secara 
optimal dalam hal melahirkan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang efektif memajukan 
daerah dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hanya dengan cara demikian, kehadiran 
institusi-institusi demokrasi termasuk DPRD berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan bukan sebaliknya.
Kesadaran ini perlu ditingkatkan oleh para anggota DPRD, mengingat banyak yang dapat dilakukan 
oleh DPRD dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah anggota DPRD yang 
cukup banyak minimal 20 (dua puluh) orang dan maksimal 50 (lima puluh) orang bagi anggota DPRD 
kabupaten/kota, dan jumlah minimal 35 (tiga puluh lima) orang dan maksimal 100 (seratus) orang 
bagi anggota DPRD provinsi, merupakan jumlah yang cukup signifikan untuk berbuat melahirkan 
kebijakan dan program pembangunan daerah yang berorientasi pada upaya mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat. 
Dalam pembuatan peraturan daerah, DPRD berada pada posisi tawar (begaining position) yang sangat 
menentukan substansi peraturan daerah sebagai dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
Posisi tawar DPRD yang sangat menentukan ini, didasarkan pada peraturan perundang-undangan 
tentang tata tertib DPRD bahwa hampir semua fraksi di DPRD mengutus wakil secara berimbang 
menjadi Panitia Khusus (Pansus) pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan 
daerah (perda) bersama kepala daerah. Artinya, komposisi keanggotaan Panitia Khusus pembahasan 
peraturan daerah secara kuatitatif didominasi oleh anggota DPRD. Dengan demikian, posisi strategis ini 
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perlu dimainkan oleh DPRD untuk melakukan penajaman bahkan perubahan fundamental terhadap 
rancangan peraturan daerah yang diajaukan kepala daerah yang secara substansi belum berorientasi 
pada percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Senjata ampuh yang digunakan DPRD dalam 
membahas rancangan peraturan daerah adalah aspirasi rakyat yang diperoleh melalui penjaringan 
aspirasi pada masa reses, dan aspirasi yang diterima dari hasil pengaduan masyarakat kepada DPRD. 
Atas dasar itu, berbagai koreksi dan pencermatan terhadap raperda agar dapat menhasilkan perda yang 
efektif pro rakyat. Hal ini menjadi kebutuhan untuk dilakukan oleh DPRD yang diwakili oleh anggota 
fraksi dalam membahas raperda menjadi perda.
Potret empirik pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yang belum mencapai hasil yang optimal disebabkan 
oleh beberapa hal antara lain :
a. Pada aspek psikologis, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah secara kolektif belum 

memiliki kesadaran kolektif yang tinggi untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang efektif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena perilaku anggota DPRD 
masih diwarnai oleh kepentingan partai politik iduknya, yang pada tataran empirik tidak berkorelasi 
positif dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Dalam kondisi ini, anggota DPRD memerlukan 
waktu yang cukup lama untuk melakukan penyesuaian dalam upaya membangun kesadaran kolektif 
sebagai institusi perwakilan rakyat bukan perwakilan partai politik, yang memiliki komitmen 
memperjuangkan aspirasi rakyat yakni kepentingan dan kebutuhan masyarakat (public interest). 

b. Pada aspek sistem perumusan kebijakan publik yakni peraturan daerah yang dilakukan bersama 
DPRD dan kepala daerah, ternyata perwakilan DPRD adalah representasi unsur fraksi dan bukan 
repretasi alat kelengkapan DPRD seperti unsur pimpinan, unsur badan musyawarah, unsur 
komisi, badan legislasi daerah, , unsur badan anggaran, unsur badan kehormatan, dan unsur alat 
kelengkapan lain yang diperlukan. Akibatnya, berbagai pandangan anggota Panitia Khusus yang 
membahas rancangan peraturan daerah lebih pada pandangan fraksi sebagai perpanjangan partai 
politik, dan bukan pandangan alat kelengkapan DPRD sebagai perpanjangan perwakilan suara 
rakyat. Implikasinya, kepentingan partai politik yang mendominasi dalam pembahasan rancangan 
peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

c. Pada aspek kualitas sumber daya manusia anggota DPRD rata-rata secara nasional berpendidikan 
Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), menggambarkan 
pemahaman terhadap peran DPRD terutama pelaksanaan fungsi legislasi perlu ditingkatkan. Hal ini 
dimaksudkan agar anggota DPRD dapat lebih berperan aktif dalam melahirkan gagasan dan konsep 
bahkan munculnya kesadaran yang tinggi untuk menyampaikan usul inisiatif rancangan peraturan 
daerah yang bermuara pada rancangan peraturan daerah usul inisisatif DPRD yang dibahas bersama 
kepala daerah menjadi peraturan daerah.

d. Pada aspek sistem rekrutmen, DPRD sebagai institusi yang keanggotaannya dipilih oleh rakyat 
(konstituen) melalui pemilihan umum legislatif, memiliki kesulitan dan keterbatasan untuk berbuat 
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banyak untuk rakyat karena sebelum seseorang anggota DPRD dipilih oleh rakyat dalam pemilihan 
umum, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dan diusulkan oleh partai politik. Artinya, 
pola rekrutmen keanggotaan DPRD secara sistem melalui dua pintu seleksi yakni: pertama, harus 
melewati pintu partai politik yakni seleksi yang dilakukan oleh partai politik yang bermuara masuk 
dalam daftar usulan partai politik menjadi calon anggota DPRD; kedua, harus melewati pintu rakyat 
artinya setelah ditetaapkan menjadi calon tetap oleh komisi pemilihan umum daerah selanjutnya 
disosialisasikan kepada masyarakat untuk dipilih menjadi anggota DPRD yang bermuara pada 
pelaksanaan pemungutan suara pada hari pemilihan umum. Pola rekrutmen anggota DPRD yang 
harus melewati dua pintu seleksi, komposisi energi yang dikerahkan oleh setiap anggota DPRD lebih 
pada upaya untuk melewati pintu partai politik sebagai prasyarat utama yang harus lolos apabila 
hendak menjadi anggota DPRD, daripada pintu rakyat kendatipun juga membutuhkan energi yang 
tidak sedikit. Implikasinya, anggota DPRD akan lebih mengedepankan perjuangan kepentingan 
partai politik di dalam pembahsan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah bersama 
kepala daerah.

e. Pada aspek organisasi, tampak bahwa fasilitas kerja dan dukungan anggaran bagi anggota DPRD 
masih sangat terbatas. Keterbatasan fasilitas bagi anggota DPRD, menyebabkan anggota DPRD 
tidak dapat melakukan komunikasi yang intens dengan konstituen dan masyarakat umum di 
daerah, untuk mengetahui perkembangan aspirasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Hal 
ini menyebabkan anggota DPRD belum efektif melakukan “deteksi dini” terhadap percepatan 
perkembangan permasalahan masyarakat. Keterbatasan anggaran bagi anggota DPRD, belum dapat 
mendorong peningkatan kinerja anggota DPRD khususnya dalam hal konsentrasi bekerja untuk 
menghasilkan kebijakan dan program daerah yang pro rakyat melalui kebijakan peraturan daerah 
sebagai hasil usul inisiatif DPRD.    

3.5. Pertanyaan Untuk Didiskusikan.

1. Jelaskan makna fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ?
2. Jelaskan beberapa dasar hukum pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah ?
3. Jelaskan tata cara usul inisiatif anggota DPRD dalam mengajukan rancangan peraturan daerah ?
4. Uraikan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah usul insiatif 

DPRD? 
5. Jelaskan beberapa potret empirik pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah?
6. Jelaskan beberapa aspek yang menjadi penyebab rendahnya kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi 

legislasi dalam hal optimalisasi kepentingan publik dalam pembahasan rancangan peraturan daerah?
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4.1. Makna Fungsi Anggaran DPRD.

Pemerintahan dimanapun memerlukan anggaran untuk membiayai berbagai program kegiatan 
pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka mewujudkan tujuan 
kehadiran pemerintahan itu sendiri. Anggaran pemerintah bersumber dari :
1) pajak dan retribusi masyarakat;
2) hasil usaha pemerintah dari penjualan kekayaan negara;
3) hasil dari pinjaman pemerintah yang menjadi beban negara;
4) hasil bantuan murni dari pihak lain yang tidak membebani pemerintah; dan
5) lain-lain usaha pemerintah yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
Keseluruhan penerimaan anggaran pemerintah ini menjadi pendapatan negara yang dikelola pemerintah. 
Pengelolaan anggaran pemerintah secara pengeluaran dialokasikan untuk belanja aparatur yakni 
membiayai gaji pegawai dan adminsitrasi perkantoran; dan belanja publik yakni untuk membiayai 
pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai diatur dalam Undang-
Undang Pasar 1945 khususnya Pasal 18 ayat (1) bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi 
dan kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. 
Pasal 18 ayat (2) bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 18 ayat 
(3) bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. 
Konsekuensi hukum dari amanat pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 ini, memberi 
informasi hukum bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut dua level 
sistem pemerintahan yakni sistem pemerintahan nasional (central government), dan sistem pemerintahan 
daerah. Pada tataran sistem pemerintahan daerah (local government) yang mempunyai dua tingkat 
yakni pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupatan dan kota. Kedua level sistem 
pemerintahan nasional dan daerah memiliki otoritas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang menjadi ruang lingkup tugasnya guna mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan sebagaimana 
dirumuskan dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 yaitu 

“... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”.

Sehubungan dengan itu, pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah memiliki sistem anggaran 

B A B  4
FUNGSI ANGGARAN DPRD
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yang bersumber dari anggaran negara. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan sejumlah urusan 
pemerintahan wajib dan pilihan yang didesentralisasikan oleh pemerintahan pusat, disertakan dengan 
desentralisasi di bidang pengelolaan anggaran daerah yang berssumber dari anggaran negara. Pengelolaan 
anggaran daerah oleh pemerintahan daerah diselenggarakan oleh eksekutif daerah yakni kepala daerah 
yang dibantu perangkat daerah. Akan tetapi berdasarkan sistem hukum keuangan negara yang berlaku 
yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa pengelolaan 
keuangan daerah dilakukan melalui perencanaan penggunaan keuangan daerah. Perencanaan penggunaan 
keuangan daerah dibahas dan ditetapkan setiap tahun dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) oleh DPRD bersama kepala daerah dalam bentuk peraturan daerah. Kendatipun 
secara umum, rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
diajukan oleh kepala daerah. Dengan tidak mengurangi semangat fungsi legislasi, DPRD mempunyai 
kewenangan untuk membahas dan menetapkan RAPBD menjadi APBD. 
Fungsi anggaran yang diselenggarakan oleh DPRD diwujudkan dalam   membahas dan menyetujui 
rancangan peraturan daerah tentang RAPBD bersama kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tataran pembahasan RAPBD, DPRD perlu 
mencermati secara saksama alokasi anggaran pada keseluruhan program dan kegiatan yang diusulkan 
oleh kepala daerah. Pencermatan DPRD lebih pada koreksi program dan kegiatan yang diajukan 
oleh kepala daerah, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pemerintah daerah. 
Kesembangan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah menjadi target pencermatan 
yang dilakukan oleh DPRD. Apabila DPRD tidak efektif melakukan pencermatan terhadap RAPBD 
yang diajukan oleh kepala daerah, dapat dipastikan terjadi ketidaksesuaian dan keseimbangan program 
dan alokasi anggaran pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kebeutuhan pemerintah daerah. Hal 
ini dapat dicermati dari besaran alokasi belanja pegawai dan belanja publik.
Secara konseptual, makna anggaran dapat dicermati dari tiga pendekatan. Pertama, secara etimologis 
anggaran berasal dari bahasa Belanda “begrooting” artinya mengirakan, dan bahasa Inggris “budget”, 
dalam bahasa Perancis “boungette” artinya tas pinggang yang terbuat dari kulit binatang yang digunakan 
untuk menyimpan surat-surat anggaran oleh menteri keuangan. Dalam bahasa Indonesia, anggaran 
berasal dari kata “anggar” yang artinya kira-kira atau perkiraan. Kedua, dalam arti dinamis yang 
dimaksud dengan anggaran adalah : 
1) Rencana keuangan yang menerjemahkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia untuk 

memenuhi aspirasi masyarakat menuju terciptanya kehidupan rakyat yang lebih baik di masa yang 
akan datang; 

2) Rencana keuangan Pemerintah Daerah untuk membangun perkehidupan masyarakat yang tentunya 
semakin berkembang dan dinamis yang tercermin dalam kegiatan, untuk mendorong rakyat dalam 
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memenuhi kewajibannya sebagai warga negara; dan 
3) Proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam 

bentuk satuan uang. (Mardiasmo, 2002).

        
4.2. Dasar Hukum Fungsi Anggaran DPRD.

Dasar hukum pelaksanaan fungsi anggaran yang diselenggarakan DPRD sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah bersumber pada :
1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang “Pemerintahan daerah 

provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355).

5. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, yang mengatur tentang “jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan 
dimana peraturan daerah masuk sebagai jenis peraturan perundang-undangan dengan hierarki 
yang paling bawah”.

6. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, yang mengatur tentang “peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD 
provinsi bersama dengan gubernur, dan peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD 
kabupaten/kota bersama dengan bupati/walikota”.

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421).

9. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur 
tentang “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”.
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10. Pasal 292 ayat (1) dan Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur tentang “DPRD provinsi dan kabupaten/kota 
mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”.

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4540).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576).

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577).

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578).

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan  dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

21. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah.

22. Peraturan Daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD).

4.3. Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD.

4.3.1. Beberapa Prinsip Anggaran.  
Dalam pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD, disamping berdasarkan kebutuhan masyarakat, juga 
perlu didasarkan pada prinsip-prinsip anggaran yang baik. Menurut pandangan World Bank (1998), 
prinsip pokok dalam penyusunan anggaran dan manjemen keuangan daerah mencakup :
a. Komprehensif dan disiplin.
b. Fleksibilitas.
c. Terprediksi.
d. Kejujuran.
e. Informasi.
f. Transparansi dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, terdapat beberapa prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dikemukakan 
oleh Mardiasmo (2002:5) yaitu :
a. Transparansi. Prinsip transparansi mengedepankan hak masyarakat untuk melakukan akses yang 

cukup dan sama untuk mengetahui proses penyusunan anggaran daerah, karena berkaitan dengan 
aspirasi masyarakat baik yang disalurkan melalui DPRD maupun melalui eksekutif daerah, yang 
perlu dipenuhi melalui tindakan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Hal ini diperlukan 
agar anggaran yang dikelola oleh pemerintah terfokus pada upaya untuk mewujudkan kehidupan 
yang lebih sejahtera bagi masyarakat.  

b. Akuntabilitas. Prinsip pertanggung ajwaban publik perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran 
oleh pemerintah daerah, karena proses penganggaran yang bermula dari prencanaan anggaran, 
penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat.

c. Value of Money. Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek secara berimbang yakni 
aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran. Aspek ekonomi berkaitan dengan 
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pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu yang menggunakan harga 
yang paling murah. Aspek efisiensi, bahwa penggunaan uang masyarakat (public money) harus dapat 
menghasilkan output maksimal khususnya berdayaguna. Aspek efektivitas, lebih pada penggunaan 
anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik secara bermakna.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup :
a. Semua penerimaan (uang, barang, dan atau jasa) dianggarkan dalam APBD.
b. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan dalam APBD.
c. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan 

peraaturan perundang-undangan.
d. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam 

jumlah cukup dan harus diperkuat dengan dasar hukum yang melandasinya. 

Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan darah di atas, tampak bahwa rupiah setiap uang 
daerah (local finance) dalam pengelolaannya memiliki arus pengeluaran tertentu yang memerlukan 
pertanggungjawaban tertentu. Hal ini bermakna bahwa tidak ada uang daerah yang diterima sebagai 
pendapatan dan yang keluar tidak tercatat yang diikuti dengan pembukuan dan pertanggungjawaban 
keuangan yang jelas dan sistematis. Artinya, pengelolaan keuangan daerah perlu mencegah kebocoran 
pemanfaatan keuangan daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan pada akhirnya dinilai 
sebagai perbuatan korupsi keuangan negara.
   

4.3.2. Fungsi Utama Anggaran.
Fungsi penganggaran pada umumnya mempunyai peran yang sangat penting dalam membiayai 
berbagai kegiatan pemerintahan yang sudah direncanakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat terutama dalam meningkatkan daya saing ekonomi bagi masyarakat. Anggaran yang 
dikelola oleh pemerintah daerah mempunyai hubungan yang signifikan dengan anggaran yang dikelola 
oleh pemerintah pusat. Anggaran dimaknai sebagai alat untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal 
sevara vertikal (proporsionalitas pendapatan lukratif ). Selain itu juga mengatasi persoalan ketimpangan 
fiskal horisontal (membandingkan antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) dengan kemampuan fiskal 
(fiscal capacity) untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari menyebar dan melimpahnya 
efek pelayanan publik dan pelayanan sipil (inter jurisdicational spill over e!ect), yakni efek menyebar 
atau eksternalitas ke daerah-daerah lainnya.
Anggaran yang dikelola pemerintah daerah perlu mendapat perhatian DPRD untuk direncanakan dan 
dilaksanakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat daerah. Hal ini didasarkan pada argumentasi 
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bahwa anggaran sektor publik menjadi penting dikontrol dengan alasan :
a. untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan pembangunan dan 

pemerintahan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
b. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang , sedanhkan 

sumber daya yang ada semakin terbatas.
c. Untuk menyakinkan bahwa pemerintah daerah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. 
d. Anggaran publik mempunyai beberapa fungsi utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah 

dalam upaya pelaksanaan pembangunan daerah.

Fungsi utama anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2002:122) adalah sebagai berikut :
a. Sebagai alat perencanaa (planning tool) yang digunakan untuk : 1) merumuskan tujuan dan sasaran 

kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan; 2) merencanakan berbagai program 
dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta merencanakan aalternatif sumber pembiayaan; dan 3) 
mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.

b. Sebagai alat pengendalian (control tool). Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan 
untuk menghindari adanya overspending, underspending dan salah salah sasaran (misap-propriation) 
anggaran.

c. Sebagai alat politik (political tool). Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas kegiatan dan 
kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dan prioritas yang sudah ditetapkan.

d. Sebagai alat kebijakan fiskal (fiscal tool). Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan 
untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

e. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi (coordination and communication tool). Anggaran yang 
disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam 
pencapaian tujuan organisasi.

f. Sebagai alat penilaian kinerja (performance tool). Kinerja pemerintah daerah dinilai berdasarkan 
beberapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

g. Sebagai alat motivasi (motivation tool). Terget anggaran hyendaknya jangan terlalu tinggi sehingga 
tidak dapat dipenuhi namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, mengatur bahwa APBD mempunyai 
fungsi:
a. Otorisasi, dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
b. Perencanaan, pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 

bersangkutan.
c. Pengawasan, pedoman penilaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

ketentuan.
d. Alokasi, menciptakan lapangan kerja (mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya) 
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serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
e. Distribusi, kebijakan harus memperhatikan keadilan dan kebutuhan.
f. Stabilisasi, alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental persekonomian 

daerah.   
      
4.4. Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah.

Penyusunan anggaran daerah meliputi empat tahap yaitu : (1) tahap persiapan dan penysunan 
anggaran; (2) tahap ratifikasi; (3) tahap impelementasi; dan (4) tahap pelaporan dan evaluasi.tahap 
pelaporan dan evaluasi. Peran dan fungsi  anggaran DPRD dijalankan pada pembahasan tahap satu 
dan dua sejak konsultasu publik yakni penjaringan aspirasi masyarakat untuk input dalam penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, penetapan strategi dan prioritas 
APBD. Sementara fungsi pegawasan dilakukan DPRD pada saat mulai menyusun perencanaan APBD, 
implementasi APBD, dan pelaporan perhitungan APBD yang bobotnya pada tahap tiga dan empat. 
 Dalam penyusunan APBD, langkah penting yang harus dilakukan adalah memperhatikan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mengatur 26 (dua puluh enam) rumpun urusan wajib yang pelu 
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Urusan wajib dimaksud meliputi :
1. Pendidikan 
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan umum.
4. Perumahan.
5. Penataan ruang.
6. Perencanaan pembangunan.
7. Perhubungan.
8. Lingkungan hidup.
9. Pertanahan.
10. Kependudukan dan catatan sipil.
11. Pemberdayaan perempuan.
12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
13. Sosial.
14. Ketenagakerjaan.
15. Ketahanan pangan.
16. Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
17. Penanaman modal.
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18. Kebudayaan.
19. Kepemudaan dan olah raga.
20. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
21. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, 

kepegawaian, dan persandian.
22. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
23. Statistik.
24. Kearsipan.
25. Perpustakaan.
26. Komunikasi dan informatika.

Selain dua puluh enam urusan wajib pemerintahan daerah, peraturan pemerintah yang sama juga 
mengatur 8 (delapan) urusan pilihan yang dapat diselenggarakan pemerintah daerah, yang diselenggarakan 
berdasarkan keberadaan potensi daerah. Kedelapan urusan pilihan dimaksud mencakup:  
1. Pertanian.
2. Kehutanan.
3. Pariwisata 
4. Perdagangan.
5. Perindustrian.
6. Ketransmigrasian
7. Kelautan dan perikanan.
8. Energi dan sumber daya mineral.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, urusan wajib dan urusan pilihan di atas menjadi acuan dalam penyusunan anggaran 
belanja. Mata anggaran disesuaikan dengan nama urusan pemerintahan yang diserahkan kepada 
pemerintah daerah. Mata anggaran diluar dari nomenklatur urusaan pemerintahan merupakan mata 
anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan dapat ditolak oleh DPRD pada saat pembahasan 
APBD.
Selain itu, penyusunan anggaran daerah disesuaikan dengan perencanaan pembangunan nasional 
sebagai satu kesatuan sistem perencanaan yang terintegrasi dalam pola perencanaan nasional sebagai satu 
kesaatuan dalam sistem perencanaan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJP-N). Dengan demikian, Rencana Pembangunan Jangka Janjang Daerah (RPJP-D) merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N). Untuk itu 
RPJ-D berfungsi sebagai :
a. Pedoman penyusunan visi dan misi serta program prioritas kepala daerah;
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b. Pedoman penyusunan RPJM Daerah.
c. Pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
d. Dasar evaluasi dan pelaporan kepala daerah; 

4.5. Sistem Pengelolaan Anggaran Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah berdasarkan urusan pemerintahan 
yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dibutuhkan kemampuan keuangan 
daerah untuk membiayai keseluruhan biaya pemerintahan daerah. Biaya penyelenggaraan pemerintahan 
daerah diserahkan melalui strategi dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana lainnya yang sah secara hukum. 
Pemerintah daerah secara bertahap setiap tahun memperoleh dana perimbangan dari pemerintah pusat. 
Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dilakukan pencatatan akuntasi 
keuangan daerah menurut standar akuntansi keuangan sebagaimana telah diataur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dibentuk sebagai penjabaran dari amanat Pasal 155 Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan demikian, secara substansi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mencakup:
1. ketentuan umum yang meliputi ruang lingkup keuangan daerah, azas umum pengelolaan keuangan 

daerah;
2. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, pejabat 
pengguna anggaran/pengguna barang, pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, 
pejabat pelaksana teknis kegiatan satuan kerja perangkat daerah, pejabat penatausahaan keuangan 
satuan kerja perangkat daerah, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

3. azas umum dan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang meliputi : azas umum 
anggaran pendapatan dan belanja daerah, struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah, 
pendapatan daerah, belanja daerah, belanja tidak langsung, belanja langsung, surplus dan defisit 
anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan daerah, sisa lebih perhitungan anggaran tahun 
anggaran sebelumnya, dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan 
pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, 
investasi penerimaan daerah, pembayaran pokok utang, kode rekening penganggaran;

4. penyusunan rancangan APBD yang mencakup rencana kerja pemerintahan daerah, kebijakan umum 
APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara, kebijakan umum APBD, penyusunan rencana 
dan anggaran SKPD, rencana kerja dan anggaran SKPD, penyiapan raperda APBD;
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5. penetapan APBD mencakup penyampaian dan pembahasan raperda tentang APBD, evaluasi raperda 
tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, penetapan 
peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;

6. penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD;
7. pelaksanaan APBD mencakup azas umum pelaksanaan APBD, penyiapan dokumen pelaksanaan 

anggaran SKPD, anggaran kas, pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, pelaksanaan anggaran 
belanja daerah, pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah, sisa lebih perhitungan anggaran tahun 
sebelumnya, dana cadangan, investasi, pinjaman daerah dan obligasi daerah, piutang daerah;

8. perubahan APBD yang mencakup dasar perubahan APBD, kebijakan umum serta prioritas dan 
plafon anggaran sementara perubahan APBD, pengesahan anggaran, penggunaan saldo anggaran 
lebih tahun sebelumnya dalam perubahan APBD, pendanaan keadaan darurat, pendanaan keadaan 
luar biasa, penyiapan raperda perubahan APBD, penetapan perubahan APBD;

9. pengelolaan kas yang mencakup pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas, pengelolaan kas non 
anggaran;

10. penatausahaan keuangan daerah yang mencakup azas umum penatausahaan keuangan daerah, 
pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran, 
pertanggungjawaban penggunaan dana, penatausahaan pendanaan tugas pembantuan;

11. akuntansi keuangan daerah yang mencakup sistem akuntansi, kebijakan akuntansi, akuntansi 
keuangan daerah pada SKPD;

12. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang mencakup laporan realisasi semester pertama anggaran 
pendapatan dan belanja, laporan tahunan, penetapan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD;

13. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pembinaan dan 
pengawasan, pengendalian intern, pemeriksaan ekstern;

14. kerugian daerah;
15. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
16. pengelolaan keuangan daerah.      
Sistem pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah mencakup ruang 
lingkup sebagai berikut :
a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan 

pihak ketiga;
c. penerimaaan daerah;
d. pengeluaran daerah;
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, serta 

hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan-
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perusahaan daerah; dan
f. kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam pengaturan perundang-unangan khususnya 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 meliputi kekuasaan pengelolaan 
keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, 
penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, 
perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, 
kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu:  keuangan 
daerah dikelola secara tertib, taat pada paraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, 
transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat 
untuk masyarakat. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat 
guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada 
peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus perpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah 
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien merupakan pencapaian 
keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai 
keluaran tertentu. Ekonomis merupakan memerolehan masukan dengan kualiatas tertentu pada tingkat 
harga terendah. Transparan meruapakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung 
jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan 
berdasakan pertimbangan yang obyektif. Kepatuhan adalah tindakan atau sesuatu sikap yang  dilakukan 
dengan wajar dan proporsional. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan darah diutamakan 
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai wewenang : a. menetapkan kebijakan tentang 
pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. menetapkan kuasa 
pengguna anggaran/pengguna barang; d. menetapkan bendahara penerimaan dan atau bendahara 
pengeluaran; e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; f. 
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; g. menetapkan 
pejabat yang bertugas melakaukan pengelolaan barang milik daerah; dan h. menetapkan pejabat yang 
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bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
Kepala daerah selaku pemegang kukuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau 
seluruh kekuasaannya kepada : sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; kepala 
satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah; dan kepala satuan 
kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. Pelimpahan sebagaimana 
dimaksud ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan 
antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
Pejabat pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku bendahara umum daerah 
berwenang : a.  menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-
SKPD/DPPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk 
teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. melaksanakan pemungutan 
pajak daerah; f. menetapkan SPD; g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman 
atas nama pemerintah daerah; h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; i. 
menyajikan informasi keuangan daerah; dan j.  melaksankan kebijakan danpedoman pengelolaan serta 
penghapusan barang miki daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah adalah selalu bendahara umum 
daerah menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa benhara 
umum daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanan tugasnya kepada 
kepala daerah melalui sekretaris daerah.
Kuasa bendahara umum daerah secara umum mempunyai tugas : menyiapkan kas, menyiapkan SPD, 
menerbitkan SPPD, menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah, memantau pelaksanaan 
penerimaan dan pengeluaran APBD olah bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk, 
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, menyimpanan uang 
daerah, melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan invenstasi daerah, 
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas 
umun daerah, melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, melakukan pengelolaan 
utang dan piutang daerah, dan melakukan penagihan piutang daerah, 
Pejabat pengelola keuangan daerah dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan 
kerja pengelola keuangan daerah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut : 1. menyusun 
rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 2. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 3. 
melaksanakan pemungutan pajak daerah; 4. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan 
atas nama pemerintah daerah; 5. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 6. 
menyajikan informasi keuangan daerah; dan 7. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan 
serta penghapusan barang milik daerah. 
Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku penjabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai 
tugas : menyusun RKA-SKPD, menyusun DPA-SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan 
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pengujuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksankan pemungutan penerimaan 
bukan pajak, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang 
telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab 
SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah/ke4kayaan daerah yng menjadi tanggung 
jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 
dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas 
pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olehn kepala daerah, 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 
Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam  melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan 
sebagian kewenangannya kepada kepada unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa 
pengguna barang. Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, 
besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja. Lokasi, kompetensi dan/atau rentang 
kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Pelimpahan sebagian kewenanga ditetapkan oleh kepada 
daerah atas usul kepala SKPD. Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni pejabat pengguna anggaran/
pengguna barang dan kas pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan program dan 
kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. Penunjukan pejabat berdasarkan 
pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan 
pertimbangan objektif lainnya. PPTK yang ditunjuk  oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. PPTK yang 
ditunjuk oleh kuasa pengguna angaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 
kepada kuasa pengguna anggaran/pengguna barang. PPTK mempunyai tugas mencakup: mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen 
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen anggaran mencakup dokumen 
administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran 
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalan DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pajabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD mempunyai 
tugas : 1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oelh bendahara 
pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; 2. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-UG, SPP-
TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 3. melakukan verifikasi 
SPP; 4. menyiapkan SPM; 5. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 6. melaksanakan akuntasi 
SKPD; 7. menyiapkan laporan keuangan SKPD; 8. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat 
yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. 



MODUL 2 IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Program Penguatan Kapasitas DPRD         41

Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk 
melaksanakana tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Bendahara 
penerimaan dan bendaharan pengeluaran adalah pejabat fungsional. Bendahara penerimaan dan 
bendaharan pengeluaran baik secara langusng maupun tidak langung dilarang melakukan kegiatan 
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai jaminan atas kegiatan/
pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau 
lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran 
dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau 
bendahara pengeluaran pembantu. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. 
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran pemerintahan  dan kemampuan pendapatan 
daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada 
masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi  otorisasi, perencanaan, 
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Fungsi otorisasi mengandung 
arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun 
yang bersangkutan. Fungsi perencanaan yang mengandung arti bahwa angaran daeah menjadi 
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi 
pengawasan  mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi 
alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan 
kerja mengurangi pengangguran dan pemborosamn sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi megnandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa naggaran 
pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 
perekonomian daerah. 
Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan 
daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional  yang dapat dicapai untuk setiap sumber 
pendapatan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 
Pengeluaran daerah terdiri dari belanja darah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Belanja daerah 
merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif 
dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian 
pelayanan umum. Pengeluaran pembiayaan  adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian 
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tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.  Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah 
dianggarkan dalan APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh 
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. 
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 
mulai tanggal 1 Januari  sampai dengan tanggal 31 Desember. 
Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari : pendapatan daerah, belanja darah, dan pembiayaan 
daerah. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang 
bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan daerah  meliputi penerimaan uang melalui rekenig kas umum daerah, yang menambah 
ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh 
daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi 
ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan  untuk 
menuti defisit atau untuk menanfaatkan surplus. 
Pendapatan daerah menurut urusan pemeintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian 
objek pendapatan. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan darah, organisasi, program, 
kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja. Pembiayaan darah dirinci meurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, eklompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan. Pendapatan 
daerah dikelompokan atas : pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan deerah 
yang sah. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: pajak 
daerah, retribusi darah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli 
darah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi dirinci menutur objek pendapatan sesuai dengan 
undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 
Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan menurut objek pendapatan yang mencakup: a. bagian 
laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; b. bagian laba atas penyertaan modal 
pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 
milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain penapatan daerah disediakan  untuk 
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan 
hasil pengelolaan kakayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: 
a. hasil penjulan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga; d. penerimaan 
atas tuntutan ganti kerugian daerah; e. penerimaan komisi, potongan taupun bentuk lain sebagai akibat 
dari penjualan dan/atau pengadaaan barang dan/atau jasa oleh daerah; f. penerimaan  keuntungan dari 
selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; g. pendapatan denda atas ketrlambatan pelaksanaan 
pekerjaan; h. pendapatan denda pajak; i. pendapatan denda distribusi; j. pendapatan hasil eksekusi atas 
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jaminan; k. pendapatan dari pengembalian; l. fasilitas sosial dan fasilitas umum; m. pendapatan dari 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. 
Kelompok pendapatan daerah perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang teridri atas: 1. dana 
bagi hasil; 2. dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.  Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek 
pendapatan yang mencakup: a. bagi hasil pajak, dan b. bagi hasil bukan pajak. Jenis dana alokasi khusus 
dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kelompok 
lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah berasal 
dari pemerintah, pemerintah daerh lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok 
masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Dana darurat dari pemerintahan 
dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam. Hibah adalah penerimaan 
darah yang berasal dari pemerintah negara asing. Badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, 
pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun 
barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain -lain pendapatan asli daerah yang 
sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah  yang 
sah dianggarkan pada SKPKD.
Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisish nilai tukar rupiah, pendapatan dari 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan darah yang tidak dipisahkan 
dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah 
penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi 
kewenangan provinsi atau kebupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang 
penangannya dalam bagian atau bidang tertentu  yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah 
dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan. Belaja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungai dan meningkatkan 
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam 
bantuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, keehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak 
serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan 
melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja 
urusan pilihan. Klasifikasi  belanja mencakup : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan 
rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, 
kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, 
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sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan 
olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan 
masyarakat dan desa, statistik, arsip, komunikasi dan informatika.
Klasifikasi belanja menurut pilihan mencakup : pertanian, kehutanan, energi dan sumber mineral, 
pariwisata, kalautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, transmigrasi. Belanja menurut urusan 
pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksankaan bersama 
antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan 
dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan 
pilihan. Klasifikasi belanja menurut fungsi yng digunakan untuk tujuan keselarsan dan keterpaduan 
pengelolaan keuangajn negara terdiri dari: pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, 
lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, kesehatan, 
pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan  sosial. Klasifikasi menurut organisasi  disesuaikan 
dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut program 
dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah.
Belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari : belanja tidak langsung dan belanja tidak 
langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupkan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja 
yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

4.6. Permasalahan Pengelolaan Anggaran Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006, hingga dewasa ini masih menyisahkan sejumlah permasalahan antara lain :
1. Belum seluruh pejabat pengelola keuangan daerah memahami instrumen pengelolaan keuangan 

daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Sistem pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006, dalam kenyataan belum dapat membuat penatausahaan keuangan daerah 
lebih efektif dan efisien. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya korupsi dan penyalahgunaan 
wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006, dalam kenyataan membuat para pelaku atau pejabat pengelola keuangan daerah tidak 
melaksanakan pengeluaran keuangan daerah karena proses pelaksanaan keuangan sedikit akan tetapi  
proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran sangat rigit. 

4. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006, dalam kenyataan membuat pejabat dan pegawai merasa takut untuk mengelola 
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anggaran karena prosedurnya sangat memakan waktu dan tenaga, sehingga mengakibatkan substansi 
kegiatan atau program kurang dipertimbangkan aspek kualitasnya. 

5. Sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang hampir sebagian 
besar merupakan hambatan dalam pelaksanaan.

6. Sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 dalam kenyataan masih berorientasi pada penertiban penatausahaan dan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan daerah, daripada nilai kemanfaatan dari penggunaan anggaran itu sendiri 
untuk mencapai taraf hidup pegawai dan masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah daerah perlu lebih mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk 
itu, diperlukan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 kepada seluruh 
pegawai daerah terutama bagi para pejabat yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah 
secara langsung. Selain itu, berbagai hambatan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah perlu segera 
dilakukan tindakan perbaikan dan penataan, agar pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dapat 
lebih berdayaguna dan berhasilguna serta dengan tetap memberantas perilaku korupsi. 
Demikian beberapa hal yang dapat dipaparkan dalam kaitan dengan upaya untuk memahami sistem 
pengelolaan keuangan daerah berdasarkan regulasi kebijakan pemerintah yang ada. Semoga pembahasan 
tentang sistem pengelolaan keuangan daerah yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi pembangunan 
bangsa dan negara terutama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4.7. Pertanyaan Untuk Didiskusikan.

1. Jelaskan makna fungsi anggaran yang diselenggarakan DPRD?
2. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan anggaran?
3. Jelaskan dasar hukum pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD?
4. Jelaskan beberapa prinsip dalam pengelolaan keuanga daerah?
5. Jelaskan fungsi utama dari anggaran?
6. Jelaskan fungsi APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006?
7. Jelaskan proses penyusunan dan penetapan anggaran daerah?
8. Jelaskan 26 urusan wajib yang diurus daerah dan berakibat belanja?
9. Jelaskan 8 urusan pilihan yang diurus daerah dan berakibat belanja?
10. Jelaskan sistem pengelolaan keuangan daerah?
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5.1. Makna Fungsi Pengawasan DPRD.

 Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. 
Pemerintahan daerah dibentuk untuk mewujudkan tujuan nasional di daerah. Untuk mewujudkan 
tujuan nasional di daerah, pemerintah daerah berupaya melakukan berbagai program pembangunan yang 
disusunan dan dijalankan bersama dengan masyarakat. Dengan demikian, secara filosofis pemerintah 
daerah dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dari tujuan politis dan administrasi, misi utama 
keberadaan pemerintah daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan 
publik secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, partisipatif dan demokratis. Di sisi lain, pemerintah 
daerah juga melaksanakan misi pendemokrasian pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
berimplikasi bahwa pemerintahan daerah dijalankan oleh masyarakat sendiri melalui wakil-wakil rakyat 
yang dipilih secara demokratis guna menjalankan misi untuk tercapainya kesejateraan rakyat. Dengan 
demikian, terdapat tiga fungsi pemerintahan yang dislenggarakan oleh pemerintahan daerah yaitu fungsi 
pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan  pembangunan (development). Keberhasilan 
seseorang dalam menjalankan misi pemerintahan dapat dilihat dari kemampuan mengemban ketiga 
fungsi hakiki tersebut, (Rasyid, 1999:23).
Terdapat beberapa alasan perlunya pengawasan DPRD kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah adalah :
a. mencegah kekuasaan : power tends to be corrupt, absolute power absolutely corrupt (Lord Acton).
b. legitimasi politik : kepercayaan publik kepada pemerintah.
c. resources : sumberdaya terbatas perlu efektivitas politik.
d. dampak politik : tindakan politisi memiliki dampak terhadap kehidupan orang banyak. 
e. etika politik dan pemerintahan : kecenderungan subordinasi kepentingan masyarakat di bawah dari 

kepentingan pribadi atau kelompok.
f. impersonal : politisi bertindak atas nama, mewakili masyarakat dalam lingkungan interaksi kekuasaan 

antar kelembagaan.
g. transisi politik : power minded, cinflict of interest, defisit nilai, incompetence.

Cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur memerlukan kemapanan, 
harmonisasi, dan sinergitas hubungan antara unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu 
perlu upaya ke arah penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik melalui hubungan kerja untuk 
menciptakan kesatuan tindakan guna mencapai tujuan bersama yakni mensejahterakan masyarakat. 
Tercapainya tujuan tersebut akan lebih baik apabila kinerja pemerintahan daerah dan kinerja DPRD 
dapat sinergi merumuskan berbagai regulasi dan program pembangunan daerah yang disertakan dengan 
pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.. Sinergisme kinerja unsur penyelenggara pemerintahan 

B A B  5
FUNGSI PENGAWASAN DPRD
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daerah, dapat berkembang melalui suatu upaya pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 
sesuai dengan  kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya masing-masing. Secara organisatoris terdapat 
dua klasifikasi pejabat penyelenggaraan pemerintahan yakni DPRD dan kepala daerah sebagai pejabat 
politik yang direkrut melalui pemilihan umum, dan pejabat karir yaitu perangkat daerah yang direkrut 
khusus berdasarkan formasi kepegawaian. Pejabat politik bertugas merumuskan berbagai kebijakan 
politik untuk dilaksanakan oleh pejabat karir selaku implementor berbagai kebijakan politik yang dibuat 
bersama DPRD dan Kepala Daerah. Kendatipun menurut peraturan perundang-undangan, kepala 
daerah diposisikan juga sebagai pimpinan eksekutif daerah yang memimpin pelaksanaan kebijakan 
politik atau sering disebut peraturan daerah yang dibantu oleh perangkat daerah yang mayoritas adalah 
kelompok pejabat karir. Kelembagaan pejabat karir sebagai pelaksana otonomi daerah akan terbagi  lagi 
ke dalam beberapa kelompok yaitu :
a. Operating core  yang umum disebut dinas daerah yang menangani pelayanan dasar  dan menangani 

pengembangan sektor unggulan;
b. Support sta! yang umumnya memberikan dukungan atas urusan personil, keuangan dan administrasi 

umum;
c. Techno-structure yang menjalankan tugas-tugas perencanaan dan terobosan bagi perwujudan masa 

depan; dan
d. Midlle line sebagai penghubung pejabat politik dan pejabat karir.

Sejauh ini, prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam implementasinya masih 
didominasi oleh pemerintah daerah dan DPRD. Padahal otonomi diberikan kepada daerah sebagai 
kesatuan masyarakat hukum, sehingga yang terjadi hanyalah pergeseran tempat sentralisasi yang semula 
berada di tangan pemerintah pusat, bergeser  ke tangan pmerintah daerah dan DPRD. Fenomena dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah adalah masih belum seimbangnya posisi unsur penyelenggara 
pemerintah daerah secara faktual belum sinergis dalam mencapai visi dan misinya. Hal tersebut 
disebabkan belum adanya sistem tata hubungan kerja antara unsur penyelenggara pemerintah daerah 
yakni DPRD dan kepala daerah.
Eksistensi lembaga DPRD di era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 
diharapkan dapat menyeimbangkan kekuatan pihak eksekutif daerah DPRD agar dapat menjalankan 
tiga fungsinya secara optimal, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam 
tataran empirik ketiga fungsi  tersebut belum berjalan secara maksimal karena terkendala oleh berbagai 
faktor  misalnya kemampuan SDM kelembagaan DPRD secara internal. Misalnya dalam pelaksanaan 
fungsi legislasi kendalanya adalah dari segi keterbatasan kemampuan SDM dari anggota DPRD dan 
keterbatasan dukungan anggaran sehingga dalam merumuskan kebijakan publik kualitasnya belum 
menyentuh substansi kebutuhan masyarakat dan permasalahan masyarakat.
Pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD berlum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Hal ini 
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tercermin pada semakin tinggi tingkat KKN dalam era otonomi daerah maupun banyaknya peraturan 
perundang-undangan yang tidak dilaksankan secara konsekuen dan konsisten oleh pemerintah daerah. 
Menurut Aldefer (1963) bahwa pemerintahan daerah yang efektif harus dilihat dalam konteks adanya 
lembaga legislatif yang efektif, oleh karena itu lembaga legislatif  harus diberdayakan dalam upaya 
menjalankan fungsi-fungsi utamanya. Pemberdayaan DPRD adalah bagian integral dari pemerintahan 
yang akuntabel dan aksptabel. Pemberdayaan juga merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang 
responsif terhadap tuntutan dan pertangungjawaban terhadap masyarakat. Pemberdayaan dimaksudkan 
disini adalah memberikan hak-hak dan kewajiban kepada lembaga DPRD berdasarkan pertimbangan 
rasional dan normatif untuk menjalankan fungsinya. DPRD pada hakekatnya merupakan organ 
pemerintah di tingkat lokal yang mengemban harapan rakyat untuk berperan sebagai representasi dan 
agen perumusan agenda kepentingan rakyat melalui proses perumusan kebijakan publik dan pengawasan 
terhadap pemerintah daerah.

5.2. Konsep Dasar Pengawasan DPRD

Konsep dasar pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang arti penting pengawasan, syarat 
pengawasan yang efektif, ruang lingkup dan proses pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu 
fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 
(Planning, Organizing, Actuating dan Controlling / POAC), untuk menjamin pelaksanaan kegiatan 
sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memasatikan tujuan dapat tercapai 
secara efektif dan efisien.
Stoner dan Freeman (1989:556) “controlling is the process of assuring that actual activities conform to 
planed activities”. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin 
suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Sedangkan Koontz (1994:578) berpendapat bahwa

“controlling is measurement and correction of performance in order to make sure that 
enterprisen objectives and the plans devised to attain them are being accomplished”

(pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kenerja yang berguna 
untuk meyakinkan organisasi secara objektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan 
organisasi).
Selanjutnya secara sederhana disebutkan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar 
visi, misi atau tujuan organisasi tecapai dengan lancar tanpa ada penyimpangan atau segala usaha dan 
kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan 
kegiatan apakah sesuai dengan rencana awal atau tidak.
Dalam tata kepemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik (feed back) 
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kepada pemerintah daerah. Pengawasan  harus memberikan informasi tersebut sedini mungkin, sebagai 
bagian dari sistem  peringatan dini (early warning system) bagi pemerintah daerah. Sistem pengawasan 
sebenarnya melekat dalam setiap fungsi yang dilakukan manajemen, artinya pada saaat melaksanakan 
fungsi perencanaan seorang manajer dan yang mempunyai fungsi pengawasan sudah harus melaksanakan 
fungsi pengawasan demikian juga pada fungsi manajemen lainnya. 
Pengawasan memiliki arti penting bagi pemerintah daerah, karena akan memberi umpan balik untuk 
perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur dan tahapan serta tujuan yang 
telah ditetapkan. Sementara bagi pelaksana, pengawasan merupakan aktivitas untuk memberikan 
kontribusi dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran 
secara efektif dan efisien. Menurut Gri!n (1997:607) bahwa proses pengawasan memiliki empat dasar 
tahapan yaitu :
a) Establish standards, dengan menetapkan kembali target atau program yang berikut untuk 

perbandingan yang membawa lkinerja terukur, standar pengawasan inipun selalu konsisten terhadap 
tujuan organisasi;

b) Measurement performance, ukuran kinerja tetap, kegiatan yang terus menerus pada sebagian 
besar organisasi , untuk suatu pengawasan yang efektif ukuran kinerja harus benar dan sah, harian 
mingguan atau bulanan, penampilan ukuran palayanan dari unit cost, kualitas produk dan jumlahnya, 
penampilan pekerja searing dikur antara mutu dan jumlah terhadap hasil;

c) Compare performance agains standars, membandingkan kembali kinerja dengan standar, mungkin 
kinerja lebih tinggi, atau lebih rendah atau sama dengan standar;

d) Consider corrective action, keputusan untuk mengambil tindakan yang berat manajer memerlukan 
analisa dan keahlian diagnostik, meneliti tingkat penyimpangan atau merubah standar atau ukuran 
atau norma

Penjelasan di atas berbicara mengenai pengawasan dalam konteks manajemen.  Pengawasan yang 
dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara 
akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga  yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan 
dan program pemerintah serta pembangunan di daerah. Sistem akuntabilitas di daerah akan menjadi 
lebih efektif, karena proses dan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD akan memungkinkan lembaga-
lembaga publik digugat jika mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah publik.
Secara spesifik, hasil pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah di tujukan :
a) Untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku,
b) Untuk menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan 

dan penyelewengan yang ditemukan, dalam upaya mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau 
menyimpangan,

c) Untuk menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau meniadakan penyimpangan,
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d) Untuk menyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan. 

Melalui pengawasan tersebut, DPRD dapat membangun sebuah early warning system atau sistem 
peringatan dini apabila terjadi kejanggalan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tata 
pemerintahan daerah. Sehubungan dengan itu, untuk dapat melakukan pengawasan secara efektif 
diperlukan beberapa persyaratan, yaitu :
a) Langkah pengawasan tertentu hanya untuk suatu organisasi tertentu;
b) Kegiatan pengawasan harus dapat mencapai beberapa tujuan sekaligus, bukan hanyan untuk tujuan 

sektoral tetapi tujuan luas lainnya;
c) Informasi untuk pengawasan harus diperoleh tepat waktu;
d) Mekanisme pengawasan harus dipahami semua orang yang ada dalam organisasi.
Lebih lanjut Duncan (2001) mengatakan bahwa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :
a) Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya, oleh karena itu harus diikomunikasikan kepada 

semua pihak yang terlibat
b) Pengawasan harus mengikuti pola dan situasi yang dianut atau dimiliki oleh organisasi;
c) Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi organisasi;
d) Pengawasan haris fleksibel tidak kaku;
e) Pengawasan harus memperhatikan aspek ekonomis, cost benefitnya.
Selanjutnya, agar pengawasan dapat berjalan secara efektif menurut Koontz (1996:209) memerlukan 
syarat-syarat atau pengendalian yang baik yaitu : harus disesuaikan dengan perencanaan dan kedudukan; 
harus bersifat objektif; harus mudah disesuaikan; harus sesuai dengan suasana organisasi; murah dan 
ekonomis; dan dapat menghasilkan  tindakan korektif.

5.3. Ruang Lingkup Pengawasan DPRD.

Pasal 42 ayat (1) huruf c mengatur bahwa UU. Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD 
mempunyai fungsi bahwa “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan 
peraturan perundang-undagan lainnya, peraturan kepala daerah, pelaksanaan APBD, kebijakan 
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di 
daerah “. Selanjutnya,  Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004, secara umum 
Ruang Lingkup Pengawasan DPRD oleh DPRD meliputi tiga hal yaitu :
a. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya 

(Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan lain sebagainya). Pengawasan ini meliputi 
pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya Peraturan Daerah;

b. Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD. Pengawasan ini merupakan pengawasan terhaap pencapaian 
tujuana awal saat ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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c. Pengawasan terhadap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga. Pengawasan ini meliputi pengawasan 
terhaap kerjasama daerah oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga baik lokal maupun internasional 
dengan lingkup materi meliputi: bidang yang dikerjasamakan, jangka waktu kerjsama, manfaat bagi 
daerah, dan sumber pembiayaan. 

Secara umum pengawasan dapat dilakukan terhadap beberapa aspek yaitu sebagai berikut :
1)   Pengawasan  DPRD dan Pembuatan Kebijakan Publik. 

Reformasi pemerintah daerah sesungguhnya merupakan suatu reorientasi hubungan antara negara, 
rakyat, dan pasar, termasuk didalamnya perumusan kebijakan publiknya, harus diberi bobot nilai 
keseimbangan diantara triumvirat yaitu  political society, market society, dan civil society (Pande, 
2002). Kebijakan publik berasosiasi dengan kehendak umum ditempatkan sebagai hokum tertinggi 
yang memberi fundasi dan arah dari tujuan setiap  pemerintahan (Prinsip salus Populi Suprema 
Lex atau kepentingan umum merupakan hokum yang tertinggi). inilah yang dimaknakan  sebagai 
kedaulatan rakyat. kedudukan DPRD sebagai wakil rakyat dalam demokrasi representati harus tetap 
mempertahankan substansinya yakni memperjuangkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Legitimasi DPRD ditentukan oleh derajat relevansi kinerja dengan kepentingan konstituen yang 
kepadanya mandat diberikan. Agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan tetap menjaga substansi 
kehendak rakyat, maka mekanisme kebijakan publik perlu diperbaiki. Jones (1984) memberikan 
arahan tentang kerangka analisis kebijakan piblik yang bermuasal dari isu publik yang terakredatasi 
melalui mekanisme peranan parti politik, kelompok kepentingan dan lembaga ekstra parlementer 
yang mengantarnya sampai menjadi agenda politik. Mekanisme perumusan kebijakan publik 
perlu melibatkan pemangku kepentingan  atau stakeholders yang berkepentingan langsung dengan 
muatan kebijakan dan keberadaan mereka secara signifikan dapat menggagalkan dan menyukseskan 
perumusan dan implementasi kebijakan.
Fungsi pengawasan tidak kalah substansinya dengan fungsi legislasi dan anggaran, karena fungsi 
pengawasan memiliki makna lebih luas dibandingkan dengan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah 
Daerah dalam implementasi berbagai kebijakan publik. Makna fungsi pengawasan DPRD lebih luas 
dari arti “supervision” dan lebih tepat dengan isitilah “controlling” dalam pengertian manajemen. 
Patut disadari fungsi pengawasan DPRD tidak hanya menyangkut bidang keuangan (APBD) tetapi 
menyeluruh, yaitu terhadap kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan implementasi berbagai 
kebijakan publik.
Kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan memberikan tantangan tersendiri, 
dimana fungsi ini dapat memberikan peluang besar bagi DPRD untuk membuktikan kredibilitasnya 
pada rakyat. Namun kewenangan ini dapat mudah terjebak dalam kepentingann politik praktis yang 
bersifat sesaat atau sumber korupsi, dan tidak lagi menjadi instrumen DPRD dalam mengawasi 
efektivitas pelaksanaan berbagai Peraturan Daerah dan dalam melaksanakan agenda penting 
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pembangunan daerah.
Pengawasan oleh DPRD dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, hal ini penting karena DPRD 
memiliki kewenangan untuk menilai dan membuat rancangan peraturan daerah dan memberikan 
pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian intrnasional di 
daerah. Menurut Pasal 27 ayat (1) huruf k UU No. 32 Tahun 2004  dan  disebutkan bahwa “dalam 
melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban 
menyampikan rencana strategis pembangunan daerah”. Untuk itu, penyelenggaraan fungsi pengawasan 
DPRD dapat dilakukan mulai dari perencanaan awal dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan 
wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru terpilih, sebab menurut penjelasan Pasal 
27 UU. No.32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan rapat paripurna DPRD dalam ketentuannya 
adalah rapat paripurna yang diselenggarakan setelah 3 (tiga) bulan terpilihnya pasangan calon kepada 
daerah dan wakil kepala daerah.
Dalam konteks pegnawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, pengawasan yang dilakukan 
lebih bersifat preventif (Bellone,1946) dan pengendalian  (Sujamto, 1988), bukan bersifat memaksa. 
Fungsi pemeriksaan dilakukan oleh lembaga pemeriksa yang memiliki hak otoritas dan keahlian 
professional misalnya BPK dan akuntan publik yang bersifat independen.

2) Pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. 
Pengawasan yang dilakukan DPRD untuk mengawasi produk hukum belum diatur secara jelas 
dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Pertanyaan kritis dalam bagian ini adalah ”apakah DPRD 
memiliki kewenangan untuk membatalkan sebuah Peraturan Kepala Daerah ketika Peraturan 
Kepala Daerah tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Daerah?. Ternyata tidak ada satu peraturan 
perundanganan yang menyatakan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPRD terhadap produk hukum dan kebijakan tidak disertai 
dengan kekuasaan penegakan hukum (law enforcement), misalnya melakukan pembatalan. Satu-
satunya kekuatan DPRD dalam hal ini hanyalah meminta pertanggungjawaban  Kepla Daerah. Hal 
ini memungkinkan akan membuat pengawasan produk hukum dan kebijakan oleh DPRD menjadi 
kurang  efektif.

Selain itu pengawasan DPRD dapat dilakukan dengan cara melakukan dengar pendapat, kunjungan 
kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang dilakukan sesuai dengan 
peraturan tata tertib DPRD. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPRD dalam 
melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat 
untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, 
pemerintahan, dan pembangunan. Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang 
menolak permintaaan untuk memberikan keterangan apat dipanggil secara paksa, karena merendahkan 
martabat dan kehormatan DPRD. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa :
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(1) DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berhak meminta 
pejabat negara, tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/
kota, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang 
perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara;

(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, badan  hukum atau warga 
masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD;

(3) Setiap pejabat Negara, pejabat pemerintah provinsi dan kabaupaten/kota, badan hukum atau warga 
masyarakat yang melanggar ketentuan pada poin (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, walaupun DPRD tidak memiliki kekuatan  yang cukup untuk memberikan sanksi 
kepada eksekutif, setidaknya DPRD memiliki kekuasaan yang cukup kuat untuk meminta keterangan  
dengan pihak-pihak yang sekiranya dapat memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi 
pengawasan  DPRD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi pengawsan DPRD terhadap peraturan perundang-udangan yang berlaku, dilakukan agar 
pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya tidak bertentangan dengan ketetapan 
yang telah menjadi  kesepakaatan  bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 136 UU 32 Tahun 2004 ayat 
(1)  yang menyatakan  bahawa “Peraturan  Daerah ditetapkan oleh kepala daerah  setelah mendapatkan 
persetujuan DPRD. Kemudian dalam Pasal 136 ayat (3) dan ayat (4) UU 32 Tahun 2004 dijelaskan 
bahwa, “Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi dengan memperhatikan cirri khas masing-masing daerah. Perda sebagaimana dimaksud 
dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi.
Fungsi pengawasan DPRD  terhadap peraturan perundang-undangan ini, baik yang berasal dari 
inisiatif pemerintah daerah maupun DPRD sendiri, yang berfungsi mengarahkan Peraturan Daerah 
sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan muatan Perda yang 
sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah. Menurut Pasal 137 UU 32 Tahun 2004 disebutkan 
bahwa: Perda yang dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
meliputi :
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ  pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksankaan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
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5.4. Pola Pengawasan Terhadap APBD

Salah satu fungsi DPRD yang cukup penting dan mempunyai dampak strategis bagi daerah adalah 
fungsi anggaran DPRD dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini 
berhubungan dengan kewajiban kepala daerah memberikan keterangan pertanggungjawaban tahunan 
atas pelasanaan APBD. Berdasarkan Pasal 179 UU Nomor 32 Tahuhn 2004 disebutkan bahwa : APBD 
merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 
Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
Agar pengelolaan anggaran daerah yang tertuang dalam APBD benar-benar sesuai dengan kebutuhan 
daerah, DPRD perlu melakukan pengawasan kebijakan dari perencanaan sampai pelaksanaan dan 
evaluasi program kegiatan. Agar APBD tersusun dan terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu, 
DPRD dapat  mengarahkan penyusunan APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
yang belaku, dengan arahan materi :
a. APBD disusun dengan pendekatan kinerja;
b. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung kepastian  tersedianya 

penerimaan dalam jumlah yang cukup;
c. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang cukup terukur secara 

rasional dapat dicapai untuk setiap pendapatan;
d. Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun sebelumnya dicatat sebagai saldo awal pada APBD 

tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo 
awal pada perubahan APBD.

Dengan adanya rincian penyusunan APBD dan berpedoman pada tata cara penyusunan dan 
penggunaannya, akan memudahkan DPRD dalam penyusunan peraturan daerah menyangkut APBD, 
perhitungan APBD dalam perubahan setiap tahun, sehingga pengawasan yang dilakukan DPRD 
terhadap APBD dapat dilakukan secara optimal. Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD  diarahkan 
agar tidak terjadi penyimpangan seperti beberapa kasus terdahulu yaitu kasus korupsi oleh DPRD yang 
melibatkan juga kepala daerah yang erat kaitannya dengan penyelewengan dan penetapan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahannya. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD Perubahan berpedoman pada Pasal 185 UU Nomor 32 Tahun 2004, yang mengatur 
bahwa :
(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan 

Gubernur, dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang pengaturan APBD sebelum ditetapkan 
oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk 
dievaluasi;

(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima 
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belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
(3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan 

Peraturan gubernur tentang penjabaran sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 
perunang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda 
dan Peraturan  Gubernur;

(4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan 
rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan 
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, Gubernur tetap menetapkan 
rancangan perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD 
menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam negeri  mambatalkan Perda dan Peraturan 
Gubernur dimaksud sekaligus menyatkan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Kemudian untuk Kabupaten/kota diatur dalam Pasal 186 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur 
bahwa :
(1)  Rancangan Perda Kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan 

Peraturan Bupati/Walikota tentang pengaturan APBD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota 
paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi; 

(2)  Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) 
hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;

(3)  Apabila Gubernur menyatakan evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan 
Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota  menetapkan rancangan dimaksud menjadi 
Perda dan Peraturan Bupati/Walikota;

(4)  Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan 
Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum 
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota  bersama DPRD melakukn 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5)  Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, rancangan peraturan 
Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan 
Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Waloikota, Gubernur 
mambatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya 
pagu APBD tahun sebelumnya.

Adapun ketentuan bahwa apabila DPRD tidak mencapai titik temu dengan Kepala Daerah (Gubernur, 
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Bupati/Walikota) dalam mengambil keputusan bersama tentang APBD, maka Kepala Daerah 
menggunakan anggaran  (APBD) tahun sebelumnya. Untuk menghindari hal ini DPRD dapat 
melakukan koordinasi yang baik dengan eksekutif agar seluruh tujuan dapat tercapai dalam rumusan 
kegiatan ke dalam APBD, artinya Perda tentang APBD benar-benar menjadi pedoman bagi semua 
SKPD, sebagaimana diatur pada Pasal 190 UU Nomor 32 Tahun 2004, berbunyi sebagai berikut: 
“Peraturan kepala daerah tentang Penyabaran APBD dan peraturan kepala daerah  tentang Penjabaran 
Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah”.
Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 311 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa :
(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaaksanaan peraturan daerah tentang APBD;
(2)  Pengawasan  sebagaimana dimaksud pada butir satu bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang 

lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah 
tentang APBD.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, wujudnya adalah melihat, mendengar, mencermati 
pelaksanaan APBD oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh 
konsttituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan 
dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a. memberitahukan kepada KDH untuk ditindaklanjuti;
b. membentuk Pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat;
c. menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik  (Kepolisian, Kejaksaan, 

KPK).

5.5. Pengawasan Kerjasama Internasional di Daerah.

Pengawasan oleh DPRD terhadap  kerjsama internasional di daerah, dilakukan terhadap kerjsama 
yang dilakukan Kepala Daerah tanpa persetujuan DPRD maupun kerjsama yang harus memperoleh 
persetujuan DPRD. Kerjasama jenis kedua ini yakni kerjasama yang membebani masyarakat dan daerah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 
yang berbunyi :
a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian 

internasional di daerah;
b. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah;
c. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama  antar daerah dan dengan pihak ketiga yang 

membebani masyarakat dan daerah.
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Pengawasan DPRD terhadap kerjasama di daerah diarahkan agar Pemerintah Daerah tidak melakukan 
kesalahan yang mempunyai dampak langsung pada kerugian masyarakat di daerah, baik secara finansial, 
fisik, maupun sosial. Oleh karena itu  pengawasan DPRD terhadap kerjasama oleh Pemerintah Daerah 
dengan pihak ketiga baik internasional dan antar daerah, dilakukan harus jelas ruang lingkupnya dan 
dilaksukan secara tepat.
Adapun ruang lingkup pengawsan DPRD terhadap kerjasama di daerah oleh Pemerintah Daerah 
dengan pihak ketiga meliputi :
a) Bidang yang dikerjasamakan, yakni harus merupakan urusan/kewenangan daerah yang bersangkutan. 

DPRD harus dapat mengarahkan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah 
daerah bahwa yang dikerjasamakan hendaknya yang menjadi urusan daerah yang telah diamanatkan 
di dalam Pasal 10 UU Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi : 
a. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh undang-undaagn ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
b. Kemudian pasal 11 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa : Penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan 
keserasian hubungan antar susunan pemerintahan;

c. urusan pemeintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan 
berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi terdiri atas urusan wajib dan urusan 
pilihan.

b) Jangka waktu kerjasama. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dengan  pihak ketiga baik antar daerah 
maupun dengan internasional perlu ditentukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dareah. Peran 
DPRD dalam pengawasan dapat memberikan pertimbangan secara menyeluruh untuk kepentingan 
daerah dan masyarakat daerah khusunya, agar tidak merugikan daerah pada masa mendatang.

c) Manfaat kerjasama bagi Daerah. Menurut Pasal 195 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 disampaikan 
bahwa : Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakayat, daerah dapat mengadakan kerjasama 
dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, 
sinergi dan saling menguntungkan. pengawasan oleh DPRD terhadap kerjasama yang dilakukan 
oleh daerah dengan pihak ketiga baik secara internasional dan domestik, diperlukan pengawasan 
yang optimal, hal ini dikarenakan agar kerjasama benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan di 
daerah, dan bukan kepentingan sekelompok orang atau elit semata.

d) Sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan yang digunakan untuk kerjasama dengan pihak ketiga 
tetap berdasarkan  pada peratutan perunang-undangan yang belaku. Pasal 67 UU 33 ayat (1) tahun  
2004 berbenyi : “Peraturan  Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk 
melakukan penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, setiap sumber penerimaan dan 
pengeluaran,b aik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga, terap mengacu pada 
peraturan perundang-undangan  tentang keuangan daerah dan diharapkan dapat memberikan  nilai 
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tambah bagi kemajuan daerah, terutama untuk kesejateraan masyarakat dan peningkatan APBD. 
Pengawasan DPRD terhadap sumber pembiayaan kerjasama adalah mengetahui  secara jelas dan 
pasti darimana pembiayaan kerjasama dan dapat mengetahu hasil kerjasama, berupa apa (benda, 
barang, jasa dan uang) kemudia didistribusikan kemana. Hal ini harus diketahui agar tidak terjadi 
penyimpangan.

5.6. Hambatan Fungsi Pengawasan DPRD.

1. Belum Tersusunnya Agenda Pengawasan DPRD.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan seyogyanya DPRD memiliki Rencana atau Agenda 
Pengawasan meliputi apa, siapa yang akan diawasi, mengapa harus diawasi serta kapan dan 
bagaimana pengawasan tersebut dilakukan. Para wakil rakyat belum memandang pengawasan sebagai 
proses manajerial dan politik yang memerlukan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengendalian. Pengawasan oleh DPRD yang tidak sesuai ranah pengawasan  DPRD 
yakni ranah kebijakan dan politik serta tidak terprogram, akan membawa dampak pada munculnya 
hal-hal sebagai berikut :
a. Ruang lingkup pengawasan DPRD terabaikan;
b. Duplikasi pengawasan dengan lembaga pengawasan lainnya;
c. Kurangnya mutu pengawasan; dan
d. Pengawasan belum efektif.
Dari hasil studi KPK yang dilakukan terhadap 13 (tiga belas) DPRD kabupaten/kota, ditemukan 
bahwa tidak ada satupun lembaga DPRD yang telah menyusun agenda pengawasan. (Komisi 
Pemberantasan Korupsi, 2005)

2. Belum adanya Standar, Sistem dan Prosedur Baku Pengawasan DPRD.
Pelaksanaan pengawasan DPRD masih dirasakan sebagai suatu pengawasan yang reaktif dan sporadis, 
tanpa terencana dan tersistem dalam pelaksanaannya.  Selain itu standar pengawasan, sistem dan 
prosedur serta administrasi pengawasan belum disusun secara baik. Akibatnya, pengawasan menjadi 
tidak terarah,  sporadis dan hanya mengikuti perkembangan permasalahan di masyarakat, serta 
produk yang dihasilkannya pun belum dapat dijamin kualitas hasilnya. Pemerintah Pusat mempunyai 
kewajiban untuk segera menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan oleh DPRD sehingga keinginan 
untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik dapat terwujud dengan lebih cepat. Pelaksanaan 
pengawasan oleh DPRD tanpa disertai sistem dan prosedur yang baku serta belum ada standarisasinya, 
menimbulkan kerentanan terhadap kasus politik uang (money politics) dalam pelaksanaannya. Fakta 
di lapangan banyak memberikan gambaran, bagaimana hasil pengawasan DPRD berujung pada 
kasus politikuang daripada pembenahan secara kebijakan maupun manajerial. Puncaknya adalah 
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pengawasan DPRD dalam proses penyampaian evaluasi laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah, 
baik yang bersifat rutin setiap tahun maupun pada akhir masa jabatan, lebih menonjol pada bentuk 
pengawasan untuk menjatuhkan lawan politik, politik uang daripada penilaian kinerja kepala daerah 
serta kinerja kepala daerah dalam melaksakan pembangunan daerah.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan belum Optimal.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD diharapkan dapat mendorong pihak Pemrintah daerah agar 
Perda yang sudah ada dapat diimplementasikan secara  konsisten dan berkelanjutan supaya tercipta 
tertib hukum dan kepasatian hukum, sehingga dapat  me3mberikan manfaat besar bagi masyarakat. 
Sebagai pemilik kedaulatan, masyarakat  memiliki hak untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan  
pemerintahan. Oleh karena itu, harus dilakukan optimalisasi saluran pengawasan masyarakat baik 
melalui wakilnya di DPRD maupun melalui media, seperti media cetak, dan elektronik, kotak pos, 
pesan singkat (SMS), lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lainnya.
Fakta  yang ada menunjukkan bahwa penyaluran pengawasan masyarakat sampai saat ini belum 
terlaksana dengan optimal. Saluran melalui  para wakilnya tidak mampu masuk dan menembus gedung 
parlemen. sementara keberanian masyarakat untuk langsung menyuarakan haknya ke pemerintahan 
masih  belum muncul karena takut atau apatis. Belenggu otoriterisme Negara pada periode yang lalu 
masih menghantui masyarakat untuk menyampaikan informasi yang benar. Keselamatan masyarakat 
yang memberikan pengaduan justru terancam. Undang-undang perlindungan saksi sampai saat ini 
masih sekedar wacara dan belum terealisasi.

Hak masyarakat untuk mengawasi belum sepenuhnya diberikan atau dijamin oleh Negara, sementara 
DPRD sebagai wakil rakyat, belum optimal mengkoordinasikan serta menyalurkan hal-hak pengawasan 
masyarakat. Masyarakat masih diperlakukan sebagai obyek pembangunan daripada subyek pembangunan. 
Tidaklah mengherankan jika ketidakpuasan masyarakat sering diwujudkan dalam bentuk demontrasi 
atau tindak kekerasan yang cenderung anarkis dan tidak menyelesaikan permasalahan.
Penyaluran ketidakpuasan  yang demikian, ternyata tidak memberikan hasil yang positif, bahkan 
berakibat buruk bagi masyarakat. Insiden penangkapan, penembakan, dan pembunuhan para tokoh 
yang selama ini vokal masih kita jumpai. Penyaluran dan partisipasi pengawasan masyarakat sampai 
saat ini belum terlaksana dengan optimal lebih disebabkan oleh belum adanya mekanisme penyampaian 
informasi serta prosedur tindaklanjut yang baku untuk informasi pengawasan tersebut.
Tidak adanya mekanisme dan prosedur tindak lanjut yang baku mengakibatkan minimnya informasi 
masyarakat yang dihasilkan dan bahkan benar-benar bias dijadikan sarana untuk membantu DPRD 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal tersebut juga mengakibatkan tidak adanya jaminan 
bahwa aspirasi dan informasi pengawasan yang disampaikan kepada DPRD itu akan ditelaah. Hal ini 
pada akhirnya juga dapat menurunkan keinginan rakyat untuk berpartisipasi dalam fungsi pengawasan. 
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Terdapat bebarapa alasan mendasar mengapa partisipasi rakyat atau publik diperlukan dalam pelaksanaan 
pengawasan DPRD yaitu :
a. Rakyat memiliki hak untuk dilibatkan, karena disatu sisi, rakyat adalah penerima manfaat utama 

penyelenggaraan pemerintahan dan disisi lai rakyat juga dapat terkena dampak negatifnya.
b. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD memungkin secara substantif lengkap, tetapi dengan 

melibatkan masyarakat, pengawasan akan mempunyai dimensi sosial dan budaya yang lebih lengkap. 
Dengan kata lain, efektifitas kegiatan  pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kebenaran, melainkan 
juga tingkat penerimaan masyarakat.

c. Peningkatan Kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan belum efektif.

Secara umum pengawaan DPRD terhadap berbagai bidang sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di 
atas dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
1) Menentukan Agenda Pengawasan terhadap APBD.

a. Pada setiap tahun anggaran, DPRD secara kelembagaan membuat agenda pengawasan yang akan 
dilakukan selama satu tahun kedepan khusus mengenai APBD.

b. Komisi : membuat agenda sesuai dengan bidang penugasan dan masa persidangannya.
c. DPRD mengkonsolidasikan agaenda pengawasan dari masing-masing komisi mengenai APBD;
Agenda pengawasan harus mencakup ketentuan atas :
a) Apa objek yang diawasi (dengan skala prioritas)  khusus mengenai APBD;
b) Kapan pengawasan akan dilakukan;
c) Komisi atau Anggota yang akan terlibat dalam pengawasan; dan
d) pada tingkat apa pengawasan dilakukan (kebijakan, program, proyek atau kasus tertentu)

2) Merumuskan Metodologi Pengawasan
a. Sebelum melaksanakan pengawasan DPRD terhadap APBD secara kelembagaan perlu menyusun 

metodologi pengawasan DPRD yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi para anggota dalam 
melaksanakan fungsi tersebut.

b. metodologi pengawasan yang ditentukan memiliki pengaruh sangat besar dalam pelaksanaan 
pengawasan dan hasilnya;

c. Metodologi  pengawasan hendaknya telah mencakup penentuan:
d. Penentuan jangka waktu pengawasan :

a) jawab masing-masing anggota;
b) Instansi terkait yang perlu dilibatkan (jika diperlukan);
c) Bantuan tenaga ahli yang digunakan (jika diperlukan)
d) Cara pendokumentasian prose dan hasil pengawasan. 
e) Teknik/cara pengawasan yang akan diterapkan; dan
f ) Pembagian tugas dan tanggung.
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Tahapan pengawasan legislatif adalah :
a. tahap awal : dilaksanakan pada waktu awal pelaksanaan program yang disepakati dalam apbd. 

dokumen yang dikontrol adalah langkah-langkah persiapan pelaksanaan program.
b. tahap tengah : dilaksanakan pada masa pertengahan pelaksanaan program. dokumen yang dikontrol 

adalah pelaksanaan fisik lapangan dalam bentuk setengah jadi.
c. tahap akhir : dilaksanakan pada masa akhir pelaksanaan program. dokumen yang dikontrol adalah 

dokumen fisik dan laporan pelaksanaan program lengkap oleh kepala daerah. 
Pengawasan legislatif yang diselenggarakan oleh DPRD adalah pengawasan kebijakan daerah yakni 
peraturan daerah. Pengawasan kebijakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dilaksanakan sejak 
pembahasan dan penetapan peraturan daerah hingga pengawasan akhir pelaksanaan peraturan daerah 
yaitu penilaian terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang diajukan oleh kepala daerah.
Dengan demikian, alur pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah dilakukan dalam 
beberapa tataran sebagaimana pada ambar berikut ini.

Gambar 2
Tataran Pengawasan DPRD

T AT AR AN P E NG AWAS AN L E G IS L AT IF

A. F OR MUL AS I K E B IJ AK AN

B . IMP L E ME NT AS I K E B IJ AK AN

C. E V AL UAS I K E B IJ AK AN

E K S E K UT IF  DAN L E GIS L AT IF

P E L AK S ANAAN E K S E K UT IF . 
P E NGAWAS AN L E GIS L AT IF .

P E L AP OR AN E K S E K UT IF . 
P E NIL AIAN L E GIS L AT IF .
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5.7. Dasar Hukum Fungsi Pengawasan DPRD.

Dasar hukum pelaksanaan fungsi legislasi yang diselenggarakan DPRD sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah bersumber pada :
1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang “Pemerintahan daerah provinsi, 

daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya 
dipilih melalui pemilihan umum”.

2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yang mengatur tentang “jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dimana 
peraturan daerah masuk sebagai jenis peraturan perundang-undangan dengan hierarki yang paling 
bawah”.

3. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yang mengatur tentang “peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama 
dengan gubernur, dan peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama 
dengan bupati/walikota”.

4. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur 
tentang “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”.

5. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 
mengatur tentang “tugas dan wewenang DPRD”.

6. Pasal 291 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur 
tentang “DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur pemerintahan daerah provinsi”.

7. Pasal 292 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 
mengatur tentang “DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”.

8. Pasal 299 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 
mengatur tentang “hak anggota DPRD provinsi untuk mengajukan rancangan peraturan daerah 
provinsi”.

9. Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, yang mengatur tentang “DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan 
pengawasan”.

10. Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah, yang mengatur tentang “hak dan wewenang DPRD kabupaten/kota dalam membentuk 
peraturan daerah provinsi bersama bupati/walikota”.

5.8. Pertanyaan Untuk Didiskusikan.

1. Jelaskan makna pengawasan DPRD  terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah ?
2. Jelaskan konsep pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ?
3. Jelaskan ruang lingkup pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ?
4. Jelaskan mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah ? 
5. Jelaskan hambatan pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ?
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku lembaga perwakilan rakyat dan unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah memiliki peran strategis untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah agar dapat 
dikelola guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran DPRD untuk mengawal pengelolaan 
pemerintahan daerah terutama yang diselenggarakan oleh kepala daerah dan perangkat daerah menjadi 
penting untuk dilakukan, mengingat DPRD adalah lembaga representasi masyarakat, dimana keseluruhan 
kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi substansi utama yang diperjuangkan DPRD menjadi 
agenda dan program pembangunan daerah, yang dibahas dan ditetapkan secara bersama dengan kepala 
daerah selaku pemimpin pemerintah daerah.   
Untuk melaksanakan peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara konstitusional 
DPRD memiliki tugas dan wewenang, hak DPRD, hak dan kewajiban anggota DPRD. Selain itu 
DPRD memiliki tiga fungsi dasar yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga 
fungsi ini dalam tataran empirik sering dinamakan three function DPRD. Fungsi legislasi (regulation 
function) yang diselenggarakan DPRD diwujudkan dalam pembentukan peraturan daerah (perda) 
bersama dengan kepala daerah. Peraturan daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan sebagai 
gambaran arah, program dan kegiatan secara sistemik dan komprehensif yang diyakini sebagai cara 
efektif untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, dalam 
perumusan dan pembahasan peraturan daerah, DPRD perlu mencurahkan konsentrasi penuh untuk 
membahas rancangan peraturan daerah yang bersifat pro rakyat, mengingat sebagian besar rancangan 
peraturan daerah diajukan oleh eksekutif daerah yang lebih mengutamakan pertimbangan kepentingan 
eksekutif. 
Fungsi anggaran (budgeting function) diselenggarakan DPRD diwujudkan dalam bentuk membahas 
dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah. Fungsi 
anggaran yang diselenggarakan DPRD sangat penting untuk dilakukan secara cermat, mengingat 
banyak kebocoran keuangan daerah karena pada tataran perencanaan penggunaan sudah terjadi 
kebocoran. Ruang dan peluang kebocoran APBD perlu secara dini dideteksi oleh DPRD secara cermat, 
agar pada tataran implementasi penggunaan anggaran daerah sudah dibingkai aturan keuangan yang 
sistematis. Hal ini efektif  dilakukan oleh DPRD karena DPRD memiliki hak dan kesempatan secara 
konstitusional untuk memeriksa dan memperbaiki rencana pengelolaan keuangan daerah yang menjadi 
materi APBD. Hal perlu dilakukan berangkat dari asumsi bahwa “tidak ada satu rupiahpun uang daerah 
yang didapat dan dibelanjakan tanpa diketahui oleh rakyat lewat DPRD”. 
Fungsi pengawasan (controling funtion) diselenggarakan DPRD yang diwujudkan dalam mengawasi 
pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD. Fungsi pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan yang dilakukan DPRD secara konstitusional menempatkan DPRD dalam peran strategis 
sebagai pengawas atau wasit bukan pemain dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Setelah DPRD 
mengawal pada tataran perencanaan perumusan peraturan daerah sebagai pelaksanaan dari fungsi 

B A B  6
PENUTUP
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legislasi, mengawal perencanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai pelaksanaan fungsi anggaran, 
kini DPRD ditempatkan sebagai pengawas atas jalannya pemerintahan daerah. DPRD melakukan 
pengawasan kepada kepala daerah dan perangkat daerah yang mengimplementasikan peraturan daerah 
dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dasar DPRD 
melakukan pengawasan adalah dokumen kebijakan yakni peraturan daerah yang menjadi kesepakatan 
bersama antara DPRD dan kepala daerah. Untuk itu, pola pengawasan DPRD tidak menunggu pada 
pengawasan akhir tahun anggaran (postfacto), akan tetapi perlu dilakukan pada fase awal pelaksanaan 
peraturan daerah dan fase pertengahan pelaksanaan peraturan daerah. Hanya dengan pelaksanaan 
pengawasan minimal pada tiga tahap siklus peraturan daerah, DPRD akan memiliki kemampuan deteksi 
pelaksanaan peraturan daerah yang dinilai menyimpang dan tidak menyimpang dari rencana awal. 
Temuan yang diperoleh selama melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan 
daerah, menjadi informasi berharga untuk melakukan pelurusan dan koreksi terhadap para implementor 
kebijakan daerah, agar secara dini kembali pada koridor perencanaan yang telah ditetapkan.
 Dengan demikian, pelaksanaan ketiga fungsi DPRD secara efektif dan proporsional dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai ruang korupsi keuangan daerah, terarahnya pelaksanaan 
program pembangunan daerah mencapai tujuan, dan meningkatnya bias dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, akan dapat dikontrol oleh DPRD. Sebaliknya, berbagai kebocoran pengelolaan 
keuangan daerah, program pembangunan daerah yang tidak fokus dan terarah pada pncapaian kemajuan 
daerah, timbulnya berbagai persoalan dan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah juga 
bagian dari kontribusi  DPRD. Hal ini dapat dipahami karena “maju - mundurnya daerah” di era 
otonomi daerah dewasa ini sangat ditentukan oleh dua unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
yakni DPRD dan kepala daerah, sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Untuk itu pemberdayaan kedua unsur institusi penyelenggara pemerintahan daerah ini perlu dilakukan 
agar memiliki budaya kinerja tinggi dalam melakukan pembangunan daerah guna efektif mewujudkan 
kemajuan daerah dan kesejahteraan bagi masyarakat.
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MODUL 3 HUBUNGAN KEPALA DAERAH dan DPRD



Pembelajaran ini memberikan kompetensi komprehensif tentang hubungan DPRD dan Kepala 
Daerah pada bentuk-bentuk hubungan yang terbentuk dari aspek-aspek penetapan kebijakan 
daerah, penetapan APBD, kebijakan strategis berorganisasi dan pengelolaan barang, laporan 
keterangan pertanggungjawaban dan pengawasan.
Kebutuhan :

  Waktu: 90 menit

  Tempat:
  Tempat pelatihan yang layak dan cukup untuk mengakomodasi sekitar 50  
  peserta.

  Peralatan: 
  Peralatan Infokus, Komputer, Sound system

  Sumber referensi: 
  Modul Manual Hubungan KDH dan DPRD

  Handout:
  Presentasi Power point

  Metode Presentasi yang Disarankan:
  Presentasi Powerpoint

  Tanggung jawab Pengajar/Narasumber/Pengajar/narasumber harus
  bertanggung jawab penuh atas:
  ❖ Kelengkapan materi presentasi
  ❖ Ketersediaan handout dan materi referensi 
  ❖ Kejelasan penyampaian pokok permasalahan

  Peran Fasilitator
  Fasilitator harus:
  ❖ Memperkenalkan pengajar/narasumber
  ❖ Mengecek persiapan tempat dan ketersediaan peralatan
  ❖ Mendampingi pengajar/narasumber selama sesi tanya jawab
  ❖ Mengelola pengaturan tempat bagi peserta

Manual Teknis Pembelajaran Modul: 

HUBUNGAN KEPALA DAE!H DAN DPRD
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Isu-Isu Hubungan Kepala Daerah dan DPRD

❖ Implementasi prinsip hubungan dalam peraturan perundangan belum diwujudkan dan 
masing-masing mengimplementasikan peraturan perundangan sesuai kepentingan sendiri 
yang menimbulkan konflik dan ketegangan antara KDH dan DPRD.

❖ Dalam pembentukan peraturan daerah dan penyusunan APBD menjadi arena 
memperjuangkan kepentingan yang kurang terkait dengan kepentingan masyarakat.

❖ Ketegangan antara KDH dan DPRD sering muncul dalam pengangkatan sekretaris DPRD 
dan sekretaris DPRD sering konflik peran (role conflict) dan mengalami posisi dilematis 
apabila hubungan KDH dan DPRD kurang harmonis.

❖ Terjadinya perbedaan pemahaman antara DPRD dengan SKPD dalam mencerminkan 
indikator kinerja program pembangunan daerah menimbulkan hubungan kurang 
harmonis.

❖ Kapasitas kelembagaan DPRD yang masih terbatas dalam memberikan dukungan terhadap 
anggota dalam menjalankan peran dan fungsinya.



1.1. Deskripsi Singkat

Modul hubungan KDH dan DPRD akan dikemukakan dalam enam bagian. Bagian pertama merupakan 
abstraksi singkat mengenai isi keseluruhan modul, kemudian dilanjutkan dengan gambaran tentang 
manfaat pembelajaran dan tujuan instuksional umum dan tujuan instuksional khusus.

Bab kedua membahas kedudukan KDH dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
pembahasan mencakup uraian tentang kedudukan DPRD dalam format negara kesatuan, kedudukan, 
tugas dan wewenang KDH yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, tugas dan wewenang 
DPRD sebagai wakil rakyat dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bab ketiga dibahas prinsip-prinsip hubungan KDH dan DPRD dalam mewujudkan pemerintahan 
yang baik.

Pada bab keempat dikemukakan masalah-masalah yang muncul dalam hubungan KDH dengan DPRD 
baik dalam pembentukan peraturan daerah, dalam penyelenggaraan pengawasan, penyusunan anggaran 
dan pengelolaan secretariat DPRD. Beberapa penjelasan tentang tidak efektifnya fungsi representasi 
disampaikan dalam aspek-aspek yang menghambat.

Bab kelima membahas aspek-aspek hubungan kerja KDH dan DPRD, hubungan dalam pelaksanaan 
proses legislasi, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan pengaggaran, penataan kebijakan kepegawaian, 
dan pengelolaan aset daerah.

1.2. Manfaat Instruksional

Manfaat yang diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman hubungan antara DPRD 
dan Kepala Daerah dalam setiap hubungan yang terbentuk dalam penyusunan kebijakan daerah, 
pengawasan anggaran, kebijakan pengelolaan barang, kebijakan kepegawaian, dalam laporan keterangan 
pertanggungjawaban, dan dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan dan anggaran.

1.3. Tujuan Instruksional

B A B  1
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a. Tujuan instruksional umum.

Setelah mengikuti pembelajaran substansi ini, peserta diharapkan mampu memahami hal ikhwal 
hubungan DPRD dengan Kepala Daerah.

b. Tujuan instruksional khusus.

Setelah mengikuti pembelajaran substansi ini peserta diharapkan mampu:

b.1. memahami secara baik format hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah.

b.2. menyelenggarakan check and balance dengan benar.

b.3. melakukan komunikasi dengan kepala daerah dengan baik.

b.4. melakukan hubungan dengan kepala daerah yang lebih berkualitas.

MODUL 3 HUBUNGAN KEPALA DAERAH dan DPRD

Program Penguatan Kapasitas DPRD6



MODUL 3 HUBUNGAN KEPALA DAERAH dan DPRD

Program Penguatan Kapasitas DPRD 7

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan desentralisasi dalam konteks Indonesia dalam kerangka 
negara kesatuan. Dalam UUD 1945 disebutkan karena Indonesia merupakan Eenheidstaat, maka 
tidak ada daerah yang bersifat staat juga. Pilihan menjadi Negara Kesatuan telah menjadi konsensus 
politik. Dalam negara kesatuan, desentralisasi hanya menyangkut kewenangan eksekutif, bukan dalam 
kewenangan legislatif dan judicial. Di dalam negara kesatuan, daerah otonom tidak memiliki kedaulatan 
(shared soverignity). Kedaulatan hanya ada di tangan negara, tidak ada pada daerah. Implikasinya pada 
negara kesatuan hanya ada lembaga legislatif yang berada di pusat. Bahkan perwakilan rakyat di daerah 
(DPRD) hanya memiliki regulatory power untuk menetapkan peraturan daerah sebagai produk hukum 
daerah dalam melaksanakan urusan-urusan yang telah didesentralisasikan oleh pemerintah kepada 
daerah, dengan ketentuan pengaturan tentang produk peraturan daerah tidak bertentangan dengan 
peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Dalam penyelenggaraan peran dan fungsi badan perwakilan melakukan hubungan dengan eksekutif 
dalam bentuk kerjasama atau dalam bentuk pertentangan (perbedaan) yang terkombinasi dalam 
kadar yang berbeda dan tetap dalam kerangka pencapaian tujuan bersama. Akan tetapi, kedudukan 
DPRD dalam pemerintahan daerah masih merupakan isu yang perlu dijelaskan karena berimplikasi 
terhadap hubungannya dengan KDH. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Susunan dan 
Kedudukan DPR, DPR, dan DPRD telah mempertegas kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan di daerah. Namun pengaturan hubungan yang jelas dan rinci terkait dengan penyusunan 
APBD, kedudukan sekretariat DPRD dan pemberdayaan DPRD sebagai lembaga perwakilan masih 
perlu pengaturan yang lebih lengkap.

Dalam sistem politik yang demokratis, ketegangan hubungan antara kepala daerah (KDH) dengan 
DPRD menjadi isu politik yang sering dijumpai di daerah, dan jika masih dalam kerangka membangun 
pemerintahan yang efektif bertentangan adalah satu hal yang wajar terjadi. Berlakunya Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung untuk Gubernur/Bupati/Walikota dan anggota DPRD 
membuat masing-masing pihak sama-sama memiliki legitimasi politik yang sangat kuat. Sebagai unsur 

B A B  2
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penyelenggara pemerintahan daerah, keduanya memiliki kedudukan yang setara, di mana masing-
masing tidak dapat menjatuhkan yang lainnya. Karena hubungan keduanya tidak diatur dengan jelas, 
maka ketegangan dan konflik sering terjadi antara KDH dan DPRD. Dalam banyak hal konflik diantara 
mereka sering mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Hubungan antara KDH dengan DPRD harus dikembangkan sebagai upaya penegakan prinsip-
prinsip checks and balances. Sebagai institusi yang berfungsi mengawasi KDH dan perangkatnya 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD harus memiliki kapasitas yang memadai untuk 
menjalankan fungsi tersebut. Juga dalam menjalankan fungsi regulatif, bersama dengan KDH, para 
anggota DPRD harus memiliki dukungan sumberdaya yang memadai agar mereka dapat menjadi mitra 
yang setara dan sejajar kapasitasnya dengan Pemerintah Daerah. Kegagalan dalam membangun kapasitas 
DPRD dapat membuat fungsi DPRD dalam melakukan check and balance menjadi tidak efektif, dan 
hubungan dapat terdistorsi kea rah hubungan yang tidak harmonis.

2.1. Kedudukan KDH dan DPRD.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan 
Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan, dan prinsip negara kesatuan. Dalam konstitusi itu, pemerintah 
daerah (gubernur, bupati/walikota dan perangkatnya) dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat 
ditempatkan pada kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan kedudukan 
kedua institusi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah belum diatur secara lengkap. Akan tetapi, 
hubungan yang terbentuk seharusnya dapat terbangun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang masing-
masing dengan dasar kemitraan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif 
dan demokratis.
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2.2. Tugas dan Wewenang KDH.

Kepala daerah pada semua jenjang memimpin pemerintahan daerah. Dalam kedudukan memimpin 
pemerintahan daerah KDH mempunyai tugas dan wewenang dan berhubungan dengan DPRD yang 
juga sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama 
DPRD.

b. Mengajukan rancangan Perda.

c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD.

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD untuk dibahas bersama DPRD.

Susunan fungsi dan wewenang KDH membentuk kewajiban KDH untuk bekerjasama dengan DPRD, 
baik karena penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan 
bersama, maupun karena implementasi kebijakan tersebut juga berkonsultasi dengan DPRD.

2.3. Tugas dan Wewenang DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat dan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan ini seringkali menjadi dilematis karena keharusan 
bagi DPRD untuk menyelaraskan kepentingan rakyat yang diwakili dengan kebijakan kebijakan 
pemerintah daerah, karena dapat terjadi kebijakan pemerintah daerah tidak selalu sejajar dengan 
kehendak masyarakat.

Tugas dan wewenang DPRD yang berhubungan dengan KDH adalah sebagai berikut.

a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan  kepala daerah;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, 
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peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 
pembangunan daerah, dan kerja sama internasional  di daerah;

d. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian 
internasional di  daerah; 

e. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah; 

f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah; 

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang 
membebani masyarakat dan daerah.

Cakupan tugas dan wewenang yang cukup luas dan beragam mengharuskan terbangunnya hubungan 
yang harmonis dengan tetap pada prinsip check and balances. Hubungan dalam tugas dan wewenang 
antara KDH dan DPRD dapat digambarkan sebagai berikut.

Bagan 1

Hubungan dalam Format Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang KDH

Tugas dan Wewenang DPRD

KDH DPRD
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2.4. Urgensi Membangun Hubungan Yang Harmonis dan Sinergi

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, KDH dan DPRD adalah institusi yang bekerja atas 
dasar kemitraan dan bukan subordinasi. Meskipun pada tahap implementasi kebijakan kedua institusi 
menjalankan peran yang berbeda, KDH melaksanakan (execution) kebijakan daerah yang telah ditetapkan 
bersama DPRD, dan DPRD melaksanakan pengawasan (control) atas pelaksanaan kebijakan daerah, 
seharusnya dipahami bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tanggungjawab 
bersama KDH dan DPRD.

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi dalam penyelenggara pemerintahan 
daerah, dari dimensi politik sebagai proses demokratisasi penyelenggara pemerintahan, dan dari 
dimensi teknis untuk tujuan kesejahteraan. Dimensi politik dari tujuan memposisikan pemerintahan 
daerah sebagai medium pendidikan atau pembelajaran politik bagi masyarakat lokal karena proses dan 
implementasi dari KDH dan DPRD akan membentuk pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik 
warga masyarakat daerah. Pada dimensi kesejahteraan memposisikan KDH dan DPRD sebagai unit 
pemerintah pada tingkat lokal berfungsi menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisien 
dan ekomonis agar masyarakat dapat terbangun secara baik dan memberi peluang bagi pemberdayaan 
masyarakat.

Pada dimensi demokratisasi dan kesejahteraan ada kebutuhan untuk membangun hubungan kemitraan 
yang harmonis yang terbangun atas kesadaran bersama bahwa pencapaian tujuan penyelenggara 
pemerintahan daerah adalah tanggungjawab bersama.

2.5. Bentuk Hubungan.

Bentuk hubungan antara KDH dan DPRD umumnya terdiri dari 3 (tiga) pola sebagai berikut.

a. Hubungan searah positif.

Dalam hubungan ini KDH dan DPRD memiliki visi yang sama dan komitmen yang kuat untuk 
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menjalankan pemerintahan daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah dan untuk menciptakan 
pemerintahan yang baik (good governance) dengan berusaha mendorong pemerintahan yang 
transparan, akuntabel, efisien dan bertanggungjawab.

b. Hubungan konflik.

Dalam hubungan ini KDH dan DPRD cenderung memiliki visi yang berbeda atau saling bertentangan. 
Interaksinya cenderung pada konflik, terutama jika kepentingan-kepentingan kedua pihak yang 
berbeda dan tidak disatukan oleh nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Hubungan 
konflik yang berwujud pertentangan akan mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan yang tidak 
produktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pencapaian tugas-tugas daerah. beberapa 
pembahasan rancangan Perda misalnya, menjadi terbengkalai karena salah satu pihat tidak mau 
membahasnya karena pertentangan yang terjadi.

c. Hubungan searah negatif.

Bentuk hubungan ini terjadi apabila KDH dan DPRD berkolaborasi dengan kecenderungan 
menyimpang (KKN). Praktek semacam ini terjadi manakala kedua pihak secara bersama-sama 
menyembunyikan kepentingannya atas nama kepentingan publik, dan secara bersama-sama 
melakukan penyimpangan (a buss of power).

Bentuk-bentuk hubungan ini terjadi pada semua aspek-aspek yang membentuk hubungan KDH dan 
DPRD.
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Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD, bekerja atas 
dasar komitmen dalam hubungan yang setara, tidak subordinasi satu dengan lainnya. Dalam menyusun 
dan merumuskan kebijakan daerah kedua institusi bekerja atas dasar semangat kemitraan. Pada saat 
pelaksanaan (implementasi) kedua institusi memiliki fungsi yang berbeda. Kepala daerah melaksanakan 
(execution) kebijakan daerah dan DPRD melaksanakan pengawasan (control) atas pelaksanaan kebijakan 
daerah.

Agar hubungan antara KDH dan DPRD menjadi dinamis dan tata pemerintahan yang baik (good 

governance) dapat diwujudkan, maka hubungan antara KDH dan DPRD harus didasarkan pada prinsip-
prinsip sebagai berikut:

3.1. Prinsip Check and Balance.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang 
memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap KDH, dan check and balance sebagai suatu kebutuhan 
dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel.

3.2. Prinsip negara hukum.

Kedudukan, hak, dan kewajiban dari KDH dan DPRD harus secara jelas diatur dalam peraturan 
perundang-undangan dan masing-masing pihak harus bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

3.3. Prinsip Kesetaraan.

Prinsip kesetaraan menempatkannya kedua institusi pada memiliki kedudukan yang setara, dimana 

B A B  3
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KDH dan DPRD tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lainnya.

3.4. Kemitraan

Sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintahan daerah keduanya harus dapat bekerjasama dan 
bermitra dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, dan membangun pemerintahan 
daerah yang efektif.
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4.1. Realitas Hubungan.

Masalah yang muncul dalam hubungan antara KDH dan DPRD sering terjadi karena operasionalisasi 
dari prinsip-prinsip di atas dalam peraturan perundang-undangan belum diwujudkan. Konsekuensinya, 
masing-masing pihak sering mengembangkan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan 
sesuai dengan kepentingannya sendiri, sehingga ketegangan dan konflik antara KDH dan DPRD kerap 
terjadi di banyak daerah. Arena yang sering menjadi sumber konflik antar keduanya adalah pembentukan 
peraturan daerah, pembuatan APBD, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan 
pengangkatan sekretaris daerah.

Dalam pembentukan peraturan daerah dan penyusunan APBD, masalah muncul ketika salah satu pihak 
tidak bersedia membahas usulan pihak lainnya. Banyak kasus menunjukan bahwa DPRD tidak mau 
membahas usulan Perda dan rancangan APBD yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. 
Anggota DPRD sering menjadikan APBD sebagai arena untuk memperjuangkan kepentingan 
pengusaha kliennya untuk memperoleh kontrak proyek dari pemerintah daerahnya. Akibatnya, banyak 
daerah yang mengalami keterlambatan dalam pengesahan APBD sehingga mengganggu kelancaran 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa daerah bahkan gagal mengesahkan APBD-nya 
sehingga terpaksa menggunakan APBD tahun sebelumnya.

Dalam pengelolaan sekretariat DPRD, ketegangan antara KDH dan DPRD muncul terutama terkait 
dengan pengangkatan sekretaris dewan. Sekretaris dewan sering mengalami role conflict (konflik peran) 
dan mengalami posisi dilematis ketika hubungan antara KDH dengan DPRD kurang harmonis. 
Sebagai pejabat karir, nasib sekretaris dewan sering dipengaruhi oleh penilaian dari sekretaris provinsi/
kabupaten/ kota yang tentunya juga amat dipengaruhi oleh kepentingan KDH. Sementara sebagai 
sekretaris dewan, ia harus memfasilitasi DPRD yang sering memiliki kepentingan dan sikap yang 
berbeda dengan yang dimiliki oleh KDH ketika dihadapkan pada isu yang sama. Karena perbedaan 
kepentingan politis antara KDH dan DPRD, pengangkatan sekretaris dewan sering menjadi sumber 
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ketegangan antara KDH dan DPRD.

Dalam bidang pengawasan, ketegangan dan konflik antara KDH dan DPRD sering terjadi karena 
perbedaan pemahaman antara anggota DPRD dengan pengelola SKPD dalam mencermati indikator 
kinerja keberhasilan dari program dan proyek pembangunan di daerah. Rendahnya kualitas perencanaan 
program dan proyek membuat proses pengawasan program dan proyek menjadi semakin sulit, sebab 
indikator kinerja dan pencapaian kemajuan program dan proyek tidak didefinisikan dengan jelas. 
Akibatnya, sering terjadi perbedaan pendapat dan penilaian antara KDH dan DPRD dalam menilai 
kinerja program dan proyek yang ada di daerah.

Dalam sejarah pemerintahan daerah, hubungan KDH dan DPRD dapat dikatakan belum pernah 
mencapai titik yang ideal, terutama dilihat perspektif negara demokrasi. Pelimpahan kekuasaan 
pemerintahan daerah kepada KDH dan DPRD sebenarnya dilakukan dalam rangka pembagian 
kekuasaan antara kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah sehingga terjadi mekanisme check 

and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Efektifitas mekanisme check and balance 
penting diperkuat supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu dari keduanya, dan 
KDH dan DPRD dapat bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Untuk dapat mewujudkan adanya check and balance, kapasitas DPRD harus ditingkatkan karena 
berbagai temuan menunjukan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya sangat rendah. 
Kapasitas DPRD jauh lebih rendah dibandingkan dengan pemerintahan daerah. Akibatnya, peran 
DPRD untuk merepresentasikan kepentingan warganya dalam proses pembuatan peraturan daerah dan 
proses penyusunan APBD sering tidak dilakukan secara efektif. Kedua kegiatan tersebut sering menjadi 
arena dominasi kepentingan elit politik dan birokrasi (elite captures). Hal ini mengikis kepercayaan 
warga terhadap DPRD dan kepuasan mereka terhadap kinerja DPRD pun semakin rendah.
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4.2. Aspek-aspek Yang Menghambat.

Beberapa penjelasan tentang mengapa DPRD belum mampu merepresentasikan kepentingan 
warganya. 

a) kapasitas kelembagaan DPRD yang masih terbatas dalam memberi dukungan kepada para 
anggotanya. Sebagai sebuah institusi, sekretariat DPRD mestinya dapat memberi dukungan kepada 
para anggota DPRD dalam menjalankan kewajiban sebagai wakil rakyat di daerah, terutama 
dalam pembentukan peraturan daerah, penyusunan APBD, dan dalam melakukan pengawasan 
terhadap jalannya pemerintahan daerah. Karena itu sekretariat daerah harus dilengkapi dengan 
tenaga profesional yang memiliki kemampuan teknis untuk mendukung kegiatan dari para anggota 
DPRD.

b) DPRD pada umumnya belum memiliki sekretaris DPRD yang profesional dan mampu membangun 
kapasitas organisasi untuk memberi dukungan kepada anggota DPRD. Posisi sekretaris DPRD 
masih dianggap sebagai posisi buangan dan marjinal, bukan sebagai posisi strategis dalam konteks 
pengembangan karir di birokrasi daerah. Persepsi yang seperti ini membuat daerah sering tidak 
menempatkan calon yang terbaik untuk posisi sekretaris dewan. Kenyataan bahwa sekretaris dewan 
sering mengalami posisi yang sulit ketika terjadi konflik antara KDH dengan DPRD, menjadikan 
mereka yang memiliki kemampuan yang baik tidak tertarik menjadi sekretaris DPRD. Hal-hal 
itu membuat sekretaris dewan pada umumnya belum mampu memberi dukungan yang optimal 
kepada DPRD.

c) kemampuan individual anggota DPRD, umumnya, masih rendah sehingga tidak dapat secara 
optimal menjalankan peran mereka sebagai wakil rakyat. Pendidikan dan pengalaman mereka dalam 
kegiatan pemerintahan yang terbatas sering membuat kemampuan mereka untuk menjalankan 
peran sebagai anggota DPRD tidak optimal. Keterbatasan kemampuan mereka menjankan peran 
sebagai anggota DPRD ikut mendorong munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap anggota 
DPRD dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

d) ketidakjelasan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Proses rekrutmen anggota DPRD 
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yang sekarang terjadi lebih menempatkan mereka sebagai wakil partai politik daripada sebagai wakil 
rakyat. Intervensi partai politik terhadap para anggota DPRDnya yang sangat kuat membuat para 
anggota DPRD tidak dapat memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya, manakala 
kepentingan rakyat yang diwakili berbeda dengan kepentingan politik partainya.

e) keterbatasan anggaran yang tersedia bagi anggota DPRD untuk menyerap, menggali, dan 
memperjuangkan kepentingan warga dan konstituen. DPRD juga memiliki keterbasan anggaran 
dan sumber daya yang tidak memungkinkan mereka menjalan fungsi check and balance. Akibatnya, 
kemampuan DPRD untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja KDH masih 
sangat terbatas.

Dengan memahami berbagai faktor ini, maka pemberdayaan DPRD hanya akan efektif kalau dapat 
menyelesaikan berbagai masalah di atas. Pemberdayaan DPRD setidaknya harus mampu meningkatkan 
antara lain: kapasitas sekretariat DPRD dan pejabatnya, kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan 
perannya sebagai wakil rakyat, ketersediaan sumber daya untuk memberi dukungan’kepada DPRD dalam 
menjalankan seluruh fungsinya, dan kualitas hubungan antara anggota DPRD dengan konstituennya, 
dan hubungan yang efektif dengan KDH.
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Sekurang-kurangnya ada enam aspek hubungan antara kepala daerah dan DPRD yang secara nyata 
terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keenam aspek tersebut yaitu:

5.1. Hubungan dalam pelaksanaan fungsi legislasi;

5.2. Hubungan dalam pelaksanaan fungsi anggaran;

5.3. Hubungan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

5.4. Hubungan dalam pengangkatan pejabat;

5.5. Hubungan dalam pengelolaan asset daerah;

5.6. Hubungan dalam pemberian laporan keterangan pertanggungjawaban;

5.1. Hubungan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi.

Setiap daerah otonom memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
Kewenangan itu memberi hak kepada daerah untuk membentuk produk hukum daerah yaitu peraturan 
daerah untuk mengatur dan mengurus urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Badan perwakilan 
rakyat dalam negara demokrasi menjalankan fungsi legislasi. Melalui fungsi ini DPRD menyatakan diri 
sebagai wakil rakyat yang berkewajiban bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam penetapan 
kebijakan publik. Pada waktu yang bersamaan DPRD juga berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. Fungsi legislasi diatur dalam:

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 41).

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kedudukan DPR, DPD, dan DPRD.

Secara umum, yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat peraturan daerah. 
Fungsi ini sebagaimana diatur pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi:

a) membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan KDH untuk memperoleh persetujuan bersama.

b) membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan KDH.

B A B  5
ASPEK-ASPEK HUBUNGAN KERJA KDH DAN DPRD
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Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan masyarakat atau 
stake holder, menyelaraskan berbagai kehendak dan kepentingan masyarakat ke dalam perumusan dan 
penetapan kebijakan publik.

Dalam program legislasi daerah proses penyusunan peraturan daerah dapat berasal dari KDH, dan dari 
DPRD berdasarkan hak inisyiatif.

Pada Raperda yang berasal dari KDH terjadi hubungan yang intensif antar KDH dengan DPRD mulai 
dari:

a. Penjelasan KDH dalam rapat paripurna tentang penyempurnaan Raperda

b. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda.

c. Pembahasan dalam rapat komisi-komisi.

d. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Hubungan dalam penyusunan dan penetapan Raperda yang berasal dari inisiatif/prakarsa DPRD 
terpola sebagai berikut:

a. Pada tahap pertama, penjelasan rapat paripurna oleh pimpinan komisi/gabungan komisi atau 
pimpinan Pansus Raperda yang dihadiri KDH.

b. Pada tahap kedua, KDH memberi pendapat terhadap Raperda usul DPRD

c. Padatahap ketiga, interakai terjadi dalam rapat komisi atau Pansus dengan KDH/pejabat yang 
ditunjuk

d. Pada tahap akhir, interaksi berlangsung dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam rapat 
paripurna.

5.2. Hubungan Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran 

Anggaran daerah semestinya digunakan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Setiap alokasi anggaran hendaknya memiliki pengaruh terhadap upaya memperbaiki tingkat 
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kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan fungsi anggaran, DPRD diberi amanat untuk menjalankan 
dan fungsinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya menempatkan kepentingan dan 
kebutuhan masyarakat sebagai parameter utama dalam mengalokasikan anggaran daerah.

Ada tiga kebijakan rutin dalam perumusan anggaran daerah yang perlu dibahas bersama antara Kepala 
Daerah dan DPRD yakni : Perda APBD, Perda Perhitungan APBD serta Perda Perubahan APBD. Di 
luar yang rutin tersebut masih perlu disusun Perda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sesuai perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Kebijakan lainnya dalam perumusan anggaran daerah adalah mengenai penggunaan anggaran untuk 
keadaan mendesak dan keadaan darurat yang mungkin belum tersedia anggarannya di APBD.

Dalam hubungan kewenangan penganggaran APBD, DPRD memiliki kewenangan yang kuat berupa 
penolakan pembahasan terhadap rancangan APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah apabila terdapat 
perbedaan yang sangat prinsipiil antara lain KUA yang telah disepakati sebelumnya, jika KUA tidak 
dijabarkan secara tepat, ataupun karena perhitungan anggaran tahun sebelumnya belum selesai sehingga 
mengganggu prognosa kekuatan keuangan daerah.
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Dasar Hukum Fungsi Penganggaran

Pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD saat ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) 
58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis diatur Permendagri 13/2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah direvisi Permendagri 59/2007. PP tiu mengatur 
tahap penyusunan RAPBD. Berdasar RPJMD dan aspirasi masyarakat, dibuatlah Kebijakan Umum 
APBD (KUA) yang dirancang efektif. 

Tahapnya, KUA tahun berikutnya, selambatnya pertengahan Juni, harus disampaikan pemda kepada 
DPRD. Dari hasil penetapan KUA itulah, disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang 
harus disahkan Juli tahun berjalan. Kemudian disusun Nota Kesepakatan Eksekutif dan DPRD. Proses 
tersebut dilajutkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA 
SKPD) masing-masing instansi yang terbuat dalam RAPBD. RAPBD tersebut diserahkan eksekutif 
kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi APBD. Sebelum ditetapkan, RAPBD disosialisasikan ke 
publik.
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Proses Penyusunan APBD 

(PP No. 58/2005)

5.3. Hubungan Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan 

Sesungguhnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Rakyat adalah dalam kualifikasinya 
sebagai wakil rakyat. Pengawasan dilakukan pertama kali atas pelaksanaan peraturan dan peraturan/
keputusan kepala daerah. Pengawasan terhadap pemerintahan daerah merupakan konsekuensi dari 
kekuasaan rakyat yang dioperasionalisasikan oleh DPRD, sebagai pertanggungjawaban terhadap mandat 
yang diperoleh dari masyarakat daerah. DPRD merupakan lembaga politik, karena itu penggunaan 
fungsi pengawasan DPRD haruslah berdasarkan tata cara atau proses politik, dan dilakukan bersifat 
politis. Artinya, bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah dalam kerangka hak-hak DPRD, 
yaitu hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, dan mosi tidak percaya.

Pengawasan adalah salah satu aspek dalam manajemen dapat merupakan mekanisme peringatan dini 
(early warning system) untuk mengawal pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan hendaknya dimaknai 
sebagai proses kegiatan yang ditujukan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 
peraturan perundangan. Pengawasan bukan pemeriksaan, karena pemeriksaan adalah proses identifikasi 
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masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan 
standar pemeriksaan. Pengawasan oleh DPRD adalah:

a. Bersifat politik dalam arti menggunakan tolok ukur kepentingan masyarakat.

b. Bersifat makro dan strategis, bukan mikro teknis dengan menggunakan tolok ukur sasaran dan 
target dalam APBD.

c. Berdasarkan pada pengawasan kebijakan dengan tema utama adalah pelaksanaan kebijakan, 
bukan teknis pelaksanaan dengan tolok ukur apa tujuan kebijakan dan bagaimana kebijakan itu 
dilaksanakan.

Makna dan Fungsi Pengawasan DPRD ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:

a. Tujuan Pengawasan

Pengawasan oleh DPRD memiliki tujuan utama, antara lain:

a) Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana; 

b) Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat. terhadap penyimpangan dan 
penyelewengan yang ditemukan; 

c) Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan; 

d) Memastikan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan.

b. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, tolok ukur yang digunakan adalah, meliputi:

a) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum 
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b) Asas-asas umum pemerintahan dan keuangan negara/daerah 

c) Kriteria logis berdasarkan ilmu pengetahuan

c. Objek Pengawasan DPRD meliputi antara lain; 

a) Peraturan Daerah 

b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

c) Peraturan Kepala Daerah 

d) Kerjasama Antar Daerah 

e) Kerjasama lnternasional di Daerah 

f ) Kebijakan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan 

g) Program Pembangunan Daerah 

DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
di daerah, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Pengawasan bisa 
dilakukan secara individual maupun secara institusional.

d. Secara sederhana pengawasan DPRD dibedakan menjadi 6 (enam) jenis: 

1) Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang laksanakan langsung atas nama 
pimpinan DPRD.

2) Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang melekat pada kedudukan setiap anggota 
DPRD. 

3) Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang 
tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisi. 

4) Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya (objeknya) 
merupakan bidang yang menjadi tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau 
lebih. 

5) Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni 
pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan 
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pengawasan. 

6) Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya bukan alat kelengkapan DPRD melainkan 
perpanjangan tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau kepentingan partai 
politik bersangkutan dalam institusi DPRD. Meski demikian, fraksi memiliki fungsi pengawasan 
terhadap kebijakan dan kinerja pelayanan publik yang hasilnya dapat disampaikan langsung 
melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-masing sebagai sikap politik.

e. Media, Prosedur dan Mekanisme Pengawasan 

DPRD menggunakan berbagai media untuk melakukan pengawasan. Media media dimaksud 
meliputi antara lain;

1) Rapat kerja DPRD/Alat Kelengkapan DPRD dengan Pemda 

2) Rapat dengar pendapat DPRD dengan pihak ketiga 

3) Kunjungan kerja ke daerah (utamanya daerah pemilihan) 

4) Penyaringan aspirasi masyarakat 

5) Tindak lanjut pengawasan masyarakat 

6) Tindak lanjut laporan pelaksanaan APBD (semester I dan prognosis semester II tahun anggaran 
berjalan) 

7) Penilaian LKPJ 

8) Tindak lanjut hasil audit BPK & pengawasan APIP 

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, pengawasan dapat dilakukan melalui dua proses, yakni 
pada proses manajemen dan kedua proses politis. Pengawasan dari sisi manajemen dilakukan melalui 
penekanan pada fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
kontrol. Sedangkan pengawasan dari proses politis lebih menekankan penggunaan hak-hak DPRD 
dalam meminta keterangan, meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah dan atau kepala daerah 
serta menyampaikan pertanyaan sikap terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.
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f. Proses Pengawasan dan Sisi Manajemen 

Dalam pelaksanaan pengawasan, DPRD dapat melakukan langkah-Iangkah sebagai beri kut.

Langkah 1: Menentukan Agenda Pengawasan 

a) Pada setiap tahun anggaran, seharusnya DPRD secara kelembagaan membuat agenda pengawasan 
yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan.  

b) Komisi: membuat agenda sesua! dengan bidang penugasan dan masa persidangannya 

c) DPRD: mengkonsolidasi agenda pengawasan dari masing-masing komisi 

Langkah 2: Menentukan Metode Pengawasan 

a) Sebelum melaksanakan pengawasan DPRD secara kelembagaan perlu menyusun metodologi 
Pengawasan DPRD yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi para anggotanya dalam 
melaksanakan fungsi tersebut. 

b) Metodologi Pengawasan yang ditentukan memiliki pengaruh sangat besar dalam pelaksanaan 
pengawasan dan hasilnya. 

Langkah 3: Menjalin jaringan dengan instansi terkait dan aliansi strategis. 

a) lnstansi Terkait 

Setelah agenda pengawasan ditetapkan, DPRD secara kelembagaan maupun alat kelengkapan 
DPRD, khususnya komis-komisi dalam DPRD, segera menjalin jaringan dengan instansi-instansi 
terkait, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. 

b) Aliansi Strategis 

DPRD harus membuat jaringan seluas-luasnya dengan seluruh stakeholders terkait. Jaringan akan 
memberikan manfaat tidak saja terbatas pada kepemingan daerah, melainkan juga kepemingan 
nasional yang lebih luas. Jaringan yang harus dibangun antara lain Wakil Rakyat di Pusat, Partai Politik, 
Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media Massa. Aliansi strategis dibangun untuk mempermudah 
pengawasan dan sebagai bentuk akuntabilitas anggota DPRD 
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Langkah 4: Melaksanakan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan DPRD dapat dilaksanakan dengan melakukan Monitoring dan Pengawasan 
Triwulan. Efisiensi dan Efektivitas pengawasan diharapkan dapat tercapai apabila kegiatan pengawasan 
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan metode yang ada. 

Langkah 5: Membuat Laporan 

Format dan isi Laporan Basil Pengawasan hendaknya telah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Tujuan pengawasan 

b) Metodologi pengawasan yang diterapkan 

c) Temuan-temuan (signifikan) 

d) Rekomendasi perbaikan atas temuan

Langkah 6: Menindaklanjuti hasil pengawasan 

a) Upaya tindak lanjut itu dapat efektif, jika monitoring terus dilakukan oleh DPRD secara 
berkelanjutan 

b) DPRD juga dapat menggunakan hak angket dan intetpelasinya dalam memantau dan mendorong 
tindak lanjut hasil pengawasannya. 

Proses Pengawasan dan Sisi Politis

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD mempunyai beberapa tugas dan wewenang yang 
berkaitan dengan fungsi pengawasan sebagai berikut;

Pasal 78 (3) UU 22/2003 dan pasal42 (3) UU 32/2004: “Melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan walikota/
bupati, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah 
dan kerjasama intemasional.”
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Pasal 78 (6) UU 22/2003 dan pasal 42 (8): “Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 
bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi”. 

Penggunaan hak DPRD untuk meminta keterangan, melakukan penyelidikan dan bersikap adalah 
bagian dari pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPRD.

lnterpelasi-- Meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah 
yang penting dan strategis.

Angket-- Penyelidikan terhadap kebijakan tertentu Kepala Daerah yang penting dan strategis yang 
diduga bertentangan dengan pertaturan perundang-undangan, kesusilaan dan kepatutan.

Menyatakan pendapat-- Pernyataan sikap atas kebijakan tertentu Kepala Daerah atau kejadian luar 
biasa disertai rekomendasi penyelesaiannya

Gambar 3 menunjukan penggunaan hak hak DPRD dalam melakukan pengawasan
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5.4. Hubungan Dalam Penentuan Kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah

Prinsip dasar yang digunakan dalam tata hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD adalah bahwa 
kebijakan mengenai uang, orang, barang dan tata ruang harus dibicarakan dengan DPRD sebagai wakil 
rakyat. Umumnya yang disoroti hanya kebijakan mengenai uang dalam bentuk APBD, tetapi kebijakan 
mengenai sumber daya aparatur pegawai pemerintah daerah kurang mendapat perhatian. Padahal 
kebijakan sepihak yang diambil Kepala Daerah mengenai sumberdaya aparatur langsung maupun tidak 
langsung akan berkaitan dengan pembiayaan yang diatur dalam APBD.

Praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan bahwa umumnya DPRD cenderung 
hanya menyetujui pembiyaan untuk sumberdaya aparatur baik berupa penambahan pegawai, 
khususnya tenaga kontrak kerja, pemberian tunjangan tambahan dari daerah, pengisian jabatan dan 
kurang melibatkan DPRD padahal keterlibatan DPRD perlu dalam mentukan kebijakan strategis 
kepegawaian daerah. Kepala Daerah umumnya masih menggunakan paradigma lama (executive heavy) 
pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974 bahwa semua kebijakan dibuat oleh Kepala Daerah, DPRD 
sekedar menyetujuinya.

Dalam pengelolaan sekretariat DPRD, pada banyak daerah hubungan KDH dan DPRD sering mengalami 
ketegangan terutama dalam pengangkatan sekretarias DPRD. Sekretariat DPRD seringkali berada pada 
posisi dilematis ketika hubungan KDH dengan DPRD kurang harmonis. Sebagai pejabat karier, posisi 
sekretaris DPRD dipengaruhi penilaian sekretaris daerah yang tentu dipengaruhi kepentingan KDH. 
Sebagai sekretaris DPRD, yang bersangkutan tentu harus memfasilitasi DPRD yang seringkali memiliki 
kepentingan yang berbeda dengan KDH pada isu yang sama. Karena perbedaan kepentingan politis 
KDH dan DPRD pengangkatan sekretaris DPRD sering menjadi sumber ketegangan antar KDH 
dengan DPRD.
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5.5. Hubungan Dalam Penataan Kebijakan Aset Daerah

Aset daerah yang terbatas semstinya digunakan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat daerah. setiap aset daerah hendaknya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, dan 
menempatkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai kriteria utama dalam pengelolaan aset 
daerah. Aset daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Selama ini pemahaman penyelenggaraan pemerintahan daerah tentang aset cenderung terbatas hanya 
pada barang milik pemerintah. Pengertian aset daerah sebenarnya lebih luas, termasuk tanah, sumber 
daya alam, dan aset non-tangible lainnya. Hubungan dalam aspek penataan kebijakan aset daerah 
seharusnya idealnya mendorong pemanfaatan aset secara optimal untuk kepentingan masyarakat, dan 
menghindari pemanfaatan aset daerah hanya dinikmati oleh pelaku usaha. Akan tetapi, pengaturan 
tentang aset daerah itu untuk kepentingan ekonomi dan terutama untuk kesejahteraan masyarakat 
masih perlu pengaturan. Pengaturan dan kebijakan tata kelola aset daerah harus dipahami sebagai 
instrument yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kecenderungan penggunaan aset daerah saat ini cenderung kurang membawa manfaat bagi masyarakat 
dan seringkali menjadi areka KKN. Pengaturan yang jelas memang diperlukan segera, tetapi kebijakan 
dalam pengaturan aset daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat dapat dijaga dengan 
pengawasan atas dasar prinsip sebagai berikut.

a. Akuntabel, dalam arti bahwa pengaturan aset daerah dilakukan secara lebih terbuka, transparan, 
menghindari pengaturan kebijakan yang tertutup dan elitis sehingga para pemangku kepentingan 
dapat mengetahui dasar pertimbangan pengaturan yang akan dapat meningkatkan kepercayaan 
masyarakat.

b. Produktif, dalam arti penggunaan aset daerah harus secara optimal digunakan dan dapat meningkatkan 
penerimaan daerah dengan tetap menjamin pelestarian aset-aset daerah.

c. Bermanfaat, dalam arti pengaturan aset daerah harus melindungi kepentingan warga masyarakat dan 
menguntungkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Hubungan KDH dan DPRD dalam pengelolaan aset dapat berlangsung dalam bentuk tata kerja yang 
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diatur dalam tata tertib DPRD. Forum yang dapat digunakan dalam hubungan KDH dan DPRD 
dalam hal pengelolaan aset daerah hubungan terjadi melalui:

- rapat kerja,

- rapat koordinasi dan konsultasi,

- pengawasan kinerja KDH.

5.6. Hubungan Dalam Rangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban KDH.

Secara normatif dan administratif LKPJ sebagai laporan yang wajib disampaikan oleh KDH. Hal yang 
menjadi lebih penting sebenarnya adalah menjawab pertanyaan, seberapa jauh APBD tahun berjalan 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong terjadinya pemerataan, dan lebih dapat 
menjamin keadilan. Dapat dipahami dari sisi nilai bahwa APBD mungkin terlalu kecil untuk dapat 
menyelesaikan semua masalah yang dihadapi. Akan tetapi, dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan 
dalam Arah Kebijakan APBD, dan dengan strategi yang tepat, APBD dapat digerakkan secara optimal 
dalam pencapaian misi pemerintah daerah. Pertanyaan kedua adalah, sejauhmana akuntabilitas publik 
yang ada pada LKPJ? Dari aspek hukumnya, akuntabilitas terkait jaminan adanya kepatuhan terhadap 
aturan yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik, maka perlu audit kepatuhan. Aspek 
proses, akuntabilitas lebih terkait dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan program yang 
harus mempertimbangkan pengelolaan dana publik secara efisien dan efektif, dan untuk itu perlu audit 
akuntabilitas proses. Pada aspek program, akuntabilitas terkait dengan apakah output yang diperoleh 
sesuai dengan tujuan program yang ditetapkan dan apakah alternatif-alternatif program memberi 
hasil yang optimal, dan untuk itu perlu program audit. Terakhir terkait dengan transparansi dalam 
pelaksanaan program, dalam bentuk keterbukaan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik 
secara langsung. Tanggapan DPRD terhadap LKPJ Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan audit 
akuntabilitas secara utuh dan mendalam. Bagi DPRD yang menjadi lebih penting dalam tanggapan 
terhadap LKPJ ini adalah akuntabilitas program dan akuntabilitas pelaksanaan berbagai program dalam 
APBD. Sesuai dengan cakupan tanggapan itu, berdasarkan format LKPJ, fokus evaluasi adalah pada 
bentuk program, hasil keluaran (output) dari program dan realisasi anggaran.
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Menilai Kinerja dalam LKPJ 

a) Menilai kinerja pemerintah dalam Laporan Keterangan Penanggungjawaban (LKPJ) merupakan 
akhir dari prosesi Pengawasan DPRD

b) penilaian kinerja terhadap LKPJ, perhatian utama DPRD harus lebih difokuskan pada tingkat capaian 
kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Pemerintah Daerah.  

c) Basil evaluasi atas LKPJ ini menjadi salah satu penimbangan penting dalam penentuan agenda 
pengawasan periode berikutnya 

Laporan kinerja pemerintah daerah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang 
capaian kinerja pemerintah daerah yang disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah yang 
telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. 

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan 
penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualititas terukur.  

Penilaian LKPJ dilakukan dengan:  

1) Membandingkan antara target kinerja kegiatan dengan capaian kinerja aktual.

2) Membandingkan antara target kinerja program dengan capaian kinerja aktual.

Gambar 2: Proses Pengawasan (Aspek Manajemen)
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Dalam hubungan KDH dan DPRD yang belum mencapai titik ideal dan seringkali kurang harmonis 
menunjukan perlunya membangun pemahaman bersama tentang kedudukan masing-masing dalam 
kerangka sebagai mitra. Hubungan dalam melaksanakan fungsi-fungsi DPRD baik dalam bentuk 
kerjasama maupun dalam bentuk pertentangan perbedaan harus terkombinasi dalam kadar yang 
berbeda dalam rangka check and balance, penegakan aturan main, atas dasar kesetaraan dan kemitraan. 
Terbangunnya hubungan kerja yang harmonis dalam kontek check and balance itu haruslah demi 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Modul ini diharapkan memberi pemahaman, 
kompetensi komprehensif tentang hubungan KDH dan DPRD dalam setiap hubungan yang terbentuk 
dalam perencanaan dan penetapan kebijakan daerah.

B A B  6
PENUTUP
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Kompetensi Pembelajaran :
Pembelajaran ini memberikan kompetensi komprehensif bagi para anggota DPRD untuk 
memahami lingkup alat kelengkapan, pembentukan, tugas pokok dan fungsi dari keseluruhan 
alat kelengkapan DPRD sebagai satuan kerja organisasi dalam melaksanakan peran legislatif 
selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah.
Kebutuhan:
  

Waktu: 90 menit

Tempat pembelajaran yang layak dan representatif proses pembelajaran dan untuk 
mengakomodasi 50 peserta.

Peralatan: 
Peralatan Infokus, Komputer, Sound system

Sumber pembelajaran adalah referensi dalam bentuk modul manual tentang fungsi 
DPRD.

Handout: 
Presentasi Power point

Metode Presentasi yang Disarankan
Presentasi Powerpoint

Tanggung jawab Pengajar/Narasumber
❖	 	 Pengajar/narasumber harus bertanggung jawab penuh atas:
❖	 	 Kelengkapan materi presentasi
❖	 	 Ketersediaan handout dan materi referensi 
❖	 	 Kejelasan penyampaian pokok permasalahan

Peran Fasilitator
Fasilitator harus:
❖	 	 Memperkenalkan pengajar/narasumber

  ❖	 	 Mengecek persiapan tempat dan ketersediaan peralatan
  ❖	 	 Mendampingi pengajar/narasumber selama sesi tanya jawab
  ❖	 	 Mengelola pengaturan tempat bagi peserta

Manual Teknis Pembelajaran Modul: 

TATA KERJA ALAT KELENG!PAN DEWAN PERWAKILAN "KYAT DAE"H
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Isu-Isu Alat Kelengkapan DPRD

❖ Belum efektifnya cara kerja alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas yang menjadi 
tanggung jawab masing-masing.

❖ Pola kerja alat kelengkapan DPRD masih bekerja secara sektoral dan belum sepenuhnya 
melaksanakan peran secara sistemik DPRD sebagai satu kesatuan organisasi.

❖ Belum semua alat kelengkapan DPRD memiliki program kerja tahunan yang disusun berdasarkan 
tugas masing-masing dengan alokasi pembiayaan yang bersumber dari APBD.

❖ Belum semua alat kelengkapan DPRD memiliki laporan kinerja tahunan yang disusun berdasarkan 
hasil pelaksanaan program kerja sebagai konsekuensi pertanggungjawaban organisasi. 

❖ Pola pertanggungjawaban DPRD kepada publik belum dilakukan secara efektif.  

❖ DPRD belum optimal melahirkan rancangan peraturan daerah yang sebagai hasil dari usul inisiatif 
DPRD.

❖ Badan Kehormatan DPRD belum optimal melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk 
memeriksa dan memberi sanksi dan usul pemberhentian terhadap anggota DPRD yang melanggar 
tata tertib dan kode etik DPRD. 
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1.1. Deskripsi Singkat.

Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai 
institusi penyelenggara pemerintahan daerah yang keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum 
yang dilaksanakan setiap lima tahun dan bersama pemerintah daerah yang dipimpin kepala daerah 
melaksanakan berbagai kebijakan pemerintahan daerah. Pengaturan ini mengandung makna bahwa 
secara konstitusional, DPRD merupakan institusi penyelenggara pemerintahan yang berada pada tataran 
pemerintahan daerah (local government) yang secara khusus melaksanakan peran perwakilan rakyat. 
Dengan demikian, paling sedikit terdapat empat indikator untuk menjelaskan posisi DPRD yakni : 
pertama, DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah; kedua, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat 
di daerah; ketiga, DPRD sebagai lembaga yang melaksanakan peran legislatif di daerah; dan keempat, 
DPRD keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum yang dilakdanakan setiap lima tahun. 
Penegasan peran DPRD sebagai institusi penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan kepala 
daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Pengaturan peran DPRD dalam undang-undang pemerintahan daerah ini, mempertegas bahwa 
DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD merupakan lembaga 
pemerintahan daerah dalam ranah eksekutif daerah dalam arti luas, yang membedakan posisi DPRD 
dengan DPR yang diposisikan sebagai institusi legislatif berada diluar eksekutif pusat. 
Penegasan peran DPRD sebagai institusi pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi perwakilan 
rakyat daerah, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Pengaturan DPRD dalam undang-undang ini, mempertegas peran DPRD 
dalam melaksanakan fungsi-fungsi legislatif di daerah. Dengan demikian, fungsi-fungsi legislatif yang 
diselenggarakan DPRD mencakup tiga fungsi pokok yakni: pertama, fungsi legislasi (regulation) yang 
bermakna bahwa DPRD berperan merumuskan berbagai kebijakan daerah bersama kepala daerah 
untuk dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, fungsi anggaran (budgenting) yang 
bermakna bahwa DPRD berperan merumuskan anggaran yang menjadi sumber pembiayaan program 
dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Ketiga, fungsi pengawasan 
(controling) yang bermakna bahwa setelah melaksanakan fungsi pertama dan kedua, DPRD berada pada 
posisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan daerah yang diimplementasikan 
oleh kepala daerah dan dibantu perangkat daerah.

B A B  1
PENDAHULUAN
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Dalam rangka pelaksanaan peran reprentasi masyarakat di daerah, secara kelembagaan DPRD memiliki 
alat-alat kelengkapan tersendiri sebagai satuan kerja perangkat organisasi DPRD. Pasal 302 ayat (1) dan 
Pasal 353 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengatur alat kelengkapan DPRD provinsi 
dan kabupaten/kota terdiri atas: a. pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. komisi; d. Badan Legislasi 
Daerah; e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan 
dibentuk oleh rapat paripurna. 
Guna memahami cara kerja alat kelengkapan DPRD diperlukan pembelajaran yang mendalam. 
Pembelajaran tentang lebih pada pendalaman untuk memahami mekanisme kerja dan berfungsinya 
alat kepelengkapan DPRD secara efektif untuk meningkatkan kinerja lembaga DPRD. Kinerja DPRD 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kinerja alat kelengkapan DPRD 
yakni secara spesifik kinerja pimpinan DPRD yang melaksanakan tugasnya secara proporsional. Kinerja 
Badan Musyawarah, yang memiliki kemampuan untuk melakukan musyawarah secara terprogram di 
lingkungan DPRD guna membahas berbagai persoalan daerah untuk dirumuskan dalam kebijakan 
daerah yang lebih berdayaguna. Kinerja komisi yakni komisi pemerintahan, komisi anggaran, dan 
komisi pembangunan yang bekerja secara sinergis untuk mencermati dan membahas berbagai persoalan 
daerah agar ditemukan tindakan kebijakan sebagai alternatif solusi pemecahan yang efektif bagi 
kemajuan daerah. Kinerja Badan Legislasi Daerah yang bekerja secara efektif dalam merumuskan dan 
melahirkan berbagai kebijakan daerah yang memiliki dayaguna dan hasilguna bagi kemajuan daerah 
terutama terciptanya pemerintahan daerah yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
Kinerja Badan Anggaran yang bekerja efektif dalam membahas berbagai pendapatan daerah agar dapat 
dibelanjakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dari penggunaan anggaran yang ada 
dapat memberi nilai tambah bagi kemajuan daerah dari waktu ke waktu terutama pada  peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Kinerja Badan Kehormatan yang bekerja secara efektif untuk melakukan 
pengawasan terhadap perilaku kerja para anggota DPRD dengan keberanian untuk memeriksa dan 
memberikan sanksi yang tegas termasuk pemberhentian anggota DPRD yang melakukan pelanggaran 
tata tertib DPRD yang telah ditetapkan.

1.2. Tujuan Instruksional

Tujuan Instruksional Umum (TIU) adalah setelah mempelajari materi tentang alat kelengkapan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan peserta pendidikan dan pelatihan dapat memahami, 
menjelaskan, dan mampu mengaplikasikan peran alat kelengkapan DPRD.
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Tujuan Instruksional Khusus (TIK) adalah bahwa setelah mempelajari materi ini, peserta dapat dan 
mampu :

a. memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan makna kedudukan, pembentukan, susunan 
keanggotaan, tugas, dan kewenangan pimpinan DPRD;

b. memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan makna kedudukan, pembentukan, susunan 
keanggotaan, dan tugas Badan Musyawarah; 

c. memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan makna kedudukan, pembentukan, susunan 
keanggotaan, dan tugas komisi; 

d. memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan makna kedudukan, pembentukan, susunan 
keanggotaan, dan tugas Badan Legislasi Daerah; 

e. memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan makna kedudukan, pembentukan, susunan 
keanggotaan, dan tugas Badan Anggaran; 

f. memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan makna kedudukan, pembentukan, susunan 
keanggotaan, tugas, kewenangan Badan Kehormatan; 

g. memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan makna kedudukan, pembentukan, susunan 
keanggotaan, dan tugas alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna 
DPRD. 
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2.1. Rekrutmen dan Susunan Pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD terdiri atas: 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi 
yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang; 1 (satu) orang 
ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) 
orang sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang; 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil 
ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 44 (empat 
puluh empat) orang; 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota 
yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang; atau 1 (satu) 
orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua 
puluh) orang sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.
Pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Ketua 
DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama 
di DPRD. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak 
pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari 
partai politik yang memperoleh suara terbanyak. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik 
yang memperoleh suara terbanyak sama, penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran 
wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal terdapat lebih dari 1 
(satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana, wakil ketua DPRD ialah 
anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/
atau keempat. Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi maka kursi wakil 
ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua. 
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil 
ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak. Dalam hal terdapat lebih dari 1 
(satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, penentuan wakil ketua DPRD dilakukan 
berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang. 
Dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan 
tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan 
peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memroses penetapan pimpinan DPRD definitif. Pimpinan 
sementara DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil wakil ketua yang berasal 
dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD. Dalam hal 

B A B  2
PIMPINAN DPRD



MODUL 4 TATA KERJA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Program Penguatan Kapasitas DPRD 9

terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua 
sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan. Dalam 
hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari 
partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.
Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan 
DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna 
DPRD sebagai calon pimpinan DPRD. Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon 
pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD provinsi, dan kepada 
gubernur melalui bupati/walikota bagi DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pengangkatannya. 
Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD 
setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi bagi pimpinan DPRD provinsi atau ketua 
pengadilan negeri bagi pimpinan DPRD kabupaten/kota. Dalam hal pengucapan sumpah/janji di 
gedung DPRD setempat karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji 
pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain. Dalam hal ketua pengadilan tinggi berhalangan, 
pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD provinsi dipandu oleh wakil ketua pengadilan tinggi. 
Dalam hal wakil ketua pengadilan tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD 
provinsi dipandu oleh hakim senior pada pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tinggi. 
Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan 
sumpah/janji pimpinan DPRD kabupaten/kota dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. Dalam 
hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD kabupaten/
kota dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

2.2. Tugas Pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat 

kelengkapan DPRD;
d. menjadi juru bicara DPRD;
e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;



g. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai 
dengan keputusan DPRD;

h. mewakili DPRD di pengadilan;
i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan 

dalam rapat paripurna; dan
k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus 

diadakan untuk itu.
Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, 
pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk 
melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang 
bersangkutan dapat melaksanakan tugas
kembali. Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) 
hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan 
DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas 
pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.
Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan 
berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. Pimpinan DPRD berhenti 
dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:

a. meninggal dunia;
b. b.mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan
d. ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
e. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya apabila yang bersangkutan:
a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; 

atau
b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya, anggota pimpinan lainnya 
menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai 
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dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif. Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti 
secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara. Usul pemberhentian 
pimpinan DPRD sebagaimana dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD 
lainnya. Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Pemberhentian 
pimpinan DPRD. Keputusan DPRD provinsi tentang pemberhentian pimpinan DPRD provinsi 
disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk 
peresmian pemberhentiannya. Keputusan DPRD kabupaten/kota tentang pemberhentian pimpinan 
DPRD kabupaten/kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui 
bupati/walikota untuk peresmian pemberhentiannya. Keputusan DPRD disertai dengan berita acara 
rapat paripurna DPRD. Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama 
dengan pimpinan DPRD yang berhenti. Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan 
oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan 
keputusan DPRD. Pimpinan DPRD provinsi mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti 
pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Pimpinan DPRD 
kabupaten/kota mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kabupaten/
kota kepada gubernur melalui bupati/walikota.

2.3. Pertanyaan Untuk Didiskusikan.

1. Jelaskan tata cara pengisian pimpinan DPRD ?
2. Jelaskan tugas pimpinan DPRD ?
3. Jelaskan sebab pemberhentian pimpinan DPRD sebelum masa jabatan ?
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3.1. Kedudukan dan Keanggotaan Badan Musyawarah.

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh 
DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur 
fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah 
anggota DPRD. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah 
terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi. Ketua dan wakil ketua DPRD 
karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota. Sekretaris DPRD karena 
jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

3.2. Tugas dan Kewajiban Badan Musyawarah.

Badan Musyawarah mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian 

dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian 
rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk 
mengubahnya;

b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang 
menyangkut

c. pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk 

memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD; 
f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
Setiap anggota Badan Musyawarah wajib: mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti 
rapat Badan Musyawarah; dan menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada 
fraksi.
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3.3. Pertanyaan Untuk Didiskusikan.

1. Jelaskan kedudukan Badan Musyawarah DPRD ?
2. Jelaskan pola rekrutmen keanggotaan Badan Musyawarah DPRD ?
3. Uraikan susunan keanggotaan Badan Musyawarah DPRD ?
4. Jelaskan tugas dan kewajiban Badan Musyawarah DPRD ?
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4.1. Kedudukan dan Keanggotaan Komisi.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal 
masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi 
anggota salah satu komisi. Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
dengan ketentuan:
a. DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 55 (lima puluh lima) orang 

membentuk 4 (empat) komisi;
b. DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh lima) membentuk 5 (lima) komisi;
c. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) 

orang membentuk 3 (tiga) komisi; dan
d. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 

(empat) komisi. 
Jumlah anggota setiap komisi diupayakan sama. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari 
dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. Penempatan anggota DPRD 
dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap 
awal tahun anggaran. Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul 
fraksi pada awal tahun anggaran. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan 
paling lama 2! (dua setengah) tahun. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat 
anggota komisi yang digantikan.

4.2. Tugas Komisi.

Komisi mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang 

lingkup tugas komisi;
d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh 

kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
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b. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
c. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
d. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
e. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
f. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-

masing komisi; dan
g. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Mencermati ruang lingkup tugas komisi di atas, tampak bahwa komisi di DPRD mempunyai dua 
rumpun tugas yakni : pertama, rumpun tugas yang berkaitan dengan urusan pemerintahan nasional 
yakni mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan daerah; dan kedua, rumpun tugas daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan peran DPRD 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, komisi adalah satu-satunya alat 
kelengkapan DPRD yang diberi tugas khusus untuk memantapkan jalannya pemerintahan nasional 
Republik Indonesia melalui tugas kebangsaan yaitu mempertahankan dan memelihara kerukunan 
nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pencapaian secara nyata di daerah.
Pengaturan komisi pada lingkup DPRD terdiri dari paling sedikit tiga komisi dan paling banyak 
empat komisi dengan pengaturan pembidangan pembagian tugas tertentu. Komisi A membidangi 
urusan pemerintahan dan otonomi daerah, Komisi B membidangi urusan pembangunan, Komisi 
C membidangi ekonomi dan keuangan, dan Komisi C membidangi urusan sosial kemasyarakatan. 
Dengan demikian, tugas Komisi A bidang pemerintahan  secara khusus lebih pada penyelenggaraan 
tugas-tugas DPRD di bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang mencakup beberapa kegiatan 
antara lain sebagai berikut:
1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan keputusan DPRD;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab 

Komisis A.
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah khususnya masalah 

pemerintahan yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang berkaitan 

dengan kegiatan pemerintahan;
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6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari perspektif kesejahteraan bagi 
masyarakat;

7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD khusunya 
di bidang pemerintahan;

8. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat di bidang pemerintahan;
9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisis 

yang memerlukan pelaksanaan;
10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi A 

bidang pemerintahan.

4.3. Membangun Kemitraan Komisi.

Secara konseptual kemitraan dimaknai sebagai pola hubungan yang dibangun atas dasar kepentingan 
tertentu untuk mencapai tujuan bersama tanpa merugikan pihak lain. Kemitraan dapat dilakukan satu 
pihak dengan pihak lainnya. Menurut Holmes (2001:5-6) pola kemitraan dapat dilakukan dalam enam 
bentuk yaitu, ”From A to A, or Administration to Administration (A2A); From G to G, or Government to 
Government (G2G); From A to B, or Admibnistration to Business (A2B); From G to B, or Government to 
Business (G2B); From A to C, or Administration to Community (A2C); From G to Business, or Government 
to Community (G2C)”. 
Pendapat Holmes di atas memberi inpirasi pengembangan kemitraan yang dapat dibangun oleh Komisi 
Bidang Pemerintahan DPRD dalam rangka pelaksanaan peran legislatif. Dengan demikian, kemitraan 
yang dapat dibangun oleh Komisis Bidang Pemerintahan DPRD mencakup dengan sesame organisasi 
pemerintahan, lembaga bisnis, dan dengan masyarakat. Pengembangan kemitraan dalam bentuk 
hubungan kerja ini lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja DPRD dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat.      
Secara umum mitra kerja Komisi A DPRD Bidang Pemerintahan dapat ditelusuri dari substansi kegiatan 
yang menjadi tugas dari Komisi A DPRD yakni tugas-tugas di bidang pemerintahan. Untuk itu, dengan 
mengikuti alur tugas pokok Komisi A DPRD dalam hal pelaksanaan tugas, bentuk mitra kerja sebagai 
konsekuensi dari pelaksanaan tugas, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, mencakup beberapa tugas antara lain :
a. Tugas mengupayakan terlaksana kewajiban daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 
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Komisi A merupakan salah satu dari bagian komisi yang merupakan alat kelengkapan DPRD 
yang mempunyai tugas  khusus untuk mengupayakan terlaksana kewajiban daerah sesuai 
peraturan perundang-undangan. Hal ini bermakna bahwa secara khusus peraturan perundang-
undangan menempatkan Komisi A sebagai unit kerja dalam  DPRD yang mempunyai tugas 
untuk melaksanakan kewajiban daerah sesuai peraturan perundang-undangan khususnya berbagai 
kewenangan dan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam kerangka otonomi 
daerah untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik kepada Pemerintah Pusat maupun 
kepada masyarakat di daerah.

b. Tugas mempertahankan dan menjaga keutuhan NKRI baik secara ke dalam DPRD mapun ke 
luar terutama dalam hubungan dengan masyarakat sebagai salah satu penjabaran dari makna 
melaksanakan kewaajiban daerah. Dengan demikian, komisi bidang pemerintahan DPRD 
perlu  melaksanakan tugas mempertahankan NKRI dan menjaga keutuhan daerah sebagai suatu 
kewilayahan pemerintahan yang menjadi bagian dari sub sistem pemerintahan nasional. Untuk 
itu, unit kerja pemerintahan yang selalu bermitra dengan Komisi A DPRD mencakup: Kepala 
Daerah, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Maksud dari pola kerjasama dengan 
kemitraan ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa makna pemerintahan yang baik adalah 
pemerintahan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 
pribadi, golongan dan kroni-kroninya. 

c. Tugas memelihara kerukunan nasional dan daerah. Peran Komisi A DPRD dalam upaya 
memelihara kerukunan nasional dan daerah merupakan tugas yang tidak mudah, karena anggota 
Komisi A DPRD perlu memiliki data dan informasi yang cukup tentang berbagai kegiatan yang 
secara nyata dapat memperkuat dan membangun kerukunan nasional dan daerah serta sebaliknya 
yang kegiatan mana saja yang memiliki potensi dapat mengganggu kerukunan nasional dan 
daerah. Sehubungan dengan itu,  dalam melaksanakan tugas memelihara kerukunan nasional dan 
daerah, Komisi A DPRD perlu melakukan kemitraan dengan : satuan kerja perangkat daerah 
yang melaksanakan tugas memelihara kerukunan nasional dan daerah, instansi Tentara Nasional 
Indonesia, kepolisian, kantor agama di daerah, dan para pemimpin agama, serta para pemimpin 
organisasi sosial kemasyarakatan. Pola kemitraan yang dibangun dengan berbagai pihak dimaksud, 
lebih pada upaya Komisi A DPRD untuk merapatkan barisan dan berupaya meningkatkan 
kesadaran kolektif akan pentingnya upaya bersama untuk memelihara kerukunan nasional dan 
daerah. Bentuk kemitraan ini dapat berupa saling menukar informasi, diskusi bersama untuk 
membahas kondisi bangsa dan daerah terkini, rapat dengar pendapat, pelaksanaan kegiatan 
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bersama yang berhubungan dengan upaya peningkatan kerukunan nasional dan daerah. Untuk 
memperlancar pelaksanaan kegiatan ini, Komisi A DPRD perlu melakukan perencanaan yang 
matang dalam bentuk agenda kerja untuk melaksanakan tugas memelihara keutuhan nasional dan 
daerah dengan tidak mengganggu aktivitas lain yang berkaitan dengan palaksanaan peran yakni 
tugas dan fungsi DPRD secara umum.

d. Tugas menjaga keutuhan NKRI dan daerah. Tugas untuk menjaga keutuhan NKRI dan daerah 
merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa dan masyarakat Indonesia. Namun 
demikian, sebagai lembaga perwakilan rakyat, Komisi A DPRD mempunyai peran secara 
organisatoris untuk menjaga keutuhan NKRI dari berbagai tindakan dan ancaman yang berpotensi 
meruntuhkan makna keutuhan NKRI. Selain tugas yang bersifat nasional yang dilaksanakan di 
daerah, Komisi A DPRD juga memiliki tugas untuk menjaga keutuhan daerah sebagai suatu 
kewilayahan pemerintahan daerah yang berdaulat dalam koridor sub-sub sistem pemerintahan 
nasional. Untuk melaksanakan tugas itu, Komisi A DPRD perlu bermitra dengan : satuan kerja 
perangkat daerah yang melaksanakan tugas keutuhan NKRI dan daerah dan daerah, instansi 
Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kantor agama di daerah, dan para pemimpin agama, serta 
para pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan. Pola kemitraan yang dibangun dengan berbagai 
pihak dimaksud, lebih pada upaya Komisi A DPRD untuk merapatkan barisan dan berupaya 
meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya upaya bersama untuk keutuhan NKRI dan 
daerah. Bentuk kemitraan ini dapat berupa saling menukar informasi, diskusi bersama untuk 
membahas kondisi bangsa dan daerah terkini, rapat dengar pendapat, pelaksanaan kegiatan 
bersama yang berhubungan dengan upaya peningkatan kerukunan nasional dan daerah. Guna 
memperlancar pelaksanaan kegiatan menjaga keutuhan NKRI dan daerah, perlu dilakukan 
perencanaan program kegiatan Komisi A DPRD yang terprogram dan terjadwal secara jelas dan 
bermanfaat.

2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan keputusan DPRD. 
a. Pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah. Dalam hal pembahasan rancangan peraturan 

daerah, peran Komisi A DPRD adalah lebih pada pencermatan terhadap berbagai substansi 
pengaturan dalam rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang aspek pemerintahan. Dengan 
demikian, ruang lingkup materi pembahasan yang dilakukan berkisar pada efektivitas pelaksanaan 
urusan pemerintahan dan otonomi daerah di daerah, berbagai kewenangan pemerintahan yang 
diserahkan kepada daerah untuk dilaksanakan, berbagai program kegiatan pemerintahan yang 
berhubungan dengan pemantapan keutuhan NKRI dan daerah, dan berbagai daya dukung 
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organisasi pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, serta kemampuan 
keuangan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah. Dalam rangka 
pelaksanaan tugas pembahasan rancangan peraturan daerah, unit kerja pemerintahan yang selalu 
bermitra dengan Komisi A DPRD adalah Kepala Daerah, satuan kerja perangkat daerah, dan 
instansi pemerintahan lainnya yang dipandang perlu dan memiliki keterkaitan dengan materi 
rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dengan demikian, guna mencapai efektivitas 
pembahasan rancangan peraturan daerah oleh Komisi A DPRD yang menjadi bagian substansinya, 
perlu dilakukan perencanaan yang matang secara terprogram agar pelaksanaan tugas pembahasan 
dapat mencapai hasil yang optimal, terutama peraturan  daerah yang ditetapkan memiliki tingkat 
kemanfaatan yang tinggi.  

b. Pembahasan rancangan keputusan DPRD. Dalam hal pelaksanaan pembahasan rancangan 
keputusan DPRD di bidang pemerintahan, Komisi A DPRD perlu mengambil bagian dan 
melaksanakannya secara efektif dengan menggerakkan semua daya yang dimiliki. Hal ini penting, 
mengingat keputusan DPRD yang terlebih dahulu dipaparkan kepada keseluruhan anggota 
DPRD sebagai ukuran dan pertaruhan kredibilitas cara kerja Komsisi A DPRD. Disamping itu, 
pembahasan rancangan keputusan DPRD perlu dibahas secara serius dan cermat oleh Komisi A 
DPRD mengingat banyak keputusan DPRD yang memiliki derajat obyektivitas dan rasionalitas 
yang rendah serta kurang terjamin kadar keaslian, yang pada saat yang sama dapat menjadi 
pemicu munculnya berbagai konflik dalam tubuh organisasi DPRD sendiri. Untuk itu, dalam 
upaya pembahasan keputusan DPRD yang memenuhi prinsip rasional, obyektivitas, berkeadilan, 
Komisi A DPRD perlu melakukan kerjasama dan bermitra dengan semua alat kelengkapan DPRD 
dan instansi peradilan terkait guna menggali informasi yang relevan dengan substansi rancangan 
keputusan DPRD yang sedang dibahas. Agar pelaksanaan tugas ini mencapai hasil yang optimal, 
pekerjaan pembahasan rancangan keputusan DPRD perlu diprogramkan secara sistematis, 
informatif, dan kondusif.  

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pengawasan merupakan salah 
satu fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang  
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu bentuk penjabaran operasional pelaksanaan fungsi pengawasan 
DPRD diselenggarakan oleh Komisi A DPRD. Mengingat bidang tugas Komisi A DPRD mencakup 
ruang lingkup urusan pemerintahan, maka pengawasan dilakukan dalam rangka mengontrol berbagai 
kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah beserta perangkat daerah. 
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Kegiatan pemerintahan yang diprogramkan dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah 
hukumnya wajib dilakukan pengawasan oleh Komisi A DPRD. Untuk mempermudah pelaksanaan 
pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan yang efektif, maka waktu pelaksanaan pengawasan 
Komisi A DPRD diprogramkan secara bertahap dalam tiga tahap. Tahap pertama, pengawasan pada 
masa awal pelaksanaan tahun anggaran yang lebih pada pengawasan pada kegiatan awal pelaksanaan 
tahun anggaran dengan penekanan pada pengecekan empirik kepada setiap unit kerja perangkat 
daerah untuk mengetahui kegiatan nyata yang berhubungan dengan langkah persiapan pelaksanaan 
program kegiatan pemerintahan yang telah mencapai 10% sampai dengan 25%. Tahap kedua, 
pengawasan pada masa pertengahan tahun anggaran yang lebih difokuskan pada upaya untuk 
mengetahui sampai sejauhmana pelaksanaan kegiatan pemerintahan oleh setiap unit kerja dalam 
perangkat daerah. Hasil dari pengawasan kedua ini adalah data atau keputusan administrasi yang 
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang telah mencapai 26% sampai dengan 
50%. Tahap ketiga, pengawasan yang diselenggarakan pada akhir tahun anggaran yang lebih pada 
pengecekan empirik secara fisik terhadap berbagai hasil dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan oleh 
satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian, untuk mempermudah pelaksanaan pengawasan 
terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, komisi A DPRD perlu membangun kemitraan dengan 
semua satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pemerintahan di daerah.

4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masal.
Mengingat kompleksitas tugas Pimpinan DPRD, secara organisatoris pimpinan DPRD dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, perlu dibantu oleh alat kelengkapan DPRD lainnya 
yaitu Komisi khususnya Komisi A DPRD bindang pemerintahan. Maknanya adalah komisi A 
hanya bertugas membantu pimpinan DPRD dalam upaya penyelesaian masalah khususnya masalah 
pemerintahan baik yang disampaikan oleh kepala daerah maupun masyarakat kepada DPRD. 
Untuk menunjang pelaksanaan tugas ini, Komisi A DPRD perlu memiliki data dan informasi yang 
cukup tentang berbagai persoalan pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk 
mempermudah Komisi A DPRD untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pimpinan 
DPRD dalam hal mengambil langkah-langkah atau opsi untuk penyelesaian masalah pemerintahan 
yang menjadi tanggung jawab Pimpinan DPRD. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dimaksud, 
Komisi A DPRD perlu melakukan bekerjasama dan bermitra dengan keseluruhan satuan kerja 
perangkat daerah dan anggota masyarakat yang berkaitan dengan masalah pemerintahan yang sedang 
dalam proses penyelesaiannya. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas 
ini, adalah perlunya kemampuan, kecepatan, dan ketepatan yang cukup untuk melahirkan berbagai 
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gagasan pemecahan masalah pemerintahan secara benar, tepat dan adil dalam hubungan dengan 
pemerintahan daerah maupun dalam hubungan dengan upaya untuk membangun ketertiban dan 
ketenteraman masyarakat di daerah. 

5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang berkaitan 
dengan kegiatan pemerintahan.
Salah satu tugas utama DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat adalah menerima, menampung, 
membahas dan menindaklajuti aspirasi masyarakat. Komisi adalah salat satu alat kelengkapan DPRD 
yang bertugas untuk  menerima, menampung, membahas dan menindaklajuti aspirasi masyarakat. 
Mengingat kelembagaan komisi terdiri dari beberapa unit, maka Komisi A Bidang Pemerintahan 
bertugas menerima, menampung, membahas dan menindaklajuti aspirasi masyarakat yang berkaitan 
dengan urusan pemerintahan. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa seri kegiatan Komisi A 
DPRD yaitu tugas menerima aspirasi masyarakat yang bermakna bahwa Komisi A DPRD perlu 
mempersiapkan secara administrasi organisasi tentang kesiapan dan kesigapan melaksanakan tugas 
menerima aspirasi masyarakat yang dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain penyamnpaian 
aspirasi secara lisan, tertulis, dan laporan fisik. Untuk itu diperlukan persiapan petugas untuk mencatat 
semua aspirasi masyarakat yang masuk dan melakukan klasifikasi aspirasi yang berkaitan dengan 
pemerintahan. Tugas menampung bermakna bahwa Komisi A DPRD dengan kesibukan yang sangat 
mendesak sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat dibahas dan pertimbangan informasi yang masih 
prematur, maka diperlukan suatu strategi untuk menampung sementara untuk mencari data dan 
informasi lain yang akurat serta menunggu waktu yang tepat untuk dilakukan pembahasan. Tugas 
membahas bermakna bahwa keseluruhan aspirasi yang masuk dari masyarakat khususnya di bidang 
pemerintahan, sudah dapat dibahas oleh semua anggota Komisi A secara cermat untuk menghasilkan 
rekomendasi dan alternatif opsi untuk lanhak penyelesainnya, agar masyarakat menjadi terpenuhi 
aspirasinya. Tugas menindaklajuti aspirasi masyarakat bermakna bahwa semua aspirasi yang sudah 
dibahas secara cermat dengan pilihan opsi penyelesainnya, disampaikan kepada Pimpinan DPRD 
dan instansi terkait untuk melakukan upaya-upaya nyata penyelesainnya. Untuk mempermudah 
dan mengefektifkan pelaksanaan tugas ini, Komisi A DPRD perlu melakukan kerjasama dan 
bermitra dengan komponen masyarakat, alat kelengkapan DPRD lainnya, kepala daerah,  satuan 
kerja perangkat daerah, dan instansi pemerintah yang terkait dengan substansi aspirasi masyarakat 
khususnya di bidang pemerintahan yang sedang dibahas dan ditindaklanjuti. Guna memperlancar 
pelaksanaan tugas ini, Komisi A DPRD perlu melakukan perencanaan yang matang khususnya waktu 
yang cukup untuk membahas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.    
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6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu tugas utama yang cukup penting dari DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat adalah 
memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasarkan pada asumsi dasar 
pemerintahan bahwa kehadiran pemerintahan termasuk lembaga DPRD itu untuk melakukan 
berbagai kebijakan dan aktivitas dalam rangka membuat masyarakat hidupnya lebih sejahtera. 
Mengingat DPRD memiliki alat kelengkapan untuk melaksanakan tugas itu, dan salah satunya 
Komisi juga bertugas untuk mampu memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai kegiatan 
pemerintahan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat komisi 
terdiri dari beberapa sub komisi, antara lain Komisi A yang membidangi urusan pemerintahan, turut 
bertanggung jawab dalam memperhatikan berbagai kegiatan pemerintahan yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat secara sederhana dapat diukur dari : (1) kondisi 
kesehatan masyarakat dimana terwujud suatu kondisi masyarakat hidupnya sehat secara rohani dan 
jasmani; (2) kondisi pendidikan masyarakat dimana masyarakat sudah dapat mengikuti pendidikan 
formal yang ada dan tidak ada lagi buta huruf; (3) kondisi ekonomi masyarakat dimana tercipta suatu 
kondisi tidak ada lagi anggota masyarakat yang hanya makan satu atau dua kali sehari, serta adanya 
kemampuan daya beli masyarakat yang cukup; (4) kondisi perumahan masyarakat dimana setiap 
anggota masyarakat memiliki rumah layak huni dan tidak ada lagi anggota masyarakat yang tidur di 
pinggir jalan dan sungai serta di bawah kolong jembatan jalan layang; dan (5) kondisi pengangguran 
masyarakat yang ditekan seminimal mungkin, dalam arti ada suatu kondisi tidak terdapat pengangguran 
dalam masyarakat yang bermakna bahwa semua anggota masyarakat memiliki lahan pekerjaan yang 
sesuai dengan kemanusiannya. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidupnya sejahtera dengan 
lima ukuran di atas, Komsi A DPRD perlu melakukan kerjasama dengan mitra kerja antara lain: 
kepala daerah, satuan kerja perangkat daerah, pelaku dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya 
yang ada di daerah, secara berdayaguna dan berhasilguna.

7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
Untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman dalam bekerja, Komisi A atau secara sendiri 
atau secara bersama dengan komisi lainnya dan atau alat kelengkapan DPRD lainnya, melakukan 
kunjungan kerja secara terprogram kepada pemerintah daerah lainnya. Indikator penentuan lokasi 
pemerintah daerah lain sebagai sasaran lokasi kunjungan kerja minimal daerah tersebut dinilai lebih 
maju dari daerah kita. Substansi pekerjaan kunjungan kerja bagi Komisi A DPRD adalah pencermatan 
terhadap masalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang menjadi lokasi 
tujuan kunjungan kerja. Hasil dari kelebihan pemerintahan dimaksud dapat dijadikan masukan 
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untuk diselenggarakan di daerah asal komisi. Untuk mempermudah pelaksanaan kunjungan kerja 
ini, Komisi A DPRD perlu melakukan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah lokasi 
kunjungan kerja terutama Komisi A DPRDnya. Sehubungan dengan itu, pekerjaan kunjungan kerja 
perlu dilakukan secara terprogram dan terencana secara komprehensif.  

8. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat.
Salat satu tugas Komisi DPRD adalah melakukan rapat kerja dan dengar pendapat. Komisi A 
DPRD secara organisatoris dapat menyelenggarakan rapat kerja secara sendiri atau bersama dengan 
komisi lainnya dengan agenda pokok melakukan dengar pendapat dengan berbagai pihak dalam 
rangka penjelasan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pemerintahan yang muncul. Dengan 
demikian, rapat kerja dengan agenda pokok dengar pendapat dilakukan oleh komisi termasuk 
Komisi A DPRD dengan mitra kerja antara lain : kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris 
daerah, para kepala satuan kerja perangkat daerah. Untuk menambah informasi dan data dalam 
rangka pengambilan keputusan, rapat kerja dan dengar pendapat dapat diperluas kepada perwakilan 
masyarakat, para pelaku ekonomi dan instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan masalah 
pemerintahan yang sedang diperbincangkan. Sehubungan dengan itu, rapat kereja dengan agenda 
pokok dengar pendapat perlu direncanakan secara efektif agar hasil yang diperoleh dapat berdayaguna 
dan berhasilguna terutama pada upaya pembangunan pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi 
yang memerlukan pelaksanaan.
Pelaksanaan tugas komisi yang cukup bernilai strategis adalah kemampuan mengajukan usul kepada 
pimpinan DPRD untuk memecahkan atau mengatasi suatu permasalahan. Usul yang diajukan oleh 
Komisi A DPRD adalah usulan yang menyangkut masalah pemerintahan yang menjadi bidang 
urusannya. Usulan yang diberikan perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi serta derajat 
kemanfaatannya. Untuk melaksanakan tugas ini, Komisi A DPRD perlu melakukan kerjasama 
dengan mitra kerja antara lain : kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, para kepala 
satuan kerja perangkat daerah, perwakilan masyarakat, para pelaku ekonomi dan instansi pemerintah 
lainnya yang berkaitan dengan masalah pemerintahan yang sedang dibahas dan disusun rumusan 
usulannya. Guna menciptakan situasi dan kondisi kerja yang kondusif di lingkungan DPRD, maka 
usul dari Komisi A DPRD perlu dikemas dan disusun secara rasional, obyektif dan adil baik secara 
ke dalam mapun ke luar DPRD itu sendiri.     

10. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi A 
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bidang pemerintahan.
Pelaksanaan akhir dari setiap tugas yang menjadi tanggung jawab Komisi A DPRD adalah menyusun 
dan memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang segala hal yang berkaitan dengan 
tugas pokoknya. Mengingat Komisi A DPRD menangani bidang urusan pemerintahan, maka 
substansi materi yang dilaporkan adalah menyangkut urusan pemerintahan. Substansi laporan paling 
sedikit memuat tentang : uraian tugas pokok, pelaksanaan tugas pokok, permasalahan yang dihadapi 
dalam pelaksanaan tugas pokok dan atau permasalahan lain yang ada kaitannya dengan urusan 
pemerintahan, serta konstruksi rekomendasi sebagai saran untuk meningkatkan pelaksanaan tugas 
pokok dan memecahkan masalah yang ada. Sehubungan dengan pembuatan laporan akhir, Komisi 
A DPRD perlu bekerjasama dan bermitra dengan alat kelengkapan DPRD lainnya, pimpinan satuan 
kerja perangkat daerah, instansi pemerintah lainnya, pelaku dunia usaha, dan anggota masyarakat. 

Berdasarkan pemetaan dan penelusuran terhadap pelaksanaan tugas Komisi A DPRD yang berkaitan 
langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan tugas komisi secara umum, pola hubungan 
dalam bentuk kemitraan yang dapat dibangun oleh Komisi A DPRD dapat diringkas sebagaimana 
dipaparkan pada gambar berikut ini :

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dewan Perwakilan Rakyat diposisikan 
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sebagai lembaga perwakilan rakyat dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya secara organisatoris dilengkapi dengan perangkat kerja organisasi. 
Perangkat kerja organisasi DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri atas Pimpinan DPRD, 
Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat 
kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. 
Komisi DPRD yang dibentuk menurut ketentuan Pasal 356 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mencakup beberapa komisi antara lain Komisi A yang membidangi 
urusan pemerintahan dan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi A DPRD 
membangun hubungan kerja kemitraan dengan : kepala daerah; wakil kepala daerah; sekretaris daerah; 
pimpinan satuan kerja perangkat daerah; kepala desa; lembaga peradilan; Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; Tentara Nasional Indonesia; para pelaku ekonomi; tokoh masyarakat; tokoh agama; dan 
pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan. Pelibatan dan kerjasama secara kemitraan dengan institusi 
dimaksud, dilakukan secara selektif oleh Komisi A DPRD sesuai dengan substansi masalah pemerintahan 
yang menjadi agenda pembahasan. Dengan demikian, bentuk kerjasama Komisi A DPRD dengan 
pimpinan lembaga kemitraannya, dilakukan untuk memperoleh data dan informasi di bidang urusan 
pemerintahan, yang didapat dengan cara pertemuan fisik, diskusi dan kunjungan kerja. 
Demikian beberapa hal yang dapat diuraikan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Komisi A DPRD 
di bidang urusan pemerintahan dan otonomi daerah. Semoga naskah sederhana ini, dapat dijadikan 
rujukan bagi Komisi A DPRD dalam melakukan tugas pokok di bidang pemerintahan dan otonomi 
daerah serta lembaga mana yang perlu dilakukan hubungan kemitraan untuk menunjang tugas pokok 
dimaksud.  

4.4. Pertanyaan Untuk Didiskusikan.

1. Jelaskan kedudukan Komisi DPRD ?
2. Jelaskan pola rekrutmen keanggotaan Komisi DPRD ?
3. Uraikan susunan keanggotaan Komisi DPRD ?
4. Jelaskan tugas Komisi DPRD ?
5. Jelaskan pembidangan Komisi DPRD ?
6. Jelaskan pola kemitraan Komisi menurut teori Holmes ? 
7. Gambarkan pola kemitraan Komisi Bidang Pemerintahan ? 
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5.1. Kedudukan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah.

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat 
paripurna DPRD. Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa 
keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan 
dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Jumlah anggota 
Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkun. Anggota 
Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi. Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 
1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi 
Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah 
sekretaris Badan Legislasi Daerah dan bukan sebagai anggota. Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi 
Daerah paling lama 2! (dua setengah) tahun. Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diganti pada 
setiap tahun anggaran.

5.2. Tugas Badan Legislasi Daerah.

Badan Legislasi Daerah bertugas sebagai berikut :
a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan 

peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah 

ditetapkan;
d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah 

yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah 
tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;

e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi 
dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar 
rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;

f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan 
peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan 
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oleh Badan Musyawarah; dan
h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum 

terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

5.3. Pertanyaan Untuk Didiskusikan.

1. Jelaskan kedudukan Badan Legislasi Daerah DPRD ? 
2. Jelaskan susunan keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD ?
3. Jelaskan tugas Badan Legislasi Daerah DPRD ?
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6.1. Kedudukan dan Keanggotaan Badan Anggaran.

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD 
pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-
masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 
1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah 
pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan 
Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris 
Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota. Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan 
perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan 
setiap awal tahun anggaran.

6.2. Tugas Badan Anggaran.

Badan Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :
a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah 

dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 
(lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;

b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk 
memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta 
prioritas dan plafon anggaran sementara;

c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan 
peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan 
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi 
Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama 
tim anggaran pemerintah daerah;

e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan 
umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh 
kepala daerah; dan
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f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

6.3. Pertanyaan Untuk Didiskusikan.

1. Jelaskan kedudukan Badan Anggaran DPRD ? 
2. Jelaskan susunan keanggotaan Badan Anggaran DPRD ?
3. Jelaskan tugas Badan Anggaran DPRD ?
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7.1. Kedudukan dan Keanggotaan Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan
alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan 
keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan 
ketentuan:
a. untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) orang berjumlah 

5 (lima) orang, dan untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) orang sampai 
dengan 100 (seratus) orang berjumlah 7 (tujuh) orang;

b. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang 
berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 35 (tiga puluh 
lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang berjumlah 5 (lima) orang.

Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang 
dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan 
dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Untuk memilih anggota 
Badan Kehormatan, masingmasing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan 
Kehormatan. Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) fraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi 
lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan. 
Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2! (dua setengah) tahun. Anggota DPRD 
pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. Badan 
Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. Dalam 
melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan 
dari ahli independen, yang memiliki informasi dan atau berkompeten untuk memberikan informasi 
kepada Badan Kehormatan dalam pengumpulan data yang berkaitann dengan pemeriksanaan anggota 
DPRD. 

7.2. Tugas Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau 

peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas 
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DPRD;
b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau 

kode etik DPRD;
c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, 

dan/atau masyarakat; dan
d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD. 

7.3. Kewenangan Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan berwenang :
a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata 

tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran 
yang dilakukan;

b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta 
dokumen atau bukti lain; dan

c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan 
tata tertib DPRD.

Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik 
dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh 
Badan Kehormatan. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau 
pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada 
anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan. 
Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota 
DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pengaduan masyarakat disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu 
yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan. Pimpinan DPRD wajib menyampaikan 
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pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja terhitung sejas tanggal pengaduan diterima. Apabila dalam jangka waktu, pimpinan DPRD 
tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti 
pengaduan tersebut. Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan 
DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan. 
Setelah menerima pengaduan Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. 
Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan 
kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi 
dokumen atau bukti lain yang terkait. Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan 
dan dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Pimpinan DPRD dan/atau 
Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikas. Dalam hal hasil 
penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan 
menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sanksi ditetapkan dengan keputusan Badan 
Kehormatan dan dilaporkan epada rapat paripurna DPRD. Dalam hal keputusan Badan Kehormatan 
menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan 
keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. 
Pimpinan partai politik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan 
Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan 
DPRD. Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian, 
pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan 
Badan Kehormatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi anggota DPRD provinsi, 
dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota. Menteri Dalam 
Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD provinsi dan gubernur meresmikan pemberhentian 
anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan usul pimpinan DPRD.  

7.4. Pertanyaan Untuk Didiskusikan.

1. Jelaskan kedudukan Badan Kehormatan DPRD ? 
2. Jelaskan susunan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD ?
3. Jelaskan tugas Badan Kehormatan DPRD ?
4. Jelaskan kewenangan Badan Kehormatan DPRD ?
5. Jelaskan jenis-jenis sanksi Badan Kehormatan DPRD ?
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8.1. Pembentukan Alat Kelengkapan Lain DPRD.

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Panitia 
khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia khusus dibentuk dalam 
rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. 
Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD. 
Panitia khusus yang dibentuk DPRD melalui rapat paripurna merupakan cerminan kebutuhan DPRD 
dalam membahas suatu permasalahan yang menurut DPRD secara kolektif perlu dibuka kepada publik. 
Misalnya, pembentukan Pansus Pembahasan Raperda tertentu, Pansus Seleksi Penerimaan Calon PNS 
yang banyak bermasalah di daerah, Pansus pengelolaan keuangan daerah yang banyak terjadi kebocoran, 
Pansusu pembangunan daerah yang banyak merugikan daerah, Pansus pembentukan organisasi 
perangkat daerah yang berdampak pada pembengkakan belanja aparatur daerah, dan lain sebagainya 
yang diperlukan.

8.2. Keanggotaan Alat Kelengkapan Lain DPRD.

Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi 
yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD. Anggota 
panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Ketua 
dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus. Panitia khusus dalam 
melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

8.3. Pertanyaan Untuk Didiskusikan.

1. Jelaskan proses pembentukan alat kelengkapan lain DPRD ?
2. Jelaskan alasan pembentukan alat kelengkapan lain DPRD ?
3. Jelaskan susunan keanggotaan alat kelengkapan lain DPRD ?
4. Jelaskan jenis-jenis Pansus yang dapat dibentuk DPRD ?
5. Jelaskan peran sekretariat DPRD dalam alat kelengkapan lain DPRD ?

Peran DPRD dalam penyelenggaran pemerintahan sangat menentukan derajat keberhasilan dan 

B A B  8
ALAT KELENGKAPAN LAIN



MODUL 4 TATA KERJA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Program Penguatan Kapasitas DPRD34

kemajuan daerah. Sebaliknya, kegagalan daerah dalam mencapai tingkat kemajuan tertentu dan 
peningkatan kemiskinan yang menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di 
daerah, juga terdapat kontribusi negatif dari DPRD. Artinya, maju mundurnya, berkembang tidaknya 
daerah sangat ditentutan oleh kinerja DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 Dalam rangka pelaksanaan peran strategis DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
secara kelembagaan DPRD terdiri dari alat kelengkapan sebagai satuan kerja organisasi DPRD. 
Berdasarkan Pasal 302 ayat (1) dan Pasal 353 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur alat kelengkapan DPRD provinsi dan kabupaten/kota terdiri 
atas: a. pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. komisi; d. Badan Legislasi Daerah; e. Badan Anggaran; f. 
Badan Kehormatan; dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. 
Diharapkan alat kelengkapan DPRD ini dapat bekerja secara efektif untuk merumuskan dan melahirkan 
berbagai kebijakan sebagai hasil dari usul inisiatif DPRD yang secara emirik dapat memberi nilai 
tambah dan daya ungkit terhadap kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. 
Hanya dengan demikian, DPRD dapat mensponsori perwujudan cita-cata proklamasi kemerdekaan 
di daerah sebagai tertuang  dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni 
“... mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mecerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia ...”. Tujuan ini dapat dilakukan DPRD hanya dengan optimalisasi kinerja DPRD 
yang secara kelembagaan adanya peningkatan dari keseluruhan alat kelengkapan DPRD yang memiliki 
dayaguna dan hasilguna.    
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Peran DPRD dalam penyelenggaran pemerintahan sangat  menentukan dera jat 
keberhas i lan dan kemajuan daerah.  Sebal iknya,  kegaga lan daerah da lam mencapai 
t ingkat  kemajuan ter tentu dan peningkatan kemiskinan yang menyebabkan t idak 
terwujudnya kese jahteraan bagi  masyarakat  d i  daerah,  juga  terdapat  kontr ibus i 
negat i f  dar i  DPRD. Ar t inya ,  maju mundurnya,  berkembang t idaknya daerah 
sangat  d i tentutan oleh kiner ja  DPRD sebagai  unsur  penyelenggaraan pemerintahan 
daerah.
Dalam rangka pe laksanaan peran s t rateg i s  DPRD dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah,  secara  ke lembagaan DPRD terdir i  dar i  a la t  ke lengkapan 
sebagai  sa tuan ker ja  organisas i  DPRD. Berdasarkan Pasa l  302 ayat  (1)  dan 
Pasa l  353 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Maje l i s 
Permusyawaratan Rakyat ,  Dewan Perwaki lan Rakyat ,  Dewan Perwaki lan Daerah 
dan Dewan Perwaki lan Rakyat  Daerah,  mengatur  a la t  ke lengkapan DPRD provins i 
dan kabupaten/kota  terdir i  a tas :  a .  p impinan;  b.  Badan Musyawarah;  c .  komis i ; 
d .  Badan Legis las i  Daerah;  e .  Badan Anggaran;  f .  Badan Kehormatan;  dan g .  a la t 
ke lengkapan la in  yang diper lukan dan dibentuk oleh rapat  par ipurna.  Diharapkan 
a lat  ke lengkapan DPRD ini  dapat  beker ja  secara  e fekt i f  untuk merumuskan dan 
melahirkan berbagai  kebi jakan sebagai  has i l  dar i  usul  in i s ia t i f  DPRD yang secara 
emir ik  dapat  member i  n i la i  tambah dan daya  ungkit  terhadap kemajuan daerah 
dan peningkatan kese jahteraan masyarakat  daerah.  Hanya dengan demikian, 
DPRD dapat  mensponsor i  perwujudan c i ta-cata  proklamas i  kemerdekaan di 
daerah sebagai  ter tuang  da lam Al inea  keempat  Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 yakni  “ . . .  mewujudkan kese jahteraan masyarakat ,  mecerdaskan kehidupan 
bangsa ,  dan ikut  melaksanakan keter t iban dunia  . . .” .  Tujuan ini  dapat  d i lakukan 
DPRD hanya dengan opt imal i sas i  k iner ja  DPRD yang secara  ke lembagaan adanya 
peningkatan dar i  kese luruhan a lat  ke lengkapan DPRD yang memil ik i  dayaguna 
dan has i lguna.    

B A B  9
PENUTUP
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Pembelajaran ini memberikan kompetensi komprehensif dalam memahami konsepsi dan 
implementasi Pemerintahan Daerah dan masalahnya dalam penyelenggaraan pemerintahan 
di daerah dan hubungan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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  peserta.

  Peralatan: 
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  Sumber pembelajaran adalah referensi dalam bentuk modul manual tentang  
  fungsi Legislasi DPRD.

  Handout:
  Presentasi Power point

  Metode Presentasi yang Disarankan:
  Presentasi Powerpoint

  Tanggung jawab Pengajar/Narasumber/Pengajar/narasumber harus
  bertanggung jawab penuh atas:
  ❖ Kelengkapan materi presentasi
  ❖ Ketersediaan handout dan materi referensi 
  ❖ Kejelasan penyampaian pokok permasalahan

  Peran Fasilitator
  Fasilitator harus:
  ❖ Memperkenalkan pengajar/narasumber
  ❖ Mengecek persiapan tempat dan ketersediaan peralatan
  ❖ Mendampingi pengajar/narasumber selama sesi tanya jawab
  ❖ Mengelola pengaturan tempat bagi peserta
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Isu-Isu Fungsi Legislasi DPRD

❖ DPRD belum optimal melahirkan kebijakan daerah yang bersumber dari usul inisiatif 
DPRD.

❖ DPRD belum optimal membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
yang berimplikasi banyaknya program daerah yang dinilai tidak signifikasi untuk 
memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

❖ DPRD belum optimal melakaukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan 
daerah yang berdampak terhadap banyaknya penyimpangan anggaran daerah sehingga 
pengelolaan anggaran daerah tidak mencapai sasaran kemajuan bagi daerah.

❖ Masih terdapat intervensi partai politik terhadap DPRD dalam melaksanakan 
fungsinya.



1.1. Deskripsi Singkat

Tulisan berjudul “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” ini dalam bab satu dikemukakan 
deskripsi singkat, manfaat pembelajaran, serta tujuan pembelajaran; bab dua mendeskripsikan 
Kedudukan Hukum dan Perundang-Undangan; bab tiga mendeskripsikan fungsi legislasi DPRD; bab 
empat menguraikan program legislasi daerah; bab lima mendeskripsikan rancangan peraturan daerah; 
dan bab enam mendeskripsikan partisipasi masyarajat dalam penyusunan peraturan daerah; bab tujuh 
mendeskripsikan langkah-langkah penusunan peraturan daerah; bab delapan sebagai penutup.

Tulisan ini diperlengkapi juga dengan uraian mengenai legislative drafting  yang menyoroti dari sudut 
filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta diakhiri dengan berbagai tuntunan normatif yang bersumber dari 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

1.2. Tujuan Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat memahami fungsi legislasi DPRD dan 
mekanisme penyusunan program legislasi daerah.

Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu :

B A B  1
PENDAHULUAN
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2.1. Memahami Hukum 

Aspirasi yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini menuntut perubahan dalam segala hal 
termasuk di antaranya reformasi di bidang hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum yang 
harus diwujudkan di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam 
proses penyelenggaraan negara.  

Dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif, penataan kembali kelembagaan hukum, harus didukung 
oleh kualitas sumber daya manusia yangmemadai,  kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang   terus 
meningkat dan terbebas dari pengaruh buruk kepentingan individual dan atau group, seiring dengan 
pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbarui sesuai dengan 
tuntutan perkembangan kebutuhan.

Fakta empiric membuktikan bahwa peran hukum dalam masyarakat  sering menimbulkan banyak 
persoalan. Hukum  dianggap sebagai instrumen pengatur yang sah dalam negara hukum tapi tidak lagi 
diabdikan menjunjung prinsip kebenaran, kesusilaan, dan keadilan, melainkan secara terang-terangan 
sudah terbelokkan melindungi kepentingan mafia dan orang perorang yang mampu menyuap pemegang 
otoritas kekuasaan dan penegak hukum hitam.

Sejatinya, hukum sebagai instrumen pengatur yang sah dan mempunyai kekuatan memaksa (co’ersive) 
dalam negara hukum, harus diabdikan untuk mengayomi kepentingan seluruh umat manusia dalam 
perspektif implementasi asas kebenaran, kesusilaan, dan keadilan.  

Berkaitan dengan fungsi hukum di tengah masyarakat, Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa 
tujuan utama  hukum adalah sebagai jaminan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Dengan demikian, 
hukum adalah sebuah sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik yang menjadi penggerak dan 
pengatur kehidupan masyarakat. Dalam kaitan dengan ciri dan karakteristik hukum sebagai instrumen 
yuridis pengubah peradaban masyarakat, Roscoe Pound, mengenalkan apa yang disebut sebagai law as 
a tool of social engineering.

Peraturan perundang-undangan adalah hukum, tetapi hukum tidak identik dengan peraturan 
perundang-undangan. Bagaimanakah dan di manakah tempat peraturan perundang-undangan dalam 
sistem hukum yang berlaku di suatu negara? 

Peraturan Perundang-undangan dalam system hukum Indonesia, diintrodusir oleh 3 (tiga) peraturan 
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dasar, yaitu TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, TAP MPR Nomor III, TAP MPR Nomor I/
MPR/2003, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, dengan hirarki sebagai berikut:

TAP MPR ini menetapkan status transisi pada keberlakuan Hirarki Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000, dengan mendelegasikan pengaturan hirarki peraturan 
perundang-undangan dimaksud kepada Undang-Undang.

Hukum memuat sistem politik dan juga sistem bernegara, dan menjadi satu kesatuan alat pengatur 
sistem yang sah:
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Hukum dengan sifat-sifatnya sebagaimana terurai di atas, harus difungsikan sebagai alat pengatur yang 
elegan dalam rangka upaya memajukan peradaban bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia 
sehingga dengan hukum pemerintahan di daerah mampu melakukan perubahan sosial kearah penguatan 
spirit bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan daerah. 
Dengan posisi hukum sebagai instrumen pengatur tersebut,  maka suka ataupun tidak hukum bisa 
muncul dalam dua wajah yang saling bertentangan, yaitu:

mena dan tidak adil; dan

tidak bertindak semena-mena. 
Perubahan yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 mengalihkan kekuasaan pembentuk undang-
undang dari pemerintah kepada DPR. Meskipun demikian, pemerintah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 5 ayat (2), UUD 1945 yang menyatakan “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk 
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Secara luas dapat diartikan pula dengan semua 
peraturan pelaksana dibawahnya seperti Peraturan Presiden, Keputusan Presiden hingga Peraturan 
Daerah. 
Dengan demikian, perubahan yang dilakukan telah membawa implikasi yang luas dalam kerangka 
penyusunan kebijakan nasional, termasuk terkait dengan proses legislasi di daerah. Melalui UU Nomor 
10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, arah politik penyusunan 
legislasi nasional disusun dan dipandu. Sejalan dengan hal tersebut, UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang 
Pemerintahan Daerah, telah memberikan dasar tata cara pembentukan Peraturan Daerah, diantaranya 
bahwa Perda sah dan berlaku demi hokum meskipun tidak ditetapkan oleh Kepala Daerah asalkan telah 
terjadi 2 (dua) keadaan, yaitu :

2.2. Pembentukan Hukum 

Berkaitan dengan pembentukan hukum, keberadaan masyarakat di dalamnya sangat mempengaruhi 
hal tersebut. Para ahli yang menyebutkan hukum akan selalu berada di tengah masyarakat dan apabila 
ingin mengetahui perkembangan hukum di tengah masyarakat, maka yang harus dipahami adalah 
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kebudayaan dari masyarakat tersebut. Marcus Tullius Cicero mengatakan “Ubi Sosietas, ibi ius” artinya, 
“dimana ada masyarakat, di situ ada hukum”. 

Kenyataan keterkaitan hukum dengan peradaban masyarakat ini sangat kental, dan bila  mengingat 
Indonesia terbagi atas berbagai budaya maka pengaturan hukum dalam sebuah sistem mutlak diperlukan. 
Berdasarkan karsa dan karya masyarakat yang dikristalisasikan melalui tujuan negara, dasar negara, dan 
cita-cita hukum, maka harus ada wadah yang dapat mensistematisir berbagai konstruksi kemasyarakatan 
dan hukum, maka yang diperlukan dalam hal ini adalah sistem hukum. Oleh karena itu, hukum secara 
garis besar dapat digolongkan menjadi bentuk hukum tertulis (hukum formil) dan hukum tidak tertulis 
(hukum materiil).  Ketentuan Pasal 144 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
mengatur bahwa:

menjadi Perda.

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak persetujuan bersama. Rancangan Perda sebagaimana 

(tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.

dimaksud pada ayat (3), rancangan Persa tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan 
memuatnya dalam lembaran daerah. Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi “Perda ini dinyatakan sah,” dengan mencantumkan 
tanggal sahnya.

Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah. 

2.3. Padanan Perundang-undangan. 

Hukum tertulis ini menjadi salah satu ciri dari konsepsi hukum modern yang harus mengatur serta 
melayani kehidupan modern. Dengan perkembangan budaya serta   tradisi, kebiasaan, kepercayaan atau 
budaya tidak dapat diandalkan lagi. 
Kelebihan hukum tertulis (hukum formil) dibandingkan hukum tidak tertulis dalam melayani 
kehidupan modern adalah: 

hukum.
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mengurangi ketidakpastian.

baru maka hukum tertulis juga menyediakan banyak kemudahan. 

termasuk seluruh peraturan, kebijakan pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis dan penegakan 
hukum oleh aparat penegak hukum. 

2.4. Peraturan Perundang-undangan 

Peraturan perundang-undangan disusun dan dibuat pastinya akan berhadapan dengan hukum yang 
tidak diundangkan. Orang Romawi menyebutnya (jus sriptum dan jus non scriptum). Dalam peraturan 
perundang-undangan ada ciri-ciri yang harus dimiliki, yaitu:

dan terbatas.

yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi 
peristiwa-peristiwa tertentu.

peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan 
peninjauan kembali. 

khasanah akademis maupun praktis. “Legal” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum.  Sedangkan istilah “draft” dapat diartikan 
sebagai konsep, penambahan “ing” di belakang dapat diartikan “pengkonsepan” atau “perancangan”. 
Jadi arti “legal drafting”, adalah pengkonsepan atau hukum perancangan. Lebih jelasnya adalah cara 
penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntunan teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan 
perundang-undangan.

Dalam kerangka pembentukan peraturan, legal drafting harus sungguh-sungguh memperhatikan asas 
pembentukan dan asas umum peraturan perundang-undangan yang akan dijelaskan dalam BAB II.
Selain asas-asas sebagaimana dimaksud diatas, perlu diperhatikan pula beberapa ketentuan yang biasanya 
terdapat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, seperti:
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(pacta sunt 
servanda); dan

Jika ditinjau dari materi muatan, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,  terlihat materi ditetapkan 
secara bertingkat dan bersifat delegatif, yaitu:

meliputi: 

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sama dengan materi 
muatan undang-undang.10

“sebagaimana mestinya”. Artinya,  materi  muatan yang diatur dalam Peratuan Pemerintah tidak 
boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. 

undangan lebih tinggi.Kewenangan Presiden tersebut bersumber dari atribusi ketentuan Pasal  4 ayat 
(1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

pokok mengenai urusan Desentralisasi, Pembantuan dan Urusan Rumah Tangga Daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, Peraturan Desa dinormakan sebagai peraturan perundang-undangan.



MODUL 5 FUNGSI LEGISLASI DPRD

Program Penguatan Kapasitas DPRD12

Materi muatan Peraturan Desa berisi hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga desa dan pengaturan 
hal-hal yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi untuk diatur oleh peraturan desa. Apabila 
dirunut lebih lanjut, Peraturan Desa sebenarnya menimbulkan banyak pertanyaan, oleh karena 

hanyalah merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan semata, 
meskipun bersifat abstrak dan terus menerus namun peraturan tersebut lebih bersifat sebagai kebijakan 
(beleidregels). Seharusnya “Desa” diakomodasi sebagai persekutuan sosial alami bukan sebagai satuan 
terkecil administrasi pemerintahan.
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3.1. Dasar Hukum

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi utama DPRD disamping fungsi-fungsi utama lainnya 
yaitu fungsi anggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan (controlling) sebagaimana  diatur dalam 
ketentuan: 

343);

3.2. Arti Fungsi Legislasi Daerah.

Apakah fungsi legislasi itu?
Fungsi legislasi daerah, adalah suatu proses untuk mengakomodasikan  kepentingan berbagai pihak 
guna menetapkan arah kebijaakan pembangunan di daerah berdasarkan rencana pembangunan jangka 
panjang dan jangka menengah daerah (RPJP-D/RPJM-D).
Peraturan Daerah merupakan produk hukum tertinggi di daerah, karena menurut Bagir Manan, 
kedudukannya peraturan daerah itu sebagai undang-undang di daerah. Dalam kedudukannya sebagai 
produk hukum tertinggi di daerah itu peraturan daerah memiliki kekuatan pemaksa (coercive) karena 
peraturan daerah itu merupakan komitmen bersama para pihak (stake holder) di daerah  (Prof. Dr. Sadu 

Demikian arti penting fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka proses 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan di daerah. 

3.3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus 
berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

 Asas ini menggariskan bahwa setiap kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, harus 
didasarkan pada tujuan yang jelas. Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak 
boleh tidak harus berspektrum pada tercapainya tujuan pembentukan Negara di daerah sebagaimana 
amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B A B  3
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 Asas ini menggariskan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga 
atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Apabila peraturan dibuat 
dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang, maka berimplikasi pada batal atau batal 
demi hukumnya peraturan yang dibuat itu. 

 Asas ini menggariskan bahwa  dalam pembentukan peraturan perundang-udangan, harus benar-
benar diperhatikan ketepatan antara jenis peraturan dan materi muatannya. Setiap jenis peraturan 
perundang-undangan, sudah tertentu kempetensi mengaturnya terhadap substansi urusan.

 Asas ini menggariskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 
diperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan pada berbagai aspeknya baik pada landasan 
filosofis, sosiologis, dan yuridisnya, maupun pada aspek politis dan psychologisnya.

belakang ideologis pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

dengan hajat hidup masyarakat;

pengaturan substansi materi muatan peraturan perundang-undangan;

dan terpeliharanya integrasi kebangsaan dan kebhineka-tunggal-ikaan yang menjadi tanggung jawab 
pemerintah dan masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen baik di pusat maupun di daerah;

menghindari ketegangan-ketegangan dan pertentangan di dalam masyarakat karena konflik yang 
timbul dalam penerapan norma perundang-undangan dapat menghambat pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan itu sendiri.

 Asas ini menggariskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk suatu kemanfaatan 
dan kedaya gunaan karena adanya kekuatan memaksanya norma hukum yang merupakan andalan 
normatif dalam membawa perubahan peradaban masyarakat bangsa Indonesia kea rah yang lebih 
produktif.

 Asas ini menggariskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan 
teknis penyusunan peraturan perundang-undangan baik sistematika, penggunaan kata dan istilah, 
maupun penyusunan konstruksi bahasa hukumnya sehingga disamping bunyi klausulnya mudah 
dan cepat dimengerti, juga tidak menimbulkan bias pemahaman yang menjurus pada timbulnya 
konflik penafsiran hokum dalam penerapannya.
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 Asas ini menggariskan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus 
mengedepankan prinnsip keterbukaan atau transparansi dengan membuka ruang bagi mengalirnya  
masukan masyarakat luas  dalam semua tahapan proses legislasinya, yaitu:

3.4. Asas Materi Muatan.

Asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan secara rinci dinormakan lagi dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenntukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai 
berikut:

 Asas ini menggariskan bahwa penentuan materi muatan peraturan perundang-undangan harus 
memperhatikan kebutuhan masyarakat umum sebagai satu keluarga besar dan dalam memutuskaqn 
pilihan materi muatan, harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

 Asas ini menggariskan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 
memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi 
muatan peraturan perundang-undangan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

 Asas ini menggariskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memancarkan 
dan mencerminkan semangat keaneka-ragaman penduduk, agama, suku, golongan etnik, kondisi 
khusus daerah, dan budaya nusantara Indonesia.

 Asas ini menggariskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 
keadilan secara proporsional sehingga hak dan kewajiban yang terkandung di dalam materi muatan 
peraturan menggambarkan keseimbangan dan berlaku sama dalam penerapannya.

 Asas ini menggariskan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak mengandung 
substansi secara diskriminatif atas dasar latar belakang apapun.

 Asas ini menggariskan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 
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mengandung esensi ketertiban dan ketentuannya harus ditegakkan secara konsisten.

 Asas ini menggariskan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung 
baik mengenai substansi hak dan kewajiban maupun pada pembebanan terhadap subyek hokum, 
serta harus menjamin keserasian antar daerah bertetangga dan mencerminkan keselarasan antara 
pemerintah pusat dan daerah.

 Asas ini menggariskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memberi 
perlindungan kepada seluruh warga masyarakat tanpa kecuali untuk menjamin tetap terpeliharanya 
ketenteraman dalam masyarakat.

 Asas ini menggariskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 
perlindungan harkat dan martabat manusia  dan penghormatan pada hak asasi manusia.

 Asas ini menggariskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 
sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip kesatuan persatuan 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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4.1. Pengertian Program Legislasi.

Secara etimologis kata program berasal dari kata bahasa Inggris “programme” yang berarti rencana 
kegiatan. Di dalam Kamus “!e Advanced Leaner’s Dictionary of Current English”, kata “programme” 
diartikan sebagai “list of items” atau “plan of what is to be done”.
Istilah legislasi, demikian pula berasal dari kata bahasa Inggris “legislation” yang diartikan dalam banyak 
pengertian, sebagaimana tertulis dalam Black’s Low Dictionary (Prof. Sadu, Modul Fungsi Legislasi 
DPRD, 2007:10), yaitu dengan ungkapan:

perencanaan di bidang perundang-undangan. Program legislasisebenarnya tidak sekedar program 
pembentukan hukum, sekalipun aspek ini yang menjadi perhatian utama.

4.2. Proses Penyusunan Program Legislasi Daerah.

Proses penyusunan program legislasi daerah melibatkan berbagai instansi baik SKPD dan instansi 
vertikal di daerah yaitu penegak hukum maupun DPRD terutama Badan Legislasi dan Pansus Raperda. 
Untuk dapat menyusun program legislasi daerah yang baik, perlu dilakukan penelitian hokum daerah 
guna mendapatkan data mengenai:

pembangunan daerah;

4.3. Mekanisme Penyusunan Program Legislasi.

Penyusunan program legislasi daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan dilaksanakan oleh 
Biro Hukum Provinsi atau oleh Bagian Hukum Kabupaten/ kota.

B A B  4
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MODUL 5 FUNGSI LEGISLASI DPRD

Program Penguatan Kapasitas DPRD18

Mekanisme penyusunan program legislasi daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sebagai berikut:

daerah dengan melibatkan segenap stake holder, LSM, dan organisasi profesi dan kemasyarakatan 
untuk mendiskusikan dan mengkaji program legislasi yang diusulkan SKPD;

legislasi tahunan dengan memperhatikan:

masukan bagi penyempurnaan RPJMD.
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5.1. Umum

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara khusus diatur dalam UndangUndang 
Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang 
tersebut memiliki derajat yang sama atau di bawah sedikit konstitusi oleh karena mendapat delegasi 
pengaturan hirarki peraturan perundang-undangan dari TAP MPR Nomor I/MPR/2003 Tentang 
Peninjauan Atas Status TAP MPRS dan TAP MPR, yang mengakhiri keberlakuan TAP MPR Nomor 
III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, melalui 
ketentuan Undang-Undang.
Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, menegaskan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) sebagai 
upaya memperkuat kebijakan otonomi daerah. Selanjutnya UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kembali menegaskan keberadaan Perda ini dalam 
kerangka pembentukan hukum nasional. Demikian pula dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, secara rinci mengatur pelaksanaan fungsi legislasi DPR, DPD, 
dan DPRD. Di dalamnya disebutkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang diartikan sebagai proses pembuatan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimulai dari 
perencanaan sampai dengan pengundangan dan penyebar-luasann. Langkah-langkah dalam proses 
pembentukan peraturan daerah, setidak-tidaknya sebagaqi berikut:

(Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004).

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, mengatur hierarki peraturan perudang-
undangan, sebagai berikut:

Perda kabupaten/kota yang dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan 

B A B  5
PERANCANGAN PERATURAN DAERAH
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Peraturan Desa/peraturan setingkat, yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau nama 
lainnya, bersama Kepala Desa atau nama lainnya).

Dalam kaitan dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan Peraturan Daerah (Perda), dalam 
Penjelaqsan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 

berlaku di NAD, dan Perdasus/Perdasi di Provinsi Papua. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, juga mengatur peran legislasi DPRD (Prov/Kab/
Kota) sama dengan DPR, demikian hak-hak DPRD dan anggotanya (dalam UU Susduk Nomor22 
Tahun 2003 yang diatur kembali dengan Undasng-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, 
DPR, DPD, dan DPRD). 
Dalam rangka penyusunan Perda tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyerahkan mekanisme tata caranya dalam Perpres16 
dan dalam peraturan tata tertib masing-masing DPRD. 
Adapun penyusunan Prolegda, dapat dipahami dari Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tersebut yang berbunyi “……..untuk perencanaan pembentukan peraturan perundangan 
daerah dilakukan berdasarkan Prolegda, dimaksudkan untuk menjaga peraturan perundang-undangan 
daerah tetap berada dalam kesatuan hukum nasional.” 
Namun  demikian dalam kaitan pembentukan peraturan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah menggariskan bahwa pembentukan Perda dimaksudkan 
untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab serta atas dasar melaksanakan 
perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan daerah yang 
tertuang dalam Perda maupun Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Perda lainnya. 
Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, untuk itu dalam 
penyusunan Perda pemerintah pusat memberlakukan adanya pembinaan dan pengawasan. 
Pembinaan, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
ditegaskan adalah upaya yang dilakukan pemerintah (pusat) dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah 
di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. 
Dalam rangka pembinaan oleh pemerintah, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen 
melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing yang dikoordinasikan 

Sedangkan pengawasan, menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan 
Daqerah, merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai 
dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Cara pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah (pusat) terkait dengan penyelenggaraan urusan 
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pemerintahan di daerah terutama pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,  
ada 2 (dua) cara yang ditempuh, yaitu Pengawasan terhadap Raperda yang mengatur pajak daerah, 
retribusi daerah, APBD, dan RUTR. 
Sebelum Raperda ini ditetapkan oleh kepala daerah, Raperda Provinsi terlebih dahulu dievaluasi oleh 
Menteri Dalam Negeri, dan Raperda kabupaten/kota oleh gubernur. Sedangkan bagi Raperda lasinnya, 

memperoleh klarifikasi; 
Dalam rangka pengaturan hukum di daerah, maka aturan hukum dibuat untuk membentuk perilaku 
individu dan lembaga dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan aturan 
hukum sangat tergantung pada legitimasi dari masyarakat dan pemberian sanksi. Setiap upaya pembuatan 
peraturan perundang-undangan harus mengacu pada kerangka hukum yang sudah ada. Keseluruhan 
kerangka hukum inilah yang memberi identitas bagi sistem hukum di Indonesia, seperti dapat dilihat 
pada Boks 1 berikut ini. 

                                  
Hukum dan proses penyusunannya dapat digambarkan sebagai perangkat utama dalam melaksanakan 
tata kelola pemerintahan. Hukum akan menentukan baik dan buruknya suatu tata kelola pemerintahan. 
Hukum yang berbasiskan pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seringkali disebut 
sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan yang berkelanjutan. Upaya menciptakan suatu sistem 
hukum yang bertalian dengan masyarakat yang diaturnya haruslah didasarkan kepada kepentingan, 
kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakatnya. Oleh karena itu, penyusunan suatu instrumen 
hukum harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1.  Menghindari pemberian kewenangan yang berlebihan. 
2. Menghindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit diterapkan. 
3. Mengakomodasi ketetapan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan 

keputusan yang benar. 
4.  Melibatkan tokoh masyarakat setempat. 
5.  Menyelenggarakan proses pelibatan publik yang luas, dan 
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6.  Meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum.
Seluruh ketentuan ini dirangkai dengan delapan prinsip tata kelola pemerintahan, yang dapat 
dikelompokkan menjadi tiga bagian dasar yaitu proses, substansi, dan keberpihakan. Proses pembuatan 
peraturan perundang-undangan hendaknya mengikuti prinsip-prinsip  transparansi/keterbukaan, 
partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Substansi peraturan perundang-undangan hendaknya 
menguraikan materi muatan dengan mengikuti prinsip-prinsip kepastian hukum, fleksibilitas 
administrasi, akurasi secara ilmiah, sosial-ekonomi, kegunaan, kejelasan, dan pendanaan berkelanjutan. 
Peraturan perundang-undangan tersebut harus mampu menguraikan penyelenggaraan dan penegakan 
hukum, yang dituangkan lewat prinsip-prinsip akuntabilitas, pelaksanaan, keputusan yang adil, 
keutuhan proses, dan kesempatan dengar pendapat yang sama. 

5.2.   Prinsip Dasar Proses Penyusunan Peraturan Daerah 

Transparansi/keterbukaan dari Proses yang transparan memberikan kepada masyarakat:

pemerintah. 
Hal penting dalam proses pengambilan keputusan adalah bahwa kegiatan ini membuka kesempatan bagi 
masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah secara langsung. 
Proses yang transparan haruslah mampu meniadakan batas antara pemerintah dan non pemerintah. 

5.3. Partisipasi

Partisipasi mendorong: 

pengambilan keputusan pemerintah; dan

memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu. 

Partisipasi mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan 
mendukung penerapan akuntabilitas, serta mendorong publik untuk mengamati apa yang dilakukan 
oleh pemerintah. 
Partisipasi publik tercermin dalam:
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Koordinasi dan Keterpaduan. Koordinasi dan keterpaduan/ integrasi berkaitan dengan hubungan antara 
pemerintah dan organisasi dalam pemerintah - menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain 
dalam pengambilan keputusan secara utuh. 
Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara wawasan dan aksi koordinasi, menekan 
konflik, membatasi ketidakefektivan, dan yang terpenting membatasi jumlah produk hukum. 

5.4. Prinsip Dasar Perumusan Substansi 

 Setiap peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian keilmuan di dalamnya. Suatu peraturan tidak 
bersifat normatif semata, melainkan juga harus mencerminkan isu dan permasalahan sebenarnya, 
berikut strategi pemecahan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk dapat memastikan kebutuhan yang 
sebenarnya dari para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis terhadap peraturan yang tengah 
dirancang atau ditetapkan perlu dilakukan, dengan menekankan pertimbangan ilmiah, sosial, dan 
ekonomi di dalamnya.

 Pendanaan berkelanjutan mengacu pada pendanaan yang cukup untuk mengimplementasikan suatu 
peraturan. Pada sebagian besar wilayah, pendanaan digunakan untuk keperluan administrasi dan 
operasional, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pelaksanaan program dan pembangunan, 
kecuali apabila ada alokasi khusus. Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan 
merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

 Peraturan dapat diterima untuk kemudian dilaksanakan dengan baik hanya apabila memiliki kejelasan 
dan dapat dicerna oleh masyarakat. Kejelasan mengacu pada bagaimana suatu peraturan dirumuskan 
dan masyarakat mengerti akan kandungan yang terdapat di dalamnya. 

5.5. Prinsip Dalam Penerapan Hukum 

1.  Akuntabilitas.
Akuntabilitas merupakan landasan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang 
dapat mendorong perilaku pemerintah, baik secara individu maupun secara kelembagaan, untuk 
melaksanakan tanggung jawab kepada publik dan menegakkan hukum. Akuntabilitas penting 
dilakukan untuk mengatasi inefisiensi dan mendorong pengambilan keputusan secara lebih dewasa, 
fair, dan adil

2.  Kepastian Hukum. 
Kepastian hukum adalah jantung dari aturan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kepastian 
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hukum sangat penting untuk sistem pemerintahan yang baik dan efisien. Kepastian hukum juga akan 
memberikan jaminan keamanan terhadap investasi. Kepastian hukum akan memberikan persamaan 
secara sosial dan mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum 
tidak saja penting bagi pemerintah, melainkan juga bagi dunia usaha dan masyarakat.

3.  Keleluasaan Administratif. 
Keleluasaan administratif telah lama digunakan dalam penyusunan perundangan. Tak satupun 
peraturan yang dapat secara efektif memprediksi semua kegiatan, fakta, dan situasi yang dibutuhkan. 
Keleluasaan dapat dituangkan secara eksplisit dan implisit dalam suatu peraturan. 

4.  Keadilan. 
Pemenuhan tingkat keadilan seringkali dipandang semu, sulit diukur, dan berbedaantara satu 
kepentingan dengan kepentingan lainnya. Namun demikian, setiap warga Negara memiliki kedudukan 
yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Prinsip keadilan sesungguhnya 
memiliki keterkaitan erat dengan supremasi hukum. Supremasi hukumlah yang menentukan arah 
dan menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pembelaan hak asasi manusia.

 Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan ataupun golongan kepentingan tertentu, 
melainkan demi nama keadilan. Keadilan tidak semata ditegakkan hanya demi mewujudkan aturan 
hukum secara adil. Keadilan harus didukung oleh keberadaan institusi hukum dan aparat penegak 
hukum yang jujur, profesional dan tidak terpengaruh oleh golongan manapun. 

                                                          
Boks 2

UU 10 Tahun 2004 
tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat, 
berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. 
 



MODUL 5 FUNGSI LEGISLASI DPRD

Program Penguatan Kapasitas DPRD 25

Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, menormakan disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara 
lisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan 
daerah. Sejalan dengan ketentuan diatas, ketentuan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan hal yang sama. Dalam ketentuan 
Pasal 139 tersebut, disebutkan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam 
rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. 
Konsultasi publik merupakan salah satu aspek terpenting dalam proses pembuatan sebuah Perda. Seperti 
telah diuraikan pada bagian prinsip-pinsip partisipasi dan transparansi di atas, melalui konsultasi publik 
inilah para pembuat Perda membangun legitimasi ke dalam Perda tersebut. 

6.1. Penjangkauan 

Proses konsultasi publik yang baik idealnya dilakukan di seluruh   wilayah dan menjangkau seluruh 
pemangku kepentingan dan seluruh anggota masyarakat yang akan terkena dampak oleh adanya Perda 
tersebut. Akan tetapi, hal ini jarang bisa dilakukan secara ideal.  Keterbatasan dukungan logistik, waktu, 
dana, dan staf sering membatasi terselenggaranya konsultasi publik secara ideal.   Oleh karena itu, proses 
konsultasi publik hendaknya diselenggarakan dengan menyeimbangkan luasnya wilayah, besarnya 
jumlah pemangku kepentingan, serta ketersediaan sumber dana dan sumber daya yang ada. 

6.2. Alokasi Dana dan Sumber Daya 

Berkenaan dengan pendanaan, proses konsultasi publik hendaknya merupakan komponen terpenting 
dalam proses penyusunan Perda, yang memerlukan alokasi dana paling besar. Para pembuat Perda 
harus bersedia untuk melakukan komitmen dana dan waktu untuk proses konsultasi publik. Bahkan, 
dalam yurisdiksi yang lebih sempitpun, diperlukan setidaknya waktu 3 (tiga) bulan atau lebih untuk 
penyelenggaraan konsultasi publik. 
Selain mengalokasikan sumber dana dan sumber daya yang dikuasainya, pembuat Perda hendaknya 
berupaya keras untuk memobilisasi dana dan sumber daya manusia dari kalangan pemangku kepentingan 
terkait. Hal seperti ini mungkin tidak dapat dilakukan dalam semua situasi; namun dalam banyak hal, 
apabila langkah-langkah sebelumnya dilakukan dengan baik, semestinya ada pemangku kepentingan 
tertentu yang tertarik dan bersedia mendukung pelaksanaan konsultasi publik. Secara khusus, para 
pemangku kepentingan dapat mencari dukungan dan menyelenggarakan konsultasi publik dengan 
konstituennya sendiri untuk memperoleh masukan-masukan yang dapat disampaikan kepada pembuat 
Perda. 

B A B  6
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN 
DAERAH
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6.3. Bentuk Konsultasi Publik 

Proses konsultasi publik menghendaki arus informasi dua arah. Pembuat Perda menyampaikan kepada 
publik mengenai rancangan Perda yang sedang disusun, termasuk alasan-alasan, justifikasi, dan potensi 
dampaknya. Di pihak lain, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dan memberi 
umpan balik kepada pembuat Perda. Oleh karena itu, kedua belah pihak mempunyai kewajiban 
memberikan komitmen waktu dan sumber daya/dana dalam konsultasi publik. Konsultasi publik 
sebaiknya dilakukan dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Pertama, tentu diperlukan penyajian mengenai 
rancangan Perda yang baru berikut permasalahan-permasalahan terkait. Kedua, diperlukan diskusi 
kelompok untuk membahas bagian-bagian secara lebih rinci dan untuk memperoleh masukan dari para 
peserta. Konsultasi publik hendaknya tidak hanya merupakan arus informasi satu arah di mana aparat 
pemerintah menyampaikan rencana pembuatan rancangan Perda tanpa upaya yang sungguh-sungguh 
untuk menggali komentar dan masukan dari para pemangku kepentingan yang hadir. 

6.4. Bahan-Bahan Konsultasi Publik 

Mengingat konsultasi publik memiliki multi tujuan, maka persiapan bahan-bahan yang diperlukan 
menjadi hal yang amat vital. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan meliputi:

mengenai rancangan Perda yang diusulkan;

sebelumnya, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya;

pertemuan sebelumnya dalam format yang mudah untuk dibaca dan dipahami. 

dibaca, termasuk bahan presentasi dan ringkasan-ringkasan pendek.

6.5. Perencanaan Konsultasi Publik 

Konsultasi publik harus didesain secara cermat dengan persiapan matang. Dalam mempersiapkannya, 
inisiator atau pemrakarsa hendaknya mempunyai mitra di tingkat local yang dapat membantu pengaturan 
logistik dan administratif, termasuk identifikasi pemangku kepentingan dan anggota masyarakat yang 
perlu hadir, serta memastikan bahwa pengumuman dan penyampaian undangan diselesaikan tepat 
waktu. Inisiator hendaknya menyediakan salinan dokumen-dokumen yang relevan jauh hari sebelumnya 
- idealnya disampaikan kepada pemangku kepentingan bersamaan dengan undangan - untuk memberi 
waktu yang cukup kepada pemangku kepentingan menelaahnya dan mempersiapkan komentar serta 
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masukan-masukan. 

6.6. Kampanye Media Massa 

Konsultasi publik dapat berperan tidak sekedar sebagai alat untuk mengumpulkan informasi sekitar 
rancangan Perda yang sedang dibuat, melainkan juga dapat dipakai sebagai sarana kampanye media 
massa dan upaya advokasi serta penyadaran agar masyarakat memahami permasalahan yang lebih luas 
sehubungan dengan rancangan Perda yang sedang dibuat. Kampanye media massa ini merupakan 
komponen penting dalam pembuatan suatu Perda. Dengan diadakannya kampanye media massa 
yang memadai, pelaksanaan Perda setelah disahkan diharapkan dapat berjalan secara efektif, karena 
masyarakat menyadari pentingnya Perda undangan tersebut dan mendukung pelaksanaannya. 
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Secara formal, rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Pemerintah Daerah 
(lihat Boks 3). Namun demikian, Penyusunan sebuah Perda hanya dapat diinisiasi apabila terdapat 
permasalahan yang  pencegahan atau pemecahannya memerlukan sebuah Perda baru. Sehingga inisiasi 
awal penyusunan Perda baru dapat diprakarsai oleh pemangku kepentingan yang terkait, baik itu 
lembaga/instansi pemerintah, badan legislatif, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, 
maupun kelompok masyarakat. 
Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
dijelaskan bahwa “penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, 
kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah….” Lebih 
lanjut ditegaskan bahwa kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. 

Terlepas dari pihak mana yang mengambil prakarsa awal penyusunan sebuah Perda baru, hendaknya 
diingat bahwa saat ini terdapat dua jalur penyusunan Perda, yaitu jalur eksekutif dan jalur legislatif. 
Oleh karena itu, pejabat berwenang dari lembaga/instansi eksekutif dan badan legislative hendaknya 
dilibatkan sejak awal. Dengan kata lain, sebelum melangkah terlalu jauh, inisiasi awal yang bisa saja 
datang dari kelompok masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya tersebut haruslah diadopsi 
menjadi inisiasi lembaga/instansi eksekutif atau badan legislatif. 

Setelah instansi/badan yang menginisiasi memahami prinsip-prinsip penyusunan peraturan pertama 
yang perlu diambil adalah menjabarkan masalah yang akan diatasi, dan menjelaskan bagaimana 
peraturan daerah yang diusulkan akan dapat memecahkan masalah tersebut. Konsep atau draft 
rancangan peraturan daerah harus merupakan usulan pemecahan masalah-masalah spesifik yang telah 
diidentifikasi dan dirumuskan. Dan seperti layaknya usulan pemecahan masalah yang memerlukan 
kajian empiris, draft peraturan daerah juga hendaknya dikaji secara empiris melalui konsultasi publik 
dan pembahasan antar-instansi. 

Boks 3

UU No. 10 Tahun 2004
tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 26

B A B  7
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
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Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah atau gubernur, atau 
bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. 

Lebih jauh, rancangan Perda yang sudah disahkan hanyalah merupakan pemecahan masalah secara 
teoritis. Sebagai pemecahan masalah, Perda yang baru hendaknya dicek secara silang ( ). Perda 
perlu diimplementasikan untuk mengetahui secara pasti tingkat keefektivan yang sebenarnya. 

Secara umum, terdapat 7 (tujuh) langkah yang perlu dilalui dalam menyusun suatu Perda baru. Uraian 
dari masing-masing langkah dapat bervariasi, namun secara umum seluruh langkah ini perlu dilalui. 
Langkah 1 : Identifikasi isu dan masalah.
Langkah 2 : Identifikasi legal baseline atau landasan hukum,  dan bagaimana peraturan
      daerah baru dapat memecahkan masalah.
Langkah 3 : Penyusunan Naskah Akademik.
Langkah 4 : Penulisan Rancangan Perda.
Langkah 5 : Penyelenggaraan Konsultasi Publik:
     ·  Revisi Rancangan Perda.
     ·  Apabila diperlukan, melakukan konsultasi publik   tambahan.
Langkah 6 : Pembahasan di DPRD.
Langkah 7 : Pengesahan Perda.
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Alur proses penyusunan Perda dapat digambarkan dalam Boks 4 di bawah ini: 

Boks 4

Tahapan
Penyusunan Peraturan Daerah
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Sebagai kesimpulan dari uraian-uraian di muka, dapat dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Rakyat Daerah, dapat diserap dari berbagai teknik penyajian dan dari sudut pandang yang berbeda-
beda, sehingga semakin banyak mengikuti berbagai paket bimbingan teknis, akan semakin kuat 
pemahaman itu.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Tata Tertib DPRD, merupakan penuntun resmi yang wajib diacu 
dalam proses penyusunan program legislasi daerah dan pelaksanaan fungsi legislasi secara teknis baik 
mengenai proses penyusunan Raperda inisiatif DPRD maupun Raperda prakarsa kepala daerah.

dalam mengkritisi Raperda dalam proses pembahasan dan juga sosialisasi Raperda.

B A B  8
PENUTUP
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Manual Teknis Pembelajaran Modul:
Perencanaan Anggaran Daerah dan Siklus Anggaran Tahunan (APBD)
Isu-isu Perencanaan Daerah dan Siklus Anggaran Tahunan (APBD)
Bab I. Pendahuluan
 1.1 Deskripsi Singkat
 1.2 Manfaat Instruksional
 1.3 Tujuan Instruksional
       a. Tujuan instruksional umum
       b. Tujuan instruksional khusus
Bab II. Reformasi Penganggaran Daerah di Indonesia
 2.1. Umum
 2.2. Konsep-Konsep Penganggaran
 2.3. Penyusunan KUA Dan PPAS
 2.4. Penyusunan RKA-SKPD
Bab III. Contoh Praktek Penganggaran Publik
 3.1. Kasus Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Jembrana
 3.2. Sistem Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Solok
 3.3. Kasus Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah di Negara-Negara 
        OECD
Bab IV. Proses Evaluasi Rancangan RAPBD
Bab V. Beberapa Isu Terkait Dengan Penyusunan Anggaran Daerah Sesuai 
Dengan PERMENDAGRI NO 13 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI Tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Setiap Tahun Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah; Prinsip Penyusunan APBD; Kebijakan 
Penyusunan APBD;  Teknis Penyusunan APBD; dan Hal-hal Khusus Lainnya
Bab V. Rencana Tindakan
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Pembelajaran ini memberikan kompetensi komprehensif tentang definisi dan konsepsi 
operasional penyusunan anggaran di daerah sesuai dengan konteks perundangan nasional 
terkait dan lokalitas daerah dan memberikan kemampuan dalam memformulasikan aspek-aspek 
krusial penyusunan anggaran di daerahnya guna penciptaan inovasi yang bersifat mendorong 
aktualisasi segala potensi yang dimiliki oleh daerah.
Kebutuhan:
  

Waktu: 90 menit

Tempat: 
Tempat pelatihan yang layak dan cukup untuk mengakomodasi sekitar 20 peserta.

Peralatan: 
Peralatan Infokus, Komputer, Sound system

Sumber referensi:  
Modul Manual Penguatan Kapasitas DPRD: Modul 2: Penganggaran Daerah

Handout: 
Presentasi Power point

Metode Presentasi yang Disarankan
Presentasi Powerpoint

Tanggung jawab Pengajar/Narasumber
❖	 	 Pengajar/narasumber harus bertanggung jawab penuh atas:
❖	 	 Kelengkapan materi presentasi
❖	 	 Ketersediaan handout dan materi referensi 
❖	 	 Kejelasan penyampaian pokok permasalahan

Peran Fasilitator
Fasilitator harus:
❖	 	 Memperkenalkan pengajar/narasumber

  ❖	 	 Mengecek persiapan tempat dan ketersediaan peralatan
  ❖	 	 Mendampingi pengajar/narasumber selama sesi tanya jawab
  ❖	 	 Mengelola pengaturan tempat bagi peserta

Manual Teknis Pembelajaran Modul: 

PERENCANAAN ANGGA!N DAE!H
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Isu-Isu Perencanaan Anggaran Daerah dan Siklus Anggaran Tahunan (APBD)

❖	 Terjadinya perilaku budgetary slack dimana anggaran belanja cenderung ditetapkan lebih tinggi, 
anggaran pendapatan ditetapkan lebih rendah.

❖ Relevansi program kegiatan kurang responsif dengan permasalahan atau isu-isu yang krusial yang 
relevan dengan peluang yang dihadapi.

❖ Konsistensi dan sikronisasi program masih relatif lemah, baik secara vertikal maupun horizontal.

❖ Program atau kegiatan saling tumpang tindih antar SKPD dan bahkan saling meniadakan. 

❖ Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah.

❖ Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih cenderung fokus pada pelaporan penggunaan  dana.

❖ Penetapan APBD dan perubahan sering terlambat. 

MODUL 6 PERENCANAAN ANGGARAN DAN SIKLUS ANGGARAN TAHUNAN (APBD)
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1.1 Deskripsi Singkat

Modul Anggaran dan penyusunan APBD  ini akan dikemukakan dalam lima bab. Bab pertama 
merupakan abstraksi singkat mengenai isi keseluruhan modul ini, kemudian dilanjutkan dengan 
gambaran tentang manfaat pembelajaran, dan tujuan instruksional baik secara umum maupun 
khusus.

Bab Kedua membahas sistim penganggaran daerah di Indonesia sesuai dengan konteks 
peraturan perundangan nasional yang berlaku. Pada bagian awal dibahas mengenai latar 
belakang dan temuan yang menuntut adanya perubahan sistem dan prosedur penganggaran di 
daerah. Selanjutnya pembahasan mengenai konsep-konsep dasar yang mendasari pembentukan 
sistem penganggaran di daerah. Akhirnya bab ini membahas mengenai tahap-tahap penting 
penyusunan anggaran daerah sesuai dengan ketetapan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada bab Ketiga akan dikemukakan beberapa contoh praktek terbaik penganggaran yang pernah 
dipraktekkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Selanjutnya bab Keempat akan dikemukakan proses evaluasi terhadap Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah.

Akhirnya, Bab Kelima membahas mengenai beberapa isu yang yang dapat dibijaki oleh daerah 
terkait dengan konteks kebutuhan lokal pengimplementasi penyusunan anggaran daerah sesuai 
dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No 21 
Tahun 2011.

1.2 Manfaat Instruksional 

Manfaat yang diharapkan dengan mempelajari materi Anggaran dan penyusunan APBD  ini 

B A B  1
PENDAHULUAN
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adalah agar peserta pelatihan memiliki pengetahuan komprehensif tentang definisi dan konsepsi 
operasional penyusunan anggaran di daerah sesuai dengan konteks perundangan nasional terkait 
dan lokalitas daerah. Pada akhimya diharapkan peserta mampu memformulasikan aspek-aspek 
krusial Anggaran dan penyusunan APBD  di daerahnya guna penciptaaan inovasi yang bersifat 
mendorong aktualisasi segala potensi yang dimiliki oleh daerah.

1.3 Tujuan Instruksional

a. Tujuan instruksional umum
Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan memiliki pemahaman tentang definisi 
dan konsepsi operasional Anggaran dan penyusunan APBD, yang meliputi penyusunan 
KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD dan analisis standar belanja, contoh-contoh 
praktek terbaik penyusunan anggaran daerah dan akhirnya poin-poin krusial yang dapat 
dijadikan sebagai masukan bagi penciptaan inovasi sistem penganggaran di daerah.

b. Tujuan instruksional khusus
Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu:
1. Memahami konsepsi operasional Anggaran dan penyusunan APBD  di daerah sesuai 
dengan mandat peraturan perundangan nasional terkait.
2. Menguasai teknik penyusunan dokumen penganggaran daerah yang meliputi Kebijakan 
Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),  Penyusunan 
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  (RKA-SKPD).
3. Memperoleh pembelajaran praktek penganggaran dari berbagai negara dan daerah lain di 
Indonesia.
4. Mampu memformulasikan inovasi sistem penganggaran di daerahnya masing masing.
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2.1. Umum

Pengertian Keuangan Negara dan Keuangan Daerah.
a. Pengertian Keuangan Negara.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai  dengan uang, 
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Yang dimaksud dengan keuangan negara dalam pengertian ini antara lain meliputi hak untuk 
memungut pajak dan  bukan pajak atau sumber daya alam, hak untuk mencetak uang  dan 
mengedarkannya dan hak untuk meminjam uang, serta mengelola kekayaan negara termasuk 
kekayaan yang dipisahkan. Sementara itu kewajiban negara untuk menyelenggarakan 
pelayanan umum dan membayar tagihan pihak ketiga.

b. Pengertian Keuangan Daerah.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan 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, dalam kerangka 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Hak Daerah dalam pengertian ini antara lain adalah; hak uantuk memungut pajak dan 
Retribusi Daerah, mendapatkan dana perimbangan keuangan dan sumber sumber 
pendapatan lain yang sah. Sedangkan dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai 
kewajiban antara lain; menjaga hak hak yang sudah didapat dan dan menggunakannya untuk 
kepentingan penyelenggaran kewenangan yang telah diserahkan, memberikan pelayanan 
umum dengan tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab.
Kebijakan pengelolaan keuangan negara diatur dalam paket undang undang dibidang 
keuangan negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Nomor 
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan 
Negara. Khusus untuk kebijakan keuangan daerah juga diatur dalam Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan petunjuk pelaksanaanya 

MODUL 6 PERENCANAAN ANGGARAN DAN SIKLUS ANGGARAN TAHUNAN (APBD)

Program Penguatan Kapasitas DPRD 7

B A B  2
REFORMASI PENGANGGARAN DAERAH DI INDONESIA



diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan petunjuk teknis diatur dengan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa hasil penelitian akademis.

1. Secara umum, kelemahan sistem penganggaran yang terjadi di kebanyakan Negara berkembang 
menurut hasil survei Worldbank (1998) terletak pada beberapa permasalahan berikut:
a. Kualitas perencanaan yang lemah.
b. Keterkaitan antara pembuatan kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran 

(budgeting) masih sangat lemah.
c. Pengendalian pengeluaran masih rendah.
d. Pembiayaan untuk operasi dan perawatan (0 & M) kurang memadai.
e. Hubungan yang lemah antara anggaran belanja yang telah dirumuskan dengan anggaran 

belanja yang dilaksanakan.
f. Sistem akuntansi yang tidak memadai.
g. Aliran dana ke Unit Kerja yang lebih rendah yang kurang dapat dipercaya. 
h. Manajemen atau pengelolaan bantuan ekstemal masih lemah.
i. Manajemen kas yang lemah.
j. Laporan kinerja keuangan yang tidak memadai.
k. Motivasi kerja staf yang rendah.

2. Untuk kasus di Indonesia, berdasarkan hasil survey PAU-SE UGM (1999), terdapat beberapa 
hal lain, yaitu:
a. Lemahnya kualitas perencanaan & keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan 

(planning) & penganggaran (budgeting);
b. Lemahnya peran DPRD;
c. Kesulitan dalam memprediksi penerimaan;
d. Panjangnya jalur birokrasi dalam perencanaan anggaran;
e. Tingginya intervensi pemerintah pusat;
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f. Rencana alokasi anggaran didasarkan atas pendekatan line-item dan incrementalisme; 
g. Rencana belanja cenderung di mark-up dan tidak wajar;
h. Ketidakjelasan kriteria Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan;
i. Terjadi tumpang tindih (overlapping) kegiatan dan belanja;
j. Pemotongan anggaran, bukan hanya mata anggaran, tetapi juga jumlah anggaran pada satu 

mata anggaran tertentu;
k. Hanya bertanggungjawab terhadap input yang digunakan.

3. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Worldbank (1998) Perencanaan Anggaran menghendaki 
adanya:
a. Hubungan antara pengambilan keputusan politis di Dewan, perencanaan operasional oleh 

Eksekutif, dengan penganggaran pada setiap Unit Kerja pelaksana layanan publik.
b. Pengambilan kebijakan harns mampu mensinergikan hubungan antara penganggaran 

sistem pengelolaan keuangan Daerah dan unit-unit pengelola layanan publik serta layanan 
pemcrintahan umum.

c. Penganggaran harus difokuskan pada kinerja yaitu output dan outcome yang dihasilkan oleh 
setiap jenis pengeluaran.

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Latar belakang perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Perkembangan atau reformasi manajemen  keuangan pemerintah ditandai dengan terbitnya 
tiga undang-undang yaitu: Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang 
No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
dimana di dalamnya  mengatur tentang Keuangan Negara  dan juga Keuangan Daerah. Hal ini 
sejalan dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 amandemen ke IV khusus nya pasal 23 
ayat 1 sampai dengan 5.

Pengelolaan Keuangan Negara sejak kita merdeka masih berlandaskan ketentu an zaman Belanda 
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yang ditetapkan masih berlaku didalam Undang Undang Dasar 1945 Ketentuan Peralihan pasal 
II sampai terbitnya ketiga undang undang tersebut diatas.

Tidak demikian halnya mengenai pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah di atur dalam  satu 
bab khusus pada Undang undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 
sebagai petunjuk pelaksanaannya lama sejak kemerdekaan Re publik Indonesia diproklamirkan, 
sampai dengan saat terbitnya ketiga Undang Undang dibidang Keuangan Negara dimaksud.

Undang Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai revisi dari Undang Undang No. 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah pada Bab VIII mengatur tentang Keuangan Daerah mulai pasal 
155 sampai dengan pasal 194. Sebagai konsekwensi dari paradigma desentralisasi dimana 
penyerahan kewenangan/urusan kepada Daerah haruslah diikuti dengan penyerahan sumber 
sumber yang cukup kepada Daerah yang diatur dalam Undang Undang No. 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Darah. Hak Daerah 
untuk menda patkan sumber keuangan  antara lain adalah: kepastian tersedianya pendanaan 
dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan ; kewenangan memu ngut 
dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari 
sumber sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk 
mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sum ber sumber lain yang sah serta sumber 
sumber pembiayaan. Inilah prisip yang diterapkan dalam pengaturan baru itu yaitu ”money 
follow function” atau ” uang mengikuti fungsi”. 
Dalam Undang Undang mengenai Keuangan Negara ditegaskan bahwa Keuangan Daerah 
merupakan bagian atau sub sistim dari Keuangan Negara dan kepada Gubernur/Bupati/Walikota 
diserahkan sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden. Ketentuan tersebut 
berimplikasi pada pengaturan pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bagian dari kekuasaan 
pemerintah daerah, dan hal ini  sebenarnya sudah termuat pada 7 (tujuh) kali pergantian Undang 
Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
merupakan bagian dari Pengelolaan Pemerintahan Daerah Otonom.
Sebagai suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia, seyogyanya pengelolaan.
Keuangan baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah idealnya dilaksanakan dalam satu sistem, 
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kalaupun belum paling tidak terdapat keserasian antara keduanya sehingga dapat disusun suatu 
neraca konsolidasi untuk mengetahui tentang posisi baik Aset, Kewajiban maupun Kekayaan 
bersih negara secara keseluruhan. Untuk itu perlu dilakukan penataan regulasi dibidang 
pengelolaan keuangan yang pada tahun tahun belakangan ini gencar dilakukan apalagi dengan 
diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Khusus dibidang keuangan daerah sebagai petunjuk pelaksanaan dari kebijakan yang terkait 
dengan keuangan daerah telah diterbitkan  PP NO.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, serta sebagai pedoman teknis telah diterbitkan PMDN No.13 Tahun 2006 
yang disempurnakan dengan PMDN No.59 Tahun 2007 dan PMDN No. 21 Tahun 2011.   

b. Reformasi sistim penganggaran.
Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia yang mulai diberlakukan semenjak 
tahun 2001 lalu, konsepsi performance based budgeting mulai diperkenalkan serta diterapkan. 
Secara operasional dua payung hukum yang dijadikan pedoman bagi daerah dalam menerapkan 
performance based budgeting ini adalah; Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagrl No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman 
Pengurosan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan 
APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Selanjutnya praktek penganggaran di daerah kembali mengalami perubahan yang tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Permendagri No 13  Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan 
ini dilatar belakangi oleh perubahan payung hukum penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi 
daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
dan perubahan pengaturan tentang pengelolaan keuangan negara yang dalam hal ini diatur 
dengan undang-undang No 17 Tentang Keuangan Negara.

Penerapan anggaran berbasis prestasi kerja dalam hal ini merupakan salah satu langkah reformasi 
dalam sistem penganggaran publik di Indonesia yang menandai berakhirnya penerapan anggaran 
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tradisional dengan metode line-item dan incremental. Penerapan anggaran kinerja dimaksudkan 
agar dalam perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, setiap institusi publik 
tidak hanya mempertanggungjawabkan berapa jumlah dana yang telah dihabiskan, tetapi 
juga harus mempertanggungjawabkan untuk apa dan berapa output dan hasil (outcome) yang 
diperoleh dati setiap dana/input yang dibelanjakan.
Dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi dalam beberapa tahapan/siklus yaitu: pertama 
tahap perencanaan penganggaran, kedua tahap pembahasan dan penetapan rancangan APBD, 
ketiga tahap pelaksanaan anggaran dan, keempat tahap pertanggungjawaban (termasuk laporan 
keuangan pemerintah daerah).

2.2. Konsep-Konsep Penganggaran

Konsep Makro Perencanaan Anggaran Daerah 
Anggaran Daerah merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk 
uang (rupiah) selama periode waktu tertentu (satu tahun). Anggaran ini digunakan sebagai alat 
untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan 
pembangunan otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang~ sumber pengembangan 
ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat untuk memotivasi para pegawai 
dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai Unit Kerja (Jones & Pendlebury, 1996). 
Secara lebih spesifik, fungsi Anggaran Daerah dalam proses pembangunan di Daerah adalah 
sebagai:
a. Instrumen kebijakan (policy tools). Anggaran Daerah adalah salah satu instrumen formal yang 
menghubungkan Eksekutif Daerah dengan tuntutan dan kebutuhan publik yang diwakili oleh 
Legislatif Daerah.
b. Instrumen kebijakan fiskal (fiscal tool). Dengan mengubah prioritas dan besar alokasi 
dana, Anggaran Daerah dapat digunakan untuk mendorong, memberikan fasilitas dan 
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat guna mempercepat pertumbuhan 
ekonomi di Daerah.
c. Instrumen perencanaan (planning tool). Di dalam Anggaran Daerah disebutkan tujuan yang 
ingin dicapai, biaya dan outputlhasil yang diharapkan dari setiap kegiatan di masing-masing 
Unit Kerja.
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d. Instrumen pengendalian (control tool). Anggaran Daerah berisi rencana penerimaan dan 
pengeluaran secara rinci setiap Unit Kerja Hal ini dilakukan agar Unit Kerja tidak melakukan 
overspending, underspending atau mengalokasikan anggaran pada bidang yang lain.
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Anggaran Daerah tersebut tidak dapat berdiri sendiri. 
Anggaran Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan 
pembangunan Daerah.

Konsep Mikro Perencanaan Anggaran Daerah

instrumen kebijakan yang dapat dipakai sebagai alat untuk. meningkatkan pelayanan umum 
dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah Daerah harns 
berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan 
kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing Daerah serta dapat memenuhi 
tuntutan terciptanya Anggaran Daerah yang transparan,berorientasi pada kepentingan dan 
akuntabilitas publik.
 Harus diakui bahwa dalam struktur APBD yang lama, tuntutan di atas belum dapat dipenuhi 
sepenuhnya. Struktur anggaran APBD hanya menyajikan informasi tentang jumlah sumber 
pendapatan dan penggunaan dana Sedangkan informasi tentang kinerja yang ingin dicapai, 
keadaan dan kondisi ekonomi serta potensinya tidak tergambarkan dengan jelas. Informasi 
tersebut diperlukan sebagai tolok ukur yang harns dijadikan acuan dalam perencanaan 
anggaran. Karena ketidak jelasan tersebut maka sistem perencanaan anggaran yang digunakan 
selama ini tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai inisiatif, aspirasi 
dan kebutuhan riil masyarakat dan potensi sumberdaya yang dimilikinya

tersebut,. maka APBD yang pada hakekatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan 
dan sasaran ,Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Unit Kerja harus disusun dalam 
struktur yang berorientasi pada suatu tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu 
memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran 
yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi 
dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana 
yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat 
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yang benar-benar dirasakan masyarakat (value for money) dan public satisfaction sebagai wujud 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang berorientasi pada 
kepentingan publik (public accountability) dapat dicapai.

2.3. Penyusunan KUA Dan PPAS

Perumusan Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Arah kebijakan keuangan daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah 
di bidang keuangan daerah untuk mencapai tujuan atau misi kepala daerah. Arah kebijakan 
keuangan daerah dirumuskan agar dapat memberikan gambaran yang jelas kepada SKPD tentang 
apa saja yang akan dicapai dan bagaimana cara atau kebijakan apa yang harus dilaksanakan 
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam arah kebijakan keuangan 
daerah ini harus dapat dirumuskan secara cukup jelas strategi ketiga aspek berikut:yaitu aspek 
pendapatan, aspek belanja dan aspek pembiayaan.

Sesuai dengan definisi yang dikembangkan dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat 
dengan KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
(RAPBD), antara lain:

❖ Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN;
Laju Inflasi;
Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas);
Lain-lain asumsi (misal: kebijakan yang berkaitan dengan gaji PNS)
❖ Kebijakan pendapatan, 

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran 
berkenaan;
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Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan 
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target. Belanja Daerah Kebijakan terkait 
dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah;

Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah,  bantuan sosial, belanja bagi hasil,  bantuan 
keuangan; dan belanja tidak terduga;

Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan 
daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 
yang akan dilaksanakan di daerah.
❖ Kebijakan belanja berdasarkan :

urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD). 

❖ Pembiayaan Daerah 
kebijakan penerimaan pembiayaan;
kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat dengan PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum 
disepakati dengan DPRD.
Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah; 

Berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi 
pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah 
yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan 
daerah dalam KUA.

Prioritas belanja daerah
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Berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan 
dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh 
daerah tersebut.
 
Matriks Prioritas Pembangunan

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN 
DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan 
secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi, mengikuti kode urusan dalam Lampiran Permendagri 
No. 59 Tahun 2007.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan yang dituangkan secara 
deskriptif dan dalam bentuk tabulasi mengikuti kode urusan dalam Lampiran Permendagri No. 
59 Tahun 2007.

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, 
Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
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NO. Prioritas Pembangunan     Sasaran      SKPD yang melaksanakan Nama Program
1

2
3
4
dst.

Contoh : Penanggulangan 
Kemiskinan

Contoh: Meningkat-
nya kesejahteraan 
penduduk miskin 
sehingga prosentase 
penduduk miskin da-
pat mencapai 14,4% 
pada akhir tahun 2007

Contoh :
1. Dinas Sosial;
2. Dinas PMD;
3. Dinas kesehatan;

Contoh :
Pemberdayaan 
Fakir Miskin



Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah,  bantuan 
sosial, belanja bagi hasil,  bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara 
deskriptif dan dalam bentuk tabulasi juga.

Dalam perspektif sistem perencanaan pembangunan daerah, KUA dan PPAS merupakan 
dokumen perencanaan tahunan daerah yang menghubungkan agenda-agenda strategis daerah 
(visi, misi, arah pembangunan daerah, program dan kegiatan) yang tertuang dalam dokumen 
RPJPD, RPJMD, RKPD dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (linking planning 
and budgeting). Perencanaan dan penganggaran dalam hal ini merupakan proses yang terintegrasi, 
oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.

Selanjutnya, beberapa hal yang termuat dalam KUA dan PPAS ini meliputi:
· Kondisi dan Prestasi Yang Dicapai Tahun- Tahun sebelumnya dan Perkiraan Kinerja Pada 

Tahun Yang Akan Datang
· Identifikasi Potensi dan Permasalahan
· Gambaran Ringkas Target Pencapaian Kinerja setiap urusan berdasarkan proyeksi anggaran
· Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

2.4. Penyusunan RKA-SKPD

Sesuai dengan definisi yang dikembangkan dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Reneana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi reneana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta reneana pembiayaan sebagai 
dasar penyusunan APBD.

Beberapa prinsip dasar penyusooan RKA-SKPD ini antara lain:

kebijakan dengan perspektif lebih dari satu tahun anggaran dengan memepertimbangkan 
implikasi biaya akibat keputusan yang terkait dengan tahun berikutnya yang dituangkan 
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dengan perkiraan maju.
(forward estimate) yaitu perhitungan anggaran ootuk tahun berikutnya dari 

tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah 
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

(Performance based budgeting) yaitu pendekatan penganggaran 
yang mengutamakan keluaran / hasil kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan 
dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur

(Unified Budgeting) yaitu’ penyusunan rencana keuangan tahunan 
yang terintegrasi ootuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan dan 
pembangunan yang didasarkan pada prinsip efisiensi alokasi dana.

Secara teknis, penyusunan RKA-SKPD berpedoman pada surat edaran Kepala Daerah tentang 
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. Pedoman ini memuat beberapa hal berikut ini :
· Prioritas dan Plafon Anggaran untuk setiap program dan kegiatan SKPD
· Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD terkaif:  sesuai dengan 

Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan
· Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
· Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip prinsip 

peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam 
rangka pencapaian prestasi kerja

· Dokumen sebagai lampiran meliputi Nota Kesepakatan KUA, PPAS, Kode rekening APBD, 
format RKA SKPD, Analisis Standar Belanja dan standar harga.

Format RKA – SKPD

RKA- SKPD  : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA –SKPD 1  : Rincian Anggaran Pendapatan Satuan
      Kerja Perangkat Daerah
RKA – SKPD 2.1  : Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung
      Satuan Kerja Perangkat Daerah
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RKA – SKPD 2.2  : Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja
      Langsung menurut Program dan 
      Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA – SKPD 2.2.1 : Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut
      Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja
      Perangkat Daerah

Format RKA-PPKD   Sesuai PMDN Nomor 59 Tahun 2007 fungsi SKPKD 
      dipisah dari SKPD)

RKA – PPKD  :  Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja
       dan Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan 
       Daerah
RKA – PPKD 1  :  Rincian Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola 
       Keuangan Daerah 
RKA – PPKD 2.1  :  Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat 
       Pengelola Keuangan Daerah
RKA – PPKD 3.1  :  Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah 
RKA – PPKD 3.2  :  Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Selanjutnya RKA – SKPD yang telah tersusun disampaikan kepada PPKD untuk diteliti 
kesuaiannya dengan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS serta pedoman penyusunan RKA 
SKPDsesuai Peraturan Kepala Daerah tentang penyusunan RKA SKPD. Sepanjang diperlukan 
RKA tersebut akan dibahas bersama dinas/lembaga terkait kemudian setelah disepakati lalu 
dikompilasi untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud disampaikan pada DPRD 
untuk pembahasan selanjutnya serta dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
a. ringkasan APBD;
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b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan 

pembiayaan;
d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan 

kegiatan;
e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah 

an fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f. daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
g. daftar piutang daerah;
h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan 

kembali dalam tahun anggaran ini;
l. daftar dana cadangan daerah; dan
m. daftar pinjaman daerah. 
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3.1. Kasus Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Jembrana

Beberapa tahun belakangan, Kabupaten Jembrana di Propinsi Bali menjadi daerah kunjungan 
studi tour dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terkait dengan inovasi kebijakan Pemerintab 
Kabupaten Jembrana yang mampu menyelenggarakan inovasi pelayanan pendidikan dan 
kesehatan gratis bagi masyarakat walaupun dengan hanya mengandalkan pertanian, peternakan, 
dan perikanan sebagai sektor basis ekonomi serta dengan sumber pembiayaan daerah yang 
terbatas.
Dalam bidang kesehatan, Kabupaten Jembrana melaksanakan inovasi penganggaran melalui 
serangkaian  analisa serta kebijakan yang mengarah pada relokasi anggaran secara tepat guna 
mencapai dua target sekaligus yaitu peningkatan mutu pelayanan serta penggratisan pelayanan 
kesehatan.

- Analisis Isu Bidang Kesebatan Di Kabupaten Jembrana
Analisis Isu Kesehatan dilakukan dengan melaksanakan pemantauan kelapangan yang diikuti 
oleh seluruh pemangku kebijakan terkait di Kabuaten Jembrana. Beberapa temuan lapangan 
dalam analisis ini adalah:

tingkat kesembuhan yang rendah dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas 
dan rumah sakit.

pelayanan kesehatan

profesional tapi terbentur dengan biaya yang mahal

- Mengembangkan Arahan Kebijakan Bidang Pelayanan Kesebatan
Berdarkan fakta analisis isu bidang kesehatan Kabupaten Jembrana maka selanjutnya 
dikembangkan arahan kebijakan kesehatan, masing-masing adalah :

B A B  3
CONTOH PRAKTEK PENGANGGARAN PUBLIK
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aksessibilitas
- Kebijakan Anggaran
Berdasarkan arahan kebijakan tersebut maka disusunlah kebijakan anggaran yang mampu 

menjembatani isu-isu yang muncul dilapangan dan arahan kebijakan pelayanan kesehatan. 
Masing-masing adalah:

masyarakat melalui pembentukan Lembaga Jaminan Kesehatan Jembrana.

mengelola dana subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk membayar premi pelayanan 
kesehatan tingkat pertama dan rawat inap.

untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan standar yang diberikan oleh LJKJ.

3.2. Sistem Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Solok Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Anggaran Berbasis kinerja adalah adanya kebutuhan transparansi 
dalam pembiayaan program kerja pada setiap unit kerja. Diharapkan anggaran yang diajukan 
selalu berdasarkan program kerja yang direncanakan, bukan sebaliknya, program kerja yang 
mengikuti anggaran yang tersedia. Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penyusunan 
anggaran unit kerja yang berdasarkan kinerja (program kerja) selama tabun yang . bersangkutan. 
Kabupaten Solok menciptakan sistem dan prosedur penyusunan anggarml berbasis kinerja 
dengan mekanisme perencanaan partisipatif. Mekanisme tersebut didasarkan pada SK Bupati 
Solok No. 442/BUP/-2002.

Mekanisme Pelaksanaan

Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan oleh pemerintah dan DPRD dalam berbagai cara. 
Pemerintah melakukannya melalui:
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Bottom up planning, yaitu melalui:
- Musbang nagari; kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan kegiatan yang bisa dibiayai 
oleh nagari dan kegiatan yang tidak bisa dibiayai di tingkat nagari, yang selanjutnya akan 
dimajukan dalam Musrembang Kecamatan
- Musrembang Kecamatan; kegiatan yang dilakukan adalam merumuskan, memformulasikan 
dan mensinergikan rencana kegiatan. Pembangunan tahunan kecamatan dengan kegiatan lintas 
nagari serta menghasilkan usulan skala prioritas kecamatan dan kegiatan prioritas lintas nagari 
dalam kecamatan yang bersangkutan

manfaatnya, menindaklanjuti hasil-hasil pengkajian dan penelitian yang telah dilakukan, 
dan mengakomodasi kegiatan-kegiatan strategis dalam mendukung implementasi Renstra 
Daerah

Sementara itu, DPRD melakukan penjaringan aspirasi masyarakat melalui:

masyarakat serta merumuskan dan memformulasikan hasil reses tersebut menjadi Usulan 
Rencana Program dan disampaikan kepada Eksekutif.

Proses Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kabupaten Solok dilakukan oleh sebuath Tim 
yang dinamakan Tim Sinergi. Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Sinergi berkaitan dengan 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja adalah:

Kabupaten Solok dan Renstra Unit Kerja

Usulan Unit Kerja

terkait
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kegiatan yang dibiayai dana Dekonsentrasi atau kegiatan yang dibiayai oleh nagari

sebagai fasilitator

· Membahas kemungkinan sumber pembiayaan rencana kegiatan sperti kegiatan prioritas yang 
dibiayai APBD Kabupaten Solok, APBD Propinsi, APBD Nagari, Swasta/masyarakat atau yang 
diusulkan kepada pemerintab pusat (APBN)

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja yang  selanjutnya bermuara 
pada proses penyusunan anggaran, Pemkab. Solok memperoleh keuntungan, diantaranya 
adalah:
1. Kegiatan/program kerja yang dilakukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat 
2. Masyarakat merasa terlibat dalam pelaksanaan kegiatan 
3. Hasil kegiatan mudah dipertanggungjawabkan (oleh kepala unit kerja ke bupati maupun 

oleh bupati kepada DPRD) 
4. Dana yang dipakai terukur 
5. Efisiensi dana

Secara umum, dengan sistem ini terjadi efisiensi dana, karena dana yang keluar sesuai dengan 
output yang dihasilkan
Menurut aparatur, proses penyusunan anggaran berbasis kenerja di Kabupaten solok masih 
terkendala dengan keterbatasan dana. Idealnya, anggaran berbasis kinerja tergantung dari 
kegiatan yang akan dilakukan dalam tabun tersebut (sesuai dengan usulan dari pembahasan tim 
sinergi), sehingga dana bukan menjadi faktor yang membatasi program kerja.
Secara umum penyusunan anggaran berbasis kinerja mampu menciptakan program kerja yang 
terukur dan akuntabeI. Walaupun penyusunannya lebih sulit dan lebih lama karena harus 
melibatkan banyak pihak, namun pertanggungjawabannya relatif lebih mudah.

3.3. Kasus Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah di Negara-Negara OECD
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Kegagalan konsisitensi antara kebijakan dan penganggaran diduga merupakan salah satu sebab 
penting yang memberi kontribusi terhadap buruknya outcome penganggaran di negara-negara 
berkembang (worldbank 1998).

Berkaitan dengan hal tersebut, Kerangka pengeluaran jangka Menengah (Medium Term of 
Expenditure Framework) merupakan salah satu obat yang diduga cukup manjur untuk mengatasi 
hal tersebut. Disamping itu Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah merupakan trend praktek 
penganggaran yang saat ini banyak diterapkan di negara-negara maju.
Dalam konteks praktek penganggaran daerah di Indonesia, Kerangka Pengeluaran Jangka 
Menengah merupakan sebuah istilah barn yang mulai diperkenalkan. Sesuai dengan Ketentuan 
Dmwn Permendagri No 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Kerangka Pengeluaran Jangka 
Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan 
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran 
dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun 
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju 

Rasionalitas kerangka pengeluaran jangka menengah berdasarkan pengalaman praktek 
penganggaran di negara-negara OECD antara lain adalah : 
- Kerangka pengeluaran jangka menengah secara eksplisit lebih menunjukkan prioritas dan 

tujuan kebijakan pemerintah dalam jangka menengah 
- Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah merupakan sinyal yang menunjukkkan apakah ada 

konsistensi kebijakanjangka menengah dengan strategi fiskal
- Kerangka pengeluaran jangka menengah memberi jaminan bagi keberlanjutan proses 

penganggaran dalam jangka menengah
- Kerangka pengeluaran jangka menengah memperkuat efisiensi di dalam pengalokasian 

anggaran
- Kerangka pengeluaran jangka menengah memperkuat transparansi dan akuntabilitas 

penganggaran
- Kerangka pengeluaran jangka menengah memberi waktu yang lebih luas kepada stakeholder 

untuk mereview kebijakan yang ada.
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Berdasarkan pengalaman negara-negara OECD, beberapa prasyarat yang dibutuhkan untuk 
mengimplementasikan kerangka pengeluaran jangka menengah adalah
- Adanya stabilitas kondisi ekonomi, sehingga pemrakiraan maju terhadap pendapatan dan 

belanja dapat diperkiran secara valid.
- Adanya aliran informasi yang memadai
- Adanya disiplin anggaran
- Adanya dukungan kelembagaan
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Evaluasi adalah merupakan suatu proses dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dari pemerintahan 
yang lebih tinggi terhadap daerah yang berada dalam wilayah pembinaannya. Setelah RAPBD 
tersusun lalu disampaikan ke DPRD untuk dibahas sesuai jadwal yang ditetapkan Dewan  , dan 
sebelum dibahas,  perlu di sosialisasikan terlebih dahulu oleh Dewan  pada masyarakat dengan 
batas waktu 7 hari dan dibuatkan daftar catatannya.

Selanjutnya diadakan pembahasan dan apabila telah selesai dibahas serta mendapat persetujuan 
Dewan, maka paling lambat 3 hari  disampaikan pada Pejabat yang berwenang untuk di evaluasi 
dengan batas waktu 15 hari. RAPBD yang telah dievaluasi diterima untuk selanjutnya ditetapkan 
dan disahkan serta dimuat dalam Lembaran Daerah. Apabila ditolak dan harus diperbaiki maka 
batas waktunya adalah 30 hari, dan apabila masih ditolak maka Daerah melaksanakan anggaran 
tahun yang lalu dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Lampiran Peraturan Kepala Daerah tentang APBD adalah :

Tujuan  dan sasaran Evaluasi RAPBD
1. Terdapatnya  rancangan peraturan daerah tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah  dan rancangan Perobahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 
rancangan peratuaran daerah tentang Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan Anggaran 

B A B  4
PROSES EVALUASI RANCANGAN APBD
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Pendapatan dan Belanja Daerah yg tdk bertentangan dg peraturan perundangan yg lebih 
tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya. 

2. Terdapatnya keserasian antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah 
pusat dan kepentingan publik dengan kepentingan aparatur.

3. Kepatuhan penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan 
dan belanja daerah dan peraturan daerah tentang perobahan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah  serta peraturan kepala daerah tentang  penjabaran anggaran pendapatan 
dan belanja daerah.

4. Substansi dan materi rancangan peraturan darah tentang anggaran pendapatan dan belanja 
daerah dan perobahan anggaran pendapatan dan belanja daerah  atau rancangan peraturan 
kepala daerah tentang  penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah.
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Sejak dimulainya penerapan Anggaran Berbasis Kinerja sampai dengan saat ini, Pemerintah 
Daerah di Indonesia sudah cukup berpengalaman dalam mengimplementasikan Anggaran 
Berbasis Kinerja mulai dengan ditetapkannya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan terakhir 
Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
Namun demikian, permasalahan permasalahan yang diaIami pada masa lalu diperkirakan masih 
akan muncul kembaIi. Beberapa poin berikut akan menjelaskan isu penting kebutuhan kapasitas 
daerah dalam menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan ketetapan 
Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

B A B  5
BEBERAPA ISU TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN ANGGARAN 
DAERAH 

Integrasi Perencanaan dan 
Penganggaran Daerah

Permendagri No 13 Tahun 2006 
mengasumsikan babwa terdapat 
keterkaitan antara dokumen 
perencanaan pembangunan daerah 
(RPJP, RPJM, RKPD) dengan 
penganggaran daerah. Namun 
demikian, Permendagri ini telah 
mengatur seeara rinci program dan 
kegiatan yang harus dijalankan oleh 
daerah.

Dibutuhkan kemampuan daerah 
untuk mengintegrasikan rekening 
program dan kegiatan yang 
ada dalam permendagri No 13 
tahun 2006 dengan Dokumen 
Pereneanaan Staragis Daerah 
(RPJP, RPJM, RKPD, Renstra 
SKPD dan Renja SKPD) dan 
Perencanaan Tata Ruang Daerah.

KUA dan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM)

Dalam beberapa bagian disebutkan 
bahwa harus terdapat konsistensi antara 
program dan kegiatan daerah dengan 
standar pelayanan minimal (SPM). 
Namun demikian saat ini SPM belum 
tuntas disusun oleh Pusal.

Daerah dapat saja 
mengembangkan standar kinerja 
pelayanan yang memuat kinerja 
masingmasing urusan kewenangan 
yang harus dijalankan daerah. 
Selanjutnya Standar kineIja 
pelayanan inilah yang menjadi 
dasar utama penentuan kebijakan 
umum anggaran daerah.

Keterukuran Kebijakan Daerah Dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 
disyaratkan bahwa kebijakan-kebijakan 
yang dituangkan dalam KUA dan PPAS 
haruslah terukur.

Untuk dapat menyusun statemen 
kebijakan- kebijakanan terukur 
maka diperlukan keberadaan 
metode penyusunan dan baseline 
data daerah yang cukup lengkap. 
Hal ini selanjutnya dapat 
dijadikan sebagai dasar intervensi 
kegiatan yang akan dilaksanakan 
oleh SKPD. 
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Metodologi Plafon dan 
Prioritas Anggaran Daerah

Permendagri No 13 Tabun 2006 tidak 
merekomendasikan suatu metodologi 
khusus yang cukup berdaya guna 
untuk menentukan plafon dan prioritas 
anggaran daerah.

Daerah dapat mengembangkan 
suatu metodologi yang cukup 
berdaya guna untuk menentukan 
plafon dan prioritas anggaran 
daerah. Baik dari perspektif sektor, 
satuan kerja perangkat daerah dan 
perwakilan daerah.

Permendagri No 13 Tabun 2006 telab 
memberikan porsi yang dominan pada 
TAPD yang notabene berasal dari 
eksekutif dalam menyusun KUA dan 
PPAS. DPRD sebagai representasi 
kepentingan publik hanya diberi 
hak membabas serta mengesahkan. 
Disamping itu pembahasan KUA dan 
PPAS tidak disertai dengan lampiran 
lengkap usulan SKPD. Dalam 
perspektif demikian pembahasan yang 
obyektif akan sulit dicapai.

Diperlukan koordinasi dan inisiatif 
progresif dari DPRD untuk ikut 
serta mewarnai arah kebijakan 
anggaran.
Untuk dapat menghasilkan 
pembahasan yang lebih objektif 
maka dalam pembahasan KUA/
PPAS, SKPD  harus menyusun 
RAB atau Pra RKA-SKPD

Proses Penyusunan dan 
Pembabasan KUA serta PPAS

Partisipasi Publik Permendagri No 13 Tabun 2006 
cenderung tidak memberikan ruang 
partisipasi publik untuk ikut serta 
dalam menyusun dokumen KUA 
dan PPAS. Asumsinya partisipasi 
masyarakat sudah selesai seiring 
dengan selesainya musrenbang 
RKPD. Padahal tidak ada jaminan 
babwa RKPD akan menjadi acuan 
utama bagi penyusunan KUA dan 
PPAS.

Dibutuhkan forum partisipasi 
masyarakat untuk ikut serta 
mewarnai KUA dan PPAS.  Dalam 
kasus ini, misalnya dapat diatur 
dengan Perda Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Asumsi Ekonomi Makro Dalam Permendagri No 13 Tahun 
2006 dinyatakan babwa KUA memuat 
Asumsi Ekonomi Makro dan Proyeksi 
Pendapatan Daerah.

Diperlukan Analisa yang mudah 
dimengerti serta akurat tentang bagaimana 
hubungan variabel ekonomi makro 
dengan komponen komponen anggaran 
daerah, baik pendapatan, belanja maupun 
pembiayaan. Selama ini yang terjadi 
seolah-olah variabel ekonomi dijelaskan 
hanya untuk mempertebaI halaman KUA 
yang tidak jelas hubungannya dengan 
kebijakan anggaran tahun berkenaan.
Dalam perspektif lain, disamping variabel 
ekonomi makro juga diperlukan asumsi 
variabel lain seperti politik, sosial dan 
budaya. Misalnya bagaimana PILKADAL 
akan sangat berpengaruh terhadap 
penganggaran tahun berkenaan.
DiperIukan Alat Analisis yang akurat 
untuk memproyeksi pendapatan daerah.
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Surat Edaran Kepala 
Daerah Tentang Pedoman 
Penyusunan RKA-SKPD

Dalam Permendagri No 13 Tabun 
2006 dinyatakan bahwa SKPD 
mempedomani Surat Edaran Kepala 
Daerah daIam penyusunan RKA-
SKPD. Pada beberapa kasus di daerah, 
penyusunan Pedoman ini cenderung 
mengambil mentah mentah Ketentuan 
yang ada dalam Permendagri No 13 
Tahun 2006.Padabal ada konteks lokal 
yang harus diakomodasi.

TAPD harns merumuskan konteks 
lokal daerah yang dituangkan 
dalam Surat Edaran Kepala Daerah 
Tentang Pedoman Penyusunan 
RKA-SKPD.

Permendagri NO 13 Tahun 2006 
mengamanatkan daerah untuk 
menyusun kerangka kerja logis (KKL) 
berupa indikator kinerja pencapaian 
program, masukan, keluaran dan hasil 
untuk masing masing kegiatan belanja 
langsung yang diusulkan dalam 
APBD.

Staf teknis di SKPD perlu 
disiapkan untuk menguasai konsep 
dan praktek penyusunan kerangka 
kerja logis (KKL), disamping 
mempersiapkan basis data 
objek intervensi dari kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan. 
Misalnya; persentase penurunan 
agka penyakit menular, 
persentase beban kerja yang dapat 
dituntaskan, dst.

Penyusunan Indikator Kinerja 
DaIam RKA-SKPD

Rekening Urusan Pemerin-
tahan dan Struktur Organisasi 
serta Tata Kerja Pemerintah 
(SOTK)

Permendagri No 13 Tahun 2006 
memperkenalkan suatu rekening  
yang disebut urusan pemerintahan. 
Urusan pemerintahan selanjutnya 
menjadi dasar pembagian. program 
dan kegiatan yang akan dilaksanakan 
oleh SKPD sesuai dengan TUPOKSI 
nya. Permasalahannya daerah belum 
menyusun TUPOKSI sesuai dengan 
rekening Urusan Pemerintahan yang 
disusun oleh Pemerintah Pusat.

Dalam jangka menengah 
Pemerintah Daerah sudah harus 
menyesuaikan SOTK seiring 
dengan keluarnya  PPNo. 41 Tahun 
2007 dan Perpres No.54 Tahun 
2010 tentang PBJ(ULP).  Dalam
jangka pendek masih akan terjadi 
program dan kegiatan yang tidak 
sejalan dengan rekening urusan 
pemerintahan.

Unit Kerja Penyusun RKA 
SKPD

Permendagri No 13 Tahun 2006 
tidak mengatur tentang bagaimana 
perlakuan penyusunan RKA SKPD 
pada Sub SKPD. Seperti UPTD, 
Puskesmas, Sekolah, Kecamatan 
dan kelurahan. Hal ini menimbulkan 
keragaman kebijakan yang diambil 
oleh daerah. Ada daerah yang 
memperlakukan sub SKPD tersebut 
sebagai penyusun SKPD

Penyusunan RKA-SKPD
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Rekening Anggaran Permendagri No 13 Tahun 2006 
telah menentukan secara rinci serta 
rigid susunan rekening anggaran 
pendapatan, belanja dan pembiayaaan. 
Dalam kenyataan ada beberapa 
kebutuhan konteks lokal yang tidak 
terakomodasi dalam rekening tersebut.

Daerah dapat merumuskan 
kebutuhan-kebutuhan rekening 
khusus sesuai dengan konteks 
lokal yang selanjutnya dituangkan 
dalam kode rekening daerah.

Sesuai dengan Permendagri No 13 
Tahun 2006 hanya dikenal 2 kelompok 
belanja yaitu belanja langsung dan 
belanja tidak langsung. Belanja 
langsung terkait dengan belanja 
operasional dan modal, sedangkan 
belanja tidak langsung terkait dengan 
gaji serta beberapa jenis belanja  
lainnya. Dalam konteks demikian, 
belanja-belanja kebutuhan kantor yang 
dulunya dituangkan dalam belanja 
administrasi umum harus disusun 
dalam formulir belanja langsung. 
Kadangkala jika TAPD kurang 
berhati-hati kegiatan ini diperlakukan 
sebagai proyek yang cenderung 
mengumbar honor bagi aparatur.

Pemerintah Daerah dapat saja 
mengatur batasan belanja langsung 
yang bersifat rutin dan bersifat 
operasionalisai Tupoksi. Batasan 
ini selanjutnya dituangkan dalam 
Surat Edaran Kepala Daerah 
Tentang Pedoman Penyusunan 
RKA- SKPD.

Pembagian Kelompok 
Belanja Langsung dan Tidang 
Langsung

Kegiatan Pengadaan Belanja 
Modal Aparatur

Permendagri No 13 Tahun 2006 tidak 
memberi batasan pada pengadaaan 
belanja modal aparatur. Pengalaman 
masa lalu menunjukkan bahwa 
tidak adanya batasan tersebut 
telah menyebabkan SKPD secara 
bebas mengusulkan belanja modal 
aparatur bahkan kadang-kadang 
dititipkan dalam kegiatan opersional 
tertentu. Hal ini berakibat pada 
ketidakefisienan pengadaan barang 
yang pada akhimya berimplikasi 
pada berkurangnya belanja untuk 
mendukung pela yanan publik.

Pemerintah Daerah selayaknya 
juga mengintegrasikan proses 
penyusunan RKA SKPD dengan 
penyusunan Rencana Kebutuhan 
Pengadaan dan Pemeliharaan 
Barang Daerah (RKBU dan 
RTBU). Misalnya; dalam Surat 
Edaran Kepala Daerah Tentang 
Pedoman Penyusunan RKA - 
SKPD dinyatakan bahwa usulan 
pengadaan barang-barang harus 
mengacu pada RKBU dan RTBU.

Standar Harga - Pemerintah Daerah harus selalu meng 
up-date standar harga satuan yang ada.
- Dalam perspektif sistem informasi 
manajemen, Pemerintah Daerah dapat 
mengembangkan software penyusunan 
RKA-SKPD yang memasukkan standar 
harga yang ada. Sehingga usulan-usulan 
SKPD dipaksa untuk menyesuaikan 
standar harga tersebut.

Permendagri No 13 Tahun 2006 menyatakan 
bahwa Standar Harga Satuan merupakan 
salah satu pedoman yang digunakan dalam 
penyusunan RKA SKPD. Pengalaman masa 
lalu menunjukkan bahwa standar harga 
seringkali tidak up-date dan ketinggalan dari 
harga pasar yang berlaku. Disamping itu, 
usulan Unit kerja juga memuat harga yang 
berbeda-beda untuk barang yang sarana.
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Belanja subsidi; hibah; 
bantuan sosial; belanja bagi 
basil; bantuan keuangan; dan 
belanja tidak terduga.

Permendagri No 13 Tahun 2006 
menyatakan bahwa Belanja tidak 
langsung yang bersifat subsidi;hibah; 
bantuan sosial; belanja bagi basil; 
bantuan keuangan; dan belanja 
tidak terduga dianggarkan dalarn 
RKA SKPD otoritas pengelola 
keuangan daerah. Pengalaman masa 
lalu menunjukkan bahwa belanja 
belanja tersebut masih ada yang 
tersebar diantara berbagai Unit Kerja 
disamping pengalokasiannya belum 
menggunakan metode yang realistis 
sesuai dengan kebutuhan daerah.

- Daerah harus menginventarisasi 
belanjabelanja tersebut sesuai 
dengan batasan yang ditetapkan. 
Selanjutnya memindahkan 
belanjabelanja tersebut pada RKA-
PPKD belanja tidak langsung 
otoritas pengelola keuangan 
daerah.
- Daerah harus mengembangkan 
metode yang objektif terhadap 
pengalokasian belanjabelanja 
tersebut.

Analisis Standar Belanja 
(ASB)

Permendagri No 13 Tahun 2006 
menyatakan bahwa merupakan 
penilaian kewajaran atas beban kerja 
dan biaya yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu kegiatan.
Pengalaman masa lalu menunjukkan 
bahwa ada beberapa daerah yang telah 
menyusun Analisis Standar Belanja. 
Narnun demikian ASB tersebut 
cenderung tidak dapat digunakan 
di daerah. Hal ini disebabkan oleh 
pendekatan yang terlalu akademis 
serta kurang memperhatikan fakta riil 
di daerah.
Disamping kurangnya political will 
Pemda dalam melaksanakan ASB 
tersebut.

Daerah dapat menyusun ASB 
sesuai dengan kebutuhan lokal 
serta menggunakan pendekatan 
yang lebih sesuai dengan fakta riil 
di daerah. Disamping harus ada 
political will pejabat di daerah 
untuk melaksanakan ASB tersebut 
kalau perlu pakai Perda.
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Dari  beberapa i su  yang dikemukakan dapat  d ikembangkan dalam praktek 
penyusunan anggaran.

menepat i  jadwal  waktu yang te lah di tetapkan.

dalam pembahasan rancangan APBD dalam pembahasan antara  pemerintah 
daerah dan DPRD.

kebutuhan daerah yang be lum cukup diatur  da lam peraturan yang dibuat 
pemerintah pusat  dan da lam kor idor  peraturan perundangan.
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Daftar Isi
Manual Teknis Pembelajaran Modul:
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu-isu Perencanaan Daerah
Bab 1. Pendahuluan
 1.1 Diskripsi Singkat
 1.2 Manfaat Instruksional
 1.3 Tujuan Instruksional
    a. Tujuan Instruksional Umum
    b. Tujuan Instruksional Khusus
Bab 2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan 
Tahunan Daerah
 2.1 Umum
 2.2 Perencanaan Partisipatif
 2.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 2.4 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Bab 3. Contoh Praktek Perencanaan Pembangunan Daerah
 3.1 Perencanaan Pembangunan Berbasis Kewilayahan di Kabupaten Bantul,   
               DIY
 3.2 Perencanaan Partisipatif di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat
Bab 4. Rencana Tindakan

Daftar Isi
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Pembela jaran ini  member ikan kompetens i  komprehens i f  da lam memahami def ini s i 
dan konseps i  operas ional  perencanaan pembangunan daerah ser ta  poin-poin krus ia l 
yang dapat  d i jadikan sebagai  masukan bagi  penciptaan inovas i  s i s tem perencanaan 
pembangunan di  daerah.
Kebutuhan:
  

Waktu:  90 menit

Tempat: 
Tempat  pe lat ihan yang layak dan cukup untuk mengakomodas i  seki tar  50 
peser ta .

Peralatan: 
Pera latan Infokus ,  Komputer,  Sound sys tem

Sumber referensi :  
Modul  Manual  Penguatan Kapas i tas  DPRD: Modul  7 :  Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Daerah

Handout: 
Presentas i  Power  point

Metode Presentasi  yang Disarankan:
Presentas i  Powerpoint

Tanggung jawab Pengajar/Narasumber
Pengajar/narasumber harus  bertanggung jawab penuh atas :
❖ Kelengkapan mater i  presentas i
❖ Ketersediaan handout  dan mater i  re ferens i 
❖ Keje lasan penyampaian pokok permasa lahan

Peran Fasi l i tator
Fasi l i tator  harus:
❖ Memperkenalkan pengajar/narasumber
❖ Mengecek pers iapan tempat  dan ketersediaan pera latan
❖ Mendampingi  pengajar/narasumber  se lama ses i  tanya jawab
❖ Mengelo la  pengaturan tempat  bagi  peser ta

Manual Teknis Pembelajaran Modul: 

MUSYAWA!H PERENCANAAN PEMBANGUNAN
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Isu-Isu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

❖	 Adanya inkonsistensi dan tumpang tindih antara perencanaan dan penganggaran yang dimulai 
dengan RPJPD, RPJMD, RKPD dengan visi dan misi kepala daerah.

❖	 Lemahnya civil society dalam mengontrol perencanaan dan penganggaran.

❖	 Terlalu dominannya peran eksekutif dalam penjaringan aspirasi masyarakat.

❖	 Mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD belum efektif.

❖	 Peran DPRD dalam menyusun perencanaan jangka panjang belum jelas.

❖	 Tingkat pemahaman stakeholder berbeda-beda terhadap dokumen perencanaan.

❖	 DPRD belum mampu melihat isu-isu krusial dalam anggaran dan mengefektifkan peran tenaga ahli 
dewan.

MODUL 7 MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
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1.1 Deskripsi Singkat

Modul Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah ini akan dikemukakan dalam lima bab. Bab 
pertama merupakan abstraksi singkat mengenai isi keseluruhan modul ini, kemudian dilanjutkan 
dengan gambaran tentang manfaat pembelajaran, dan tujuan instruksional baik secara umum maupun 
khusus.

Bab kedua membahas definisi dan konsepsi operasional perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan 
konteks peraturan perundangan nasional yang berlaku. Pembahasan definisi mencakup tentang apa dan 
mengapa dengan musyawarah perencanaan pembangunan dan berbagai macam dokumen perencanaan 
yang disusun oleh daerah sesuai dengan ketetapan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya 
pembahasan konsepsi operasional akan banyak menyinggung tentang forum musrenbang dan teknik-
teknik perencanaan yang cukup relevan dalam kerangka inisiasi berbagai komponen perencanaan 
pembangunan di daerah.

Pada bab ketiga akan dikemukakan contoh-contoh praktek terbaik perencanaan pembangunan sektor 
pemerintah yang pemah dipraktekkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Bab Keempat akan dikemukakan landasan awal bagi peserta pelatihan untuk melakukan rencana tindakan 
yang mendorong terciptanya inovasi praktek perencanaan pembangunan di daerah. Diharapkan peserta 
pelatihan dapat memformulasikan sebuah rencana tindakan yang memadukan ketentuan perundangan 
nasional tentang perencanaan pembangunan dengan konteks lokalitas daerah. 

1.2 Manfaat Instruksional

Manfaat yang diharapkan dengan mempelajari materi musyawarah perencanaan pembangunan daerah 
ini adalah agar peserta pelatihan memiliki pengetahuan komprehensif tentang definisi dan konsepsi 

B A B  1
PENDAHULUAN
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operasional perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan konteks perundangan nasional terkait 
dan lokalitas daerah. Pada akhirnya diharapkan peserta mampu memformulasikan aspek-aspek krusial 
perencanaan pembangunan di daerahnya guna penciptaaan inovasi yang bersifat mendorong aktualisasi 
segala potensi yang dimiliki oleh daerah.

1.3 Tujuan Instruksional

a. Tujuan instruksional umum
Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu memiliki pemahaman tentang definisi dan 
konsepsi operasional perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi keterkaitan antar dokumen 
perencanaan pembangunan daerah, gambaran tentang masing-masing dokumen perencanaan 
pembangunan daerah, teknik-teknik dan metode terpilih, contoh-contoh praktek terbaik perencanaan 
pembangunan daerah dan akhirnya poin-poin krusial yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi 
penciptaan inovasi sistem perencanaan pembangunan di daerah.

b. Tujuan instruksional khusus
Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu:

peraturan perundangan nasional terkait

hasilnya dapat tertampung dalam penyusunan dokumen  Renja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), 
dan keterkaitannya dengan perencanaan pembangunan nasional 

daerah lain di Indonesia

masing.
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2.1. Umum

Transisi kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan perubahan payung hukum penyelenggaraan 
otonomi daerah dari UU No 22 Tahun 1999 ke Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah telah menyebabkan terjadinya penyesuaian terhadap berbagai sistem dan prosedur 
penyelenggaraan kepemerintahan di daerah.

Tak terkecuali dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan konteks otonomi 
daerah yang baru maka sistem perencanaan pembangunan daerah saat ini diatur dengan payung hukum 
Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam 
perspektif Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
maka perencanaan didefiniskan sebagai “suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Sedangkan tujuan 
penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan antara lain adalah :

berkelanjutan.

Secara teknis, sistem perencanaan pembangunan nasionalldaerah menggunakan lima pendekatan dalam 
seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program 
pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, 
rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda. pembangunan yang ditawarkan 
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Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
(stakeholders) 

terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa 
memiliki.

top-down) yang dimaksudkan untuk mensinkronkan dan mengkoordinasikan 

bottom-up), dimaksudkan untuk mensinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan 
dari pemerintahan yang lebih rendah ke jenjang di atasnya.

partisipatif, bottom-up, maka perlu 
dipahami bahwa produk perencanaan merupakan hal yang sangat penting, tetapi prosesnya haruslah 
berkualitas dalam mencapai dokumen tersebut, yang didalam UU 25/ 2004 tentang sistim perencanaan 
pembangunan nasional, hanya ditegaskan tentang keharusan adanya kelembagaan Musrenbang 
(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dalam penyusunan rencana. Makna Musrenbang tidak 
ditegaskan dengan jelas, padahal disinilah sebenarnya letak kunci bagi paradigma baru perencanaan.

Pada hakikatnya perencanaan publik adalah suatu proses interaksi timbal balik antara lembaga 
perencanaan (dan perencana) dengan publik yang sangat pluralistik, baik sebagai subjek ataupun objek 
perencanaan. Didalam proses tersebut hampir dapat dipastikan terkandung unsur unsur kepentingan 
(interest) yang mungkin bertentangan (conflicting) satu dengan lainnya. Dalam kondisi yang sangat sarat 
dengan perubahan interaksi inipun harus bersifat dinamik dan kontiniu.

Makna wacana top-down dan bottom-up adalah sesuatu yang berpasangan, karena satu dan lainnya tidak 
dapat dipisahkan.
Pada dewasa ini dalam suasana yang masih euphoria, banyak perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
masyarakat yang dilakukan sendiri sendiri bahkan ditunjang oleh  berbagai donor baik luar maupun 
dalam negeri tidak terkait satu dengan lainnya. Sementara sebagian masyarakat merasa tidak ada ruang 
bagi mereka selaku subjek maupun objek pembangunan untuk beraspirasi maupun berimajinasi, karena 
birkrasi sangat menentukan, dimana top-down yang lebih dominan.
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Bahkan ada yang merasa jenuh dengan musrenbang karena sangat sedikit, bila tidak dapat dikatakan 
tidak ada sama sekali usulan usulan pembangunan dari tingkat desa yang dimasukkan dalam agenda 
pembangunan ke tingkat  yang lebih tinggi.

2.2. Perencanaan Partisipatif.

Dalam perencanaan partisipatif ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain adalah :
Pertama, identifikasi siapa pemangku kepentingan perencanaan tersebut, yang tentunya sangat berbeda 
pada tingkat perencanaan yang berbeda.
Kedua,
masyarakat.
Ketiga, Bagaimana usulan usulan program  pembangunan dari tingkat bawah(grass root) dapat secara 
konsisten diusung dan dikawal ketingkat yang lebih atas.
Sesuatu yang perlu disadari bahwa perencanaan publik merupakan suatu proses interaksi antara birokrasi 
perencanaan dan publik yang bersifat majemuk, yang harus terjadi secara terus menerus sesuai dengan 
dinamika sosial-ekonomi dan politik masyarakat.

2.3. Forum Musrenbang.

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.

Diharapkan dapat menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyepakatan masalah-masalah sangat prioritas dan mendesak
2. Identifikasi kegiatan prioritas untuk mengatasi masalah
3. Besaran kegiatan (target capaian keluaran kegiatan)
4. Lembaga penanggung jawab
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pada dasarnya untuk menformalisasikan kesepakatan yang dicapai di peringkat Desa/Kelurahan 

No 13/2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Kode Fungsi
2. Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan (dimana permasalahan ditemukan)
3. Kode SKPD (yang diharapkan akan menangani usulan)

    dihadapi)

6. Tolok ukur dan Target Kinerja Capaian Kegiatan (Besaran Kegiatan)
7. Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Keluaran
8. Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
9. Indikasi Sumber Dana

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

A. Pengertian

Suatu musyawarah pelaku pembangunan untuk mematangkan rancangan Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah Provinsi dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 
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B. Tujuan

pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, informasi pendanaan 

C. Masukan

D. Mekanisme

a.Peserta 
b.Tata cara 

d. Keluaran yang diharapkan 

MODUL 7 MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Penguatan Kapasitas DPRD 11



2. Tahap pelaksanaan 
a. Paparan rancangan RKPD dan prioritas pembangunan serta plafon anggaran 
b. Paparan hasil kompilasi prioritas pembangunan dari forum SKPD 
c. Verifikasi hasil kompilasi prioritas pembangunan 
d. Paparan rancangan rencana Kerja SKPD yang menjadi prioritas pembangunan 
e. Kriteria seleksi kegiatan pembangunan 
f. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan sesuai dengan plafon anggaran 
g.membahas kebijakan pendukung implementasi kegiatan tahun berikutnya 

E. Keluaran

F. Penetapan Arah Kebijakan

1. Prioritas pembangunan, plafon/pagu dana  SKPD
2. Daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah dan dipilih menurut sumber pendanaan 
3.Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional 
4.Pemutahiran rancangan RKPD Kabupaten/Kota dalam RKPD Provinsi,
G. Peserta

H. Narasumber

lainnya. 
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I. Penyampaian Hasil Musrenbang

1. Menteri Keuangan 

3. Menteri Dalam Negeri 
6. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen 

FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Pengertian

Suatu wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan 
hasil Musrenbang Kecamatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya mengisi Rencana 
Kerja SKPD dengan tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

B. Tujuan

Kerja Satuan Perangkat Daerah.

prioritas pembangunan daerah (rancangan RKPD).

mendukung terlaksananya Rencana Kerja SKPD.

C. Masukan

Kerja Daerah.

Kecamatan.
D. Mekanisme
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a.Peserta 
b.Tata cara 

d. Keluaran yang diharapkan 
Tahap pelaksanaan 
a. Paparan prioritas pembangunan menurut rancangan Rencana Kerja SKPD
b. Paparan prioritas pembangunan menurut Musrenbang Kecamatan 
c. Verifikasi berbagai prioritas kegiatan Kecamatan 
d. Paparan prioritas pembangunan dan plafon/pagu dana indikatif SKPD
e. Kriteria seleksi kegiatan pembangunan 
f. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan 
g. Rekomendasi

E. Keluaran

1. Rancangan Rencana Kerja  SKPD

3.Terpilihnya delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota

F.  Peserta

1. Delegasi Kecamatan 
2. Delegasi Kelompok Masyarakat yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD

G. Nara Sumber

1. Kepala SKPD
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6. LSM sesuai SKPD
          
FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

A. Pengertian

Suatu wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat Provinsi untuk membahas prioritas kegiatan 
pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dengan SKPD Provinsi sebagai upaya menyusun dan 
menjabarkan Rencana Kerja SKPD kedalam berbagai kegiatan yang terfokus. 

B. Tujuan

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Provinsi. 

prioritas pembangunan daerah (rancangan RKPD Provinsi).

mendukung terlaksananya Rencana Kerja SKPD Provinsi.

C. Masukan

dan sumber dana lainnya. 

serta rancangan RKPD (bila ada).

D. Mekanisme

a.Peserta 
b.Tata cara 
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d. Keluaran yang diharapkan 
Tahap pelaksanaan 

a. Paparan prioritas pembangunan menurut rancangan Rencana Kerja SKPD
b. Paparan prioritas pembangunan menurut Musrenbang Kabupaten/Kota 
c. Verifikasi berbagai prioritas kegiatan Kabupaten/Kota
d. Paparan prioritas pembangunan dan plafon/pagu dana indikatif SKPD
e. Kriteria seleksi kegiatan pembangunan 
f. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan 
g. Rekomendasi 

E. Keluaran

1. Rancangan Rencana Kerja  SKPD Provinsi 

3.Terpilihnya delegasi untuk mengikuti Musrenbang Provinsi

F. Peserta

1. Delegasi Kabupaten/Kota
2. Delegasi Kelompok Masyarakat yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD

G. Nara Sumber

1. Kepala SKPD

6. LSM sesuai SKP

2.4. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya keterkaitan musrenbang dalam proses penyusunan beberapa dokumen perencanaan 
pembangunan yang disusun oleh daerah sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional:
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pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan 

waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan tersebut adalah bersifat makro yang memuat visi, misi, 
dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dengan proses penyusunannya harns dilakukan secara 

Daerah perIu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan dan terkoordinasi.

Musrenbang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dengan melibatkan seluruh 
unsur-unsur penyelenggara pemda (termasuk DPRD), dan masyarakat (terdiri dari asosiasi profesi, 
perguruan tinggi, LSM, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha). Musrenbang 

sudah disusun dengan kabupaten/kota di wilayahnya dan juga memperoleh masukan tambahan dari 
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paling lambat pertengahan Mei.

Penetapan RPJP Daerah Melalui Perda

DPRD dapat mengembalikan dan meminta Kepala Bappeda untuk memperbaiki rancangan akhir 

perundang-undangan yang berlaku atau terdapat hal-hal mendasar yang belum diakomodir dalam 

selama periode rencana, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program-program 
pembangunan yang disertai dengan rencana-rencana kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun 
dalam kerangka investasi/layanan umum.
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terhitung setelah Kepala Daerah dilantik.

berlaku sebagai dokumen perencanaan jangka menengah hingga berakhir masa bakti Kepala 
Daerah.

setara lainnya, dengan jangka waktu sesuai sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan, 
ditambah 1 (satu) tahun kedepan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan Renstra 
Transisi mempedomani dokumen perencanaan yang berlaku.

prakteknya, mungkin beberapa daerah, bahkan pemerintah pusat, tidak menyusun dokumen 
perencanaan ini secara sekuensi seperti yang disyaratkan. Berdasarkan pertimbangan tertentu, 

waktu selama 1 (tahun), maka dalam kondisi yang demikian, tidak ada salahnya mendahulukan 

harus pula disadari bahwa jika terjadi perbedaan yang cukup mendasar dengan arah pembangunan 

paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (pasal 17 ayat (2) UU No. 25/2004). 
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(termasuk DPRD) serta masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, LSM, pemuka adat dan pemuka 
agama, serta kalangan dunia usaha). Pelaksanaan musrenbang ini dimaksudkan untuk mensinkronkan 

Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah dan Rancangan Akhir Renstra SKPD

sebagimana ditunjukkan pada Lampiran 2. Di samping itu, setiap Kepala SKPD juga menyusun 

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun (pasal 1 ayat 
(9) UU No. 25/2004). Sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah 
dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periodel (satu) tahun. RKPD menjadi 

Proses Penyusunan RKPD dan Renja SKPD Adalah Sebagai Berikut:

proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan fakta terkini yang berkembang di daerah. 
Beberapa data pokok yang harus dikumpulkan, diolah dan dianalisis adalah data ekonomi makro, 
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data keuangan daerah, data kinerja penyelenggaraan pemerintahan, informasi dasar kewilayahan, 

Hasil olahan dan analisis data ini selanjutnya ditampilkan dalam kondisi umum daerah yang 
menggambarkan kondisi dan situasi terkini yang ada dan dihadapi daerah berdasarkan data dan 
fakta di lapangan. Kondisi umum daerah ini dapat ditampilkan berdasarkan bidang pembangunan, 
seperti bidang ekonomi, kependudukan, sarana dan prasarana wilayah, potensi sumber daya alam, 
dan sebagainya.

Penting pula untuk memaparkan dan menjelaskan isu dan permasalahan yang dihadapi daerah 
satu tabun mendatang. Isu dan permasalahan yang ditampilkan adalah isu dan permasalahan yang 
dianggap mendesak dan perlu segera dilakukan pemecahannya dalam tahun ini.

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah memuat gambaran perekonomian secara menyeluruh 
termasuk di dalamnya kebijakan fiskal daerah. Rancangan kerangka ekonomi makro daerah ini 
memuat hasil prediksi atau perkiraan perkembangan ekonomi makro seperti:

Kepala bappeda merancang prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun 
mendatang. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, 
tetapi juga menentukan peringkat program atau kegiatan mana yang harus dilakukan lebih dahulu 
dibandingkan program atau kegiatan lainnya. Penetapan prioritas pembangunan daerah ini disusun 
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dengan mempertimbangkan:

- Tingkat kesesuaian dengan tuntutan aspirasi dan kebutuhan stakeholders, dan

Tahap II : Pengedaran Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Renia SKPD

Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD 

dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang 
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan awal Renja SKPD harus 
sudah selesai paling lambat awal Maret tahun berjalan.

Tahap IV : Penyusunan Rancangan Renja SKPD 
Berdasarkan rancangan awal renja SKPD, selanjutnya kepala Bappeda akan menyusun Rancangan 
SKPD. Dalam rancangan SKPD ini, di samping memuat kondisi umum daerah, isu dan permasalahan 
mendesak, kerangka ekonomi makro daerah, dan prioritas pembangunan daerah juga sudah memuat 
informasi mengenai rencana kerja dan pendanaan yang bersumber dari usulan program yang ada dalam 
Renja setiap SKPD. Program kerja SKPD ini disusun berdasarkan fungsi pelayanan dan SKPD masing-
masing, baik berupa program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan dan program lintas 
wilayah.

Tahap V : Penyelenggaraan Musrenbang Rancangan RKPD
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penyelenggaraan musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD dimaksud diikuti oleh setiap unsur 
penyelenggara pemerintah Daerah (termasuk DPRD) dan masyarakat. Musrenbang ini berfungsi 
sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan 
RKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan antar satuan 
kerja perangkat daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD). Mekanisme lebih lanjut tentang 
penyelenggaraan musrenbang provinsi ini dapat mengacu pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri 
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 

Renja SKPD.

Tahap VII : Penetapan RKPD
Rancangan akhir RKPD selanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat akhir Mei 
tahun berjalan. Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam 
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3.1. Perencanaan Pembangunan Berbasis Kewilayahan Di Kabupaten Bantul, DIY 

 

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul dapat dikatakan sebuah contoh dokumen perencanaan 
yang secara akademis mampu memadukan keberadaan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) dengan 

Selain pendekatan penyusunannya yang melibatkan partisipasi dari masyarakat berbagai wilayah di 
Kabupaten Bantul, substansi dan materi perencanaan juga menjadikan wilayah sebagai dasar bagi 
penyusunan visi, misi, arah pembangunan daerah dan bahkan sampai pada program dan kegiatan yang 
merupakan bentuk intervensi konkrit yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil analisis fisik, kependidikan, perekonomian dan infrastruktur daerah yang tertuang dalam 
dokumen RUTRW maka Kabupaten Bantul dijadikan di dalam 6 wilayah pengembangan, seperti terlihat 
pada bagan berikut ini:

pembangunan daerah ini dibagi kedalam 4 fase, yaitu fase pertama dari tahun 2006-2010, fase kedua dari 
tahun 2011-2015, fase ketiga dari tahun 2016-2020 dan fase keempat dari tahun 2021-2025. Selanjutnya 
daftar isi dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul adalah:

Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pilkada Tahun 2006 lalu menjabarkan arah 

akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah selama periode 2006-2010.

3.2. Perencanaan Partisipasif Di Kota Padang Panjang, Sumatra Barat

Di Kota Padang Panjang, dasar hukum yang digunakan untuk mengawal proses perencanaan dan 
penganggaran partisipatif adalah SK Walikota No. 31/2003 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan 

B A B  3
CONTOH PRAKTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
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Partisipatif Kota Padang Panjang. SK ini lahir antara lain karena adanya kerjasama bantuan teknis Program 

sejak tahun 2001.

diajukan di luar prosedur perencanaan pembangunan partisipatif pada tahun yang bersangkutan tidak 

penjaringan aspirasi masyarakat sejak Musbangkel sampai FKPP tingkat kota. Pemda dan DPRD 

(3) Dilakukan penyepakatan atas kalender perencanaan dan penganggaran secara partisipatif yang mengacu 
Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan pembangunan 

dilakukan oleh Tim Partisipatif yang beranggotakan multiunsur di bawah kendali lembaga independen.

Unsur masyarakat yang terlibat mengawal proses tersebut diantaranya adalah Forum Warga Saruan Kota 
Padang Panjang. Dalam pandangan forum warga ini, pemerintah Kota Padang Panjang memiliki keinginan 
untuk menerapkan prinsip good governance, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, 

melakukan penjaringan aspirasi secara bersama-sama dalam proses Musrenbang. Di Kota Padang Panjang 

ini mampu mewadahi aspirasi warga nagari dan mampu bermitra dengan eksekutif serta legislatif.

Forum Warga di Padang Panjang tidak berbadan hukum, tidak berbentuk LSM atau yayasan. Masyarakat 
Padang Panjang yang menjadi anggota forum hanya berkumpul jika ada isu. Peran yang diemban Forum 
Warga Saruan dalam hal ini adalah memediasi terjadinya komunikasi antara warga dengan pemerintah 
melalui aktivitas penjaringan aspirasi, memfasilitasi terbentuknya integrasi penyusunan perencanaan dan 
penganggaran, dan memfasilitasi terciptanya sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran.
Pengawalan terhadap usulan warga dilakukan oleh Forum Saruan dengan beberapa cara: (1) Seluruh 
fasilitator kelurahan di Padang Panjang direkrut menjadi anggota forum. Para fasilitator itu yang kemudian 

open 
house, menginformasikan program, penanggung jawab program berikut alamat dan nomor yang bisa 



MODUL 7 MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Penguatan Kapasitas DPRD26

dikontak.

Pada tahap pra Musrenbang, forum warga berperan: (I) Memfasilitasi fasilitator kelurahan untuk 

tahun 2003, dan me-review program yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi program yang belum 

interaktif untuk mensosialisasikan SK Walikota No. 31/2004 dan menyamakan persepsi tentang SK 

Tim Teknis PDPP dan Bappeda untuk tetap komit terhadap SK No. 31/2004 dalam melaksanakan 
Musrenbang.

Kemudian pada tahap pelaksanaan Musrenbang, forum warga berperan: (1) Memonitor dan mengevaluasi 

Pasca Musrenbang, forum warga berperan (I) Melakukan dialog dengan Walikota dan DPRD tentang 

terhadap setiap usulan baik yang berasal dari masyarakat maupun dinas. Investigasi ditujukan untuk 
memutuskan apakah sebuah usulan layak atau tidak layak untuk diimplementasikan.
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Beberapa isu dan catatan yang dapat dikembangkan dalam praktek perencanaan pembangunan daerah 
diuraikan kedalam beberapa poin berikut ini :

ada di daerah baik perencanaan tata ruang, perencanaan strategis level daerah, perencanaan strategis 
level unit kerja, perencanaan pengembangan komunitas, perencanaan ekonomi lokal dan beberapa 
dokumen perencanaan lainnya.

paradigma-paradigma yang sesuai dengan konteks lokalitas daerah dan perkembangan pemikiran 
pembangunan global. Dibeberapa negara misalnya saat ini telah dikembangkan dokumen perencanaan 
yang difokuskan pada pembangunan manusia (Human Development Index) atau misalnya tujuan 
pembangunan milinium (Millenium Development Goal).

pembangunan daerah. Cara yang dapat dikembangkan misalnya dengan mengadakan penguatan 
terhadap institusi masyarakat yang telah ada selama ini. lnstitusi-institusi masyarakat ini dapat 
dijadikan sebagai forum partsipasi masyarakat.

ini untuk lebih menjamin tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 
dan benar-benar diimplementasikan dalam satu siklus anggaran daerah.

Aplikasi Perencanaan Daerah

Saudara diminta untuk merumuskan dan menjabarkan: 

B A B  4
RENCANA TINDAKAN
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IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DAN PENINGKATAN 
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Modul ini memberikan pemahaman secara komprehensif kepada para peserta pelatihan terhadap definisi, 
konsepsi dan operasionalisasi pengawasan DPRD beserta poin-poin penting yang dapat dijadikan masukan 
dalam mengimplementasikan pengawasan DPRD dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kebutuhan :

  Waktu: 90 menit

  Tempat:
  Tempat pelatihan yang layak dan cukup kondusif untuk mengakomodasikan
  jumlah peserta pelatihan yang telah ditetapkan
  
  Peralatan: 
  Peralatan Infokus, Komputer, Sound system

  Sumber referensi: 
  Modul pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

  Handout:
  Presentasi Power point

  Metode Presentasi yang Disarankan:
  Presentasi Powerpoint

  Tanggung jawab Pengajar/Narasumber/Pengajar/narasumber harus
  bertanggung jawab penuh atas:
  ❖ Kelengkapan materi presentasi
  ❖ Ketersediaan handout dan materi referensi 
  ❖ Kejelasan penyampaian pokok permasalahan

  Peran Fasilitator
  Fasilitator harus:
  ❖ Memperkenalkan pengajar/narasumber
  ❖ Mengecek persiapan tempat dan ketersediaan peralatan
  ❖ Mendampingi pengajar/narasumber selama sesi tanya jawab
  ❖ Mengelola pengaturan tempat bagi peserta

Manual Teknis Pembelajaran Modul: 

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DAN KINERJA PENGAWASAN 
DPRD
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Isu-isu Implementasi Fungsi Pengawasan dan Peningkatan 
Kinerja Pengawasan DPRD

❖  Belum terencananya pengawasan atas implementasi peraturan daerah, pengawasan atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam peraturan kepala daerah dan keputusan 
kepala daerah, pengawasan anggaran daerah, pengawasan kerjasama internasional.

❖  Belum dipahami secara jelas tentang posisi pengawasan DPRD sebagai pengawasan kebijakan/
tatanan politik.

❖  Dalam hal pengawasan anggaran tampak kurangnya pemahaman terhadap teknik anggaran dan 
pengelolaan anggaran daerah sehingga penyelenggaraan fungsi pengawasan tidak berada pada 
jalurnya.

❖  Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksanaan BPK baru dilakukan sebatas membuat 
rekomendasi tindak lanjut.
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1.1. Deskripsi singkat

Modul ini akan diuraikan dalam 6 (enam) bab. Pada bagian awal dikemukakan abstraksi singkat mengenai 
isi keseluruhan modul, ditampilkan dengan manfaat pembelajaran dan tujuan instruksional umum dan 
khusus.

Bab kedua membahas uraian umum tentang peran DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, dasar  hukum pengawasan dan pengawasan dalam perspektif teori.

Bab ketiga dibahas secara rinci pengawasan DPRD meliputi ruang lingkup pengawasan, tahap pembuatan 
kebijakan publik, pengawasan terhadap Perda dan Perpu, pengawasan terhadap APBD, dan pengawasan 
atas kerjasama.

Bab keempat membahas mekanisme pelaksanaan pengawasan DPRD, meliputi uraian tentang partisipasi 
masyarakat dalam pengawasan, agenda pengawasan, model dan parameter pengawasan.

Bab kelima membahas mekanisme pengawasan sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan BPK.

1.2. Manfaat instruksional

Manfaat yang diharapkan dengan tersusunnya modul ini peserta pelatihan memiliki pengetahuan dan 
keterampilan untuk menjalankan perannya melalui pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah agar 
penganggaran pemerintahan daerah dapat lebih efektif, tertib, transparan dan akuntabel.

1.3. Tujuan instruksional

a. Tujuan instruksional umum.

Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam 
menentukan ruang lingkup tugas DPRD dalam pengawasan dan mekanisme pengawasan, pelaksanaan 
pengawasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

b. Tujuan instruksional khusus.

Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu:

B A B  1
PENDAHULUAN
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- Menyusun agenda pengawasan.

- Menyusun standar dan prosedur pengawasan.

- Melaksanakan pengawasan.

- Menyusun laporan hasil pengawasan.

- Melaksanakan tindak lanjut pengawasan.
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2.1. Umum

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di derah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi 
di daerah, sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajardan menjadi mitra dari pemerintah 
daerah. Dalam kedudukannya sebagai badan legislative daerah DPRD merupakan salah satu unsur dari 
pemerintahan daerah atau menjadi bagian dari pemerintahan daerah.

Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD dan pemerintah daerah juga dimaksudkan agar 
hubungan DPRD dengan pemerintah daerah dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi 
satu sama lain, dalam prakteknya dilaksanakan melalui penyeimbangan antara mengelola dinamika 
politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola 
keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara 
signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Secara filosofis adanya pemerintahan daerah adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat (public 

service). Dari tujuan politis dan administratif, misi utama keberadaan pemerintahan daerah adalah untuk 
mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien, ekonomis, 
transparan, partisipatif dan demokratis. Sementara, demokrasi pada penyelenggaraan pemerintaaan 
daerah berimplikasi bahwa pemerintahan daerah dijalankan oleh masyarakat sendiri melalui wakil-wakil 
rakyat yang dipilih secara demokratis guna menjalankan misi untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. 
(Dirjen Otda, 2002 : 11).

Lebih lanjut, ada tiga fungsi pemerintahan yang hakiki yaitu pelayanan (service), pemberdayaan 
(empowerment) dan pembangunan (development). Keberhasilan seseorang dalam menjalankan misi 
pemerintahan dapat dilihat dari kemampuan mengemban ketiga fungsi hakiki tersebut (Rasyid; 
1999:23).

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah, implementasi ketiga fungsi diatas dilakanakan 
secara seksama oleh pemerintahan daerah. Kepala daerah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan 
sehari-hari, DPRD menyelenggarakan kegiatan penyusunan legislasi bersama pemerintah daerah.

Agar penyelenggaran pemerintahan daerah itu berjalan efektif dan demokratis, maka diperlukan 
kerjasama yang kuat dan harmonis antara Kepala daerah dan DPRD, kerjasama antara kedua institusi 

B A B  2
PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH
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pemerintahan daerah ini sangat diperlukan dalam rangka menyatukan tindakan untuk  mengusahakan 
agar tercapainya suatu tujuan bersama yakni mensejahterakan masyarakat. Tercapainya tujuan tersebut 
akan lebih baik apabila kinerja Pemerintah Daerah dan kinerja DPRD dapat secara sinergi menciptakan 
pelayanan masyarakat yang prima. Sinergisme, kinerja unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dapat 
berkembang melalui suatu upaya pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan 
kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya masing-masing.

Dalam prakteknya antara DPRD dan Kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah itu dalam 
menjalankan fungsinya masing-masing nampak  adanya pemisahan yang tegas, padahal seharusnya terjadi 
kerjasama yang erat diantara lembaga tersebut. Konstruksi kelembagaan daerah harus mencerminkan 
adanya mekanisme check and balances antara eksekutif, legislatif dan masyarakat. Demikian juga dengan 
jabatan politik dan jabatan karir haruslah ada pembedaan yang jelas untuk meminimalisir politisasi PNS 
di daerah. Adalah sulit utuk menciptakan mekanisme check and balances antara eksekutif dengan legislatif 
tanpa keterlibatan masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat akan menyebabkan kecenderungan 
eksekutif dengan legislatif berkolaborasi secara negatif karena tidak adanya “pressure to be competitive”. 
Pressure dari masyarakat diwujudkan dalam bentuk “demand and support” baik kepada eksekutif maupun 
kepada legis latif, disamping itu perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penguatan 
dan fasilitasi l SM, forum-forum kemasyarakatan, kelompok- kelompok profesi dan sebagainya.

Menurut Kaloh (2002:146), bentuk hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD setidaknya ada 3 
(tiga) pola yang dapat dipakai yaitu pertama, bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi, kedua, 
bentuk kerjasama atas beberapa subyek, program, masalah dan pengembangan regulasi, ketiga, klarifikasi 
atas berbagai permasalahan. Sementara, masih menurut Kaloh (2002:147), tiga pola hubungan lain yang 
umumnya terjadi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dapat disarikan dalam:

a. Bentuk hubungan searah positif

b. Bentuk hubungan konflik

c. Bentuk hubungan negatif

a. Bentuk hubungan searah positif

Bentuk hubungan ini terjadi bila baik eksekutif dan legislatif memiliki visi yang sama dalam menjalankan 
pemerintahan dan bertujuan untuk kemaslahatan daerah itu sendiri (good governance), dengan ciri-ciri: 
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transparan, demokratis, baik, berkeadilan, bertanggung jawab, dan obyektif.

b. Bentuk hubungan konflik

Bentuk hubungan konflik terjadi bila kedua lembaga tersebut saling bertentangan dalam visi menyangkut 
tujuan kelembagaan serta tujuan daerah. Hal ini berwujud pada pertentangan yang mengakibatkan 
munculnya tindakan-tindakan yang tidak produktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pencapaian tujuantujuan daerah itu secara keseluruhan.

c. Bentuk hubungan searah negatif

Bentuk hubungan searah negatif terjadi bila baik eksekutif dan legislatif berkolaborasi (KKN) dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan secara bersama-sama menyembunyikan kolaborasi tersebut kepada 
publik. 

Prinsip ketiga bentuk hubungan di atas adalah meliputi representasi, anggaran,  pertanggungjawaban, 
pembuatan peraturan daerah, pengangkatan sekretaris daerah, pembinaan dan pengawasan.

Ada beberapa hal dapat menjadikan disharmonisasi antara eksekutif daerah dengan legislatif menurut 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 (Suwandi, 2005:21) antara lain:

1. Pemilihan KDH secara langsung akan membuat akuntabilitas KDH lebih kuat dibandingkan 
akuntabilitas DPRD. Akibat dari kondisi tersebut akan terjadi shift titik berat kekuatan politik yang 
tadinya ke DPRD legislative heavy menuju ke arah executive heavy. Kondisi tersebut akan diperkuat 
lagi dengan adanya dukungan perangkat daerah kepada KDH, sehingga akan memperkuat posisi dari 
KDH.

2. Konsekuensi dari pemilihan langsung, DPRD maupun KDH akan bertanggung jawab langsung 
kepada rakyat pemilih. KDH tidak lagi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan 
pemerintahan (LPJ) kepada DPRD, namun menurut Pasal 27 (2) UU 32 Tahun 2004 mekanisme 
pertanggungjawaban KDH diatur sebagai berikut :

Daerah)

3. DPRD akan tetap mempunyai otoritas dalam bidang legislasi, anggaran dan kontrol. Bila DPRD 
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mampu menggunakan kewenangan tersebut secara efektif, maka diharapkan DPRD sedikit banyak 
akan mampu mengimbangi kekuatan eksekutif (KDH).

4. Terjadinya perubahan signifikan terhadap konstruksi pemerintah daerah yang ada sekarang, dimana 
terdapat kejelasan antara pejaba! politik (KDH dan DPRD) dengan pejabat karir. Pejabat politik 
bertugas merumuskan kebijakan politik, sedangkan pejabat karir mengoperasikan kebijakan tersebut 
ke dalam bentuk pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa dengan adanya pemilihan KDH secara langsung akan 
dapat meningkatkan legitimasi politik KDH dalam memimpin pemerintahan daerah, dan sekaligus 
menciptakan check and balances dalam hubungannya dengan DPRD. Namun bila DPRD terlalu kuat 
akan menciptakan “power shi!’ ke arah “executive heavy”. Untuk itu pemberdayaan DPRD dan masyarakat 
sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif daerah.

Pemahaman antara eksekutif dan legislatif terhadap Renstra akan memberikan kesamaan persepsi 
mengenai bagaimana seharusnya kinerja pemerintah daerah menyediakan pelayanan terhadap warganya. 
Kesamaan persepsi ini sangat penting untuk menciptakan kesamaan pemikiran dan arah kegiatan antara 
pihak eksekutif dengan pihak legislatif dalam melayani warganya.

Eksistensi lembaga DPRD di era otonomi daerah berdasarkan UU No.32/2004, diharapkan dapat 
menjalankan 3 fungsi secara optimal, yakni fungsi perwakilan, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. 
Dalam tataran empirik ketiga fungsi tersebut belum berjalan secara maksimal karena terkendala 
oleh berbagai faktor misalnya kemampuan SDM dan kelembagaan secara internal. Seperti misalnya 
pelaksanaan fungsi legislasi mengalami kendala dari segi keterbatasan kemampuan SDM dari anggota 
Dewan, sehingga dalam merumuskan kebijaksaaan publik kualitas kebijakan belum menyentuh substansi 
permasalahan publik.

Sedangkan menyangkut pelaksanaan fungsi perwakilan belum berjalan secara proporsional, indikasinya 
yaitu penyaluran tuntutan dan dukungan terhadap berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah 
oleh warga masyarakat belum melalui mekanisme perwakilan. Pada umumnya tuntutan dan dukungan 
tersebut dilakukan dijalan-jalan (ekstra parlemen).

Demikian pula dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD belum menunjukkan kinerja yang 
diharapkan tercermin pada semakin tinggi tingkat KKN dalam era otonomi daerah.
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Menurut Aldefer (1963) bahwa pemerintahan daerah yang efektif harus dilihat dalam konteks adanya 
lembaga legislatif yang efektif, oleh karena itu lembaga legislatif harus diberdayakan dalam upaya 
menjalankan fungsi-fungsi utamanya. Pemberdayaan DPRD adalah bagian integral dari pemerintahan 
yang akuntabel dan akseptabel. Pemberdayaan juga merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang 
responsif terhadap tuntutan dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Yang dimaksud dengan 
pemberdayaan adalah memberikan hak-hak dan kewajiban kepada lembaga legislatif berdasarkan 
pertimbangan rasional dan normatif untuk menjalankan fungsinya.

DPRD pada hakikatnya merupakan organ pemerintah di tingkat lokal mengemban harapan rakyat untuk 
berperan sebagai representasi dan agen perumusan agenda kepentingan rakyat melalui proses perumusan 
kebijakan publik dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

2.2. Tugas dan Fungsi DPRD.

Berbeda dengan undang-undang pemerintahan daerah lainya, UU No.22 tahun 1999 dan UU 
No.32/2004, memberi makna struktur pemerintahan daerah tidak lagi terdiri dari Kepala Daerah dan 
DPRD, tetapi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Dengan adanya pemisahan secara struktur antara 
lembaga legislatif dan eksekutif membuat DPRD menjadi kuat (fowerful). Menurut Pasal 40 UU 32 
Tahun 2004 disebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya menurut Pasal 41 UU 32 Tahun 2004 berbunyi “DPRD memiliki fungsi legislasi, Anggaran 
dan pengawasan”. Dalam pasal 2 ayat (2),(3),(4)  PP Nomor 16 tahun 2010 dijelaskan  bahwa:

a. fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah

b. fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran pendapatan dan 
belanja daerah bersama kepala daerah

c. fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi di 
daerah.

Adapun tugas dan wewenang DPRD diatur di dalam Pasal42  UU 32 Tahun 2004, yang berbunyi:

a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
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b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundangundangan lainnya, 
peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 
pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden 
melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui 
Gubernur bagi DPRD kabupaten/Kota;

e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; 

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian 
internasional di daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah;

i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;

j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala 
daerah;

k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang 
membebani masyarakat dan daerah.

Untuk melaksanakan Fungsi, Tugas dan wewenang DPRD mempunyai hak yang diatur dalam pasal43 
UU 32 Tahun 2004, yaitu :

a. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai 
kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan 
masyarakat, daerah dan negara;

b. Hak Angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap 
suatu kebijakan tentang kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 
masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan 
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kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi 
penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

2.3. Dasar Hukum Pengawasan DPRD

Menurut Pasal 291 dan 342 UU No. 27 tahun 2009 tentang  MPR, DPR, DPD dan DPRD, 
menyatakan bahwa DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah  provinsi, kabupaten/kota. Sedangkan 
dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 point 4 disebutkan bahwa : DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, DPRD mempunyai fungsi salah satunya adalah 
pengawasan. Tugas dan wewenang pengawasan DPRD secara khusus tercantum dalam UU 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 ayat 1c yang berbunyi :

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan 
peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah 
dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.“

Pengawasan ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat 
dan daerah daJam meJaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme checks and 

balances antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

2.4. Pengawasan DPRD Dalam Perspektif Teorits

Konsep dasar pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang arti penting pengawasan, syarat 
pengawasan yang efektif, ruang Iingkup dan proses pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi 
manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Planning, Organizing, 

Actuating dan Controlling / POAC), untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan 
rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Stoner dan Freeman (1989 : 556) controlling is the process of assuring that actual activities conform 

to planed activities. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin 
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suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Sedangkan Koontz (1994: 578) berpendapat bahwa: 
controlling is measurement and correction of performance in order to make sure that enterprisen objectives and 

the plans devised to attain them are being accomplished (Pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran 
dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk menyakinkan organisasi secara objektif dan merencanakan 
suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi).

Selanjutnya secara sederhana disebutkan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar 
visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan lancar tanpa ada penyimpangan atau segala usaha dan 
kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan 
kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik, Pengawasan berperan memberikan umpan batik 
(feed back) kepada pemerintah daerah. Pengawasan harus memberikan informasi tersebut sedini mungkin, 
sebagai bagian dari Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) bagi pemerintah daerah.

Sistem pengawasan sebenarnya melekat dalam setiap fungsi yang dilakukan manajemen, artinya pada 
saat melaksanakan fungsi perencanaan seorang manajer dan yang mempunyai fungsi pengawasan sudah 
harus melaksanakan fungsi pengawasan demikian juga pada fungsi manajemen lainnya.

Pengawasan menjaga agar rencana yang ditetapkan dapat dicapai atau semua aspek yang ada dalam 
perusahaan maupun yang diluar perusahaan tetap berjalan ke satu arah yaitu untuk mencapai tujuan.

Dilihat dari sudut rencana maka pengawasan itu merupakan pengawasan dari pelaksanaan  rencana, oleh 
karena itu pengawasan tidak dapat dilaksanakan tanpa ada rencana. Rencana merupakan standar atau 
ukuran baku yang harus dijadikan landasan untuk melaksanakan pengawasan.

Berdasarkan pemikiran demikian maka keberhasilan suatu kegiatan pengawasan akan sangat 
dipengaruhi oleh kesempurnaan rencana itu sendiri,mengingat rencana merupakan awal dari satu proses 
manajemen.
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Pengawasan memiliki arti penting bagi pemerintah daerah, karena akan memberi umpan balik untuk 
perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang telah 
ditetapkan. Sementara bagi pelaksana, pengawasan merupakan aktivitas untuk memberikan kontribusi 
dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif 
dan efisien. Menurut Gri!n (1997: 607) menjelaskan bahwa proses pengawasan memiliki empat dasar 
tahapan yaitu:

a.  Establish standards, dengan menetapkan kembali target atau program yang berikut untuk perbandingan 
yang membawa kinerja terukur, standar pengawasan inipun selalu konsisten terhadap tujuan 
organisasi;

b.  Measurement performance, ukuran kinerja yang tetap, kegiatan yang terus-menerus pada sebagian 
besar organisasi, untuk suatu pengawasan yang efektif ukuran kinerja harus benar atau sah, harian, 
mingguan atau bulanan, penampilan ukuran pelayanan dari unit cost, kualitas produk dan jumlahnya, 
penampilan pekerja searing diukur antara mutu dan jumlah terhadap hasil;

c.  Campare performance agains standars, membandingkan kembali kinerja dengan standar, mungkin 
kinerja lebih tinggi, atau lebih rendah atau sama dengan standar

d. Consider corrective action, keputusan untuk mengambil tindakan yang berat manajer memerlukan 
analisis dan keahlian diagnostik, meneliti tingkat penyimpangan atau merubah standar atau ukuran 
atau norma.

Pengawasan DPRD yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, 
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terutama lembaga-Iembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program 
pemerintahan serta pembangunan di daerah. Sistem akuntabilitas di daerah akan menjadi lebih efektif, 
karena proses dan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD akan memungkinkan lembaga-Iembaga 
publik digugat jika mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah publik.

Secara spesifik, hasil pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah ditujukan:

- Untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku,

- Untuk menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan 
dan penyelewengan yang ditemukan dalam upaya mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau 
penyimpangan,

- Untuk menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau meniadakan penyimpangan,

- Untuk meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah segang atau telah mencapai tujuan d a n 
sasaran yang telah ditetapkan. (KPK, Kajian Peran Anggota DPRD,2005)

Melalui pengawasan tersebut, DPRD dapat membangun sebuah early warning system atau sistem penanda 
bahaya apabila terjadi kejanggalan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tata pemerintahan 
daerah.

Adapun pengawasan dapat dilakukan secara efektif diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:

- Langkah pengawasan tertentu hanya berlaku untuk suatu organisai tertentu;

- Kegiatan pengawasan harus dapat mencapai beberapa tujuan sekaligus, bukan hanya tujuan sektoral 
tetapi tujuan luas lainnya;

- Informasi untuk pengawasan harus diperoleh tepat waktu;

- Mekanisme pengawasan harus dipahami semua orang yang ada dalam organisasi;

Lebih lanjut Duncan (2001) mengatakan bahwa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut:

- Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya, oleh karena itu harus dikomunikasikan kepada 
semua pihak yang terlibat;

- Pengawasan harus mengikuti pola dan situasi yang dianut atau dimiliki oleh organisasi;

- Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi organisasi;
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- Pengawasan harus f1eksibel tidak kaku;

- Pengawasan harus memperhatikan aspek ekonomis, cost benefit-nya.

Selanjutnya, pengawasan berjalan efektif menurut Koontz (1996 : 209) memerlukan syarat-syarat atau 
pengendalian yang baik sebagai berikut :

a. harus disesuaikan dengan perencanaan dan kedudukan;

b. harus bersifat objektif;

c. harus mudah disesuaikan;

d. harus sesuai dengan suasana organisasi;

e. murah dan ekonomis;

f. dapat menghasilkan tindakan korektif.
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3.1. Ruang Lingkup Pengawasan DPRD

Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi :

“melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, 
peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 
pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”;

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, secara umum Ruang 
lingkup Pengawasan DPRD oleh DPRD meliputi 3 (tiga) hal yaitu :

a. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang¬undangan lainnya 
(Peraturan Bupati)

Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya Peraturan 
Daerah;

b. Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD

Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah

c. Pengawasan terhadap Perjanjian dengan Pihak Ketiga pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap 
kerjasama daerah oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga baik lokal manupun internasional, 
materi  meliputi: bidang yang dikerjasamakan, jangka waktu kerjasama, manfaat bagi daerah, dan 
sumber pembiayaan.

Untuk memudahkan pemahaman tentang Ruang Iingkup Pengawasan DPRD oleh DPRD dapat 
digambarkan dalam bagan berikut :

B A B  3
PENGAWASAN DPRD
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3.2. Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Publik

Pengawasan oleh DPRD untuk mengawasi produk hukum disebutkan di dalam Pasal 18 UU No. 22 
Tahun 1999 tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara pengawasan, demikian juga 
didalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Pertanyaan kritis dalam bagian ini adalah: apakah DPRD memiliki 
kewenangan untuk membatalkan sebuah Peraturan Kepala Daerah ketika Peraturan Kepala Daerah 
tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Daerah? Ternyata tidak ada satu peraturan perundangan yang 
menyatakan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pengawasan DPRD terhadap produk hukum dan kebijakan tidak disertai dengan kekuasaan penegakan 
(enforcement), misalnya melakukan pembatal.an. Satu-satunya kekuatan DPRD dalam hal ini hanyalah 
meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah. Hal ini mungkin akan membuat pengawasan produk 
hukum dan kebijakan oleh DPRD menjadi kurang efektif.

Selain itu Pengawasan DPRD dapat dilakukan dengan cara melakukan dengar pendapat, kunjungan kerja, 
pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata 
tertib DPRD. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPRD dalam melaksanakan tugasnya 
berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan 
tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Daerah, pemerintahan, dan pembangunan. 
Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan untuk memberikan 
keterangan dapat dipanggil secara paksa, karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD. Hal ini 
diatur dan dijelaskan dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 66, 82, bahwa :

a. DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta 
pejabat negara, tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, pejabat pemerintah. provinsi dan Kabupaten/
Kota, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang 
perlu ditangani demi kepentingan daerah. Bangsa dan negara;

b. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota. badan hukum atau warga 
masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

c. Setiap pejabat negara. pejabat pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota. badan hokum atau warga 
masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan 
paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
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Dengan demikian. walaupun DPRD tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memberikan sanksi pada 
eksekutif, setidaknya DPRD memiliki kekuasaan yang cukup kuat untuk meminta keterangan dengan 
pihak-pihak yang sekiranya dapat memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan 
DPRD terhadap Peraturan Perundang¬undangan yang berlaku.

Fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilakukan agar 
pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak bertentangan dengan ketetapan 
yang telan menjadi kesepakatan bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 136 UU 32 Tahun 2004 ayat 
(1) disebutkan bahwa: Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan 
bersama DPRD.

Kemudian ayat (3) dan (4) Pasal 136 UU 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: (3). Perda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. (4). Perda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang- undangan 
yang lebih tinggi.

Fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan ini, baik yang berasal dari inisiatif 
pemerintah daerah maupun legislatif sendiri, berfungsi mengarahkan Peraturan Daerah sesuai dengan asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai materinya dengan muatan Perda yang sesuai 
dengan ciri khas masing-masing daerah. Menurut Pasal 137 UU 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa: 
Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukkan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan;

g. keterbukaan;

Selanjutnya Pasal138 UU 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa: (1) Materi muatan muatan Perda 
mengandung asas:
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a. pengayoman;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhineka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi 
Perda yang bersangkutan;

3.3. Pengawasan DPRD terhadap Perda dan Perpu

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan dalam penyusunan Perda perlu 
dipahami oleh DPRD, sehingga peraturan yang akan ditetapkan bersama, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini bagi DPRD sebagai pengawasan awal terhadap 
penyusunan Perda.

Selanjutnya dalam proses penyusunan Perda, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau 
tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda, dengan rambu-rambu tersebut diharapkan 
DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai alat ukur yang jelas dalam penyusunan dan penetapan 
satu Raperda. Adapun satu Raperda dapat berasal dari inisiatif DPRD dan Kepala Daerah (Gubernur, 
Bupati/Walikota). Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan Raperda 
mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan DPRD, sedangkan 
Raperda yang disampaikan Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Adapun proses dan tingkat-tingkat pembahasan Raperda yang berasal dari Kepala Daerah atau usul 
inisiatif DPRD disampaikan Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD. Selanjutnya, tahapan atau 
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tingkat pembahasan satu Raperda biasanya dilakukan dalam empat tingkat, yaitu tingkat I, II, III dan 
IV, kecuali apabila Panitia Musyawarah menentukan lain. Sebelum memasuki pembahasan tingkat II, III 
dan IV, diberi waktu bagi fraksi-fraksi untuk membahas Raperda serta sekaligus menyiapkan pendapat 
Fraksi atas Raperda tersebut.

Apabila dipandang perlu, Panitia Musyawarah DPRD dapat menentukan bahwa pembicaraan atau 
pembahasan tingkat III dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Rapat Panitia Khusus 
(Pansus). Secara rinci pembahasan RAPERDA (diluar APBD) dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pembicaraan tingkat I meliputi : Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Pari purna DPRD terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah. Dalam rapat Kepala Daerah menjelaskan 
argumentasi mengapa pengajuan Raperda diperlukan serta memberi elaborasi dari garis-garis besar isi 
Raperda yang bersangkutan. Penjelasan dalam Rapat Paripurna dilakukan oleh Pimpinan Komisi/
Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Raperda dan atau Perubahan Perda atas 
usul DPRD;

b. Pembicaraan tingkat II berupa penyampaian Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna DPRD 
yang disampaikan oleh Anggota Fraksi mewakili fraksinya. Anggota Fraksi atau juru bicara Fraksi 
membawakan suara atau sikap fraksinya terhadap Raperda yang berasal dari Kepala Daerah. 
Selanjutnya, Kepala Daerah memberi tanggapan atas pendapat Fraksi-fraksi pada Sidang Paripurna 
DPRD. berikutnya.

Jawaban atau tanggapan Kepala Derah biasanya dalam bentuk tertulis dan setelah selesai dibacakan, 
diberikan kepada Pimpinan Sidang untuk diteruskan kepa semua Anggota DPRD untuk dipelajari. 
Dalam hal Raperda atas inisiatif DPRD, maka Kepala Daerah memberikan tanggapan terhadap 
Raperda, yang kemudian Fraksi-fraksi memberi jawaban terhadap pendapat Kepala Daerah;

c. Pembicaraan tingkat III pada prakteknya merupakan inti pembahasan intensif atas satu Raperda, 
dalam tingkat III pembahasan dapat berupa Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Pansus, 
Rapat Tim Perumus yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 
Setelah pembahasan tingkat III Raperda selesai yang ditutup dengan hasil Tim Perumus, maka Tim 
Pembahas Peraturan Daerah (Komisi, Gabungan Komisi, atau Pansus) menyerahkan atau melaporkan 
hasil Tim Perumus kepada Rapat Gabungan Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi dan Komisi. 
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Apabila Rapat gabungan menerima hasil Tim Perumus untuk diteruskan ke pembicaraan tingkat IV, 
maka hal itu diberitahukan kepada Kepala Daerah untuk menghadiri pembicaraan tingkat IV yang 
mengambil keputusan terhadap Raperda.

d. Dalam Pembicaraan tingkat IV yang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD, acara rapat terdiri dari 
3 (tiga) kegiatan pokok sebelum rapat mengambil keputusan, yaitu :

1. Laporan hasil pembahasan tingkat III;

2. Penyampaian pendapat akhir/kata akhir fraksi-fraksi;

3. Pengambilan Keputusan.

Selanjutnya Raperda yang telah memperoleh persetujuan atau ditolak DPRD dalam Rapat Paripurna 
dituangkan dalam Keputusan DPRD. Sesuai ketentuan Pasal144 ayat (1) UU 32 Tahun 2004, bahwa 
Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota 
disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai 
Peraturan Daerah .

3.4. Pengawasan Terhadap APBD

Salah satu fungsi DPRD yang cukup penting dan mempunyai arti atau dampak luas adalah fungsi anggaran 
DPRD dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini berhubungan 
dengan kewajiban Kepala Daerah melakukan Pertanggungjawaban Tahunan atas pelaksanaan APBD. 
Berdasarkan Pasal 179 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa: APBD merupakan dasar 
pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 
dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan anggaran daerah yang tertuang dalam APBD agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan 
daerah, DPRD dapat melakukan pengawasan kebijakan dari perencanaan sampai pelaksanaan dan 
evaluasi: Agar APBD tersusun dan terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu, DPRD dapat 
mengarahkan penyusunan APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
dengan materi seperti berikut:

a. APBD disusun dengan pendekatan kinerja;

b.  Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya 
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penerimaan dalam jumlah cukup;

c. Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional 
dapat dicapai untuk setiap pendapatan;

d. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;

e. Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun sebelumnya dicatat sebagai saldo awal pada APBD 
tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo 
awal pada perubahan APBD.

Rincian penyusunan APBD dan pedoman yang berlaku dalam tata cara penyusunan dan penggunaannya, 
akan memudahkan DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah menyangkut APBD, Perhitungan 
APBD dan Perubahan setiap tahun, sehingga pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap APBD 
dapat dilakukan secara optimal. Fungsi Pengawasan DPRD terhadap APBD diarahkan agar tidak 
terjadi sebagaimana beberapa kasus terdahulu yaitu kasus korupsi oleh DPRD yang melibatkan juga 
kepala daerah yang erat kaitannya dengan penyelewengan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah 
APBD dan perubahannya. Sehingga dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
perubahannya tetap berdasarkan UU 32 Tahun 2004, Pasal185 yang berbunyi :

(1) Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Gubernur 
tentang pengaturan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan 
kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi;

(2) Hail evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada 
Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;

(3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan 
rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum 
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud 
menjadi Perda dan Peraturan Gubernur;

(4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan 
rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum 
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan palaing lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hadil evaluasi;
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(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, rancangan Gubernur tetap 
menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran 
APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan 
Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Kemudian untuk kabupaten/kota diatur dalam Pasal 186 UU 32 tahun 2004 yang berbunyi:

(1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan 
BupatilWalikota tentang pengaturan APBD sebelum ditetapkan oleh BupatilWalikota paling lambat 
3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;

(2) Hal evaluasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada BupatilWalikota 
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;

(3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan 
BupatilWalikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi 
Perda dan Peraturan Bupati/Walikota ;

(4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan 
Peraturan BupatilWalikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum 
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, BupatilWalikota bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan palaing lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hadil evaluasi;

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh BupatilWalikota dan DPRD, rancangan Bupati/
Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur 
tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan BupatilWalikota, Gubernur membatalkan 
Perda dan Peraturan BupatilWalikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun 
sebelumnya.

Adapun ketentuan apabila DPRD tidak mencapai titik temu dengan Kepala Daerah (Gubernur, 
BupatilWalikota) dalam mengambil keputusan bersama tentang APBD, maka Kepala Daerah 
menggunakan anggaran (APBD) tahun sebelumnya. Untuk menghindari hal ini DPRD dapat melakukan 
koordinasi yang baik dengan eksekutif agar seluruh tujuan dapat tercapai dalam merumuskan kegiatan 
ke dalam APBD yang partisipatif. DPRD lebih mefokuskan pada pengawasan terhadap APBD, artinya 
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Perda tentang APBD benar-benar menjadi pedoman bagi semua SKPD, sebagaimana diatur didalam 
Pasal190 UU 32 Tahun 2004, berbunyi sebagai berikut: “ Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran 
APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubaran APBD dijadikan dasar penetapan 
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah”.

Lebih Lanjut disebutkan didalam Pasal 311 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi:

(1)  DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD; 

(2)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih 
mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah 
tentang APBD.

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD, Wujudnya adalah melihat, mendengar, mencermati 
pelaksanaan APBD oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan 
oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis.

Apabila ada dugaan penyimpangan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. memberitahukan kepada KDH untuk ditindaklanjuti;

b. membentuk Pans us untuk mencari informasi yang lebih akurat;

c. menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik ( Kepolisian, Kejaksaan, 
KPK).

Perlu digaris bawahi bahwa agar pengawasan anggaran itu dapat berjalan efektif dan dalam pembahasannya 
antara panitia anggaran DPRD dan team eksekutif tidak berlarut-larut maka DPRD harus dilibatkan 
sejak dari awal penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah

 

3.5. Pengawasan Kerjasama Internasional di Daerah

Pengawasan dilakukan baik terhadap kerjasama yang dilakukan Kepala Daerah tanpa persetujuan DPRD 
maupun kerjasama yang harus memperoleh persetujuan DPRD, yakni kerjasama yang membebani 
masyarakat dan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f, g dan k UU Nomor 32 
Tahun 2004 yang berbunyi :

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian 
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internasional di daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah;

k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang 
membebani masyarakat dan daerah;

Pengawasan DPRD terhadap kerjasama di Daerah diarahkan agar Pemerintah Daerah tidak melakukan 
kesalahan yang mempunyai dampak langsung pada kerugian masyarakat di Daerah, baik secara fisik 
maupun sosial. Oleh karena itu pengawasan DPRD terhadap kerjasama oleh Pemerintah Daerah dengan 
pihak ketiga baik internasional dan antar daerah, yang dilakukan harus jelas ruang Iingkupnya dan 
dilakukan secara tepat.

Adapun ruang Iingkup pengawasan DPRD terhadap kerjasama di Daerah oleh Pemerintah Daerah 
dengan pihak ketiga meliputi :

a. Bidang yang dikerjasamakan (harus merupakan urusan/kewenangan Daerah ybs);

DPRD harus dapat mengarahkan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah 
daerah bahwa yang dikerjasamakan hendaknya yang menjadi urusan Daerah yang telah diamanatkan 
didalam UU 32 Tahun 2004, Pasal10 yang berbunyi: (1) . Pemerintah daerah menyelenggarakan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-
Undang ini ditentukan menjadi Urusan Pemerintah.

Kemudian pasal Pasal11 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa :

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan 
efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan;

(3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan 
berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan 
pilihan.

b. Jangka waktu kerjasama;

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga baik antar daerah maupun dengan 
internasional perlu ditentukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Peran Dewan dalam 
pengawasan dapat memberikan pertimbangan secara menyeluruh untuk kepentingan daerah dan 
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masyarakat daerah khususnya, agar tidak rnerugikan daerah pada masa mendatang.

c. Manfaat kerjasama bagi Daerah;

Menurut Pasal 195 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 disampaikan bahwa : Dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sarna dengan daerah lain yang didasarkan pad a 
pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntukan. Pengawasan 
oleh DPRD terhadap kerjasama

yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga baik secara internasional dan dornestik, diperlukan 
pengawasan yang optimal, hal ini dikarenakan agar kerjasama benar-benar dapat meningkatkan 
kesejateraan rakyat didaerah tersebut, dan bukan kepetingan sekelompok orang atau elit sernata.

d. Sumber pembiayaan.

Sumber pembiayaan yang digunakan untuk kerjasama dengan pihak ketiga tetap berdasarkan pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 67 UU 33 ayat (1) Tahun 2004 berbunyi; 
“Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan 
penerimaan dan pengeluaran.

Berdasarkan hal tersebut, setiap sumber pembiayaan kerjasama, baik yang berasal dari Pemerintah 
Daerah maupun pihak ketiga, tetap mengacu pada keuangang daerah dan diharapkan dapat 
memberikan nilai positif bagi kemajuan daerah, terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan 
peningkatan APBD. Pengawasan DPRD terhadap sumber pembiayaan kerjasama adalah mengetahui 
secara jelas dan pasti darimana pembiayaan kerjasama dan dapat mengetahui hasil kerjasama, berupa 
apa (benda, barang, jasa dan uang) kemudian didistribusikan kemana. Hal ini harus diketahui agar 
tidak terjadi penyimpangan.

3.6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

DPRD sebagai lembaga perwakilan dan unsur penyelenggara  pemerintahan daerah, secara organisatoris 
tidak mempunyai hubungan kelembagaan dengan BPK, akan tetapi berdasarkan pasal 7 UU Nomor 15 
tahun 2006 tentang BPK dijelaskan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan Negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Lebih 
lanjut di tegaskan bahwa DPR, DPD dan DPRD menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK dimaksud 
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sesuai dengan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.

Berdasarkan ketententuan diatas dapat dikemukakan bahwa DPRD mempunyai kewenangan untuk 
mengawasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah 
dalam hal ini kepala daerah dan jajarannya, terutama dalam pelaksanaan APBD.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPRD menggunakan laporan hasil pemeriksaan BPK 
sebagai dasar untuk diklarifikasi oleh pemerintah daerah. Untuk itu jika laporan hasil pemeriksaan 
BPK belum diklarifikasi oleh pemerintah daerah, DPRD dapat meminta keterangan Pemerintah daerah 
berkenaan dengan hal-hal yang perlu dilakukan klarifikasi. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh 
kejelasan dalam pelaksanaannya.

Fungsi DPRD yang penting dalam kaitan dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK adalah 
mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 
secara efisien, efektif dan komprehensif. Adapun cara yang dapat ditempuh antara lain dengan memberikan 
masukan, saran, rekomondasi,penggunaan hak interpelasi,hak angket hingga hak menyatakan pendapat. 
Hal ini juga dapat dilakukan melalui proses penetapan rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah 
daerah, DPRD dapat mengambil keputusan untuk tidak menyetujui penetapan rancangan APBD, jika 
pemerintah daerah tidak atau belum melakukan tindak lajut hasil pemeriksaan BPK. Tentunya hal ini 
akan berakibat bahwa pemerintah daerah hanya dapat melaksanakan APBD sesuai dengan anggaran 
tahun sebelumnya. Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 184 UU Nomor 32 tahun 2004 dan ketentuan 
pada tata tertib DPRD pada umumnya, antara lain menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib 
menyampaikan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD yang berisi laporan 
keuangan yang telah diperiksa oleh BPK kepada DPRD.

Sebagaimana dipahami bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan laporan keuangan akan 
memuat opnini, dimana dalam penetapannya didasarkan pada;

a. kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah;

b. kecukupan pengungkapan;

c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan

d. efektifitas system pengendalian intern.

Opini dari pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tetrdiri atas empat jenis katagori, yaitu:
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1. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);

2. Opini wajar dengan pengecualian (unqualified opinion);

3. Opini tidak wajar (adversed opinion);

4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer opinion). 
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Dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, ummnya 
yang menunjukkan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan banyak keluhan yang dikemukakan 
oleh anggota-anggota DPRD berkenaan dengan permasalahan ini antara lain seperti tidak terbukanya 
pemerintah daerah dalam mengungkapkan hasil-hasil pengwasan khususnya yang dilakukan oleh aparatur 
pengwasan daerah, sulitnya memperoleh data tentang pelaksanaan peraturan daerah tertentu oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah, tidak dilibatkanya DPRD dalam penyusunan awal rencana APBD khususnya 
dalam kaitan penetapan kebijakan umum anggaran, dan lain permasalahan yang dijumpai berkenaan 
dengan fungsi pemrintah daerah.

Terkait dengan permasalahan diatas, di pihak DPRD sendiri dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, 
juga dijumpai beberapa issu yang dapat disimpulkan bahwa DPRD belum optimal dalam penyelenggaraan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain isu-isu dimaksud dapat 
digambarkan sebgai berikut.

4.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan DPRD Belum Optimal

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD diharapkan dapat mendorong pihak Pemda agar Perda yg sudah 
ada dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan supaya tercipta tertib hukum dan 
kepastian hukum, sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Sebagai pemilik kedaulatan, masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan. Oleh karena itu, harus dilakukan optimalisasi saluran pengawasan masyarakat baik melalui 
wakilnya di DPRD maupun melalui media, seperti media cetak dan elektronik, kotak pos, pesan singkat 
(short massege services), Iembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Iaimya.

Namun demikian, penyaluran pengawasan masyarakat sampai saat ini belum terlaksana dengan optimal. 
Saluran melalui para wakilnya tidak mampu masuk dan menembus gedung parlemen. Sementara 
keberaman masyarakat untuk langsung menyuarakan haknya ke pemerintahan masih belum muncul 
karena takut atau apatis. Belenggu otoriterisme negara pada periode yang lalu masih menghantui 
masyarakat untuk menyampaikan informasi yang benar. Keselamatan masyarakat yang memberikan 
pengaduan justru terancam. Undang-undang perlindungan saksi sampai saat ini masih sekedar wacana 

B A B  4
MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD
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dan belum terealisasi.

Hak masyarakat untuk mengawasi belum sepenuhnya diberikan atau dijamin oleh negara, sementara 
DPRD sebagai wakil rakyat, belum optimal mengkoordinasikan serta menyalurkan hak-hak pengawasan 
masyarakat. Masyarakat masih diperlakukan sebagai obyek pembangunan daripada subyek pembangunan. 
Tidaklah mengherankan jika ketidakpuasan masyarakat sering diwujudkan dalam bentuk demonstrasi 
atau tindak kekerasan yang cenderung anarkis dan tidak menyelesaikan permasalahan.

Penyaluran ketidapuasan yang demikian, ternyata tidaklah memberikan hasil yang positif, bahkan 
berakibat buruk bagi masyarakat. Insiden penangkapan, penembakan, dan pembunuhan para tokoh 
yang selama ini vokal masih kita jumpai.

Penyaluran dan partisipasi pengawasan masyarakat sampai saat ini belum terlaksana dengan optimal 
lebih disebabkan oleh belum adanya mekanisme penyampaian informasi serta prosedur tindaklanjut 
yang baku untuk informasi pengawasan tersebut

Tidak adanya mekanisme dan prosedur tindak lanjut yang baku mengakibatkan minimnya informasi 
masyarakat yang dihasilkan dan benar-benar bisa dijadikan sarana untuk membantu DPRD dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan.

Tidak adanya mekanisme baku ini juga mengakibatkan tidak adanya jaminan bahwa aspirasi dan 
informasi pengawasan yang disampaikan kepada DPRD itu akan ditelaah. Hal ini pada akhirnya juga 
dapat menurunkan keinginan rakyat untuk turut berpartisipasi dalam fungsi pengawasan.

Ada beberapa alasan mendasar mengapa partisipasi rakyat atau publik diperlukandalam pelaksanaan 
pengawasan yaitu :

1.  Rakyat memiliki hak untuk dilibatkan, karena disatu sisi, rakyat adalah penerima manfaat utama 
penyelenggaraan pemerintahan dan disisi lain rakyat juga dapat terkena dampak negatifnya.

2.  Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD mungkin secara substantif lengkap, tetapi dengan melibatkan 
masyarakat, pengawasan akan mempunyai dimensi. sosial dan budaya yang lebih tengkap. Dengan 
kata tain, efektifitas kegiatan pengawasan tidak hanya ditentukan oteh kebenaran, melainkan juga 
tingkat penerimaan masyarakat.
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4.2. Belum Tersusunnya Agenda Pengawasan DPRD

Dalam menjalankan fungsi pengawasan seyogyanya DPRD memiliki Rencana atau Agenda Pengawasan 
metiputi apa, siapa yang akan diawasi, mengapa harus diawasi serta kapan dan bagaimana pengawasan 
tersebut dilakukan. Para wakil rakyat belum memandang pengawasan sebagai proses manajeriat 
yang memertukan tangkah-tangkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. 
Pengawasan tidak sesuai dengan ruang Iingkup Pengawasan DPRD, tidak terprogram, hat ini membawa 
dampak pada muncutnya hal-hal sebagai berikut:

Dari hasil studi yang dilakukan terhadap 13 (tiga betas) DPRD propinsi/kabupaten/kota, ditemukan 
bahwa tidak ada satupun tembaga DPRD yang tetah menyusun agenda pengawasan. (Komisi 
Pemberantasan Korupsi, 2005).

4.3. Belum Adanya Standar, Sistem dan Prosedur Baku Pengawasan DPRD

Pelaksanaan pengawasan DPRD masih dirasakan sebagai suatu pengawasan yang reaktif dan sporadis, 
tanpa terencana dan tersistem dalam pelaksanaannya. Standar pengawasan, sistem dan prosedur serta 
administrasi pengawasan betum banyak dirancang dan dibangun untuk penyelenggaraan pengawasan 
yang efektif dan efisien. Akibatnya, pengawasan menjadi tidak terarah, sporadis dan hanya mengikuti 
perkembangan permasalahan di masyarakat, serta produk yang dihasilkannya pun belum dapat dijamin 
kualitas hasilnya.

Petaksanaan pengawasan yang tanpa diatur sistem dan prosedurnya tersebut, serta betum ada standarsasinya, 
menimbulkan kerentanan terhadap kasus politik uang (money politics) dalam pelaksanaannya. Fakta di 
lapangan banyak memberikan gambaran, bagaimana hasil Pengawasan DPRD berujung pada kasus 
politik uang daripada manajerial. Puncaknya adalah pengawasan DPRD dalam proses penyampaian 
Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, baik yang bersifat rutin setiap tahun maupun 
pada akhir masa jabatan, lebih menonjol pada bentuk pengawasan untuk menjatuhkan lawan politik, 
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politik uang daripada penilaian kinerja kepala derah serta kinerja kepala daerah dalam melaksanakan 
pembangunan daerah.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, dan dalam kerangka mencari satu 
model pelaksanaan pengawasan DPRD yang dalam kenyataannya belum terstandar secara baik maka 
dapat digunakan model proses yang dikembangkan oleh KPK selama ini, yang gambaran penjelasan 
mengenai mekanisme dan contoh-contoh pengawasan DPRD terhadap beberapa bidang pemerintahan, 
dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.4. Model Proses (process) Fungsi Pengawasan dan Parameter Pengawasan

(Sumber : Komisi Pembrantasan Korupsi/KPK, 2006)

Pengawasan (controlling) merupakan salah satu unsur manajemen. Oleh karena itu, pelaksanaan 
pengawasan pun merupakan sub sistem dari manajemen yang meliputi unsur-unsur perencanaan 
(planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling).

Secara skematik, proses fungsi pengawasan, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tahap 1: Menentukan Agenda Pengawasan

Langkah awal yang harus ditempuh dalam melakukan pengawasan adalah menentukan agenda 
pengawasan. Agenda Pengawasan ini merupakan kerangka peran DPRD dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan.

Agenda pengawasan sekurang-kurangnya berisi tentang penetapan dan kesepakatan hal-hal sebagai 
berikut :
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a. Apa obyek yang diawasi (dengan skala prioritas)

b. Pada tingkat apa pengawasan dilakukan (kebijakan, program, proyek atau kasus tertentu)

c. Komisi atau Anggota yang akan terlibat dalam rangkaian pengawasan

d. Kapan pengawasan akan dilakukan

Parameter pengawasan yang diharapkan pada tahap pertama ini adalah tersusunnya agenda pengawasan. 
Pada setiap tahun anggaran, seharusnya DPRD secara kelembagaan membuat agenda pengawasan yang 
dilakukan selama satu tahun kedepan.

Sebagai contoh, beberapa langkah dalam penyusunan agenda pengawasan sebagai berikut:

a) Diawali dari arahan pimpinan DPRD dalam rangka menentukan arah dan kebijakan pengawasan 
yang akan dilakukan setahun ke depan kepada seluruh alat kelengkapan DPRD, khususnya komisi-
komisi yang ada di DPRD. Arah dan kebijakan pengawasan yang akan dilakukan sekurang-kurangnya 
meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan (policies) pembangunan baik yang 
dikeluarkan oleh DPRD (Peraturan Daerah) maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, 
seperti SK Bupati, SK Kepala Dinas dsb.

b) Komisi-komisi selanjutnya menyusun agenda pengawasan sesuai dengan bidang yang akan diawasinya 
setahun kedepan, seperti pengawasan di bidang pemerintahan (komisi A), pengawasan di bidang 
pembangunan (komisi B), pengawasan di bidang perekonomian dan keuangan (Komisi C) dan 
pengawasan di bidang kesejahteraan rakyat (komisi D);

c) Kompilasi dan konsolidasi agenda pengawasan dari masing-masing komisi untuk selanjutnya 
diformalkan dalam bentuk Agenda Pengawasan DPRD.

Contoh: agenda pengawasan (minimal) sebagai paremeter tahap awal (pertama)
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Tahap 2: Menentukan Metodologi Pengawasan

Proses penentuan metodologi pengawasan merupakan proses menyusun dan menetapkan teknik dan 
prosedur pengawasan baku untuk setiap kegiatan pengawasan. Penentuan metodologi ini dimaksudkan 
memberikan pedoman atau pegangan kepada anggota maupun alat kelengkapan DPRD dalam 
melaksanakan pengawasan.

Sistem dan prosedur pengawasan DPRD tersebut, meliputi :

a. Penentuan jangka waktu pengawasan

b. Teknik dan cara pengawasan yang akan diterapkan

c. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota 

d. Instansi terkait yang perlu dilibatkan (jika diperlukan)

e. Bantuan tenaga ahli yang digunakan (jika diperlukan)

f. Cara Pendokumentasian proses dan hasil pengawasan

Pada tahap penentuan metodologi, parameter yang menjadi sasaran adalah tersusunnya metodologi 
fungsi pengawasan DPRD, sehingga DPRD dalam melakukan pengawasan mempunyai cara yang ilmiah 
dalam menindaklanjuti agenda pengawasan yang telah menjadi acuan dalam pengawasan DPRD.

Adapun metodologi fungsi pengawasan DPRD sebagai contoh konkritnya seperti berikut:

Teknik pengawasan hendaknya diawali dengan mengumpulkan informasi awal, kemudian mengumpulkan 
informasi dan kondisi aktual di lapangan serta melakukan analisa, dan diakhiri dengan menyusun 
rekomendasi atas hasil analisa. Urutan teknik pengawasan secara umum dapat digambarkan oleh bagan 
berikut:
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Dalam mengevaluasi pencapaian tujuan APBD secara khusus, terdapat dua tujuan yaitu: Optimalisasi 
pendapatan daerah dengan menjaga alokasi belanja daerah yang efektif dan efesienasi. Tujuan ini dicapai 
dengan meminimalkan resiko-resiko penyimpangan yang ada pada baik pada sisi Penerimaan maupun 
pada sisi Belanja Daerah. Untuk memudahkan pemahaman dapat dilihat sebagaimana bahan berikut :

Teknik lain dalam mengimplementasikan pengawasan dapat dilakukan penyusunan mekanisme kerjasama 
dengan Bawasda, untuk mengirimkan setiap Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD.

Tahap 3: Menjalin Jaringan dengan Instansi Terkait dan Aliansi Strategis

Setelah menetapkan agenda pengawasan, DPRD menetapkan dan mempersiapkan lembaga yang terkait 
dengan fungsi pengawasan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung.

Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan mendasar perlunya dibangun jaringan kerjasama pengawasan yaitu:

a. Sebagai wakil rakyat dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah DPRD harus dapat menjalankan 
fungsi pengawasan dan mempertanggungjawabkannya kepada rakyat (prinsip akuntabilitas publik)

b. Dengan pertimbangan luasnya ruang Iingkup pengawasan meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, maka tidak mungkin DPRD mampu melaksanakan pengawasan sendiri.

Jaringan kerjasama pengawasan mencakup sleuruh stakeholders pengawasan dalam arti luas, tingkat pusat, 
propinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan. Di samping itu, mencakup institusi publik dan 
non-publik, formal dan informal. Jika Jaringan kerjasama pengawasan ini dilakukan secara efektif akan 
memberikan manfaat tidak saja terbatas pada kepentingan daerah, melainkan juga kepentingan nasional 
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yang lebih luas.

Lembaga pengawasan seperti BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen/Lembaga Pemerintah, 
Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) merupakan aparat pengawasan yang secara teknis ahli dalam 
meJakukan pemeriksaan (audit). Keahlian ini jarang dimiliki oleh para wakil rakyat, yang mempunyai 
kewenangan konstitusional dalam bidang pengawasan.

Oleh karena itu, DPRD dapat menjalin kerjasama dengan lembaga ini, untuk memberikan informasi 
seperti: laporan hasil pengawasan (laporan hasil audit). Selanjutnya DPRD menyampaikannya kepada 
pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut.

Parameter yang terbentuk dalam tahap ini adalah terbangunnya atau terciptanya jaringan yang luas 
antara DPRD dengan lembaga-Iembaga terkait, seperti: Kejaksaan dan kepolisian, termasuk dengan 
BAWASDA dan BPK, selain itu, DPRD juga menjalin kerjasama pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 
APBD dengan Tim Teknis Perguruan Tinggi.

Untuk lebih memudahkan pemahaman pada tahap ini dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut:

Kemudian secara rinci jalinan jaringan dengan beberapa stakeholder dapat dilakukan hal-hal sebagai 
berikut :

Tahap 4.4.1. Jaringan Kerjasama Dengan Wakil Rakyat di Pusat
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Jaringan kerjasama dapat dibangun dengan para wakil rakyat yang dipilih pada saat bersamaan pada 
pemilu legislatif yang duduk sebagai wakil rakyat di MPR/DPR/DPD, khususnya yang terkait dengan 
daerah pemilihan masing-masing daerah.

Jaringan kerjasama dengan para wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah sangat diperlukan, karena 
pembangunan daerah ternyata tidak dapat dilakukan oleh pemerintahan . daerah secara sendirian, tetapi 
juga oleh pemerintah pusat (melalui APBN) maupun propinsi (APBD provinsi).

Jaringan yang dapat dibangun melalui penyampaian informasi alokasi dana APBN pada masing-masing 
daerah oleh wakil rakyat di pusat. Selanjutnya, DPRD melakukan pengawasan pelaksanaan program 
di daerah dan menginformasikan temuan hasil pengawasannya kepada wakil rakyat di pusat untuk di 
tindaklanjuti.

Tahap 4.4.2. Jaringan Kerjasama Dengan Partai Politik

Partai politik merupakan sumber daya yang potensial untuk dimanfaatkan dalam jaringan kerjasama 
pengawasan sosial dan politik pembangunan daerah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa partai 
politik mempunyai struktur yang sebangun dengan struktur organisasi pemerintah, mulai dari tingkat 
pemerintah pusat (setara dengan dewan pimpinan pusat parpol), pemerintah propinsi (setingkat dengan 
dewan pimpinan wilayah parpol), pemerintah kabupaten/kota (setingkat dengan dewan pimpinan daerah 



MODUL 8 IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KINERJA PENGAWASAN DPRD

Program Penguatan Kapasitas DPRD40

parpol), kecamatan (setingkat dewan pimpinan cabang) dan kelurahan (setingkat dewan pimpinan 
ranting).

DPRD dapat memberikan informasi pelaksanaan pembangunan (program kegiatan) dalam APBD 
kepada partai politik, sehingga akan ditindaklanjuti dengan pengawasan pada kegiatan fisik dan non-
fisik atas pelaksanaan program pembangunan di wilayahnya. Selanjutnya, parpol akan melaporkan hasil 
temuan di lapangan kepada DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti 
dengan tindakan perbaikan.

Tahap 4.4.3. Jaringan Kerjasama Dengan Institusi Pengawasan

Lembaga pengawasan seperti BEPEKA, BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen/Lembaga Pemerintah, 
Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) merupakan aparat pengawasan yang secara teknis ahli dalam 
melakukan pemeriksaan (audit). Keahlian ini jarang dimiliki oleh para wakil rakyat, yang mempunyai 
kewenangan konstitusional dalam bidang pengawasan. Oleh karena itu, DPRD dapat menjalin kerjasama 
dengan lembaga ini, untuk memberikan informasi seperti: laporan hasil pengawasan (Laporan Hasil 
Audit). Selanjutnya DPRD menyampaikannya kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil 
pengawasan tersebut.



MODUL 8 IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KINERJA PENGAWASAN DPRD

Program Penguatan Kapasitas DPRD 41

Tahap 4.4.4. Jaringan dan Peran Serta Pengawasan Masyarakat

Tatanan demokrasi menghendaki adanya tata pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dengan 
demikian rakyat adalah salah satu penentu utama dalam proses politik, pemerintahan, dan pembangunan 
sehingga tidak ada alasan untuk tidak melibatkan rakyat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan DPRD dapat melakukan beberapa hal 
seperti :

a. Membentuk komunitas atau forum pengawasan parlemen diberbagai kalangan dan tingkatan.

b. Mengadakan pertemuan-pertemuan rutin dengan komunitas pemilihlpendukungnya untuk 
mendiskusikan berbagai persoalan dan berbagai informasi yang relevan dengan fungsi pengawasan.

c. Merancang Perda yang mengatur tentang transparansi dan partisipasi publik yang mendorong 
penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara transparan dan partisipasi masyarakat.

d.  Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait terutama media massa, organisasi profesional, LSM dan 
lembaga peradilan.

Contoh konkritnya adalah : Dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat tersebut, DPRD dapat menjalin 
hubungan dengan harian pos daerah. Proses untuk menyediakan rubrik parlemen yang informasinya 
dapat diketahui setiap hari oleh seluruh masyarakat di daerah. Praktik ini dapat dinilai sebagai sebuah 
praktik yang baik (best practices) yang perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dalam pelaksanaaanya.

Tahap 4.4.5: Pelaksanaan Pengawasan

Secara rutin, pelaksanaan pengawasan DPRD dapat dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan 
pengawasan triwulan. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara formal maupun secara informal.

Metode formal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Rapat koordinasi dan rapat evaluasi, dilakukan dengan masing-masing lembaga pemerintah daerah, 
melalui pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD,

b. Rapat pembahasan, dalam sidang komisi, rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk 
berdasarkan tata tertib DPRD,

c. Rapat dengar pendapat, dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang diperlukan, dan
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d. Kunjungan kerja, ke masyarakat dan instansi pemrintah daerah.

Dalam melaksanakan pengawasan DPRD, DPRD juga berwenang untuk:

a. Mengundang pejabat-pejabat dilingkungan pemerintah daerah untuk diminta keterangan, pendapat 
dan saran

b. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabatlpihak-pihak 
terkait

c. Meminta kepada pihak-pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan

d. Memberikan saran mengenai langkah-Iangkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang.

Tahap 4.4.6. Manajemen Komisi

Dalam mendukung efektivitas manajemen komisi, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian 
pimpinan komisi antara lain:

1. Pembagian tugas yang jelas

Pada umumnya, komisi membidangi pengawasan bidang tertentu yang meliputi lebih dari 2 (dua) 
instansi terkait. Pada umumnya, Komisi A, membidangi pengawasan pemerintahan, Komisi B 
membidangi pengawasan pembanguan, Komisi C membidangi pengawasan ekonomi dan keuangan, 
sementara komisi D membidangi pengawasan kesejahteraan rakyat.

Hal yang tidak mungkin dan tidak efektif, jika setiap anggota DPRD melakukan pengawasan terhadap 
seluruh bidang yang menjadi tanggungjawab komisinya. Oleh karena itu, setiap bidang dan sub-bidang 
yang akan diawasi seharusnya dibagi habis diantara para anggotanya. Namun demikian, pembagian 
tugas tersebut tidak berarti bahwa seorang anggota DPRD tidak peduli dengan bidang lainnya yang 
bukan merupakan bidang penugasannya. Pembagian tugas ini, lebih terkait dengan penunjukkan 
koordinator pengawasan pada bidang tertentu. Jika anggota lain, mendapatkan intormasi yang terkait 
dengan pengawasan bidang tertentu, maka hal tersebut selanjutnya dikoordinasikan ke koordinator 
yang terkait.

Beberapa DPRD telah melaksanakan pembagian tugas tersebut kepada seluruh anggotanya, seperti 
DPRD Kota Gorontalo, Kota Cilegon, Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta. Praktik pembagian 
tugas pengawasan ke seluruh anggota komisi tersebut dapat dipandang sebuah praktik baik (best 
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practices) manajerial komisi untuk etektivitas dan efisiensi pelaksnaan pengawasan DPRD.

2. Penetapan personil berdasarkan kompetensi dan atau minat

Terkait dengan pembagian tugas bidang pengawasan kepada seluruh anggota komisi di atas, maka 
penetapan anggota komisi untuk mengawasi bidang tertentu, sudah seharusnya tidak dilakukan 
menurut selera yang tidak terukur. Penetapan anggota komisi untuk mengawasi bidang pengawasan 
tertentu, harus dikaitkan dengan kompetensi setiap anggota DPRD yang bersangkutan. Namun 
demikian, jika pertimbangan kompetensi ini sulit ini dilakukan, maka setidaknya terdapat taktor lain 
yang mesti dipertimbangkan dalam penetapannya seperti taktor minat anggota komisi terhadap bidang 
tertentu yang akan diawasinya.

Hal yang menjadikan penetapan ini menjadi kritis, jika pembagian tugas dan penetapan personil ini 
dikaitkan dengan mitos atau kesan adanya bidang yang “basah” dan “kering” atau “bidang mata air” 
dan “bidang air mata”. Hal ini akan dapat dihindari jika ada pemahaman yang benar tentang makna 
dan arti pengawasan serta paradigma pengawasan.

3) Dukungan Sekretariat dan Staf Ahli yang handal

Pola rekrutmen anggota DPRD melalui proses pemilu sebagaimana terjadi selama ini, tidak menutup 
kemungkinan adanya beberapa anggota DPRD yang kurang kompeten dalam bidang tertentu. 
Kondisi tidak ideal ini, akan dapat diminimalkan, jika anggota DPRD didampingi oleh stat ahli yang 
kompeten di bidangnya. Penempatan stat atau tenaga ahli tersebut, jika tidak dapat dilakukan untuk 
setiap anggota DPRD, dapat dilakukan terhadap organisasi komisi. Minimal, setiap komisi didampingi 
oleh seorang stat atau tenaga ahli sesuai dengan bidang tugas pengawasan komisi terkait. Praktik yang 
baik (best practices) telah terlaksana di DPRD Kota Gorontalo yang telah menempatkan staf ahli pada 
masing-masing komisi.

Dukungan sekretariat komisi yang handal tidak kalah pentingnya dalam mendukung efektivitas fungsi 
pengawasan komisi. Sekretariat komisi, seharusnya tidak hanya terkait dengan administrasi surat-
menyurat saja. Sekretariat komisi yang handal tentunya harus mendukung dalam menunjnag kinerja 
pengawaasn komisi seperti penyediaan data yang akurat, identifikasi kasus-kasus faktual di masyarakat 
baik melalui media masaa maupun media elektronik, maupun administrasi pengawasan komisi yang 
tertib, akurat dan berkelanjutan. Sekretariat yang handal ini bisa terlaksana jika SDM yang ditempatkan 
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kompeten serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti perpustakaan baik buku-
buku manajerial maupun peraturan perundangan yang terkait dengan bidang penugasan komisinya.

Tahap 4.4.7. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan triwulanan, pemerintah daerah secara berkala menyerahkan laporan 
realisasi APBD triwulanan kepada DPRD. Tentu saja, laporan ini belum dapat memberikan informasi 
yang banyak dan relevan kepada DPRD untuk pengawasan, jika tidak disertai dengan laporan kemajuan 
(progress) kinerja per triwulanan pula. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengawasan triwulanan 
tersebut, setidaknya, DPRD (komisi) mendapatkan informasi dan laporan sebagi berikut :

a. laporan triwulan Realisasi APBD, yang menyajikan perbandingan APBD dengan realisasinya serta 
dominan dari laporan sisi keuangan.

b. laporan Kemajuan Pelaksnaan program I kegiatan untuk setiap instansi terkait yang memuat 
perkembangan (progress) capaian kinerja sementara (triwulanan) serta beberapa kendala yang 
dihadapi atau terjadi di lapangan.

Parameter dalam pelaksanaan pengawasan ini tersusunnya administrasi pelaksanaan pengawasan yang 
tertib dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap bentuk pelaksanaan aktivitas pengawasan baik formal 
maupun non-formal harus didokumentasikan secara tertib. Dukungan sekretariat yang handal serta 
sarana dan prasarana yang memadai akan sangat membantu tercapainya efektivitas pengawasan.

Contoh : Praktik yang baik (best practices) adalah medokumentasikan dengan baik dan tertib setiap 
pengawasan anggota DPRD yang melakukan reses di lapangan baik individu maupun kelompok. 
laporan Reses tersebut selanjutnya dibacakan dalam sidang pleno awal masa persidangan berikutnya, 
dan ditindaklanjuti dengan meneruskan (mendisposisikan) laporan reses tersebut kepada komisi yang 
terkait.

Tahap 4.4.8: Menyusun Laporan

Pelaporan merupakan keluaran (output) dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh 
DPRD. Kualitas laporan yang dihasilkan oleh DPRD hendaknya dapat mencapai tujuan pengawasan 
itu sendiri, yaitu :
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a. Laporan DPRD dapat memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan.

b. Laporan DPRD bermanfaat dalam memberikan motivasi terhadap Pemerintah daerah untuk melakukan 
perbaikan dan tindakan koreksi atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

c. Laporan DPRD menghasilkan sistem peringatan dini (early warning system) bagi manajemen 
pemerintahan daerah yang memberitahukan manajemen pemerintahan daerah bahwa telah terjadi 
penyimpangan pelaksanaan program.

d. Laporan DPRD dapat memberikan keyakinan tentang akuntabilitas publik pemerintah daerah kepada 
masyarakat bahwa tujuan pembangunan sudah berhasil atau belum berhasil mencapai tujuan dan 
sasaran yang diharapkan masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut, Laporan hasil pengawasan DPRD setidaknya memberikan penilaian, 
koreksi dan saran perbaikan kepada pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelaksnaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, penilaian, saran dan rekomendasi perbaikan yang 
diberikan oleh DPRD melalui laporan hasil pengawasan tersebut setidaknya memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut:

a. relevan dengan tujuan pembangunan daerah (relevant); 

b. dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah (applicable);

c. disampaikan secara tepat waktu pada saat pemerintah daerah akan mengambil keputusan;

Tersusunnya laporan merupakan parameter dari tahap ini. Adapun Laporan Hasil Pengawasan DPRD 
diharapkan juga dapat memberikan manfaat baik kepada pemerintah daerah maupun bagi masyarakat.

1. Bagi Pemerintah Daerah, laporan tersebut akan memberikan informasi yang obyektif kepada 
pemerintah daerah tentang penilaian terhadap pencapaian kinerjanya. Selain itu, laporan tersebut 
dapat memberikan arahan dan motivasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya 
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Di sisi lain laporan tersebut juga akan mampu untuk 
melakukan koreksi atas kesalahan yang telah dilakukan serta melakukan saran perbaikan pelaksnaan 
aktivitas pemerintahan, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif dan 
efisien.

2. Bagi masyarakat, laporan tersebut memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan 
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pembangunan di daerah yang bersangkutan sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik 
DPRD kepada rakyat yang telah memberikan amanah perwakilannya. Terlaksananaya akuntabilitas 
publik tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPRD dan pemerintah daerah yang 
pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk memudahkan pemahaman sebagaimana penjelasan diatas dapat diterangkan ke dalam bagan 
berikut :

Tahap 4.4.9: Menindaklanjuti 

Laporan hasil pengawasan DPRD baru dapat dikatakan memberikan suatu hasil yang bermanfaat, jika 
laporan hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti. Pelaksanaan tindak lanjut ini seharusnya juga dilakukan 
secara berkala, seiring dengan pelaksanaan pengawasan melalui aktivitas monitoring dan pengawasan 
triwulanan. Hasil triwulan satu, harus dimonitor pada pelaksanaan pengawasan pada triwulan ke dua 
melalui rapat dengar pendapat dengan satuan kerja terkait atau peninjauan lapangan jika tindak lanjut 
tersebut harus dilakukan konfirmasi dan pengecekan di lapangan.

Pelaksanaan tindak lanjut ini, harus didukung dengan mekanisme serta sarana administrasi yang memadai 
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dan terstruktur, mulai dari hasil pengawasan sampai dengan selesainya pelaksanaan tindak lanjut. Contoh 
administrasi pemantauan tindak lanjut dapat digambarkan sebagai berikut :

Catatan:
Hasil pengawasan = diisi dengan temuan hasil pengawasan serta rekomendasi yang diberikan untuk dilaksanakan perbaikannya 
Satuan Kerja Terkait , diiisi dengan satuan kerja yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan 
dari pelaksanaan pengawasan.
Pelaksanaan Tindak Lanjut (TL):

Tahap 4.4.10: Menilai Kinerja Pemerintah Daerah dalam LKPJ

Pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatannya, kepada daerah diwajibkan untuk 
menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ). LKPJ merupakan laporan yang 
disampaikan oleh kepala daerah setiap tahun dalam sidang paripurna DPRD yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan tugas otonomi dan tugas pembantuan Pada saat tersebut, DPRD harus memberikan 
penilaian terhadap kinerja kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan yang telah diamanahkan.

Penilaian kinerja yang dilakukan oleh DPRD tersebut sekurang-kurangnya meliputi penilaian terhadap:

a.  Tingkat capaian kinerja sasaran yang mengukur seberapa jauh Kepala Daerah telah berhasil mencapai 
tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Dokumen perencanaan (Renstra 
dan Renja).

b.  Efektivitas pelaksanaan pembanguan yang mengukur seberapa jauh hasil pembangunan terserbut 
telah sesuai dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat baik dalam peningkatan kesejahteraan, 



MODUL 8 IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KINERJA PENGAWASAN DPRD

Program Penguatan Kapasitas DPRD48

kualitas pelayanan aparatur maupun kondisi makro daya saing daerah.

c.  Efisiensi pengelolaan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber dana yang digunakan 
dalam proses pembangunan.

d. Kualitas dan ketaatan terhadap peraturan perundangan serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik dan bersih dari KKN (good governance)

Sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, maka seharusnya laporan realisasi perhitungan APBD 
dilengkapi dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) sesuai dengan Inpres 7 tahun 1999. Dengan 
keterbatasan kompetensi DPRD untuk menilai kinerja laporan keuangan tersebut, DPRD dapat 
mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dengan melakukan sinergi dengan aparat pengawasan lain 
yang terkait untuk melakukan analisis terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. Selain itu, dukungan 
sta! tenaga ahli dapat dioptimalkan untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah melalui LKPJ 
tersebut.

Namun demikian, DPRD masih dapat juga memanfaatkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja dalam LKPJ tersebut. Pasal184 UU 32 tahun 
2004 menyatakan bahwa LPJ Pelaksanaan APBD disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada 
DPRD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-
Iambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan mengorganisasikan segenap potensi 
dan jaringan aliansi strategis yang ada, maka efektivitas dan obyektivitas DPRD dalam melakukan 
penilaian kinerja pemerintah daerah melalui LKPJ akan menghasilkan penilaian yang obyektif, tepat dan 
akurat.

Ada beberapa kebijakan yang perlu mendapat perhatian yang cukup besar oleh DPRD, selain pengawasan 
terhadap : Peraturan perundang-undangan, peraturan daerah tentang APBD dan kerjasama dengan pihak 
ketiga terutama kerjasama internasional, yaitu :

a. Pengawasan DPRD terhadap urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah;

b. pengawasan DPRD terhadap kelembagaan Pemerintah Daerah (SOTK);

c. Pengawasan terhadap personil daerah;
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d. Pengawasan terhadap pelayanan publik dalam rangka akuntabilitas pemerintah daerah; Secara rinci 
pengawasan DPRD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.5. Pengawasan DPRD terhadap urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah;

Menurut Bowman & hampton (Made Suwandi, dkk 2004 : 1983) dikatakan bahwa : tiada 
satupun pemerintah dari suatu negara dengan wilayah yang luas dapat menentukan kebijaksanaan 
secara efektif ataupun dapat melaksanakan kebijaksanaan dan program-programnya secara efisien 
melalui sistem sentralisasi. Artinya bahwa kita dapat melihat urgensi kebutuhan akan pelimpahan 
ataupun penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat baik dalam konotasi politis maupun 
administrasi kepada organisasi atau unit diluar pemerintah pusat itu sendiri

Secara teoritis penyerahan urusan kepada daerah didasarkan pada pertimbangan bahwa urusan-
urusan tersebut akan lebih efisien, efektif dan akuntabel apabila diserahkan kepada daerah untuk 
mengelolanya. Hal ini berarti Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah maupun 
urusan yang dapat diserahkan ke daerah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi 
tetap mengacu pad a peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal10 ayat (3) dan (4) dikatakan bahwa :

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi

a. politik luar negeri;

b. pertahanan;

c. keamanan;

d. yustisi;

e. moneter dan fiskal nasional;

f. agama

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan 
kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di Daerah atau dapat menugaskan kepada 
pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
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Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang penyelenggaraan oleh pemerintahan daerah didasarkan 
pada kriteria-kriteria tertentu, hal ini diatur dalam Pasal11 UU Nomor 32 Tahun 2004 ayat (1) yang 
berbunyi: “Penyelenggaraaan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, 
dan efisiensi dengan memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan”.

Hal ini sejalan dengan teori bahwa pemyerahan urusan kepada daerah didasarkan pada pertimbangan 
bahwa urusan-urusan tersebut akan lebih efisien, efektif dan akuntabel apabila diserahkan kepada daerah 
untuk mengelolanya.

Adapun yang dimaksud dengan kriteria Externalitas (Spill-over) adalah penyelenggaraan suatu urusan 
pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat 
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus)

Sedangkan yang dimaksud kriteria Akuntabilitas adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat 
dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi) atau penanggungjawab penyelenggaraan suatu 
urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak 
yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Selanjutnya yang dimaksud kriteria 
efisiensi adalah bahwa urusan tersebut dari segi dana dan daya akan lebih menguntungkan dilakukan di 
daerah.

Selain mendapat tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah 
mempunyai kewajiban menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan pilihan bagi 
pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (1), (2) dan Pasal 14 ayat (1), 
(2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (1):” Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintatahan daerah provinsi merupakan 
urusan dalam skala provinsi yang meliputi :

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b.perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; ,

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;
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f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

g. penanggulangan masalah sosiallintas kabupaten/kota;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan Iintas kabupaten/kota;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha keeil dan menengah termasuk Iintas kabupaten/kota;

j. pengendalian Iingkungan hidup;

k.pelayanan pertanahan termasuk Iintas kabupaten/kota;

I. pelayanan kependudukan dan eatatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan admninstrasi penanaman modal termasuk Iintas kabupaten/kota;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang Belem dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata 
ada dan berpotensi untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan 
potensi unggulan daerah yang bersangkutan;

Sedangkan pasal 14 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut: (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan 
pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan;

g. penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha keeil dan menengah;

j. pengendalian lingkungan hidup;
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k. pelayanan pertanahan;

I. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan admninstrasi penanaman modal termasuk Iintas kabupaten/kota;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara 
nyata ada dan berpotensi untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan 
dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan;

Urusan pemerintahan yang berasal dari pemerintah maupun urusan pemeritahan wajib dan pilihan 
sebagaimana dijelaskan di atas, bagi pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan. Hal ini sebagaimana diatur pad a ayat (2) Pasal10 UU Nomor 32 Tahun 2004 
yang berbunyi: Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-Iuasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang berasal dari pemerintah maupun urusan 
pemeritahan wajib dan pilihan yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, perlu diamanatkan 
ke dalam peraturan daerah. Hal ini penting sekali dikarenakan peraturan daerah yang mengatur urusan 
pemerintahan bagi daerah merupakan payung hukum tertinggi bagi peraturan daerah lainnya maupun 
peraturan kepala daerah, sehingga setiap kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan berlandaskan pada 
urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah yang merupakan amanat UU tentang pemerintahan 
daerah.

Selanjutnya fungsi DPRD yang terpenting dalam urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah 
adalah: mewujudkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah ke dalam perda. Perda tentang 
urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah juga menjadi

landasan pengawasan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap program-program yang dilakukan 
oleh eksekutif,  artinya jika terjadi penyimpangan oleh eksekutif dalam menyelenggarakan urusan 
pemerinatah tetapi tidak sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah, DPRD dapat 
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mengarahkan terhadap eksekutif dalam mengimplementasikan setiap program agar sesuai dengan urusan 
pemerintahan yang menjadi urusan daerah yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah tersebut

Lebih lanjut DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah dapat mengingatkatkan kepada eksekutif untuk :

- menyusun prioritas program sesuai dengan urusan wajib pemerintahan yang menjadi urusan daerah;

- menentukan prioritas program urusan pilihan pemerintahan yang menjadi urusan daerah; 

- memberikan informasi kepada DPRD tentang urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah (tugas pembantuan dan dekonsentrasi);

4.6. Pengawasan DPRD Terhadap Kelembagaan Pemerintah Daerah (SOTK);

Kelembagaan daerah yang dimaksudkan disini adalah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan 
urusan pemerintah yang menjadi urusan daerah dan teridiri dari lembaga yang bertugas melaksanakan 
fungsi legislatif yaitu DPRD dan lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi eksekutif yaitu kepala 
daerah dan Perangkat Daerah.

DPRD mempunyai peranan sangat strategis dalam menentukan besaran organisasi pemerintah daerah, 
oleh karena itu DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kelembagaan daerah harus 
dapat mencegah pemerintah daerah untuk membentuk SOlK terlalu besar atau gemuk yang akhirnya 
membebani anggaran Daerah.

Akhir-akhir ini dapat diketahui bahwa : dengan dibebaskannya daerah untuk menentukan sendiri Susunan 
Organisasi dan Tata kerjanya maka di berbagai daerah terdapat dua kecenderungan besar yaitu :

a. ada daerah yang sangat hati-hati dalam membentuk Susunan Organisasi yang terbatas untuk mencegah 
jangan sampai PAD dan DAU mereka habis untuk membiayai overhead cost.

b. bada daerah yang masih berpikir dalam cara lama yaitu melakukan proliferasi organisasinya. Akibatnya 
daerah-daerah tersebut menanggung over-head cost yang tinggi dalam membiayai birokrasi Pemerintah 
Daerah.

DPRD sebagai penentu kebijakan dapat mengarahkan dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap 
Besaran Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah. Hal ini, karena dapat menimbulkan beban APBD. 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Daerah seharusnya mencakup seluruh bidang yang 
menjadi urusan pemerintahan daerah, namun bukan berarti seluruhnya menjadi suatu lembaga.
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DPRD dapat mengarahkan urusan pemerintahan daerah yang dapat disusun ke dalam Lembaga 
dan juga urusan pemerintahan daerah yang tidak perlu untuk di susun menjadi lembaga tersendiri, 
artinya dapat disatukan dengan Organisai Pemerintah Daerah yang sejenis atau serumpun tanpa 
menghilangkan funsi suatu urusan pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah mulai 
dari rencana penyusunan kelembagaan di daerah, agar kelembagaan daerah yang disusun benar-benar 
mengambarkan kepentingan dan besaran urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah serta 
mempertimbangkan kemampuan daerah.

Terkait dengan penataan kelembagaan ke depan, dapat digunakan format sebagai berikut:

c. kelembagaan daerah harus mampu mengakomodasikan urusan pemerintahan yang dimiliki daerah. 
Urusan pemerintahan yang dimiliki daerah harus mampu memberikan diskresi bagi daerah untuk 
menyejahterakan warganya. Atas dasar argumen tersebut maka struktur organisasi pemerintah daerah 
harus merefleksikan urusan pemerintahan yang dimiliki daerah dan urusan pemerintahan yang 
dimiliki daerah harus merefleksikan pelayanan dasar dan sektor unggulan yang akan dikembangkan 
oleh daerah tersebut. Ini berarti struktur yang dibangun adalah struktur yang didasarkan’ pada misi 
menyejahterakan rakyat daerah (mission driven structure).

4.7. Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Dalam Rangka Akuntabilitas Pemerintah Daerah;

Pengawasan OPRO terhadap pemerintah daerah, adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan 
publik serta dapat mengurangi berbagai masalah yang terjadi dalam kegiatan pembangunan sebagai 
proses untuk menghasilkan pelayanan pad a masyarakat. Pengawasan yang dilakukan OPRO dalam 
rangka untuk meningkatkan pelayanan publik diharakan dapat melakukan perubahan-perubahan dan 
menyelesaikan masalah-masalah pelayanan sebagai berikut :

a. menghindari kualitas pelayanan yang semakin menurun. Hal-hal yang perlu dijadikan agenda 
pengawasan yang berhubungan meningkatan kualitas pel,ayanan diantaranya adalah pengawasan 
terhadap kondisi infrastruktur umum yang ada di daerah, seperti : jalan semakin rusak, Gedung 
SO yang kurang terurus, kualitas lingkungan yang menurun dan berbagai fasilitas lain yang sangat 
dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari;

b. memperhatikan dan memberi pertimbangan terhadap konsep-konsep perencanaan daerah yang 
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tidak komprehensif. Pengawasan yang dilakukan adalah menghindari terjadinya kerancuan bagi 
daerah dalam memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan 
pembangunan.

c. Pengawasan terhadap perananan pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan masih cenderung 
dimonopoli atau kurang melibatkan swasta dan masyarakat, birokrasi enggan untuk melakukan 
privatisasi, peran OPRO melalui pengawasan dapat mengarahkan agar Pemda dapat melakukan 
kerjasama dan memberi kesempatan kepada swasta dan masyarakat dalam rangka penyediaan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyusunan standar pelayanan, hal ini 
untuk menghindari praktek-praktek yang berkepanjangan atau berbelit-belit oleh birokrasi daerah. 
DPRD mengarahkan Pemerintah Daerah agar menindaklanjuti Permendagri Nomor 7 Tahun 20007 
6 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, yang mempunyai 
tujuan bahwa SPM yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah 
Non-Departemen dapat diterapkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupatenl Kota.

Adapun ruang Iingkup penyusunan dan penetapan SPM oleh menteri/lembaga pemerintah non-
departemen meliputi:

Sedangkan penentuan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pad a SPM mengacu pada kriteria:

sehingga dijamin ketersediaannya oleh konstitusi, rencana jangka panjang nasional, dan konvensi 
internasional yang sudah diratifikasi, tanpa memandang latar belakang pendapatan, sosial, ekonomi, 
dan palitik warga;
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pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, dengan berbagai implikasinya, termasuk implikasi kelembagaan dan 
pembiayaannya; dan

dalam pelayanan umum sebagaimana dijelaskan di atas hendaknya dapat diarahkan pada penyusunan 
standar Pelayanan sebagaimana hal tersebut.

e.  Meningkatkan akuntabilitas pelayanan yang masih rendah, upaya yang dilakukan melalui transparansi 
dalam pelayanan baik dalam aspek biaya, waktu dan kualita pelayanan. Akuntabilitas pelayanan 
diarahkan untuk dapat meningkatkat indeks kepuasan masyarakat. DPRD dapat memberi masukan 
kepada setiap instansi agar melakukan penilaian indeks kepuasan masyarakat oleh masyarakat terhadap 
produk atau jasa yang diterima masyarakat. Hal-hal yang perlu dilakukan terhadap penilaian indeks 
kepuasan masyarakat oleh masyarakat meliputi :

sisi kesederhanaan alur pelayanan;

pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan;

(nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);

terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan,

dalam memberikanl menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.

ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

I status masyarakat yang dilayani;
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kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta salling menghargai dan menghormati.

ditetapkan oleh unit pelayanan.

ditetapkan;

telah ditetapkan.

teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan 
pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

4.8. Pengawasan DPRD Terhadap Personil Daerah

Sistem pengelolaan kepegawaian dalam menata personil yang dianut oleh UU 32 Tahun 2004 memiliki 
peluang yang bagus untuk mendorong peningkatan profesionalitas pengawai di Daerah.Menurut Pasal 
132 dan 133 UU 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa II

Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota setiap tahun anggaran dilaksanakan 
oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur.

Selanjutnya: “Pengembangan karier pegawai negeri sipil daerah mempertimbangan integritas dan 
moralitas, pendidikan dan pelatihan, pang kat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah dan kompetensi”.

Dengan hadirnya UU 32 Tahun 2004 sebagai penganti UU 22 Tahun 1999 diharapkan dapat memecahkan 
masalah-masalah aktual kepegawaian di daerah dalam menata personil, yaitu :

a. menghindari dan mengurangi kecenderungan mencuatnya isu “ Putera Daerah” karena penafsiran 
otonomi yang sempit. Contoh : di berbagai Daerah, pejabat dari suku pendatang sering di “non 

job”, sehingga mereka terpaksa kembali ketempat asal. Gejala nepotisme dan primodalisme ada 
kecenderungan tumbuh subur di daerah. DPRD harus mampu menetralisisr permasalahan ini sehingga 
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personil dapat bekerja dengan baik tanpa konflik nepotisme dan primodalisme;

b. menghindari rasa lokalitas yang sempit dan tidak adanya tour of area akan lebih menjamin keutuhan 
NKRI karena PNS diharapkan sebagai perekata bangsa;

Ada tiga sistem kepegawaian yang diterapkan oleh pemerintah daerah secara universal yaitu:

a. Integrated System; suatu sistem kepegawaian daerah dimana manajemen kepegawaian dari rekrutmen, 
penempatan, pengembangan, penilaian sampai dengan penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. 
Sistem ini sebagai alat perekat negara dan bangsa;

b. Separated System: suatu sistem kepegawaian dimana manajemen kepegawaian dan rekrutmen sampai 
penggajian dan pensiun dilakukan oleh masing-masing daeah.

c. Unified System; suatu sistem kepegawaian dimana manajemen kepegawaian dilakukan oleh suatu 
lembaga di tingkat nasional yang khusus dlbentuk untuk keperluan tersebut.

Selain memperhatikan ketiga sistem tersebut dalam menata personil di daerah, pengawasan DPRD 
diharapkan dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

a. menjaga agar daerah mampu mempunyai pegawai dalam jumlah dan kompetensi yang memadai 
untuk melakukan otonomi daerah, maka diperlukan adanya keseimbangan antara peran pusat dan 
daerah dalam manajemen kepegawaian. Untuk mewujudkannya DPRD bersama eksekutif daerah 
melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam penentuan rekrutmen, penentuan kuota, norma, 
standard, prosedur;

b. mendorong dan memberi saran dalam hal penempatan (placement) pegawai kepada eksekutif agar sesuai 
dengan keahlian serta koordinasi dan membantu pemerintah pusat, karena pemerintah mempunyai 
kewenangan untuk meratakan penempatan pegawai terutama tenaga-tenaga dengan keahlian langka 
diseluruh Indonesia;

c. membantu eksekutif mewujudkan pegawai daerah yang mempunyai keahlian secara merata. Hal yang 
dilakukan adalah bersama dengan eksekutif menetapkan standard kompetensi yang harus dimiliki 
pegawai;

d. bersama eksekutif menetapkan norma, standard dan prosedur dalam menilai pegawai dengan tetap 
berpedoman pad a peraturan yang lebih tinggi. Penilaian kepegawaian didasarkan kemampuannya 
untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
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e. bersama eksekutif mewujudkan aspek kesejahteraan, artinya daerah dapat memberikan insentif bagi 
pegawai sesuai denga kinerja yang dicapai dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah;

f. pengawasan DPRD dapat mengarahkan adanyan pemisahan yang tegas dan jelas antara Pejabat Karir 
dengan Politik, bukan sebaliknya.
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Pemeriksaan keuangan oleh BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk 
memberikan keyakinan yang memadai, apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam 
segala hal yang materialnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang 
didasarkan pada kriteria:

a.Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah,

b.kecukupan pengungkapan,

c.kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

d.efektifitas system pengendalian intern

Adapun tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memberikan opini. Opini tersebut terdiri atas empat 
macam sebagai pendapat kewajaran laporan keuangan yaitu

a.Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion).

Pendapat ini diberikan dalam hal auditor merasa tidak ada hal-hal yang menimbulkan keberatan, atau 
dengan perkataan lain laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterima secara umum.

b.Wajar dengan pengecualian (qualified opinion).

Dalam hal ini auditor pada umumnya tidak keberatan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan 
kecuali untuk bagian-bagian tertentu yang dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi 
atau yang diragukan penyajiannya.

c.Menolak memberikan pendapat (disclaimer of opinion).

Dalam hal ini auditor merasa terlalu banyak hal-hal yang diragukan atau tidak jelas baginya sehingga 
menolak memberikan pendapat.

d.Pendapat tidak wajar (adverse oipinion).

Pernyataan ini menyebutkan bahwa laporan keuangan tidak wajar atau dengan perkataan lain tidak 
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum.

Adapun cakupan laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK dimaksud meliputi :

a.Laporan realisasi anggaran, mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang 

B A B  5
MEKANISME PENGAWASAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN 
BPK
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menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD

b.Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan 
ekuitas dana pada tanggal tertentu

c. Laporan arus kas, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas 
selama satu priode akuntansi dan saldo kas serta setara kas pada tanggal pelaporan

d. Catatan atas laporan keuangan, disajikan secara sistematis, setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, 
neraca dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan 
atas laporan keuangan.

Mekanisme pengawasan DPRD  terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK, secara garis 
besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Apabila laporan keuangan tersebut beropini tidak wajar, maka mekanisme pembahasan racangan 
peraturan daerah Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD adalah;

Tahap I, pemerintah daerah menyampaikan pidato terkait dengan rancangan peraturan daerah 
Petanggungjawaban APBD dan setelah itu DPRD akan memberikan kesempatan fraksi-fraksi untuk 
memberikan pandangannya terkait laporan keuangan pemerintah daerah dimaksud.

Tahap II, pemerintah daerah memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait laporan 
keuangan yang memuat opini tidak wajar dimaksud.

Tahap III, pemerintah daerah dan DPRD melakukan pembahasan yang ditujukan untuk memperdalam 
persoalan terkait laporan keuangan melalui dengar pendapat. Pada pembahasan tahap III, DPRD 
dapat meminta kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi dalam menindak lanjuti 
rekomondasi BPK. Rencana aksi tersebut didalamnya memuat temuan pemeriksaan, rekomondasi 
BPK dan aksi yang akan dilakukan dan satuan kerja perangkat daerah mana yang bertanggungjawab 
disertai waktu pelaksanaannya. Selain meminta penyusunan rencana aksi, DPRD dapat memberikan 
saran, masukan dan usulan kepada pemerintah daerah agar menegur satuan kerja perangkat daerah 
terkait untuk melakukan koreksi terhadap administrasi keuangannya sehingga dapat tercapai opini 
wajar tanpa pengecualian. Pemerintah daerah wajib memperhatikan saran, masukan dan usulan 
DPRD.

Setelah dilakukan tahap III maka dilanjutkan tahap pengambilan keputusan yang didalamnya 
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terdapat forum untuk menerima laporan hasil pembahasan tahap III. Dalam tahapan ini DPRD 
memberikan pendapat akhir dan mengambilkan keputusan terkait penetapan rancangan peraturan 
daerah pertanggungjawaban APBD.

b. Apabila laporan keuangan beropini wajar tanpa pengecualian maka pada tahap III dalam mekanisme 
pembahasan siding DPRD terkait rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD, DPRD 
dapat meminta kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi terkait strategi dan upaya 
mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Selain itu DPRD dapat memberikan apresiasi, 
dorongan motivasi agar pemerintah daerah dan perangkatnya dapat mempertahankan kualitas laporan 
keuangan beropini wajar tanpa pengecualian. Dengan demikian setelah melalui tahap III, maka pada 
tahap selanjutnya DPRD memberikan pendapat akhir dan mengambil keputusan terkait penetapan 
rancangan perda pertanggungjawaban APBD.

c. Apabila laporan keuangan beropini wajar dengan pengecualian maka pada tahap III dalam mekanisme 
pembahasan siding DPRD tekait rancangan perda pertangungjawaban APBD, DPRD dapat meminta 
kepada pemerintah daerah mentusun rencana aksi untuk menindak lanjuti rekomondasi BPK. Rencana 
aksi memuat temuan pemeriksaan, rekomondasi BPK, rencana aksi yang akan dilakukan serta satuan 
kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab disertai waktu pelaksanaannya. Selain itu DPRD 
dapat memberikan pendapat, saran maupun usulan kepada pemerintah daerah untuk menegur satuan 
kerja perangkat daerah terkait, agar segera melakukan proses perbaikan terhadap laporan keuangan 
yang disusun sesuai dengan standard an prinsip-prinsip akuntansi pemerintah. Pemerintah daerah 
wajib memperhatikan pendapat, saran dan usulan DPRD. Setelah melalui tahap III, maka pada 
tahap selanjutnya, DPRD memberikan pendapat akhir dan mengambil keputusan terkait penetapan 
rancangan perda pertanggung jawaban APBD.

d. Apabila laporan keuangan beropini menolak memberikan pendapat maka DPRD dapat meminta 
keterangan terlebih dahulu kepada BPK mengenai latar belakang dan argumentasi terbitnya laporan 
keuangan berstatus menolak memberikan pendapat. Kemudian, pada tahap III dalam mekanisme 
pembahasan siding DPRD terkait rancangan perda pertanggungjawaban APBD, DPRD dapat meminta 
kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi dalam mengevaluasi dan menanggapi status 
menolak memberikan pendapat serta memberikan saran maupun pendapat bagi penyempurnaan 
laporan keuangan. Pemerintah daerah wajib memperhatikan saran, pendapat maupun usulan DPRD. 
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Setelah tahap III, maka pada tahap selanjutnya, DPRD memberikan pendapat akhir dan selanjutnya 
mengambil keputusan terkait penetapan rancangan perda pertanggungjawaban APBD.

Setelah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD, maka laporan hasil pemeriksaan 
BPK tersebut dinyatakan terbuka untuk umum dan dimuat di situs BPK. Pengertian terbuka untuk 
umum adalah bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK dapat diakses oleh masyarakat luas, termasuk media 
massa.

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa dalam pasal 34 PP Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur bahwa pemerintah daerah 
(Gubernur, Bupati, Walikota), setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK melaksanakan tindak 
lanjut. Tindak lanjut dilaksanakan oleh Team. Dalam pelaksanaan tindak lanjut Wakil kepala daerah 
berperan sebagai kordinator yang didukung oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota selaku sekretaris 
dalam team tersebut dan satuan kerja perangkat daerah tertentu sebagai anggota. Kedudukan pemerintah 
daerah dalam team sebagai penanggung  jawab, untuk itu pemerintah daerah melakukan pemantauan 
atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut. Sedangkan Inspektorat Provinsi/
Kabupaten/Kota melakukan fungsi fasilitasi terhadap satuan kerja perangkat daerah yang menindak lanjuti 
hasil pemeriksaan BPK wakil kepala daerah dalam team bertugas menyampaikan laporan hasil tindak 
lanjut kepada Kepala daerah. Selanjutnya, kepala daerah menyampaikan perkembangan pelaksanaan 
tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dan BPK untuk pemutakhiran datanya.
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Dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan tujuan pemerintah 
daerah secara efektif dan efisien, pengawasan DPRD haruslah optimal. Pengawasan DPRD adalah 
kegiatan yang dilancarkan agar visi dan misi pemerintah daerah tercapai dengan baik tanpa penyimpangan. 
Pengawasan DPRD harus dipahami sebagai check and balances, dan pengawasan berperan memberi 
umpan balik kepada pemerintah daerah dengan memberi informasi kepada pemerintah daerah sebagai 
peringatan dini sehingga tidak keluar dari jalur.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD belum optimal di daerah. seringkali penyelenggaraan fungsi 
pengawasan DPRD justru menimbulkan hubungan yang kurang harmonis antara KDH dan DPRD. 
Kecenderungan pengawasan yang tidak optimal dan tampaknya hal yang kurang harmonis terjadi karena 
kurang dipahaminya urgensi dan mekanisme pengawasan, disebabkan sumber daya yang terbatas dan 
dukungan kelembagaan yang lemah. Modul ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan keterampilan 
yang komprehensif untuk menjalankan fungsi pengawasan DPRD dan membangun hubungan yang 
searah dan positif dengan pemerintah daerah.

B A B  6
PENUTUP



MODUL 8 IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KINERJA PENGAWASAN DPRD

Program Penguatan Kapasitas DPRD 65

Buku - Buku

E!endi, Sofian, Kebijakan Pembinaan Organisasi Pelayanan Publik (Percikan Pemikiran Awal), Fisipol 
UGM,1995.

Grindle MS, Politics and Policy Implementation in the "ird World, Princenton University Press, New 
Jersey, 1980.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Telaah Peran Anggota DPRD,2005
Modul KPK, Meningkatkan kapasitas Fungsi Pengawasan DPRD, 2006
Marbun, DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Pustaka Sinar Harapan, jakarta, 2006.
Napitupulu, Paimin, Peran dan Pertanggungjawaban DPR (Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta, P.T. 

Alumni Bandung 2005;
Rasyid, Ryaas, Makna Pemerintahan, WasrifWatampone, Jakarta, 2001
Suwandi, Made, dkk, Mengagas Format Otonomi Daerah, Jakarta 2006.
Syarif, Sofyan, Sistem pengawasan Manajemen, Penerbit Quantum Jakarta, 2004. 

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD.

Undang - Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang - Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah

DAFTAR PUSTAKA



MEMBANGUN HUBUNGAN DPRD DAN KONSTITUEN

MODUL 9

PENGUATAN KAPASITAS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Tahun 2011

Kerjasama:



Daftar Isi
Manual Teknis Pembelajaran Modul 9:
Membangun Hubungan  DPRD dan Konstituen
Isu-Isu Perencanaan Daerah
Bab I. Pendahuluan
 1.1 Deskripsi Singkat
 1.2 Tujuan Instruksional
       a. Tujuan instruksional umum
       b. Tujuan instruksional khusus
Bab II. Konstituen dan Hubungannya dengan kerja-kerja DPRD
 2.1. Mengenali Konstituen
 2.2.  Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Konstituen
 2.3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Artikulasi dan Agregasi Kepentingan.
Bab III. Pengutamaan Nilai-Nilai Kepentingan Konstituen
 3.1. Memahami Hak-hak Dasar Warga Negara
 3.2. Bekerja atas Prinsip Kepentingan Konstituen
Bab IV. Teknik Bekerja Dengan Konstituen
 4.1. Teknik Memetakan Konstituen
 4.2. Peran dan Posisi Konstituen
 4.3. Teknik Komunikasi Efektif dengan Konstituen
 4.4. Teknik Mediasi Sengketa
 4.5. Teknik Negosiasi
Bab V. Kunjungan Lapangan
 5.1. Persiapan Kunjungan dan Agenda Pertemuan
 5.2. Merumuskan Tujuan Kunjungan Lapangan
 5.3. Persiapan Agenda Kunjungan
 5.4. Menilai Kapasitas DPRD Sebagai Fasilitator
 5.5. Mendokumentasikan Hasil Pertemuan 
 5.6. Menciptakan Dialog
Bab VI. Penutup 

Daftar Isi

Program Penguatan Kapasitas DPRD 2

MODUL 9 MEMBANGUN HUBUNGAN DPRD DAN KONSTITUEN



Pembelajaran ini memberikan kompetensi komprehensif tentang hubungan DPRD dan Konstituen pada 
pengenalan konstituen dan kepentingannya, menyiapkan kunjungan lapangan.
Kebutuhan :

  Waktu: 90 menit

  Tempat:
  Tempat pelatihan yang layak dan cukup kondusif untuk mengakomodasikan
  jumlah peserta pelatihan yang telah ditetapkan
  
  Peralatan: 
  Peralatan Infokus, Komputer, Sound system

  Sumber referensi: 
  Modul Manual Membangun Hubungan DPRD dan Konstituen  
  
  Handout:
  Presentasi Power point

  Metode Presentasi yang Disarankan:
  Presentasi Powerpoint

  Tanggung jawab Pengajar/Narasumber/Pengajar/narasumber harus
  bertanggung jawab penuh atas:
  ❖  Kelengkapan materi presentasi
  ❖  Ketersediaan handout dan materi referensi 
  ❖  Kejelasan penyampaian pokok permasalahan

  Peran Fasilitator
  Fasilitator harus:
  ❖	 Memperkenalkan pengajar/narasumber
  ❖  Mengecek persiapan tempat dan ketersediaan peralatan
  ❖  Mendampingi pengajar/narasumber selama sesi tanya jawab
  ❖  Mengelola pengaturan tempat bagi peserta

Manual Teknis Pembelajaran Modul: 

MEMBANGUN HUBUNGAN DPRD dan KONSTITUEN
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Isu-isu Membangun Hubungan DPRD dan Konstituen

❖  Kurang dikenalinya dan tidak terpetakannya konstituen dengan kepentingan dalam hubungannya 
dengan kerja DPRD.

❖  Nilai-nilai yang mendahulukan kepentingan konstituen belum menjadi referensi dan motivasi 
dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

❖  Belum terdapatnya teknik bekerjasama dengan konstituen yang diperlukan dalam menciptakan 
kerjasama DPRD dan konstituen yang efektif.

❖  Kunjungan lapangan belum teragendakan dengan baik, dan kunjungan lapangan seringkali tidak 
merumuskan tujuan yang jelas, dan hasil kunjungan lapangan belum terakomodasikan.

❖  Kapasitas secretariat DPRD yang masih terbatas dalam mendukung efektivitas hubungan DPRD 
dengan konstituen



1.1. Deskripsi Singkat

Peranan perwakilan pada hakikatnya berkenaan dengan hubungan antara anggota legislatif dengan 
masyarakat yang diwakili secara keseluruhan. Demofrasi mengajarkan bahwa masyarakat dalam suatu 
sistem politik mengambil bagian untuk ikut serta dalam penetapan kebijakan publik. Partisipasi warga 
negara itu sebagian berlangsung melalui wakil mereka dalam badan legislatif. Wakil bertindak atas nama 
pihak yang diwakili. Esensi pemerintahan perwakilan adalah melembagakan partisipasi warga negara 
melalui pemilihan umum untuk menentukan badan legislatif. 

Dalam konteks hubungan itu, tidaklah berarti setiap kebijakan publik selalu sejajar dengan kehendak 
masyarakat yang diwakili. Pertimbangan wakil terhadap keseluruhan aspek yang terkait dengan masalah-
masalah akan menentukan sikap para wakil. Merealisasi kemauan umum ke dalam suatu kebijakan 
publik adalah fungsi anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Akan tetapi, masyarakat itu sendiri terdiri dari 
berbagai kelompok dengan berbagai kepentingan, maka badan legislatif harus pula mempertimbangkan 
berbagai kehendak yang ada. Dalam sistem yang demokratis, wakil rakyat harus menyelaraskan berbagai 
kehendak warga negara ke dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik.

Pada bagian awal modul ini dibahas pengenalan konstituen, posisi konstituen dalam tugas-tugs 
kerja-kerja DPRD dan bagaimana proses artikulasi dan agregasi sebelum berlangsung. Bagian ketiga, 
membahas pemahaman nilai-nilai kepentingan konstituen agar DPRD dapat mengenali nilai-nilai dan 
prinsip-prinsip yang seharusnya memotivasi kerja-kerja DPRD. Untuk memberi pengetahuan dan 
keterampilan kepada DPRD dalam melakukan kerja bersama konstituen, pada bagian keempat dibahas 
teknik-teknik bekerja dengan konstituen. Pada bagian akhir dibahas bagaimana kunjungan lapangan 
dilakukan dan merancang teknik dukungan, sistem mendokumenkan hasil pantauan.

B A B  1
PENDAHULUAN
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1.2. Manfaat Instruksional

Manfaat yang diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman terhadap hubungan antara 
DPRD dengan konstituen agar terbangun hubungan yang efektif dalam rangka menyebarluaskan 
berbagai kehendak masyarakat ke dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik;

a. Tujuan instruksional umum

Setalah mengikuti pembelajaran substansi ini, anggota DPRD diharapkan mampu memahami hal 
ikhwal hubungan anggota DPRD dengan konstituen dalam proses penetapan kebijakan publik.

b. Tujuan instruksional umum

Setelah mengikuti pembelajaran substansi ini peserta diharapkan mampu:

- memahami secara baik posisi dan kedudukan konstituen dalam kerja-kerja DPRD.

- memahami nilai-nilai kepentingan konstituen yang harus diutamakan dalam proses perumusan 
dan penetapan kebijakan publik.

- memetakan konstituen dengan baik dan berkomunikasi secara efektif, dan memanfatkan secara 
efektif kunjungan lapangan dan menyerap kepentingan dan aspirasi konstituen dengan baik yang 
berguna dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik.

MODUL 9 MEMBANGUN HUBUNGAN DPRD DAN KONSTITUEN
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2.1.  Mengenali Konstituen

Kecendrungan yang terjadi pada anggota Dewan, konstituen selalu diidentifikasi dengan menggunakan 
identitas partai, sehingga terjadi bias pada kepentingan partai bukan pada konstituen sesungguhnya, 
dan memberi implikasi pada artikulasi, agregasi, representasi dan akuntabilitas. Pemilih-pendukung 
pada daerah pemilihan tertentu sering digunakan untuk menunjuk makna konstituen, kemudian akan 
membedakan secara tegas antara “pemilih” dan “penolak”. Konstituen bagi anggota Dewan seharusnya 
bermakna

“seluruh warga di daerah pemilihan, darimana dia dipilih dalam proses pemilihan 

umum, tanpa lagi mengidentifikasikan siapa pendukung dan penolaknya” (Kaukus 
Parlemen Bersih DIY, 2006).

Masyarakat sebagai konstituen bukanlah entitas yang tunggal, tetapi beragam dan tersegmentasi menurut 
garis profesi, kelas, kelompok, kepentingan dan lain-lain (Grindle, 1991). Segmentasi tersebut dapat 
digolongkan ke dalam kelompok profesi, kelompok-kelompok fungsional, kelompok dalam startifikasi 
masyarakat, dan kelompok menurut domisili dan sebagainya.

2.2.  Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Konstituen

Artikulasi dan agregasi kepentingan adalah proses politik yang terus terjadi melalui kepentingan 
warga masyarakat hendak diformulasikan dalam kebijakan publik paling mendasar. Artikulasi yang 
terlembagakan akan dapat menyelaraskan berbagai kepentingan warga masyarakat ke dalam kebijakan 
publik dan akan dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah daerah.

Peran artikulasi oleh DPRD dapat dilakukan dengan mengambil bentuk:

Artikulasi aktif oleh warga masyarakat dan membuka “ruang rakyat” (popular space), untuk secara 
langsung  menampung masalah-masalah mereka dengan cara elemen-elemen  masyarakat terorganisir 

B A B  2
KONSTITUEN DAN HUBUNGANNYA DENGAN KERJA-KERJA DPRD
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menyempaikan kepentingkan mereka.

Artikulasi yang dilakukan seeara aktif oleh DPRD dengan cara mengundang, membuka atau mendatangi 
warga, menyediakan “ruang diundang” (invited space) dilakukan dengan cara dengar pendapat di gedung 
DPRD, kepada konstituen di daerah pemilihannya masing-masing, atau DPRD melakukan anjangsana 
kepada berbagai pihak di masyarakat. Kegiatan ini dapat djuga dilakukan dalam rangka sosialisasi 
Raperda. Musrenbang adalah bentuk artikulasi yang dimainkan seeara aktif oleh pemerintah daerah.

Artikulasi aktif bersama segmen-segmen warga masyarakat (deliberative space). Ruang musyawarah ini 
diperlukan adanya ruang rakyat yang luas dalam proses pengambil keputusan, dengan peluang dialog 
terbuka, kritis dalam mengidentifikasikan persoalan, mencari solusi pemecahan masalah, dan mengambil 
kesepakatan bersama. 

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilaporkan oleh kelompok-
kelompok yang berbeda digabung menjadi sejumlah alternative kebijakan pemerintah.

Dalam proses agregasi kepentingan konstituen merupakan tahapan yang kompleks dan kritis, mengingat 
agregasi bukan hanya menampung atau menyalurkan aspirasi, tetapi juga harus membuat pilihan 
maupun mengelola konflik aspirasi yang kompleks dan saling bertentangan. Biasanya Dewan akan 
mendapatkan kesulitan dalam mengidentifikasikan keinginan, kepentingan dan kebutuhan.

2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Artikulasi dan Agregasi Kepentingan.

Usaha para wakil untuk menciptakan keserasian antara kepentingan masyarakat yang diwakili dengan 
kepentingan berbagai kelompok dan lembaga dalam proses konversi (mengubah tuntutan menjadi 
kebijakan daerah) dipengaruhi:

a) Integritas dan kemampuan dan keterampilan anggota dewan memerankan fungai.perwakilan yang 
dapat dilihat dari persepsi anggota terhadap masyarakat dan masalah yang dihadapi serta kepentingan 
pihak yang diwakili. Termasuk didalamnya kemampuan memahami masyarakatnya dan berbagai 
kepentingan yang terbentuk di dalamnya, kemampuan menerjemahkan masalah dan berbagai 
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kepentingan tersebut ke dalam berbagai kebijakan. Pada sisi ini, juga penting kemampuan anggota 
legislatif untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakili yang berlangsung 
secara normatif dam etis.

b) Pola hubungan antara anggota dewan dengan masyarakat yang mencerminkan hubungan wakil 
dan konstituen. Dalam hubungan ini anggota legislatif memainkan peranan pada saat yang sama. 
Pertama, sebagai wakil dan sebagai penyalur aspirasi dan pelindung kepentingan masyarakat 
yang diwakili. Pada posisi ini, legislatif seakan-akan berhadapan dengan eksekutif. Kedua, sebagai 
pembentuk legitimasi pemerintahan karena peranannya sebagai badan legislasi yang menetapkan 
berbagai peraturan perundangan.

c) Organisasi dewan sebagai kerangka formal bagi kegiatan anggota dalam bertindak sebagai wakil 
rakyat. Dalam konteks ini, efektivitas hubungan antara wakil dan konstituen akan sangat terkait 
dengan daya dukung organisasi legislatif, prosedur dan kemampuan alat kelengkapan dewan yang 
berjalan selaras dengan kepentingan berbagai pihak yang terlibat bersama dewan. Dalam konteks ini, 
penataan perlu dalam mengoptimalkan peranan fraksi dan komisi, operasionalisasi fungsi perwakilan 
melalui hubungan yang intensif dengan masyarakat serta sarana bagi pelaksanaan fungsi dewan. 
Penataan prosedur kerja melalui alat kelengkapan dewan dan pengaturan tata tertib dewan yang 
lebih memudahkan pelaksanaan hak prakarsa, hak pernyataan pendapat, hak meminta keterangan 
dan hak penyelidikan yang dimiliki oleh dewan.

d) Hubungan legislatif dengan eksekutif dalam menjalankan peran perwakilan. Hubungan antara 
ekesekutif dengan legislatif pada tingkat pusat maupun lokal terpusat kepentingan untuk bertindak 
sebagai wakil rakyat. Dalam konteks ini, kemampuan dewan menyelaraskan kepentingan dan aspirasi 
masyarakat dengan eksekutif ditentukan oleh proses pembentukan badan perwakilan yang terkait 
dengan sistem pemilihan umum, dan peranan partai politik pendukung calon serta organisasi dewan 
yang tercermin dari tata tertib.
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Dalam pemetaan konstituen, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan mereka seharusnya, 
terbangun hubungan yang efektif dan bermakna dengan konstituen. Hubungan yang bermakna dapat 
dibangun dengan memahami nilai-nilai yang mendahulukan kepentingan konstituen. Di sini tekanannya 
pada pengembangan pemikiran membela hak-hak dasar dan prinsip mendahulukan kepentingan 
warga masyarakat. Prioritasnya pada aspirasi yang berdampak secara langsung bagi kemasahalatan dan 
kebaikan bersama. 

3.1. Memahami Hak-hak Dasar Warga Negara

Menghormati hak-hak dasar warga negara merupakan syarat mutlak untuk dapat menjalin hubungan 
harmonis dengan konstituennya. Empati yang terbangun dengan baik akan dapat menimbulkan rasa 
percaya antara konstituen dan anggota DPRD.

Hak-hak dasar itu antara lain:

a. Hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, 
sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus-menerus.

b. Hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui 
kerjasama internasional. 

c. Hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan 
mental.

d. Hak setiap orang atas pendidikan. 

Atas dasar pemenuhan hak-hak masyarakat inilah, para anggota DPRD bekerja dan DPRD sebagai 
wakil rakyat hendaknya memiliki motivasi dalam memperjuangkan kepentingan konstituen.

B A B  3
PENGUTAMAAN NILAI-NILAI KEPENTINGAN KONSTITUEN
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3.2. Bekerja atas Prinsip Kepentingan Konstituen

Dalam mendahulukan kepentingan konstituen, anggota DPRD harus memahami nilai dan prinsip 
sebagai berikut:

a) Pengakuan terhadap perbedaan nilai dan kepentingan konstituen atas dasar pengakuan atau 
keragaman.

b) Keterbukaan terhadap pemikiran-pemikiran yang beragam. 

c) Kesetaraan dan transparansi, selalu mengusahakan serta menciptakan kesetaraan dan transparansi 
diantata Dewan dan konstituen.

d) Kapasitas, saling memperkuat dan keungglan komparatif setiap konstituen.

e) Introspeksi, dan meraih pelajaran melalui kaji ulang tems menetus dan perbaikan dalam pengelolaan 
atau pengorganisasian.

f ) Proses lebih penting ketimbang hasil produk jangka pendek.

Untuk membangun nilai dan prinsip di atas, alasan dasar yang harus disadari adalah pada pemahaman 
tentang citi-ciri dasar manusia. Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD, ciri-ciri manusia mencakup: 
(1) hak atas kehidupan, (2) kebebasan, dan (3) kekayaan pribadi (Locke, …). Di samping hak-hak 
tersebut, terdapat pula hak-hak sipil dan politik yakni: hak untuk bebas dari diskriminasi, untuk memiliki 
kehidupan, kebebasan, dan keamanan; untuk bebas beragama, untuk bebas berpikir dan berekspresi; 
untuk bebas berkumpul dan bersetikat; untuk bebas dari penganiayaan dan hukuman kejam; untuk 
menikmati kesamaan di hadapan hukum; untuk bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang; 
untuk memperoleh peradilan yang adil; untuk mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi 
(privasi); dan untuk bebas bergerak. Demikian pula hak-hak lain yang terkandung dalam hak-hak sipil 
yang dimaksud adalah hak untuk menikah dan membentuk keluarga, untuk bebas dari perkawinan 
paksa, untuk memperoleh pendidikan, untuk mendapat pekerjaan, untuk menikmati standar kehidupan 
layak, untuk istirahat dan bersenang-senang, serta untuk memperoleh jaminan selama sakit, cacat, atau 
hari tua.



MODUL 9 MEMBANGUN HUBUNGAN DPRD DAN KONSTITUEN

Program Penguatan Kapasitas DPRD12

Berdasarkan hal di atas, aspek-aspek positif yang sebaiknya dibangun sebagai anggota DPRD dalam 
menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara adalah memastikan orientasi kinerja anggota 
DPRD pada hal-hal yang mendasar pula, yakni:

a) Kemauan Melayani. 

 Manusia “pada kebanyakan” lebih cenderung ingin dilayani, diberi hak-hak istimewa, diutamakan 
dan dihormati. Konteks mau melayani pada dasarnya adalah merubah kebiasaan, yang biasa dilayani 
pada saat-saat melakukan kunjungan, menjadi pelayan bagi warga. Perubahan ini dapat dimulai dari 
tindakan sederhana, misalnya menolak persiapan kunjungan istimewa dengan fasilitas berlebihan.

b) Memandang setiap individu unik, istimewa, dan penting. 

 Dalam sepak terjang sebagai wakil rakyat, setiap anggota DPRD hendaknya rendah hati, memandang 
orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki beragam keunikan dan keistimewaan, sehingga dia 
senantiasa membuat orang lain merasa penting. Perlakukan warga sebagai manusia spesial, unik, dan 
berhak untuk dihargai. Warga sebagai manusia adalah setiap pribadi yang harus diperlakukan khusus, 
karena keunikan dan keistimewaannya merupakan kekayaan (aset) dalam kehidupan kelompok 
(bermasyarakat), terutama dalam kerja-kerja DPRD.

c) Mau mendengar dan menerima kritik. 

 Salah satu sikap seorang anggota DPRD dalam kehidupan bermasyarakat (kehidupan bermusyawarah/
berdemokrasi) adalah mau mendengar pendapat, saran, dan menerima kritik dari orang lain. Misalnya 
menjadi pendengar yang baik dan efektif pada saat melakukan dengar pendapat atau diskusi dengan 
konstituen. Mencatatnya dengan baik dan mendaftar aspirasi untuk diartikulasi dan diagregasikan. 
Sering kita mendengar pandangan bahwa Tuhan memberi dua buah telinga dan satu mulut, yang 
dimaksud adalah agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dengan lebih banyak 
mendengar, kita dapat memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Mendengar juga berarti 
mau membuka diri dan menerima, suatu gambaran sifat kerelaan untuk menerima kelebihan dan 
kekurangan orang lain maupun diri kita sendiri.
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d) Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. 

 Sikap lain yang juga harus dimiliki seorang anggota Dewan adalah senantiasa berani mengakui 
kesalahan, dan meminta maaf jika melakukan kesalahan atau menyinggung perasaan orang lain. 
Hakikatnya manusia sangat peduli terhadap perasaan manusia lainnya. Berbeda dengan mereka yang 
senantiasa peduli apa kata orang lain, orang seperti itu bukan rendah hati, tetapi rendah diri. Selalu 
khawatir dengan apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain ten tang dirinya.

e) Rela memaafkan. 

 Dalam praktik menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD, kesalahan, dan/atau tindakan yang 
menyinggung perasaan tidak mungkin terhindarkan. Pertentangan pendapat, mengarah pada 
perseteruan atau konflik (walaupun tidak dalam konflik terbuka) menunjukkan dinamika anggota 
Dewan. Oleh karena itu, kerelaan untuk memaafkan sangat diharapkan pada setiap anggota 
Dewan.

f ) Lemah lembut dan penuh pengendalian diri. 

 Perubahan orientasi juga akan berimplikasi pada perubahan sikap seorang anggota Dewan, yakni 
sikap yang lemah lembut (gentle) dan penuh pengendalian diri (self control). Seorang anggota Dewan 
selayaknya tidak pernah membiarkan emosinya meledak-ledak (lepas kontrol), sikap kasar, kata-kata 
yang tidak baik, atau melakukan tindakan fisik. Kemarahan seharusnya ditujukan untuk mendidik 
orang lain. Kemarahan atau kekecewaan yang dirasakan senantiasa dapat dikendalikan sepenuhnya, 
dalam arti bukan diluapkan (expressed), bukan pula dilupakan, diacuhkan, atau ditahan (supressed), 
tetapi dilepaskan dengan pasrah (released).

g) Mengutamakan kepentingan yang lebih besar. 

 Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, maka tujuan Dewan yang paling utama adalah melayani 
kepentingan mereka yang diwakilinya. Orientasinya bukan untuk kepentingan pribadi maupun 
golongan, tetapi untuk publik. Adalah sangat terpuji membalik pola-pola lama bahwa pemimpin, 
wakil rakyat, dan politisi lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan golongannya.
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Orientasi kinerja yang dimotivasi aspek-aspek positif tersebut akan membangun sikap mengutamakan 
layanan kepada konstituen menjadi lebih baik, seorang anggota DPRD juga sebaiknya memperhatikan 
prasyarat membangun konstituen dengan beberapa hal praktis, seperti:

a) Sikap yang lebih tanggap terhadap kepentingan konstituen lebih luas.

b) Keterbukaan dalam mempresentasikan informasi yang terkumpul dan rencana kerja-kerja dan agenda 
DPRD.

c) Komitmen dan keinginan tulus untuk mengomunikasikan semua informasi kepada konstituen pada 
waktu dan sesudah pertemuan.

d) Sumber daya dan waktu yang memadai untuk berhubungan dengan konstituen.

e) Keyakinan bahwa peran serta masyarakat/warga/konstituen akan mendatangkan keuntungan bagi 
kedua belah pihak dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

f ) Lingkup perencanaan dan penganggaran yang cukup waktu untuk melibatkan masyarakat pada 
tahap paling awal sehingga pengetahuan dan kepentingan mereka dapat dipadukan.

g) Mengakui informasi dan dampak informasi non teknis akan sama pentingnya, bahkan lebih penting 
dari pertimbangan teknis perencanaan dan pelaksanaan program.

h) Kesadaran bahwa proyek dan program sebelumnya, direncanakan sedikit melibatkan masyarakat 
dan tidak cukup berhasil memenuhi kebutuhan mereka.
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Dalam hubungan DPRD dengan konstituen, tehnik bekerja bersama konstituen dapat dilakukan 
dengan beberapa pendekatan.

a. Pluralistik, yang menjadi dasar untuk membuka mind stream (pengarusutamaan) akan keberagaman 
di masyarakat. Menghormati keberagaman masyarakat akan mempermudah seorang anggota 
Dewan melakukan pendekatan, yang lintas batas kepentingan dan kelompok di masyarakat, 
terutama pada saat dihadapkan pada persoalan konflik sosial.

b. Prioritas pada kebutuhan hak dasar, menjadi ciri dalam memprioritaskan kepentingan warga lebih 
dari kepentingan partai dan golongan tertentu,

c. Mengutamakan proses perubahan politik dan budaya dalam kerja-kerja anggota Dewan, lebih 
dari pencapaian target pekerjaan proyek partai untuk menghabiskan anggaran.

d. Menjadikan kepentingan warga menjadi kepentingan bersama, sehingga dalam menyusun daftar 
isian masalah, orientasi pada artikulasi dan agregasi kepentingan warga/ konstituen akan menjadi 
materi dasar.

e. Berorientasi pada proses belajar dan bekerjasama, merupakan ciri untuk menjadikan konstituen 
sebagai mitra aktif dalam kerja-kerja DPRD. Sebagai sebuah proses belajar, maka ciri utamanya 
adalah membuka akses partisipasi masyarakat dalam semua proses kerja-kerja Dewan, terutama 
berkaitan dengan proses perumusan kebijakan publik.

f. Pilihan solusi, memberikan pilihan-pilihan alternatif solusi akan menjadikan kerja-kerja Dewan 
pada wilayah pola hubungan yang sehat dengan konstituen.

g. Menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi semua. Hal ini akan memperlihatkan ciri kerja-
kerja dengan membuka peluang berkolaborasi ketimbang berkompetisi.

B A B  4
TEKNIK BEKERJA BERSAMA KONSTITUEN
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h. Membuka ruang negosisasi yang sehat terhadap persoalanpersoalan publik.

i. Mengombinasikan pengetahuan, scientific dengan pengetahuan lokal, terutama dalam mengkritisi 
dan mempertimbangkan substansi kebijakan publik,

4.1. Teknik Memetakan Konstituen

Apabila anggota DPRD tidak bisa memposisikan dengan benar tentang siapa konstituen, kepentingan 
dan kebutuhannya, maka artikulasi dan agregasi kepentingan sebagai suatu proses dalam penetapan 
kebijakan daerah tidak dapat terpetakan dengan baik.

Aspirasi tentu sangat beragam yang berbeda dari berbagai segmen dalam wilayah utama, terutama 
apabila pada masa kampanye pemilihan sebelumnya, telah banyak janji-janji partai politik antara partai 
politik yang menaunginya dengan pemilih. Disinilah agregasi aspirasi berperan sebagai tahapan yang 
kompleks dan kritis. Bukan hanya menampung atau menyalurkan aspirasi, tetapi harus membuat 
pilihan maupun mengelola konflik yang ditimbulkan akibat adanya pertentangan atau perbedaan antar 
segmen dalam masyarakat. Anggota DPRD akan dihadapkan pada persoalan untuk mengidentifikasikan 
dan membuat pilihan antara keinginan, kepentingan dan kebutuhan dan menyelaraskannya dalam 
suatu formula. Dalam proses itu kekuatan politik dalam pertarungan kepentingan juga bermain dan 
berupaya mempolitisasi agar keinginan segmen atau kelompok tertentu menjadi kepentingan bahkan 
kebutuhan.

Untuk memastikan proses artikulasi konstituen berlangsung dengan baik perlu diperhatikan 
pendekatan: 

a. Pendekatan obyektif, dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak berkepentingan guna 
memperoleh informasi dan posisi mengenai aspirasi secara lebih memadai.

b. Pendekatan subyektif-berpihak, dengan menggunakan perspektif berbasis hak (right based approach) 
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dan perpektif gender untuk menunjukkan keberpihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat 
yang dirugikan, terpinggirkan atau tertindas.

c. Pendekatan teknokratis, yakni dengan menghadirkan narasumber berkompeten (ahli) pada isu 
yang diperdebatkan untuk memperoleh informasi lengkap, netral dan obyektif.

d. Pendekatan demokratis, dengan melakukan negosiasi untuk mencari titik konsensus (kompromi) 
yang lebih elegan.

Perpaduan keempat pendekatan tersebut dalam pengelolaan aspirasi masyarakat yang beragam sebagai 
titik awal untuk mengambil keputusan. Meski kurang efisien tetapi proses dengan pendekatan tersebut 
memungkinkan diperolehnya keserasian dalam memformulasikan dalam pengambilan keputusan, 
menyelaraskan berbagai kehendak konstituen ke dalam perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

4.2. Peran dan Posisi Konstituen

Menempatkan peran dan posisi bahwa konstituen dalam kerja-kerja anggota DPRD. Dilakukan dengan 
memastikan bahwa telah dilakukan pemetaan ruang dan segmen konstituen; pengelompokan aspirasi 
politik dari masing-masing segmen; artikulasi dari aspirasi politik dan agregasi kepentingan dari masing-
masing segmen, kemudian selanjutnya dipadukan hasil agregasi kepentingan konstituen dengan fungsi-
fungsi kerja DPRD di posisi konstituen dan proses legislasi.

4.3. Teknik Komunikasi Efektif dengan Konstituen

Kegagalan dalam berkomunikasi menyebabkan terganggunya hubungan DPRD dan konstituen. 
Komunikasi sebagai transisi informasi dapat efektif terjadi hanya jika penerima mengerti informasi 
atau ide yang diterima dengan pengertian yang sama dengan pengirim. Komunikasi adalah rantai yang 
mempersatukan para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan.

Faktor-faktor dalam proses berkomunikasi adalah pesan berupa informasi, fakta atau kata-kata, pengirim 
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baik individu, kelompok, organisasi atau masyarakat dan penerima baik individu, kelompok, organisasi 
atau masyarakat. Sepanjang proses penyampaian pesan, dua proses akan diterima oleh penerima yaitu 
isi dan konteks. Isi pesan adalah kata atau simbol yang digunakan dalam  pesan. Konteks adalah 
cara penyampaian atau bagaimana pesan tersebut disampaikan seperti tekanan kata, pandangan, bahasa 
tubuh, ekspresi perasaan (marah, khawatir, ragu, rendah diri, dan lain-lain).

Kunjungan sesaat ke suatu daerah tidak berarti telah berkomunikasi, jika tidak ada pesan atau pesan 
yang disampaikan tidak dimengerti. Sebuah pesan belum dikomunikasikan jika pesan tersebut tidak 
dimengerti oleh penerima. Pesan dapat diterima jika terjadi komunikasi dua arah dan memperoleh 
umpan balik.

Kecenderungan anggota DPRD melakukan komunikasi satu arah dan lebih sering berbicara daripada 
mendengar, kurang dilatih untuk mendengar. Menjadi pendengar yang baik dan merespon dengan cara 
yang menjamin bahwa konstituen akan membuat keputusan sendiri dan menangkap pesan. Respon 
yang paling efektif dalam sebuah komunikasi adalah dimana penerima menunjukkan ketertarikan 
kepada pesan.

Beberapa sifat dari pendengar yang baik sebagai berikut.

a. Menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendengar daripada berbicara.

b. Tidak menghentikan/memotong kalimat orang lain.

c. Tidak menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. 
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d. Memperhatikan bias pada saat komunikasi sedang dilakukan.

e. Tidak menghayal atau sibuk dengan pikiran sendiri ketika orang lain berbicara.

f. Membiarkan orang lain berbicara. Tidak mendominasi pembicaraan.g. Merencanakan respon 
ketika orang lain selesai berbicara dan tidak pada saat orang tersebut bicara.

h. Memberikan umpan balik tetapi tidak dengan terus-menerus memotong.

i. Menganalisis dengan melihat seluruh faktor yang relevan dan bertanya dengan pertanyaan 
terbuka.

j. Membiarkan pembicaraan tetap dalam apa yang dikatakan pembicara, tetapi TIDAK dalam hal 
yang menarik bagi diri sendiri.

k. Membuat catatan ringkas untuk membantu konsentrasi pada apa yang telah dikatakan.

Mendengar dapat menjadi kekuatan dalam berkomunikasi dengan konstituen.

4.4. Teknik Mediasi Sengketa

Konflik adalah sesuatu yang terjadi dalam relasi sosial merupakan hal tidak mungkin dihindari. Konflik 
biasanya terjadi disebabkan tidak terjembataninya harapan dan kenyataan. Aspek harapan dan kenyataan 
apabila terjembatani dengan baik, adalah resolusi konflik. Konflik tidak selalu harus dihindari dan tidak 
selalu bersifat destruktif. Konflik terjadi karena ada ketidaksesuaian dengan harapan, dan diperlukan 
dalam proses adaptasi dan perbaikan. 

Mekanisme penyelesaian konflik yang efektif bergantung pada tiga faktor, yaitu: 

a) Kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka; 

b) Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi, dan terkotak-
kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain; dan 

c) Kedua belah pihak menyepakati aturan main (rules of the game) yang menjadi landasan dan 
pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka. Jika ketiga syarat itu dipenuhi maka 
berbagai bentuk pengaturan konflik dapat dibuat dan dilaksanakan.
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Dalam kaitannya dengan tugas DPRD, konflik dapat terjadi secara internal dalam Dewan, dengan 
eksekutif, dan dengan masyarakat. Untuk mengelola konflik secara intensif hendaknya dipahami 
perbedaan dan konflik merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Jangan pernah memaksakan 
diri dan pihak lain untuk meleburkan perbedaan-perbedaan itu menjadi sama, yang diperlukan hanyalah 
kedewasaan dalam menerima kenyataan bahwa perbedaan itu ada dan tidak perlu mempermasalahkanya, 
dan perbedaan dipersatukan menjadi satu kekuatan. 

Bentuk bentuk pengaturan konflik yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD adalah:

a) Bentuk konsiliasi seperti parlemen atau kuasi-parlemen dalam mana semua pihak berdiskusi dan 
berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang 
memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak.

b) Bentuk mediasi, dalam mana kedua pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga (seorang 
mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan 
keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan, tetapi nasehat yang diberikan 
mediator itu tidak mengikat mereka).

c) Bentuk arbitrasi, dalam mana kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang 
bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Pengadilan atau 
lembaga-lembaga arbitrasi lainnya dapat dipilih sebagai arbitrator.

4.5. Teknik Negosiasi

Dalam mengambil peran sebagai fasilitator seseorang hendaknya memiliki tiga sifat utama yakni: 

a) menguasai bidang permasalahan yang menjadi sumber konflik, 

b) tidak memihak atau netral, dan 

c) sensitif atau memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap kepentingan masing-masing pihak 
maupun kepentingan bersama berbagai pihak yang terhimpun dalam sebuah sistem DPRD.

Untuk efektifnya peranan fasilitator diperlukan pihak lain yang dapat ditempakan sebagai mitra 
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fasilitator yang juga memiliki kapasitas yang memadai sebagai fasilitator. Masukan-masukan diperlukan 
fasilitator sebelum ia mempertemukan pihak-pihak yang terlibat konflik dalam rangka penyelesaian 
konflik. Peranan fasilitator sendiri adalah sebagai negosiator atau penasehat dalam penyelesaian konflik 
yang sedang terjadi.

Penyelesaiannya dapat dilakukan secara dini melalui upaya negosiasi. Negosiasi dapat dilakukan melalui 
tiga tahapan pokok seperti di bawah ini.

a. Mempelajari akar masalah menurut versi masing-masing pihak yang terlibat konflik. Upaya 
pendekatan dilakukan, melalui:

1) negosiator menjelaskan empati terhadap masalah,

2) negosiator menjelaskan tujuan akhir penyelesaian konflik,

3) negosiator menjelaskan peranan masing-masing pihak dalam rangka mencapai tujuan,

4) buatlah kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik melalui dialog antar pihak terlibat 
konflik, dengan melibatkan pihak lain yang bersifat independen dan miliki kepedulian tethadap 
konflik yang sedang terjadi.

b. Brainstorming antar Negosiator dan Individu Mitra. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 
masukan dari berbagai individu berkompeten sebagai mitra negosiator ten tang penyelesaian konflik 
berdasarkan versi masing-masing pihak terlibat konflik. Braimstorming dirancang menjadi sebuah 
acara dengar pendapat tentang bagaimana sesungguhnya konflik bisa terjadi menurut versi masing-
masing pihak, dan bagaimana penyelesaiannya secara adil.

Prosesnya adalah:

1) penyampaian Iaporan negosiator tentang kejadian konflik menurut versi masing-masing pihak,

2) tanggapan setiap individu mitra negosiator tentang kejadian konflik menurut versi masing-
masing pihak, dan

3) kesimpulan sementara tentang duduk permasalahan sebenarnya, dan bagaimana posisi masing-
masing pihak secara adil.

c. Dialog Terbuka di Antara Pihak Terlibat Konflik, dimaksudkan untuk membangun kesepakatan 
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bersama. Dialog dirancang sebagai sebuah pertemuan sistematis negosiator terIebih dahulu perlu 
menghimbau kepada masing-masing pihak untuk berfikir positif dan berempati, kemudian masing-
masing pihak menyampaikan berbagai hal yang dinilainya sebagai akar permasalahan secara jujur 
dan proporsional, penyampaian pandangan negosiator tentang bagaimana sesungguhnya konflik 
terjadi, dan diskusi dengan dipandu oleh negosiator, pernyataan bersama pihak terlibat konfik 
tentang berakhirnya konflik, dengan difasilitasi oleh negosiator.
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Kunjungan lapangan adalah alat yang dapat digunakan dalam melakukan kunjungan ke konstituen. 
Kepentingannya untuk mempererat hubungan dengan konstituen, menghimpun aspirasi dan 
mengartikulasikan kepentingan konstituen, berbagi pengalaman dan pemahaman tugas dan fungsi 
Dewan; mengembangkan komitmen untuk bekerjasama.

Kunjungan sebaiknya dilakukan dengan topik yang jelas. Dialog dan diskusi interaktif, tanya jawab 
inten menggali informasi yang dibutuhkan. Kunjungan hendaknya juga digunakan untuk menggali apa 
yang terjadi dalam implementasi kebijakan daerah.

Tentang siapa konstituen akan ditentukan oleh topik yang hendak didiskusikan. Informasi siapa dan 
kelompok atau segmen masyarakat yang mana dikunjungi merupakan informasi yang sangat penting 
agar terdapat arus informasi antara kedua pihak. Penentuan waktu kunjungan agar sinkron dengan 
waktu masyarakat yang akan dikunjungi. Sebaiknya mendengar lebih banyak terhadap apa yang 
disampaikan dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi kelompok bukan individu, serta 
memformulasikan pertanyaan kunci yang sesuai dengan kondisi yang sedang dijabarkan.

5.1. Persiapan Kunjungan dan Agenda Pertemuan

Analisis situasi adalah langkah pertama dalam merancang sebuah kunjungan, analisis ‘gambar keseluruhan’ 
atau konteks bagi kunjungan yang akan dilakukan, termasuk identifikasi penyebab timbulnya masalah 
yang ingin melesaikan melalui kunjungan. Disamping itu, analisis situasi juga dapat menguji asumsi-
asumsi yang menjadi dasar hubungan sebab akibat permasalahan yang ingin diatasi dapat dilakukan 
dengan:

1) Secara tepat menggambarkan situasi dimana kunjungan akan dilangsungkan.

2) Mengidentifikasi isu-isu apa saja yang terkait dalam hal ekonomi. politik, nilai dan budaya 
setempat.

3) Menempatkan semua fakta yang ada secara bersama-sama dalam gambaran yang besar.

4) Mencari sebab dan apa akibatnya, dan keterkaitannya.

B A B  5
KUNJUNGAN LAPANGAN



MODUL 9 MEMBANGUN HUBUNGAN DPRD DAN KONSTITUEN

Program Penguatan Kapasitas DPRD24

5) Melakukan interpretasi dan mencari cara-cara untuk memungkinkan terjadinya perubahan dan 
peran apa yang bisa dimainkan. 

5.2. Merumuskan Tujuan Kunjungan Lapangan

Perumusan tujuan kunjungan lapangan perlu untuk:

atau belum. 

dapat berpartisipasi dalam proses diskusi dengan lebih baik. 

Bagaimana cara merumuskan tujuan secara spesifik?

Satu tujuan pertemuan yang berguna bisa menjawab tiga pertanyaan berikut:

1. Pencapaian: apa yang ingin dicapai, dukungan? Solusi masalah?, peningkatan kesadaran?, 
kesepakatan?

2. Kondisi: dalam kondisi seperti apa, tujuan dapat tercapai? 

3. Kriteria: sebaik apa hal itu harus dilakukan?
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Ingat, dalam menulis tujuan pertemuan, harus SMART.

Boks 4 Teknik Merumuskan Tujuan
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Fasilitasi dalam proses partisipasi dan dinamika kelompok

Ketrampilan dalam menentukan apa yang terjadi, karena prasyarat dalam mencari solusi atas masalah. 

Dalam diagnosis terkandung pemahaman tentang penyebab masalah yang diperoleh setelah mencari 
petunjuk:

yang bisa diungkap di sini adalah:

Boks 5: Mendiagnosis Masalah Komunikasi Kelompok

5.3. Persiapan Agenda Kunjungan

Mengembangkan Agenda Kunjungan

Tujuan agenda kunjungan adalah untuk membuat satu ‘rencana utama’ atau master plan, sebagai alat 
yang praktis karena akan memiliki gambaran yang jelas, sehingga memungkinkan untuk:
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perjam.

baik.

Menyusun Agenda Kunjungan

Dalam menyusun agenda yang rancang baik hendaknya:

sumber daya.

Tabel 1: Contoh Agenda Perteriman Konstituen 5.4. Melaksanakan Kunjungan Lapangan Dewan
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Dengan persiapan analisis situasi, menetukan tujuan dan menyusun daftar kebutuhan, maka anggota 
DPRD telah siap melakukan kunjungan lapangan dengan dibekali informasi awal dan berbagai 
perlengkapan. Kunjungan yang terencana dengan baik, akan dapat membangkitkan kepercayaan diri 
untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di lapangan. Kunjungan lapangan akan dapat 
menggali lebih dalam permasalahan dan solusinya.

Inti dari kunjungan lapangan anggota DPRD paling tidak adalah: 

kepentingan konstituen di daerah kunjungan tersebut.
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5.4. Menilai Kapasitas DPRD Sebagai Fasilitator

Apakah fasilitasi itu dan apa yang perlu difasilitasi?

Fasilitasi bisa digambarkan sebagai satu proses yang secara sadar dilakukan untuk membantu satu 
kelompok agar memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mencapai tujuan dan fungsinya sebagai 
satu kelompok. Proses-proses yang perlu difasilitasi adalah :

Kenapa dialog penting dalam pertemuan? 

Dialog adalah perlu untuk:

(Sharing).

Bagaimana menciptakan dialog?

1. Perjelas tujuan sharing (jika diperlukan jelaskan perbedaan antara dialog dan diskusi).

2. Dukung pengujian oleh konstituen dengan informasi dan pemahaman.

3. Tantang ide-ide atau asumsi yang mapan.

5.5. Mendokumentasikan Hasil Pertemuan 

Dokumentasi terhadap hasil pertemuan dengan konstituen dapat dilalukan dalam berbagai bentuk. 
Format yang disarankan untuk satu laporan kunjungan hendaknya mencakup:
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pendalaman permasalahan, metode analisis dan kajian data informasi yang diperoleh. Bagian ini juga 
menjelaskan bagaimana proses berlangsung.

konstituen, baik dimensi kondisi, keterbatasan dan peluangnya, dan menjelaskan kebutuhan tindak 
lanjut.

itu dan kegiatan tersebut kaitannya dengan tugas DPRD. Saran atau petunjuk mengenai intervensi 
atau pilihan bisa disertakan Begitu juga cara memecahkan atau mengurangi masalah dan keterbatasan 
yang teridentifikasi dalam konteks. Analisis kunjungan harus menilai efektifitas kunjungan sebagai 
solusi masalah dalam konteks masa kini. Bab ini di akhiri dengan satu usulan pemecahan masalah, 
termasuk strategi yang disarankan, cakupan, jangka waktu dan perkiraan biaya.

5.6. Menciptakan Dialog

Dialog adalah aliran informasi yang bebas di mana peserta lkut bertanggung jawab.

Dialog dan diskusi seringkali digunakan dimana saja, tergantung dan konteks atau situasi penggunaannya. 
Diskusi dan dialog untuk pembelajaran ini didefinisikan sebagai berikut:

Perbedaan Diskusi dan Dialog
Diskusi

❖  Berdasarkan kompetensi
❖	 Bertanggung jawab untuk 

mempengaruhi opini yang lain
❖	 Pikiran tertutup
❖	 Bicara
❖	 Pernyataan opini yang asli
❖	 Mencari penyelesaian

Dialog

❖  Berdasarkan berfikir bersama
❖	 Bertanggung jawab untuk 

memahami perspektif yang lain
❖	 Pikiran terbuka
❖	 Menyimak
❖	 Pernyataan terbuka
❖	 Menguji mencari penyelesaian 

terbaik
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Kecenderungan yang terjadi yang mengidentifikasi konstituen dengan menggunakan identitas 
partai politik akan menimbulkan bias dalam perumusan dan penetapan kebijakan. Pemahaman dan 
pengutamaan nilai-nilai kepentingan konstituen sebagai keseluruhan masih perlu dibangun. Perlu 
keterampilan teknik bekerja dengan konstituen, menyusun agenda pertemuan, dialog dan merumuskan 
hasil pertemuan.

Pokok bahasan dalam modul ini diharapkan dapat memberi panduan dan keterampilan bagi anggota 
DPRD hak ikhwal hubungan DPRD dengan konstituen dalam proses penetapan kebijakan publik dan 
dalam hubungannya dengan kerja-kerja DPRD. Dengan demikian pokok bahasan dalam modul ini 
memberi keterampilan anggota DPRD, bagaimana membina hubungan dengan konstituen; mengerti 
prinsip-prinsip penting dalam pola hubungan; Memiliki ketrampilan bagaimana menjadikan konstituen 
sebagai bagian dari proses kinerja DPRD yang baik; Memperjuangkan kepentingan konstituen sebagai 
warga negara; terampil sebagai wakil rakyat yang memiliki intelektualitas yang dibutuhkan, aspiratif, 
populer, dekat dan dicintai konstituennya.

Pemahaman tentang berbagai seluk beluk hubungan antara DPRD dengan konstituen hendaknya 
dapat membangun rasa percaya diri dan termotivasi untuk melakukan hubungan yang inteksif dengan 
komitmen dalam rangka kerja DPRD dan dalam rangka mengoptimalkan kinerja DPRD.
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Modul ini memberikan pemahaman secara komprehensif kepada para peserta pelatihan terhadap 
definisi, konsepsi dan operasionalisasi pengawasan DPRD beserta poin-poin penting yang dapat 
dijadikan masukan dalam mengimplementasikan pengawasan DPRD dalam kerangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah
Kebutuhan :

  Waktu: 90 menit

  Tempat:
  Tempat pelatihan yang layak dan cukup kondusif untuk mengakomodasikan
  jumlah peserta pelatihan yang telah ditetapkan
  
  Peralatan: 
  Peralatan Infokus, Komputer, Sound system

  Sumber referensi: 
  Modul Capacity Building Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  

  Handout:
  Presentasi Power point

  Metode Presentasi yang Disarankan:
  Presentasi Powerpoint

  Tanggung jawab Pengajar/Narasumber/Pengajar/narasumber harus
  bertanggung jawab penuh atas:
  ❖ Kelengkapan materi presentasi
  ❖ Ketersediaan handout dan materi referensi 
  ❖ Kejelasan penyampaian pokok permasalahan

  Peran Fasilitator
  Fasilitator harus:
  ❖ Memperkenalkan pengajar/narasumber
  ❖ Mengecek persiapan tempat dan ketersediaan peralatan
  ❖ Mendampingi pengajar/narasumber selama sesi tanya jawab
  ❖ Mengelola pengaturan tempat bagi peserta

Manual Teknis Pembelajaran Modul: 

CAPACITY BUILDING SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH (DPRD)
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Isu-Isu Capacity Building: Sekretariat DPRD

❖ Terbatasnya dukungan sumber daya yang ada pada sekretariat DPRD sehingga fungsi-fungsi 
DPRD tidak dapat dioptimalkan.

❖ Sekretariat DPRD belum mampu mendukung program legislasi dalam bentuk program kerja 
legislasi tahunan. Sekretariat DPRD belum mampu melakukan identifikasi masalah-masalah 
daerah yang perlu diformulasikan dalam kebijakan daerah.

❖ Belum efektifnya tata kerja alat kelengkapan DPRD karena kurangnya dukungan dari sekre-
tariat DPRD.

❖ Kapasitas sekretariat DPRD yang terbatas dalam mendukung kinerja DPRD karena keter-
batasan sumber daya yang ada. Sekretariat DPRD cenderung dianggap sebagai unit kerja 
dengan sumber daya manusia yang kurang cakap. Unit kerja ini tidak dianggap sebagai unit 
kerja yang memerlukan kecakapan tinggi.

❖ Belum adanya sistem informasi yang mendukung perumusan dan penetapan kebijakan 
daerah.



1.1. Deskripsi Singkat
Substansi “Pembangunan Kapasitas Sekretariat DPRD sebagai staf Paripurna” ini diuraikan dalam lima 
bab.
Bab pertama adalah pendahuluan yang mengemukakan tentang deskripsi singkat, manfaat pembelajaran, 
dan tujuan instruksional, baik instruksional umum maupun instruksional khusus.
Bab kedua mencoba menjelaskan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi sekretariat dalam organisasi. 
Dalam substansi ini menguraikan mengenai pengertian staf baik advisory sta! maupun ancillary sta!. 
Kedudukan sekretariat sebagai unsur staf dalam organisasi, tugas dan fungsi staf untuk pelayanan 
internal (tata usaha, keuangan, logistik) dan penyiapan bahan kebijakan juga dibahas dalam bab ini.
Selanjutnya mengenai staf paripurna dibahas dalam bab ketiga. Dalam bab ini materinya meliputi 
pengertian staf paripurna, prinsip-prinsip staf paripuma dan langkah strategi membangun staf paripurna. 
Pada bab ini sengaja disampaikan kepemimpinan personal dan interpersonal sebagai ringkasan yang 
dikemas khusus dari Stephen R. Covey dalam "e Seven Habits of Highly E!ective People.
Sistem informasi manajemen juga melengkapi modul ini, yang disajikan dalam bab empat. Substansi 
ini perlu disampaikan mengingat seorang staf bertugas memberikan saran, ide/gagasan dan membantu 
pelayanan administrasi, maka perlu didukung data dan informasi yang lengkap, jelas, dan akurat.
Dalam bab empat juga menguraikan tentang sistem informasi manajemen yang merupakan bagian 
tak terpisahkan dalam menjalankan fungsi staf paripurna. Substansi dari bab ini antara lain membahas 
mengenai pengertian sistem informasi manajemen, data, informasi, dan penggunaan informasi pada 
level-level manajemen, dan sistem informasi pendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD 
yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, keuangan, maupun informasi tentang peraturan 
daerah. Selanjutnya bab kelima adalah penutup.

1.2. Manfaat Instruksional
Substansi pembangunan kapasitas Sekretariat OPRD sebagai staf paripurna ini memberikan pengetahuan 
tentang bagaimana menjadi staf paripurna.
Bagi yang mempelajari substansi ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, 
dan kewajibannya sebagai staf yang harus memberikan bantuan kepada pimpinan baik dalam bentuk 
advisory, maupun ancillary.

1.3. Tujuan Instruksional
a. Tujuan instruksional Umum
Setelah mengikuti pembelajaran materi ini peserta Workshop diharapkan mampu memahami tentang 
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pembangunan kapasitas sekretariat DPRD sebagai staf paripurna untuk membantu menyukseskan 
tugas pimpinan.
b. Tujuan instruksional Khusus
Setelah mengikuti pembelajaran materi ini peserta Workshop diharapkan mampu:
1.  Menjelaskan kedudukan Sekretariat sebagai unsur staf dalam organisasi serta tugas dan tungsinya 

dengan benar.
2.  Menjelaskan dengan benar mengenai staf paripurna, prinsip-prinsip staf paripurna, dan langkah 

strategi membangun kapasitas staf paripurna.
3.  Menindaklanjuti dalam implementasi tugas staf paripurna berdasarkan kepemimpinan personal dan 

interpersonal dengan baik.
4.  Membantu mengoptimalisasikan kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya.

MODUL 10 CAPACITY BUILDING SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
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2.1. Pengertian dan Batasan Staf Sekretariat 
John M. Echols (1990) memaknai staf sebagai pimpinan, dewan/ majelis,  tongkat, para pegawai, 
staf. Sementara kata to serve artinya melayani, meladeni, menghidangkan/ menyajikan, membantu, 
mengabdi. Sta! cenderung pada kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk melayani atau 
memberi pelayanan dengan posisi siap digunakan. To serve cenderung pada metode, sistem untuk 
memberikan pelayanan. Untuk itu sta! dan to serve dalam implementasinya saling melengkapi.
Sondang P. Siagian (1996 : 72) menyatakan bahwa staf adalah semua orang yang membantu pimpinan 
baik yang bergerak di bidang line maupun bidang staf. Para petugas “lini” adalah mereka yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok organisasi, sedangkan yang tergolong sebagai “Sta!’ 
adalah mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas penunjang.
Dalam manajemen modern dewasa ini adalah manajemen yang berorientasi pada pemecahan masalah. 
Artinya dalam melaksanakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan, 
mungkin akan timbul masalah yang mempunyai pengaruh terhadap penentuan kebijakan maupun 
yang bersifat operasional. Dalam upaya memecahkan masalah-masalah inilah ide yang terkandung 
dalam prinsip staf paripuma (Completed staf work), artinya bagi manajemen untuk kelancaran tugas, 
baik pada tingkat pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan maupun pada tingkat operasional. 
Untuk itu maka staf dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok besar menurut Sondang P. Siagian 
(1996 : 106) yaitu:
a. Tugas yang bersifat pemikiran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional yang sangat erat 

hubungannya dengan penyelesaian tugas pokok organisasi. Staf yang melakukan tugas pemikiran 
ini adalah mereka-mereka yang dikenal dengan advisory sta!. Perkembangan dalam organisasi yang 
menimbulkan kelompok yang berfungsi sebagai think tak adalah contoh yang paling jelas dari pada 
kelompok ini.

b. Staf yang melakukan tugas untuk memberikan bantuan administratif sebagai penunjang terhadap 
pelaksanaan tugas pokok. Kelompok ini biasanya dikenal dengan nama service sta! atau ancillary 
sta!.

Bantuan administrasi yang dimaksudkan adalah untuk memungkinkan tumbuhnya organisasi (to keep 
the organization growing) dan agar supaya organisasi dapat bekelangsungan (to keep the organization 
going). Artinya administrasi ini meliputi organisasi dan manajemen.
Kelompok staf tersebut diatas masih dapat dilanjutkan secara rinci menurut tungsi sehingga muncul staf 
khusus untuk perencanaan, staf untuk pengorganisasian, staf untuk pembinaan personalia, staf untuk 
pengawasan yang dapat dilembagakan ke dalam unit organisasi. Hal yang penting untuk mendapat 
perhatian bahwa staf dalam tindakannya harus memenuhi syarat, yaitu:

B A B  2
RUANG LINGKUP SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
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a. Harus obyektif;
b. Lengkap;
c. Telah dikoordinasikan dengan staf dengan/atau unit-unit lain;
d. Disajikan tepat pada waktunya. 

Dengan demikian hakekat staf adalah melakukan pekerjaan staf. Pekerjaan staf yang dimaksud adalah 
pendukung kegiatan manajemen dan bertugas untuk membuat para pimpinan Iini menjadi pimpinan 
yang lebih efektif.
Staf bergerak dalam bidang peningkatan kemampuan kerja dan merealisasikan perbaikan-perbaikan 
yang diperlukan. Tugas ini dilakukan oleh staf melalui kegiatan memberi bantuan kepada pimpinan 
dalam meningkatkan produktivitas organisasi sebagai keseluruhan.
Staf yang bertugas membantu pimpinan diharapkan akan melayani pimpinan organisasi sebagai 
kelanjutan dari kepribadian pimpinan yang bersangkutan. Dia harus mengetahui secara dekat, apa yang 
menjadi kepribadian atasan/pimpinan bila dia tidak sering berhubungan dengan atasan, maka dia tidak 
akan men genal kepribadian atasan, dan ia akan menghadapai kesukaran untuk mengetahui intormasi 
yang diperlukan oleh atasan/pimpinan.
Staf dalam membantu pimpinan tidak boleh menyampaikan saran-sarannya yang secara teoritis baik, akan 
tetapi tidak praktis untuk diterapkan dalam situasi yang dihadapai. Artinya sasaran daripada pemberian 
saran-saran oleh staf kepada pimpinan yang dilayani adalah mempermudah pimpinan mengambil 
keputusan. Dengan kata lain saran-saran staf harus dipersiapkan dan ditinjau dari segi pandangan dan 
keperluan pimpinan yang bersangkutan. Saran-saran itu harus dinyatakan dalam bahasa yang dapat 
dipahami dengan mudah oleh pimpinan dan pembantu operasionalnya dan mengintegrasikannya 
dengan seluruh situasi operasional pad a waktu rekomendasi itu diberikan. 
Dalam melaksanakan tugasnya staf membantu pimpinan, sesungguhnya staf adalah kelanjutan dari 
kepribadian pimpinan organisasi. Artinya staf membantu pimpinan tersebut sebagai “otak”, membantu 
dalam pemikiran, membantu dalam peningkatan pengetahuan untuk bidang spesialisasi tertentu. 
Staf juga mengkoordinasikan kegiaan-kegiatan operasional, menyampaikan penilaian-penilaian yang 
bersitat obyektit dan juga membantu meningkatkan inspirasi yang perlu dimiliki oleh pimpinan yang 
dilayani. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada visualisasi di bawah ini:

2.2. Kedudukan Sekretariat Sebagai Unsur Staf Dalam Organisasi
Penegasan kembali mengenai staf adalah mereka yang membantu pimpinan organisasi, baik dalam 
kedudukannya selaku pimpinan unit lini yang lebih rendah maupun staf pembantu yang memainkan 
peranan selaku pemberi nasehat, serta staf pembantu yang bertanggung jawab atas terlaksananya 
kegiatan-kegiatan penunjang dalam organisasi. Kedudukan sekretariat DPRD di atas dalam undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah pasal 123 menyatakan bahwa:
a. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD
b. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota.
c. Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
d. Susunan organisasi secretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah yang berpedoman pada 

peraturan pemerintah.
Dalam peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam 
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pasal 4 ditegaskan, bahwa kedudukan sekretariat DPRD adalah:
a. Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan 

unsur pelayanan terhadap DPRD. 
b. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi 

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan 
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam memberikan pelayanan kepada DPRD, maka sekretariat DPRD membentuk susunan organisasi 
(struktur organisasi). Sebagaimana dimaklumi bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan 
DPRD dengan tugas pokok secara umum terdiri atas:
a. Menyelenggarakan layanan administrasi dan sarana persidangan.
b. Menyelenggarakan layanan administrasi dan telahaan perundang-undangan.
c. Menyelenggarakan layanan administrasi sarana kehumasan dan keprotokoleran.
d. Menyelenggarakan layanan surat-menyurat, dokumentasi dan kearsipan, sarana kerja, perjalanan 

dinas dan kerumahtanggaan.
e. Menyelenggarakan layanan administrasi umum dan keuangan.
f. Menyelenggarakan penyusunan laporan kegiatan DPRD dan sekretariat jenderal/Sekretariat 

DPRD.
g. Menyelenggarakan penyediaan tenaga ahli guna membantu kelancaran kegiatan DPRD.
h. Menyelenggarakan pengendalian dan pembinaan pegawai. 

Berdasarkan Permendagri No. 57 Tahun 2007  tersebut, kebanyakan SOTK Sekretariat DPRD dibagi  
menjadi: 
a. Bagian Persidangan
b. Bagian Pengkajian dan Perundang-undangan
c. Bagian dokumentasi dan humas
d. Bagian Umum
e. Bagian Keuangan

Mengingat struktur organisasi tersebut di atas maka Sekretariat DPRD merupakan organisasi staf yang 
melaksanakan kegiatan penunjang organisasi. Artinya memberikan bantuan/pelayanan dalam bentuk 
pemikiran/ ide/ gagasan (thing tank) yang merupakan advisory sta! dan bantuan/ pelayanan administrasi 
(service sta!) yang merupakan Ancillary Sta! untuk menumbuhkan organisasi dan keberlangsungan 
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organisasi.

2.3. Tugas dan Fungsi Staf Dalam Organisasi
Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam organisasi yang menganut bentuk “line dan 
staf ” terdapat dua kelompok pegawai, yaitu disatu pihak terdapat mereka yang tugas utamanya adalah 
melakukan tugas-tugas yang bersifat menterjemahkan tugas pokok pada aktivitas, sedangkan di pihak 
lain terdapat mereka yang tugasnya adalah melakukan kegiatan-kegiatan penunjang demi lancarnya 
roda organisasi dan mekanisme kerjasama yang harmonis.
Hasmonisasi merupakan bentuk hubungan yang wajib dibangun oleh staf. Hubungan tersebut 
meliputi:
a. Hubungan vertikal, yaitu hubungan seorang atasan dengan bawahan/ staf.
b. Hubungan horizontal, yaitu hubungan antara sesama pimpinan atau sesama bawahan/ staf pada 

tingkat yang sama (selevel).
c. Hubungan Lini dan Staf, yaitu hubungan antara sekelompok karyawan yang dilayani dengan 

kelompok lain yang melayani.
Berdasarkan hubungan kerja tersebut maka staf mempunyai tugas dan fungsi:
a. Membantu pengembangan kemampuan para pimpinan unit organisasi.
b. Membantu dalam kegiatan perencanaan organisasi.
c. Membantu dalam kegiatan-kegiatan perencanaan administratif
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 123a Sekretariat 
DPRD mempunyai tugas:
a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan 

fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga 
ahli wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.

Adapun Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, sekretariat 
DPRD mempunyai tugas dan fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. penyelenggaraan rapat–rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
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Sondang P. Siagian (1996 : 141-142) menegaskan bahwa tugas kewajiban yang harus diselenggarakan 
oleh staf, meliputi:
a. Perencanaan organisasi
b. Meningkatkan managerial productivity
c. Perencanaan administrasi
d. Pengolahan data menjadi informasi yang up to date, lengkap, relevan dapat dipercaya dan disampaikan 

dalam bentuk padat.
e. Analisis metode kerja
f. Peningkatan penerapan prinsip-prinsip human relation.
g. Keahlian analisis yang mencakup :

1) Analisis pengendalian dan monitoring
2) Analisis program kerja
3) Analisis penggunaan mesin yang dalam organisasi modern semakin meningkatkan penggunanya.
4) Kemahiran dalam menyusun job description bagi semua orang dalam organisasi.
5) Pengembangan struktur organisasi untuk memudahkan analisis wewenang dan tanggung jawab.
6) Analisis kegiatan untuk melihat apa yang telah dikerjakan oleh siapa dan dengan cara yang 

bagaimana.
7) Flow Charting yang dimaksudkan untuk menganalisis arus pekerjaan dalam organisasi.
8) Analisis pembagian tugas agar terdapat keseimbangan tingkat kesibukan semua unit dan semua 

orang dalam organisasi.
9) Layout charting yang dimaksudkan untuk memperbaiki pengaturan yang paling baik dari pada 

pelaksanaan pekerjaan.
10) Penilaian prestasi kerja dalam rangka menerapkan prinsip “the ringht man in the right place doing 

the right job at the right time and getting the right pay”
11) Penganggaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan biaya yang tersedia dengan 

lebih efisien.
12) Pengolahan data sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan “management information system”.
13) Kemampuan melakukan kegiatan analisis kuantitatif mengingat bahwa perkembangan terakhir 

dalam dunia manajemen adalah pendekatan matematis dan kuantitatif dalam memecahkan 
masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat difokuskan bahwa tugas dan fungsi staf dalam organisasi 
sekretariat DPRD yang akan dibahas pada kesempatan ini meliputi:
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A. Memberikan pelayanan ke dalam (to serve internally)
Pemberian layanan ke dalam (to serve internally) ini diberikan dalam rangka harmonisasi hubungan 
baik yang bersifat vertical, horizontal, maupun lini dan staf. Pelayanan yang dilakukan oleh unsur staf 
ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas penunjang baik dalam bentuk bantuan pemikiran penyelesaian 
tugas pokok maupun bantuan administrasi. Berkenaan dengan bantuan administrasi tersebut relative 
luas, meliputi 8 (delapan) bagian.
Kedelapan bagian dari proses administrasi tersebut menurut Balai Pembinaan Administrasi Universitas 
Gajah Mada dalam Ensiklopedia Administrasi (1997:9-10) meliputi:
a. Pengorganisasian, yaitu rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi 

segenap kegiatan dari usaha kerjasama dengan jalan:
1) Membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan.
2) Menetapkan dan menyusun jalinan hubungan diantara para petugas atau unit-unit tugas.

b. Manajemen, merupakan rangkaian aktivitas penggerakan sekalompok orang dan menggerakkan 
segenap vasilitas untuk mencapai tujuan tertentu

c. Komunikasi, adalah rangkaian aktivitas menyampaikan warta dan memindahkan secara cermat buah 
pikiran dari seseorang kepada pihak lain dalam usaha kerjasama yang bersangkutan.

d. Hubungan masyarakat, yaitu rangkaian aktivitas menciptakan hubungan baik dengan masyarakat 
sekeliling terhadap usaha kerjasama yang bersangkutan.

e. Kepegawaian, adalah rangkaian aktivitas mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja yang 
diperlukan dalam usaha kerjasama yang bersangkutan.

f. Keuangan, yaitu rangkaian aktivitas mengelola segi pembiayaan sampai pertanggung jawaban 
keuangan dalam usaha kerjsama yang bersangkutan.

g. Perbekalan/materiil/logistik, adalah rangkaian aktivitas merencanakan mengadakan,mengatur 
pemakaian, menyimpan, mengendalikan, merawat, dan menyingkirkan barang - barang keperluan 
kerja dalam usaha kerjasama yang bersangkutan.

h. Tata Usaha, Tata Usaha, yaitu rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengalah, mengadakan, 
mengirim, menyimpan, berbagai dataIinformasi keterangan yang diperlukan dalam usaha kerja 
sama.

1.  Pelayanan Tata usaha

Tata usaha sebagai warisan dari jaman penjajahan Belanda disebut administratie atau administrasi 
dalam arti sempit sebagai kerumahtanggaan. Administrasi kemudian berkembang dalam arti luas yang 
meliputi aspek administrasi sebagai fungsional, dan administrasi sebagai Institusi.
Mengenai tata usaha ini tidak terbatas pada catat - mencatat saja tetapi dinamakan sebagai rangkaian 
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aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan berbagai 
keterangan (Fakta, Data, Informasi) yang diperlukan dalam usaha kerjasama, artinya untuk mengambil 
keputusan. Rangkaian fakta, data, informasi, dan penyimpanan data tersebut diatas dapat di gambarkan 
pada skema di bawah ini:

2. Pelayanan Keuangan
a. Perencanaan dan penganggaran
Sekretaris DPRD sebagai kepala satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menyusun perencanaan 
strategi dan perencanaan kerja sebagai dasar menyusun rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat 
daerah (RKA-SKPD). Selain itu Sekretaris DPRD juga harus melayani dan memfasilitasi penyusunan 
program legislatif daerah (Prolegda) yang berisi rencana kegiatan strategi DPRD selama 5 tahun.
Perencanaan strategi tersebut meliputi visi, misi, grand strategi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan 
kegiatan selama lima tahun. Perencanaan strategi dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sebagai dasar 
menyusun RKA-SKPD dengan mengacu pada KUA dan PPA yang sudah ditetapkan sebagai pedoman 
penyusunan RKA-SKPD.

Keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran tersebut dapat digambarkan dalam skema di bawah 
ini:
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BAGAN ALIR PENGERJAAN RKA-SKPD

Keterangan:
(1) RKA – SKPD :  Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD.
(2) RKA - SKPD 1 :  Rincian anggaran pendapatan SKPD.
(3) RKA - SKPD 2.1 :  Rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD.
(4) RKA – SKPD2.2 :  Rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan 

kegiatan SKPD. 
(5) RKA – SKPD2.2.1: Rincian anggaran belanja langsung menurut program dan perkegiatan 

SKPD.
(6) RKA – SKPD3.1. :  Rincian penerimaan pembiayaan daerah.
(7) RKA – SKPD3.2. :  Rincian pengeluaran pembiayaan daerah.

b. Pelaksanaan Anggaran
Sekretaris DPRD dalam pelaksanaan anggaran harus menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah (DPS - SKPD). DPA - SKPD disusun mengacu pada nilai nominal program dan 
kegiatan dalam APBD yang sudah ditetapkan dan disahkan.

Adapun format DPA - SKPD yang digunakan adalah :
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(1) DPS – SKPD  : Rincian dokumen pelaksanaan anggaran SKPD
(2) DPA – SKPD1  :Rincian dokumen pelaksanaan anggaran  pendapatan SKPD
(3) DPS – SKPD2.1 : Rincian dokumen pelaksanaan anggaran Belanja tidak langsung SKPD
(4) DPA – SKPD 2.2 : Rekapitulasi belanja langsung menurut program dan kegiatan  SKPD
(5) DPA – SKPD 2.2.1 : Rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja langsung program dan 
       per kegiatan SKPD
(6) DPS – SKPD 3.1 :  Rincian penerimaan pembiayaan daerah
(7) DPA – SKPD 3.2 :  Rincian pengeluaran pembiayaan daerah
Sekretaris DPRD sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran yaitu pejabat 
pemegang kewenangan pengguna anggaran satuan kerja perangkat daerah (UU NO.1 Tahun 2004, 
pasal1: 12). Sebagai pengguna anggaran mempunyai tugas mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama 
dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan (Permendagri No. 13 Tahun 2006, 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tanggal15 Mei 2006, pasal10: g). Konsekuensi logis 
dari Permendagri tersebut maka pengguna anggaran adalah juga sebagai pejabat pembuat komitmen 
(PPK) yang mempunyai tugas:
a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa
b. Menetapkan paket-paket pekerjaan dengan ketentuan mengutamakan:

1. Peningkatan produksi dalam negeri
2. Peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil, dan kelompok masyarakat

c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara dan lokasi pengadaan 
yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan (procurement 
unit).

d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitial pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan 
sesuai kewenangannya.

e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang 
berlaku.

f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian atau kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa.
g. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.
h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjianl kontrak.
i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota 

dengan berita acara penyerahan.
j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Tanggung jawab Pejabat Pembuatan Komitmen ini meliputi segi administrasi, fisik, keuangan, dan 
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fungsi atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan. Untuk itu maka Pejabat Pembuat Komitmen 
mempunyai wewenang yang cukup luas, yaitu:
a. Menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijakan pelaksanaan, rencana kerja yang 

menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus 
dicapai, tatalaksana dan prosedur kerja secara tertulis (Perpres NO.8 Tahun 2006 pasal48 : 1).

b. Dapat melaksanakan proses pengadaan barang barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan 
sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan sudah dialokasikan, dengan ketentuan 
penerbitan dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatanl 
proyek tersebut disahkan (Perpres RI No.8 Tahun 2006 pasaI 9).

Kepala Satuan Kerja Perangkat Darah selaku Pengguna Anggaran dapat mengusulkan kepada Kepala 
Daerah untuk mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) 
dengan pertimbangan:
a. Berdasarkan kompetensi jabawan
b. Berdasarkan besaran beban kerja. lokasi kerja dan/atau rentang kendali (span of control)
c. Berdasarkan besaran anggaran kegiatan.
d. Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam implementasi anggaran untuk pengadaan barangl 
jasa wajib membentukl menunjuk panitia/ pajabat pengadaan barang/ jasa atau unit layanan pengadaan 
(procurement unit).
Best Practice
DPRD Kota Ambon memiliki program kerja tahunan yang cukup baik antara lain berisi : Visi, Misi, 
Strategi, tujuan dan sasaran, serta rencana kerja setiap alat kelengkapan DPRD.
Dalam melakukan rapat komisi – DPRD untuk pembahasan penyusunan sebuah Peraturan Daerah, 
maka rapat dilakukan dengan menyewa hotel diluar kota dengan dana yang besar. Kemudian dipindah 
dan dilakukan di kantor DPRD sendiri.

3. Pelayanan Barang/Logistik
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Sekretaris DPRD menurut peraturan pemerintah nomor : 6 tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah, pasal 8 adalah pengguna barang milik daerah di satuan kerjanya. Pengguna 
barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah (PP NO.6 Tanun 2006 
pasal 1 : 4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang mempunyai wewenang dan 
tanggung jawab :
a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang 

dipimpinnya.
b. Mengajukan permohonan penetapan stafus untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah 

yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lain yang sah.
c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
d. Menggunakan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang 

tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.
g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan 

tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Gubernur/Bupati/ 
Walikota melalui pengelola barang (Sekretaris daerah)

h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam 
penguasaannya.

i. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna sementara (LPBS) dan laporan barang 
pengguna tahunan (LBPT) yang’berada dalam penguasaannya kepada pengelolaan barang.

Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab pengguna barang mengelola barang sejalan dengan 
ruang Iingkup atau siklus logistik yang meliputi : (1)Perencanaan; (2) kebutuhan dan penganggaran; 
(3) Pengadaan; (4)Penggunaan; (5)Pemanfaatan; (6)Pengamanan dan pemeliharaan;(7) Penilaian; (8)
Penghapusan; (9)Pemindahtanganan; (10) Penatausahaan; (11) Pembinaan; dan(12) Pengawasan dan 
pengendalian
Kegiatan siklus logistik yang berhubungan dengan DPRD adalah:
a. Pemindahtanganan barang milik daerah (penjualan tukar menukar, hibah, penyertaan modal 

pemerintah daerah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD adalah:
1) Tanah dan/ atau bangunan, kecuali:
a) Bila sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kata.
b) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen 

penganggaran.
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c) Diperuntukkan bagi pegawai negeri (PNS, TNI, dan POLRI).
d) Diperuntukan bagi kepentingan umum.
e) Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika stafus kepemilikannya dipertahankan 
tidak layak secara ekonomis.

f ) Untuk tanah dan/atau bangunan yang bemilai sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh 
milyar)

2) Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,¬(lima milyar rupiah). 
Hal tersebut diatur pada PP No. tahun 200 pasal 4 dan pasal48.

b. Penyertaan modal pemerintah daerah di atas barang milik daerah ditetapkan oleh kepala Daerah 
bersama-sama DPRD dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

 
4. Pelayanan Protokol dan Humas
Dalam pelayanan protokol ini tidak hanya mengatur jadwal acara, susunan acara saja, melainkan 
menyiapkan bahan-bahan yang. akan dipublikasikan kepada masyarakat lewat media massa baik cetak 
maupun elektronik. Selain itu mengatur dan menyiapkan bahan untuk pertemuan dengan masyarakat 
dan/ atau menyiapkan pelayanan kepada masyarakat ketika akan memberikan aspirasinya kepada 
DPRD.
Untuk itu sekretaris DPRD dapat melakukan aliansi jejaring kerja dengan berbagai institusi lain dengan 
meminta ijinl persetujuan DPRD. Institusi tersebut antara lain televisi, Radio, media cetak, organisasi 
kemasyarakatan, LSM/NGO/CSO, dan lain.

Best Practices
Sekretaris DPRD Kabupaten memfasilitasi talk show angota DPRD di STURADA (Studio Radio 
Daerah) dan juga radio swasta. 
Sekretariat DPRD provinsi D/Y menyediakan sarana komunikasi dengan masyarakat me/a/ui 
penyediaan Website: http//www.dprd.diy.go.id

5. Pelayanan dan persidangan
Dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata 
Tertib DPRD, dalam pasal 55 : 2 menegaskan bahwa:
“Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses”.
a. Masa Sidang
Masa sidang yang dimaksud adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan di gedung DPRD dan 



MODUL 10 CAPACITY BUILDING SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Program Penguatan Kapasitas DPRD20

kunjungan kerja. Kegiatan DPRD yang dilakukan di gedung DPRD biasanya dalam bentuk rapat-
rapat, seperti rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, rapat fraksi, rapat Ranitia. musyawarah, rapat 
komisi, rapat gabungan komsi, rapat panitia anggaran, rapat kerja antara DPRD panitia anggaran/
komisi, gabungan komisil panitia khusus dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, rapat dengar 
pendapat antara DPRD komisi/gabungan komisi/ panitia anggaran dengan lembaga/badan/organisasi 
kemasyarakatan, dan rapat gabungan pimpinan DPRD dengan komisi¬komisi dan fraksi-fraksi.
Sekretaris DPRD harus memfasilitasi segala kebutuhannya (anggaran, sarana/barang, dan manusia) 
demi kelancaran acara sidang/rapat tersebut. 

Best Practices
Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang menyediakan finger scan untuk absen kehadiran anggota 
DPRD dan menyiarkan jalannya beberapa rapat (sidang) secara live di Radio setempat.

Selain memfasilitasi kegiatan sidang/rapat sekretaris DPRD juga menyiapkan bahan-bahan untuk 
melakukan kunjungan kerja yang dilakukan DPRD baik pada kantor pemerintah, swasta, organisasi 
kemasyarakatan maupun para tokoh masyarakat dan juga pada daerah bencana alam.
Kegiatan DPRD yang perlu difasilitasi selain dalam sidang/ rapat dan kunjungan kerja juga ketika 
melakukan konsultasi publik dalam bentuk :
a. Publikasi, Konsultasi publik dalam bentuk publikasi adalah pengadaan sarana komunikasi secara 

tidak langsung dengan menggunakan media massa, baik media cetak, radio, maupun audio visual, 
misalnya untuk memublikasikan rancangan peraturan daerah. 

b. Public hearing, Bentuk publik hearing yang dimaksudkan adalah pengunaan sarana komunikasi secara 
langsung dan melalui forum terbuka di kantor lembaga DPRD atau disuatu tempat tertentu. 

c. Dialog interaktif, Bentuk dialog interaktif ini adalah pengadaan sarana komunikasi politik secara 
langsung melalui forum terbuka di suatu tempat. Peserta dibatasi sesuai dengan kemampuan teknis 
dan finansial yang dapat disediakan oleh sekretaris DPRD. 

d. Diskusi panel, Bentuk diskusi panel yang dimaksud adalah pengadaan sarana komunikasi politik 
secara langsung melalui forum terbuka disuatu tempat dengan menampilkan beberapa pembicara. 

e. Stadium generale, Bentuk studium generale yang dimaksud adalah pengadaan sarana komunikasi 
secara langsung melalui forum terbuka di kantor. Warga masyarakat dapat menyalurkan gagasan, 
opini, tuntutan tentang keputusan/kebijakan yang telah diputuskan atau akan diputuskan.

b.  Masa Reses
Sekretaris DPRD melayani dan memfasilitasi para anggota DPRD yang akan melakukan reses mulai 
dari:
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1) Masa Persiapan, yang meliputi:
a) Menentukan waktu
b) Menentukan tempat
c) Menyiapkan kelompok sasaran
d) Dukungan anggaran.
e) Menyiapkan data dasar

2) Masa pelaksanaan reses, yang meliputi:
a) Dukungan sarana
b) Personil pendamping

3) Penyusunan laporan, yang meliputi:
a) Penyusunan data/informasi
b) Tenaga ahli (bila diperlukan) untuk melakukan artikulasi dan agregasi tuntutan/permintaan/

kebutuhan masyarakat.
c) Membantu menyusun laporan.

B.  Menyiapkan Bahan kebijakan
Sekretaris DPRD dalam memberikan pelayanan pembuatan kebijakan dapat menggunakan 
penghampiran SWOT (Strenghts, Weakneses, opportunities, threats).
Kunci penghampiran SWOT adalah melakukan pencermatan lingkungan strategi baik internal maupun 
eksternal untuk mengidentifikasi keadaan, permintaan dan kebutuhan yang dituangkan dalam skenario 
untuk memprediksi dan mengantisipasi dalam bentuk perencanaan strategi.
Perencanaan strategi yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan stafegi di jabarkan dalam perencanaan 
aksi yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan untuk menjawab permintaan dan kebutuhan 
masyarakat dalam bentuk pelayanan guna memberi kepuasan masyarakat. Pencermatan lingkungan 
strategi tadi lebih jelasnya dapat digambarkan seperti dibawah ini, demikian penjelasan Yonatan Wiyoso 
dalam Pelayanan Prima (2007 : 62)
Pencermatan Lingkungan strategi
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Pola ini menunjukkan bahwa sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan 
untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dapat menyuguhkan data dan informasi yang akurat dan 
faktual untuk menghasilkan kebijakan yang tepat. Dalam mencari data dan mengolah data menjadi 
informasi bisa dibantu oleh tenaga ahli dari perguruan tinggi sejalan dengan pasal 123 Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2.4. Implementasi Analisis SWOT
A. Pengertian/Konsep
Analisis SWOT adalah suatu proses merinci mengurangi keadaan Iingkungan internal dan eksternal 
guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi ke dalam kategori 
strategi, weakness, opportunities, threats sebagai dasar untuk menentukan tujuan, sasaran, dan strategi 
mencapainya, sehingga organisasi memiliki keunggulan meraih masa depan yang lebih baik (visi dan 
misi).
B. Kerangka Analisis SWOT
Dalam pelaksanaan SWOT perlu disusun suatu kerangka analisis secara sistematis:

C. Teknik Implementasi Kerangka Analisis SWOT
1. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
a. Pemilihan visi dan misi
 contoh : Badan pengembangan sistem informasi dan telekomunikasi
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b. Identifikasi Faktor Internal
c. Identifikasi faktor eksternal (SOM, bahan, pemasok, pelanggan, teknologi, globalisasi, Iingkungan 

umum).

Tabel identifikasi faktor internal dan eksternal

2. Penilaian faktor keberhasilan
a. Aspek yang dinilai

Setiap faktor yang dinilai dengan prinsip teori Delpi (diambil nilai rata-rata), dengan menggunakan 
“skala nilai 1-5 untuk urgensi faktor, dan 0,5 untuk “penilaian keterkaitan antara faktor”.

b. Format Penilaian
Format penilaian dinamakan “Evaluasi faktor internal dan eksternal

c.  Penilaian faktor internal eksternal
3. Faktor kunci keberhasilan dan peta posisi kekuatan
a. penentuan faktor kunci keberhasilan (FKK)
Dalam menentukan FKK dengan cara memilih:
1) TNB yang terbesar
2) Jika TNB sama, pilih BF terbesar
3) Jika BF sama, pilih NBD terbesar
4) Jika NBD sama, pilih NBK terbesar
5) Jika NBK sama, pilih berdasarkan pengalaman dan pertimbangan rasionalitas atau “personal 

judgement”.
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Contoh:

b.Peta posisi kekuatan organisasi
pada suatu organisasi, unit kerja ini seyogianya memiliki kemampuan yang dapat diunggulkan untuk 
melakukan pengembangan SDM. Dalam bisnis organisasi yang berada dalam kwadra I sering disebut 
memiliki keunggulan Kompetitif. Idealnya semua unit kerja diharapkan selalu berada dalam posisi 
kwadran I.

4.  Tujuan Organisasi (organization Goals) 
Merupakan pernyataan umum yang menggambarkan suatu rumusan keinginan yang hendak dicapai 
dalam waktu yang akan datang. Tujuan yang dirumuskan itu disesuaikan dengan rencana strategik 
(dalam 5 tahun). Perumusan tujuan dapat dilakukan dengan langkah-Iangkah sebagai berikut:
a. Meneliti posisi kekuatan organisasi (berdasarkan hasil analisis SWOT).
b. Menentukan faktor kunci keberhasilan sesuai peta posisi kekuatan dan mencatatnya ke dalam suatu 

format tabel perumusan tujuan
c. Langkah ketiga, perumusan tujuan
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contoh :

Penilaian dan penentuan tujuan
Setelah tujuan dirumuskan dan divalidasi kesesuainnya dengan misi dan tugas, dilanjutkan dengan 
penentuan atau pemilihan alternatif yang terbaik berdasarkan nilai manfaatnya (M), bagi publik, dan 
nilai kemampuan mengatasi kelemahan (KML) dan kemampuan mengatasi ancaman (KMA) yang 
diperkirakan dapat menghambat pencapaian tujuan. Penilaian dapat dilakukan dengan memakai skala 
nilai 1- 5.
Catatan:

Contoh:

Jadi dalam rumusan tujuan harus menunjukkan ciri/karakteristik:
Suitable/ sesuai dengan misi
Feasible/ achievable yaitu layak dan dapat dicapai
Flexible atau lentuk/ luwes
Motivated atau dapat memotivasi
Understandable atau mudah dimengerti
Measurable atau dapat diukur

5. Sasaran dan kinerja
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a. Sasaran
Sasaran organisasi (organisasi objectives) adalah suatu pernyataan hasil riil yang terukur, yang dapat dicapai 
dalam waktu antara 1 - 12 (sebagai tujuan jangka pendek). Ada beberapa kriteria yang diperhatikan 
dalam menyusun sasaran.
a) Merupakan hasil yang dapat dicapai
b) Menantang, tetapi logis atau realistis.
c) Memberikan kontribusi yang tinggi terhadap tujuan
d) Terkait dengan misi
e) Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
Sasaran SMART
a) Specific, terfokus kepada suatu atribut atau karakteristik yang diinginkan atau satu sasaran
b) Measurable, terukur
c) Attenable atau achieveable, dapat dicapai
d) Rasional, realistik memungkinkan dicapai, disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang 

dimiliki
e) Time bound, ada batas waktu
Kinerja
Sasaran yang ditetapkan menghasilkan kinerja (performance) yang terukur. Kinerja adalah hasil yang 
diperoleh atas pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk 
mencapai suatu sasaran organisasi dalam kurun waktu tertentu dengan cara yang benar.
6. Strategi dan rencana Kegiatan
1) Strategi, yang dapat diklasifikasikan menjadi:
a) Grand strategi utamal strategi dasar strategi generic
b) Strategi variasi strategi operasional
c) Strategi ekspansi/ agresif/ SO yang memiliki keunggulan kompetitif. 
d) Deversifikasil, dalam ini strategiyang memiliki inovasi, pembaharuan dan modifikasi.
e) Strategi devensif/survival 
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Contoh:

2) Penentuan pemilihan/prioritas strategi
a) Strategi fokus, artinya dipilih alternatif yang berada pad a kwadran yang sama dengan fokus tujuan 

yang akan dicapai yakni pada peta kekuatan organisasi.
b) Strategi gabungan, atau strategi mix, atau strategi multi, artinya ada empat strategi yang dilakukan 

dari tiap kwadran yang saling terkait atau yang mendukung strategi utama atau fokus.
Dalam menentukan yang terbaik dari alternatif strategi, dapat diterapkan teori lapisan, yakni berdasarkan 
tiga kriteria berikut:
a) Efektivitasnya dalam mencapai sasaran (efektivitas)
b) Sumber daya yang digunakan paling efisien (biaya)
c) Kepraktisan dalam melaksanakannya (kemudahan)
7. Implementasi Strategi ke dalam kebijakan, program dan kegiatan
a. Kebijakan operasional

Kebijakan operasional, merupakan acuan, pedoman yang memberikan arah program, kegiatan yang 
akan dilaksanakan dan sumber daya yang diberdayakan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah 
ditetapkan. Misalnya agar pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi TI terpadu terarah pada 
sasaran yang telah ditetapkan dan sumber daya yang digunakan lebih efisien maka perlu dirumuskan 
suatu kebijakan operasional sebagai berikut:
1) Pengembangan SOM diarahkan pada penguasaan standar kompetensi SIM terpadu
2) Latihan diselenggarakan dengan memberdayakan sumber daya yang ada dan biaya beban APBD 

provinsi
b. Program
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Sesuai kebijakan yang ditetapkan di atas, maka Bagian Tata Usaha Bapesitel dapat mengimplementasikan 
strategi pengembangan kompetensi S 1M terpadu ke dalam dua program yakni.
1) Penyusunan Standar Kompetensi SIM terpadu
2) Penyelenggaraan latihan SIM terpadu
c. Kegiatan
Program Penyusunan
1) Standar kompetensi SIM terpadu terdiri dari beberapa kegiatan yakni :
a) Analisis dan desain SIM terpadu
b) Rancang bangun latihan SIM terpadu
c) Penyusunan bahan ajar
2) Program penyelenggaraan latihan SIM terpadu, terdiri dari beberapa kegiatan yakni:
a) Penyusunan biaya latihan SIM.
b) Penyiapan sumber daya, pelatih dan peserta.
c) Pelaksanaan latihan.
d) Evaluasi.
8. Rencana Pelaksanaan/kegiatan
   
  

9. Monitoring dan Evaluasi
a. Monitoring, adapun obyek yang dimonitor antara lain:

1) aspek Input atau bahan yang diolah dan alatl sarana pengolah yang digunakan
2) aspek proses yaitu kompetensi atau kecakapan melakukan sesuatu sesuai standar prosedur, 

mekanisme pelaksanaan.
3) aspek keluaran (output) yakni hasil yang dicapai dan kualitasnya.

b.  Evaluasi, adapun obyek yang dievaluasi meliputi:
1) aspek Input
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a) raw input atau bahan baku yang akan diolah, terutama mengenai spesifikasi kualitasnya sesuai 
atau tidak sesuai dengan rencana dan ketersediaannya cukup atau kurang serta ketepatan 
distribusinya.

b) instrumen input atau sarana yang digunakan SOM (jumlahnya dan kesesuaian pengetahuan, 
keterampilan yang dimiliki dengan pekerjaan yang dilakukan).

c) sarana prasarana (ketersediaan cukup atau kurang dan kondisinya baik atau jelek, serta kapasitasnya 
tinggi atau rendah).

2) Aspek kemampuan proses, yang meliputi:
a) perhitungan persentase (%) atas kemampuan melakukan kegiatan dengan baik dan benar tanpa 

kesalahan atau tanpa proses ulang dan yang salah/diproses ulang 
b) ketetapan waktu penyelesaian.

3) aspek Output atau kinerja dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu sesuai rencana, di atas 
rencana ataupun di bawah rencana. 

4) aspek umpan balik/feed back
5) aspek masalah yang timbul
6) aspek penghargaan yang obyektif atas prestasi  

Best Practice
Sekretariat DPRD Kota Mataram telah menyediakan 4 orang staf ahli yang mendampingi DPRD 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
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3.1. Pengertian Staf Paripurna

Staf paripurna sering disebut complete sta! work. John M. Echols dan Hassan Shadily dalam komus 
Inggris - Indonesia, (1990) menjelaskan bahwa “complete” artinya lengkap, sempurna, dan “Sta!’ artinya 
para pegawai, dan “sta! work” artinya pekerjaan administrasi. Complete sta! work dapat dimaknai sebagai 
“para pegawai yang melaksanakan pekerjaan administrasi dengan lengkap dan sempurna.
Dalam suatu organisasi para pegawai selain menunjang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional, 
juga membantu pimpinan mempermudah dan mempercepat tugasnya untuk mengambil keputusan. 
Artinya bahwa seluruh pegawai bertanggung jawab membantu pimpinan dalam tugas pengambilan 
keputusan dengan menerapkan prinsip-prinsip “complete staf work”.
Staf dalam tulisan ini adalah semua orang yang membantu pimpinan baik yang bergerak pada bidang lini 
maupun pada bidang staf yaitu advisory sta! dan ancillary sta! untuk membantu pimpinan mengambil 
keputusan dalam upaya memungkinkan tumbuhnya organisasi dan supaya organisasi berkelangsungan 
dengan prinsip complete staf work.

3.2. Prinsip-Prinsip Staf Paripurna

Prinsip merupakan keberanaran hakiki yang bersitat universal, selalu berlaku, dan hasilnya dipastikan 
akan terbukti serta memberi mantaat bagi diri kita yang mampu memahami dan mengerti. 
Prinsip-prinsip staf paripurna di atas dapat disederhanakan, bahwa:
a. Staf mampu bertanggung jawab untuk mencari pemecahan masalah, pimpinan menyetujui atau 

menolak dalam bentuk keputusan.
b. Staf mampu memberi nasihat atau saran tindak, pimpinan hanya mengambil keputusan dengan 

tepat, praktis, dan rasional.
c. Staf mampu menulis memo bagi pimpinan untuk ditandatangani dan mengirimkan kepada orang 

lain, idel gagasan yang setengah matang (belum dapat untuk mengambil keputusan) adalah tabu 
dalam manajemen.

d. Tidak berkecil hati bila Konsep-konsep yang sudah matang dan lengkap namun belum diakomodasi 
oleh pimpinan. 

3.3. Langkah Srategis Membangun Staf Paripurna
Konsep strategi sudah ada sejak jaman dahulu. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategeid 
yang berarti seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi militer merupakan pola tindakan 

B A B  3
STAF PARIPURNA
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yang nyata untuk menghadapi musuh. Strategi yang efektif adalah bagaimana memimpin sebuah 
pasukan, memenangkan pertempuran, menguasai wilayah, menghalau musuh dan seterusnya.
Pada tataran sipil, strategi dapat dimaknai sebagi pola tindakan yang nyata dan dilakukan untuk 
memenuhi tuntutan dan permintaan kebutuhan pelanggan atau masyarakat, demikian pernyataan 
Stoner, James A.F. (1994 : 305). Selanjutnya Stoner, James A.F. mengutip beberapa pendapat mengenai 
strategi ini antara lain:
a. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka 

panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya (Chandler, 1962).
b. Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Salah satu fokus strategi adalah 

memutuskan, apakah bisnis harus ada atau tidak ada (Learned, Christensen, Andrews, dan Guth, 
1965)

c. Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman 
eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi (steiner dan 
miner, 1997 : Mintsberg, 1979, Argyris, 1985)

d. Strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders seperti manajer, karyawan, konsumen, komunitas, 
pemerintah dan sebagainya. Secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan dan 
biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan (Andrews, 1980, cha!e, 1980).

e. Strategi merupakan tindakan incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dilakukan 
berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan 
demikian perencanaan strategi diambil hampir selalu dari apa yang dapat terjadi bukan mulai dari 
apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan 
kompetensi inti atau core competences (Home dan Prahalad, 1995).

Langkah strategi membangun staf paripurna ini dapat dilakukan :
a. Pengembangan kapasitas staf dalam kepemimpinan personal dan interpersonal.
b. Pengembangan kapsitas manajemen perkantoran modern yang memfokuskan pada pengelolaan data 

dan informasi.
Sehubungan dengan pengembangan kapasitas staf dalam “kepemimpinan personal dan interpersonal” 
pada kesempatan ini ditampilkan dengan menggunakan pola penerapan 7 (tujuh) kebiasaan (seven 
habits) dari Stephen R. Covey dalam bukunya “"e 7 Habits of Highly E!ective People” (1997).:

3.4. Kepemimpinan personal dan interpersonal berdasarkan 7 kebiasaan dari Stephen R. Covey 
(1997)

Dalam membangun kepemimpinan personal dan interpersonal ini perlu menumbuhkan kebiasaan yang 
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positif yang dimaksud “kebiasaan” adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan keinginan 
pengetahuan berarti memahami apa yang harus diperbuat dan mengapa; keterampilan berarti mengerti 
bagaimana melakukannya; keinginan adalah motivasi atau hasrat untuk melakukan. Dalam membentuk 
kebiasaan ini perlu mengembangkan ketiga unsur tersebul. Perpaduan ketiga unsur tersebut dapat 
digambarkan seperti di bawah ini.

PERPADUAN UNSUR-UNSUR DALAM KEBIASAAN

Karakter atau watak yang kuat menunjukkan integritas, kematangan, dan mentalitas yang tangguh. 
Kepribadian yang baik mempunyai kecakapan yang tinggi baik dalam pengetahuan maupun keterampilan 
yang menunjukkan kemampuan tertentu, sehingga layak dipercaya dan mendapatkan kepercayaan dari 
orang lain.
Dengan demikian secara pribadi layak dipercaya, antar pribadi mendapat kepercayaan, secara manejerial 
ada pemberdayaan, dan secara organisasi harus ada penyelarasan. Empat jenjang kepemimpinan tersebut 
dapat digambarkan seperti dibawah ini:

Empat jenjang kepemimpinan tersebut dapat tumbuh dan selaras dengan dukungan karakter yang 
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matang.
Steven R Copey , menambahkan satu kebiasaan lagi untuk membangun kemenangan pribadi dalam 
kemenangan public yaitu “GREATNESS” namun demikian dalam keseharian disebut SEVEN HABITS, 
dan berikut ini akan diuraikan satu persatu secara garis besarnya.
A.   Tujuh Kebiasaan (seven habits)
1. Jadilah proaktif
a. Merespon sesuai dengan nilai-nilai

Manusia proaktif adalah merespon sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut selaras dengan 
hukum prinsip, menerima tanggung jawab atas perilakunya, dan berfokus pada Iingkaran pengaruh 
mereka. Manusia proaktif menggunakan ruang kebebasan yang dimilikinya untuk membuat pilihan 
yang paling sesuai dengan nilai¬nilai yang selaras dengan prinsip. Kebebasan makin meluas berkat 
bijaksana dalam memberikan respon terhadap rangsangan yang terjadi.

Bukan perbuatan orang lain terhadap kita yang dapat menyakiti kita. Pada dasarnya, respon yang kita 
pilih terhadap perbuatan mereka itulah yang menyakiti kita.

Perilaku proaktif dalam memberikan respon

Manusia proaktif memanfaatkan empat jenis anugrah manusiawi, yaitu:
1) Kesadaran diri, dengan memperhatikan pikiran, suasana hati, dan perilaku.
2) Imajinasi, dengan membayangkan hal-hal diluar pengalaman maupun realitas sekarang
3) Hati nurani, yaitu mengerti tentang benar dan salah, serta mematuhi integritas pribadi.
4) Kehendak bebas, yaitu bertindak lepas dari pengaruh luar.
Kenyataan sering menunjukkan manusia reaktif yaitu menyalahkan sikap dan perilaku mereka pada 
hal-hal yang mereka pada hal-hal yang mereka pikir tak dapat mereka kendalikan. 
b. Berfokus pada lingkaran pengaruh dan memperluasnya

Manusia dapat memilih tindakan-tindakan tetapi tidak dapat memilih akibat-akibatnya. Hasil yang 
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muncul dari tindakan manusia diatur oleh hukum alam (prinsip-prinsip). Untuk itu manusia harus 
berfokus pada Iingkaran pengaruh dan Iingkaran kepedulian (keprihatinan)

Fokus manusia proaktif dalam Iingkaran pengaruh dapat digambarkan seperti di bawah ini

c. Menjadi tokoh transisi
Seseorang yang menghentikan penularanl penyebaran perilaku negatif kepada orang lain disebut 
tokoh transisi. Seorang tokoh transisi meninggalkan perilaku tidak sehat, berbahaya, dan burukl tidak 
benar dan menggantikannya dengan perilaku proaktif menolong orang lain. Tokoh transisi memberi 
teladan perilaku positif dan menularkan kebiasaan efektif yang memperkuat serta membangun orang 
lain secara positif.

2. Mulai dengan Tujuan akhir
a. Kreasi mental mendahului kreasi fisik

Manusia yang efektif membentuk masa depan mereka sendiri, merencanakan secara mental dan 
menciptakan secara fisik hasil-hasil positif dan pikirannya membentuk masa depan mereka. Setiap 
kreasi fisik diawali sebagai suatu kreasi mental (sebagai pikiran, rencana, persepsi, atau keinginan). 
Kreasi selanjutnya menuju proses memproduksi secara fisik sebagai hasil yang diinginkan.

b. Menentukan pusat kehidupan
Pusat kehidupan yang dimaksud adalah sesuatu yang membimbing keputusan kita serta memotivasi 
untuk bertindak. Pusat kehidupan kita berpusatkan pada PRINSIP. Prinsip adalah inti yang ideal 
karena membolehkan kita mencari alternatif terbaik melalui pilihan, pengetahuan, dan nilai-nilai. 
Manusia yang berpusatkan pada prinsip mencoba untuk:

1) Memisahkan diri dari emosi yang muncul karena situasi tertentu dan dari factor lain yang akan 
menjadi akibatnya.

2) Mengambil pikiran proaktif setelah mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan yang ada. 
c. Pernyataan Misi pribadi
Pernyataan misi pribadi yang dimaksud adalah suatu pernyataan yang mengekspresikan tujuan dan 
makna hidup, dan berfungsi sebagai petunjuk dalam menilai keputusan dan memilih perilaku.
Pernyataan misi pribadi ini bermanfaat :
1) Mendorong untuk berpikir lebih mendalam tentang hidup kita.
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2) Membantu memeriksa pikiran dan perasaan yang terdalam.
3) Memperjelas apa yang benar-benar penting.
4) Memperluas perspektif pandangan.
5) Membentuk nilai-nilai dan tujuan yang ditentukansendiri.
6) Memberikan arah dan komitmen pada nilai-nilai.
7) Mendorong kemajuan hari demi hari ke arah tercapainya tujuan jangka panjang.
8) Mengawali kreasi mental dart hasil yang diinginkan.
Selanjutnya pernyataan misi pribadi tersebut selalu diperhalus terus menerus, dibaca secara berulang-
ulang, dan dievaluasi secara berkala sehingga menjadi masukan untuk mendahulukan yang utama.
3. Mendahulukan yang utama
Hal yang utama adalah berbagai hal yang anda anggap paling berharga untuk dilakukan kearah yang 
benar dalam mencapai tujuan yang berpusat pada prinsip sesuai yang diungkapkan dalam pernyataan 
misi.
Kuncinya terletak bukan pada memprioritaskan jadwal kerja anda, tetapi pada menjadwalkan prioritas 
anda.
Semua aktivitas dapat digolongkan menurut kategori penting dan mendesak. Penting adalah jika secara 
pribadi anda menggapnya berharga, yaitu mendukung misi, nilai¬nilai, dan tujuan anda yang tinggi 
prioritasnya. Mendesak adalah genting jika anda atau orang lain merasa bahwa ia menuntut perhatian 
segera.
Cara terbaik menggunakan waktu kita berfokus pada kuadran yang menekankan pada hal-hal penting 
(kuadran I dan II). Membina hubungan dengan sesame, membuat rencana, dan melakukan persiapan 
semuanya adalah aktivitas kuadran II yang meningkatkan kemampuan produksi kita. Untuk lebih 
jelasnya dapat disimak pada gambar di bawah ini.
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4. Berpikir menang-menang
  Enam paradigma interaksi antar manusia
1) Menang-menang

Orang yang memilih untuk menang dan memastikan bahwa orang lain juga menang menerapkan 
interaksi menang-menang. Orang dengan paradigma menang-menang menyediakan waktu untuk 
mencari solusi yang akan membuat diri mereka senang dan sekaligus memuaskan orang lain.

2) Menang-kalah
Orang yang bersikap mental menang-kalah sejak awal samai akhir lebih memperdulikan diri sendiri. 
Mereka ingin menang, dan menginginkan orang lain kalah. Mereka mencapai sukses dengan 
mengorbankan atau mencampakkan keberhasilan orang lain. Mereka dipacu oleh hasrat membanding-
banding, persaingan, kedudukan dan kekuasaan.

3) Kalah-menang
Orang yang memilih untuk kalah dan membiarkan orang lain menang menunjukkan timbang 
rasa yang tinggi kepada orang lain, tapi kurang punya keberanian untuk mengekspresikan diri dan 
untuk bertindak menurut perasaan serta keyakinannya. Mereka mudah diintimidasi dan meminjan 
kekuatan dari dukungan orang lain serta popularitas.

4) Kalah-kalah
Orang yang punya paradigma kalah-kalah rendah keberanian serta timbang rasanya. Mereka iri hati 
dan mengkritik orang lain. Mereka merendahkan diri mereka sendiri maupun orang lain.

5) Menang
Orang yang menganut paradigma sekedar menang, hanya berpikir untuk memperoleh apa yang 
mereka inginkan semata. Meskipun belum tentu mereka menginginkan orang lain kalah, secara 
pribadi mereka berupaya terus untuk menang. Mereka berpikir secara mandiri dalam situasi-situasi 
saling tergantung, tanpa kepekaan atau kesadaran terhadap kepentingan orang lain.

6) Menang-menang atau lebih baik tidak
Menang-menang atau Lebih Baik Tidak adalah bentuk tertinggi dari menang¬menang. Orang yang 
menerapkan paradigma ini pertama-tama mencari kondisi menang-menang. Jika mereka tidak 
mendapatkan solusi yang dapat diterima, mereka sama-sama sepakat untuk tidak sepakat. 
Menang-menang adalah suatu paradigma interaksi antar-manusia. la muncul dari adanya integritas, 
kematangan, dan Mentalitas Kelimpahan. la tumbuh dari hubungan yang padat kepercayaan. la 
menyatu dalam kesepakatan yang secara efektif memperjelas dan mengelola harapan serta pencapaian. 
Kita dapat menerapkan menang-menang dalam empat dimensi.
a) Watak menang-menang

Watak anda mengkomunikasikan keyakinan dan nilai-nilai anda yang terdalam. Manusia menang-
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menang memiliki tiga ciri watak : integritas, kematangan serta mentalitas Kelimpahan. Sifat layak-
dipercaya muncul keluar dari ciri-ciri watak itu.

Dari integritas, kematangan, dan Mentalitas Kelimpahan yang anda miliki, anda punya dasar kuat untuk 
keberanian tinggi dan timbang rasa yang tinggi pula. Bagaimana respon anda dalam situasi berikut?
b) Hubungan menang-menang

Orang-orang yang terlibat dalam hubungan menang-menang membangun kepercayaan yang tinggi 
dengan melakukan penyetoran dalam rekening bank Emosi. Mereka:

(1) Menunjukkan tindakan konsisten yang meyakinkan orang bahwa mereka benar-benar layak memiliki 
reputasi dalam hal kejujuran. Integritas, dan kesetiaan. Tindakan-tindakannya sesuai dengan perilaku, 
keputusan dan kedudukannya.

(2) Mempercayai segi-segi terbaik orang lain.
(3) Terbuka membantu orang lain mengerti kedudukan, perilaku, dan keputusan mereka.
(4) Dengan jelas mengkomunikasikan apa yang mereka harapkan
(5) Menanyakan gagasan-gagasan orang lain serta mendengarkan secara empatik
(6) Cermat, tepat waktu dan jujur dalam berkomunikasi
(7) Memperlakukan sesame dengan hormat, serta merespon terhadap kebutuhan orang lain.
(8) Merumuskan perhatian pada segi-segi positif, tetapi member umpan balik yang konstruktif pada 

bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. 
c) Kesempatan Menang-menang
Kesempatan menang-menang yang efektif sejak awal menciptakan saling pengertian dan kesepakatan 
yang jelas dalam lima bidang; hasil yang diinginkan, pedoman kerja, sumber daya, akuntabilitas, dan 
konsekuensi.

 
d) Sistem dan proses menang-menang
Anda dapat mencapai solusi menang-menang dengan sebaik-baiknya melalui system dan proses menang-
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menang pula. Tetapi jika mengganti system yang ada menjadi menang-menang dirasakan berlebihan 
dan tak terjangkau, ingatlah agar menggarapnya mulai dari diri sendiri. Jika anda mulai dengan 
menumbuhkan watak menang-menang dan kemudian hubungan-hubungan serta Kesepakatan Menang-
Menang, anda akan memperluas Lingkaran Pengaruh anda dan mampu menggarap prosesnya.

“Rasa aman anda datang dari dalam diri anda, bukan dari luar”. (Stephen R. Covey)
“Membanding-bandingkan diri dengan orang lain menggiring kita ke pola pikir menang-kalah” 
(Stephen R. Covey)

e) Berusaha Mengerti dahulu, baru dimengerti 
Berusaha mengerti dahulu sering kali mendapat hambatan pada komunikasi. Ketika orang lain berbicara 
sering kali kita mengabaikan, pura-pura mendengarkan, mendengarkan secara selektif, mendengarkan 
penuh perhatian, dan mendengarkan secara empatik.
Mendengarkan secara empatik artinya mendengarkan dan merespon dengan hati maupun pikiran 
untuk mengerti perkataan, maksud dan perasaan si pembicara. Menjadi pendengar yang efektif dan 
empatik menuntut pengembangan baik niat maupun keterampilan yang menerapkan prinsip-prinsip 
komunikasi.
Para pakar komunikasi memperkirakan bahwa hanya 7% apa yang kita komunikasikan terwakili oleh 
kata-kata yang kita ucapkan, 38% lewat suara kita dan bagaimana kita mengatakannya, dan 55% sisanya 
lewat bahasa tubuh dan non verbal kita.
Orang yang mendengarkan bekerja paling banyak: dibandingkan dengan orang yang berbicara.

3.5. Mewujudkan sinergi
Bersinergi adalah kebiasaan terakhir di bidang Kemenangan Publik. Jika kita bersinergi, kita melihat 
masalahnya, mengerti kebutuhan-kebutuhan yang ada, serta berusaha menciptakan sinergi atau 
Alternatif Ketiga (Solusi yang saling menguntungkan) guna memenuhi kebutuhan tersebut.
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Dengan demikian dalam sinergi terdapat :
a. Adanya suatu proses
b. Saling menghargai perbedaan
c. Aturan dasar untuk bersinergi
d. Kompromi
e. Alternatif ketiga

A. Sinergi sebagai suatu proses

Dalam suatu hubungan saling tergantung, masalah dan peluang dapat dihadapi dengan jalan bersinergi. 
Proses ini bisa membawa anda menuju sinergi atau ditemukannya alterntif ketiga. Bersinergi adalah 
suatu tindakan dan proses kreatif mencari dan menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang akan 
menguntungkan semua pihak yang terlibat. 
B. Menghargai Perbedaan
Inti dari sinergi adalah menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan tidak menyiratkan bahwa 
seseorang menerima atau setuju akan perbedaan yang ada, melainkan berarti bahwa orang menghormati 
perbedaan serta memandangnya sebagai peluang untuk belajar. Pendapat-pendapat orang lain yang 
berbeda serta sudut pandang, perspektif, bakat, dan sumbangan mereka bermanfaat bagi usaha kita 
mencari solusi. Perbedaan-perbedaan ini membuat anda mampu menemukan dan menghasilkan 
berama hal-hal yang kecil kemungkinannya anda temukan dan hasilkan sendiri-sendiri. Pada tingkat 
mana anda menghargai perbedaan yang ada?
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C. Sinergi dan Aturan Dasarnya
1. Persiapan mental

Bersiap-siap menemukan solusi lebih baik dari apa yang ada dalam pikiran masing-masing.
a. Kembangkan mentalitas menang-menang. Pereaya bahwa pihak terkait akan memperoleh kearifan, 

semangat, pelajaran, dan pertumbuhan lebih besar dengan bekerja bersama.
b. Jagalah agar pikiran, hati dan ekspresi anda tetap terrbuka terhadap kemungkinan baru.
c. Mengakui bahwa pendapat, sudut pandang dan perspektif yang berbeda dari orang lain sebagai 

dukungan yang dapat membantu meneari solusi. Menghargai perbedaan-perbedaan membuat 
orang menemukan hal-hal yang kecil kemungkinannya mereka temukan secara perorangan.

Atas dasar interaksi

“Anda tidak dapat menyatakan sudut pandang anda sampai anda mampu menyatakan ulang sudut 
pandang orang lain secara memuaskan”.

Jika anda bersinergi, Carilah solusi yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat serta 
dengarkanlah dengan maksud untuk mengerti baik isi maupun perasaan orang lain. Kekanglah setiap 
kecenderungan untuk menasehati, menyelidiki, atau meneoba mereka-reka orang lain seperti apa.
2. Kompromi
“Musuh dari yang terbaik adalah hal-hal yang baik”
Berkompromi adalah satu eara untuk mengatasi perbedaan di antara dua orang. Dengan berkompromi, 
komunikasi tidak lagi bersifat membela diri, melindungi, marah atua manipulatif, melainkan jujur, 
murni dan penuh hormat. Namun demikian ia adalah bentuk rendah dari menang-menang, karena 
kedua belah pihak mengabaikan beberapa keinginan mereka guna memenuhi keinginan orang lain.
Berkompromi

3. Menciptakan Alternatif ketiga
Mengembangkan “Pikiran ketiga” memungkinkan dlia orang yang punya perbedaan untuk berdiri 
bersama di satu pihak, melihat masalahnya, mengerti kebutuhan¬kebutuhan yang ada, bekerja 
menciptakan Alternatif Ketiga. Alternative Ketiga adalah suat solusi kooperatif yang dicapai dalam 
semangat menang-menang yang membuat semua pihak yang terlibat merasa senang.
4. Asahlah gergaji
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Mengasah gergaji adalah proses sehari-hari memperbarui diri kita dalam empat dimensi : fisik, mental, 
spiritual dan sosial emosional. Keempat dimensi ini mempertahankan dan meningkatkan kemampuan 
kita serta mebantu mendisiplin pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Kemenangan pribadi setiap hari ini adalah 
kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan Pribadi ini bukan hanya merangsang pertumbuhan, tetapi ia 
juga membantu tercapainya Kemenangan Publik. Seiring dengan tercapainya kemenangan-kemenangan 
ini melalui proses pembaharuan, kita menanam dan menumbuhkan keenam kebiasaan lainnya.
Pembaharuan Fisik
Dimensi fisik menyangkut perhatian yang efektif kepada tubuh fisik anda-makan jenis makanan yang 
tepat, istirahat dan relaksasi yang cukup, dan latihan olahraga secara teratur. Oengan perhatian yang 
layak terhadap diet, tingkat stress, berolah raga, rasa harga diri, kepercayaan diri, dan integritas anda 
akan tumbuh. Untuk memperbaharui diri secara fisik, pertimbangkanlah hal-hal berikut:
1) Dapatkan informasi kesehatan yang mutakhir.
2) Berolah raga secara teratur.
3) Memasukkan kelenturan, kekuatan, dan,.latihan ketahanan kardiovaskuler dalam program kebugaran 

anda.
4) Mengembangkan keterampilan fisik secara teratur.
5) Mengembangkan diet anda atas sayur-mayur, buah-buahan, roti, biji-bijian dan padi-padian.
6) Memakai cara posotif menghadapi stress.
7) Tidur/ istirahat yang memadai.
8) Memastikan agar kebiasaan dan gaya hidup anda mendukung kesehatan fisik jangka panjang
5. Pembaharuan mental
Pikiran kita tumbuh semakin kuat jika kita menantangnya. Apabila kegiatan harian menjadi 
membosankan dan kurang tantangan, secara mental kita menjadi tumpul. Merangsang pikiran dengan 
mempelajari hal-hal baru akan membuat kita lebih waspada dan responsif. Dengan terus-menerus 
menantang pikiran, kita akan mendapati diri kita lebih mampu menyelesaikan maalah serta menghadapi 
tantangan. Kegiatan pembaharuan mental bisa mencakup hal-hal berikut :
a. Membaca buku, memelihara jurnal atau buku harian. 
b. Menulis secara kreatif. 
c. Memecahkan teka-teki. 
d. Mengembangkan hobi. 
e. Menulis puisi. 
f. Mengumpulkan kata-kata mutiara. 
g. Belajar secara mandiri. 
h. Mendengarkan musik yang membangkitkan semangat. 
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i. Melanjutkan pendidikan anda. 
6. Pembaharuan Spiritual
Dimensi spiritual adalah sumber makna dan tujuan hidup kita. Kegiatan spiritual membangkitkan 
semangat serta mengilhami serta membantu kita menemukan dan mengerti misi serta tujuan hidup 
kita. Berikut adalah beberapa saran untuk mengasah gergaji secara spiritual:
a. Ciptakan, tinjau-ulang dan perhalus pernyataan misi anda.
b. Perhatikan, dengarkan dan amati kehidupan alam.
c. Pelajari karya-karya sastra agung. Kesusastraan adalah agung bila pengarangnya mengambarkan tema-

tema abadi secara unik.
d. Baca biografi, mereka yang telah menjadi orang besar dapat dijadikan teladan dari nilai-nilai spiritual 

dalam praktek.
e. Hargailah musk dan seni. Musik dan seni yang agung adalah ekspresi murni dari nilai spiritual.
f. Kembangkanlah integritas. Jalanilah kehidupan dengan penuh integritas.
g. Lakukan kegiatan religius yang membangkitkan semangat dan melembutkan hati.
h. Tumbuhkanlah kehidupan pribadi yang kaya
7. Pembaharuan sosial/emosional
Melakukan penyetoran ke Rekening Bank Emosi orang lain berarti mengembangkan dimensi social 
emosional kita. Mencari teman baru dan mempererat hubungan yang ada memungkinkan kita Mengasah 
Gergaji secara sosial. Kita tumbuh dalam dimensi ini setiap kali menghadapi tantangan sosial atau 
emosional baru. Dengan cara demikian pengalaman sosial yang mungkin kita anggap menyenangkan 
pun dapat memperkaya diri kita.
Pembaharuan diri adalah prinsip dan proses yang memungkinkan kita bergerak dalam suatu putaran 
spiral ke atas dari pertumbuhan, tantangan, dan perbaikan terus menerus. 
8. Membangun Kejayaan/Kebesaran (Greatness)
Kejayaan/kebesaran/kemegahan yang dimaksudkan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, 
melainkan justru untuk berbagi dengan orang lain. Orang bijak mengatakan, bahwa : “air bening yang 
diam lebih buruk dibandingkan dengan air keruh yang mengalir”. 
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4.1. Pengertian-Pengertian
A. Sistem
Secara etimologis system berasal dari kata “syn” dan “histanai” dari bahasa Greek artinya “to place 
together” atau menempatkan bersama.
System is any integrated assemblage of components or sub systems designed to achieve on objective (Burch & 
starter, “information system, theory and practice; System adalah totalitas dari sub system/ bagian/komponen 
yang saling terkait, saling mempengaruhi, saling tergantung, saling berinteraksi secara sinergis untuk 
mencapai tujuan tertentu.
Model umum sistem, dapat digambarkan seperti di bawah ini :

Balikan/Feed Back
Jenis-jenis sistem
a. Abstrak dan fisik
Contoh: Nilai/value dan mesin 
b. Menentukan dan memungkinkan
Contoh: computer dan inventarisasi
c. Tertutup dan terbuka
Contoh: reaksi kimia dan biologis manusia
d. Manusia dan mesin
Contoh: system informasi unsur mesin (computer dan software) tertutup tetapi unsure manusia 

(brainware) relative terbuka.
e. Berdasarkan penggolongan, meliputi:
1) Sistem sederhana
2) Sistem kompleks
3) Sistem sangat kompleks
f. Berdasarkan tingkat yang dapat diramalkan dengan tingkat keruwetan 
B. Informasi
Information is the aggregation or processing of data to provide knowledge or intelligence (informasi adalah 

B A B  4
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
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pengumpulan / agregasi atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau kepribadian). 
Burch and Strater dalam Soetrisno (2001 : 67)
Berguna atau tidaknya informasi sangat tergantung pada :
(1) Tujuan penerima
(2) Ketelitian pengolahan dan penyampaian data
(3) Waktu momentum
(4) Ruang dan tempat
(5) Semantik yaitu hubungan antara kata dan arti yang diinginkan (sesuai dengan tujuan dan sasaran)
(6) Efektifitas, hubungan, kecenderungan dan bidang-bidang atau tingkatan yang memerlukan perhatian 

dalam manajemen.
C. Manajemen
Managemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan 
pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 
menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya. (Terry “principle of managemenr’, 1977 : 4 dalam 
Soetrisno, 2001 : 70)
D. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
a. Pengertian

Nomenklatur lain dari sistem informasi manajemen (SIM) adalah: (1) Management Information 
System (MIS); (2)Information Processing System (IPS); (3) Information and Decisions System (IDS); 
dan (4)Organization Information System (OIS)
Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu (integrated) untuk 
menyajikan informasi dalam mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan 
dalam sebuah organisasi. (Gordon B. Davis “Managemen Information System: conceptual foundations, 
structure, and development dalam Soetrisno, 2001: 73)
Efektivitas SIM/ MIS/IPS/IDS/ OIS sangat tergantung pada :
1)   Kejelasan identitas data dan informasi.
2)   Waktu
3)   Siapa yang menggunakan
4)   Ruang dan tempat
5)   Bentuk data
6)   Biaya/anggaran
7)   Skala prioritas data
8)   Mekanisme pengumpulan, pengolahan data
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9)   Pengaturan umpan balik
10) Kontinyuitas
b.   Prinsip-prinsip SIM
Prinsip-prinsip SIM yang harus diperhatikan meliputi :
1) Komponen dalam SIM saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling bergantung, saling 

melengkapi terpadu dan sinergis.
2) Pembakuan untuk keterpaduan.
3) Berorientasi pada tujuan dan sasaran.
4) Segi mutu dan jumlah hasil system lebih baik dari pada komponen/ sub system. 
5) Mempunyai manfaat yang jelas
6) Mempunyai mekanisme keamanan yang dapat diandalkan.
7) Komponen/ sub system mempunyai tujuan sebagai bagian dari tujuan organisasi
c.  Ruang lingkup Pekerjaan MIS/MSI
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4.2. Data
A. Pengertian
Data adalah bentuk jamak (plural), dan bentuk tunggal (singular) adalah datum. Datum maupun data 
berasal dari bahasa latin yang berarti fakta, kenyataan, kejadian/peristiwa. Data adalah suatu kebenaran 
artinya adalah fakta-fakta yang sudah dicatat atau direkam secara sistematis.
B. Jenis Data
Ada dua jenis data, yaitu (1) data stafis dan (2) data dinamis. Data stafis adalah jenis data yang pada 
umumnya tidak berubah atau jarang berubah kisalnya identitas nama (orang, tempat, organisasi).
Data dinamis adalah jenis data yang selalu berubah, baik dalam frekuensi waktu yang singkat, lama, dan 
lama sekali. Data ini sering disebut peremajaan (up dating) data, seperti data tabungan, gaji, pangkat 
dan data jabatan.
C. Sumber data
Berdasarkan sumbernya, maka data dapat dikelompokkan menjadi (1) data internal dan (2) data 
eksternal.
Data internal adalah data yang bersumber dari dalam organisasi itu sendiri. Data eksternal adalah data 
yang berasal dari luar organisasi itu sendiri.
D. Isi data
Berdasarkan isinya maka data internal maupun data eksternal dapat dipilih menjadi 4 kelompok yaitu:
a. Catatan Kegiatan, yang meliputi kegiatan substantif (pokok) dan kegiatan fasilitatif.
Contoh: Kegiatan substantif Dinas Pertanian adalah “pertanian” kegiatan fasilitatifnya meliputi 

keuangan, personalia, secretariat, unit pengolah data.
b. Data hasil penelitian, yang meliputi penelitian internal dan penelitian eksternal. 
c. Data Iingkungan, ini sangat luas yaitu mengenai semua bidang yang berkaitan dengan kegiatan 

organisasi dan yang dapat mempengaruhi kegiatan organisasi. Data Iingkungan ini meliputi bidang 
ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan lain-lain yang dapat diperoleh dari:
1). Media cetak
2). Media komunikasi elektronika (film, faximile, computer network, teleconference) dan lain-lain. 
3). Data peraturan, ini yang diambil indeknya seperti :

(a) Subjek, tanggal dan nomor peraturan.
(b) Judul peraturan
(c) Lembaga yang mengeluarkan
(d) Isi ringkas peraturan
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4.3. Informasi
A. Pengertian
Informasi adalah data yang sudah diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai, dan mempunyai 
nilai pikir yang nyata bagi pembuatan keputusan pada saat sedang berjalan atau untuk prospek masa 
akan datang. (Gordon B. Davis dalam bukunya “management information system” yang dikutif oleh 
Zulkifli Amsyah, 1997 : 289).
Alat pengolah data ini dapat dikelompokkan menjadi :
1. manual, tidak bersifat mekanis
2. mesin manual, bersifat mekanis
3. mesin elektrik
4. elektronik - komputer, ini meliputi semua jenis pengolahan dari klasifikasi, kalkulasi, sortir, dan 

penyimpulan data angka.
B. Jenis Informasi
Jenis informasi berdasarkan isinya ini:
1. Informasi substantive (pokok)
2. Informasi fasilitatif (penunjang)
C. Bentuk Informasi
Ada delapan bentuk informasi, yaitu :
1. Informasi uraian - uraian cerita panjang. Contoh : laporan, notulen.
2. Informasi rekapitulasi ringkas sebagai hasil dari suatu perhitungan. Contoh: neraca, rekening 

Koran.
3. Informasi gambar dalam bentuk gambar atau bagan
4. Informasi modul dalam bentuk formulir yang dapat memberi nilai prediksi seperti pemecahan 

persoalan
5. Informasi stafistik dalam bentuk angka yang disajikan dalam tabel atau grafik 
6. Informasi formulir dalam bentuk kolom-kolom sesuai dengan kebutuhan.
7. Informasi animasi dalam bentuk gambar animasi’dengan suara dan video.
8. Informasi simulasi mengenai kegiatan nyata pada situasi yang dibuat serupa tetapi dengan ukuran 

kecil
D. Keluaran informasi
Pengelompokan informasi berdasarkan hasil olahan komputer yaitu sebagai keluaran (output) yang 
umumnya ada dua bentuk, yaitu :
1. Laporan
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a. Laporan periodik (periode reports atau scheduled reports).
b. Laporan atas permintaan (unscheduled reports).
c. Laporan perkecualian (exeption reports).
d. Laporan spesial (special reports).
e. Laporan prediktif (predictif reports)
2. Jawaban pertanyaan
Pemakai mengajukan pertanyaan (inquiries) secara on line dengan modul interaktif. Untuk jawaban 
tersebut biasanya disiapkan dalam bentuk “data base system”.
E. Tingkat informasi 
Tingkatan dalam informasi ini dipandang dari tingkatan (level) managemen yang membutuhkan 
informasi. Tingkatan informasi seperti ini dikelompokkan menjadi:
a. Informasi manajemen lini bawah
b. Informasi manajemen lini tengah
c. Informasi manajemen lini atas

4.4. Sistem Informasi Pendukung Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris DPRD
A. Sistem Informasi Keuangan
Sistem informasi keuangan daerah ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005.
Sistem Informasi keuangan daerah (SIKD) adalah suatu sistem mendokumentasikan, mengadministrasikan, 
serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah, dan data terkait lainnya menjadi informasi yang 
disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah (pasal 1: 15). Sementara yang 
dimaksud dengan informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan 
daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan system informasi keuangan daerah (pasaI1: 
16).
Informasi keuangan daerah ini meliputi :
1. Anggaran dan realisasi anggaran.
2. Neraca SKPD
3. Laporan arus kas
4. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan jika ada)
Bentuk dan format laporan mempedomani pada standar akuntansi pemerintah (SAP)
Penyelenggaraan SIKD ini harus dilakukan dengan tujuan :
1. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah. 
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2. Membantu Kepala Daerah dalam merumoskan kebijakan keuangan daerah. 
3. Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan 

daerah.
4. Membantu menyediakan kebutuhan stafistic keuangan daerah.
5. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat.
6. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.
B. Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD)
Ruang Iingkup LPPD ini mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum 
pemerintahan yang diselenggarakan pada tingkat SKPD, yaitu secretariat DPRD.
Penyelenggaraan urusan desentraliasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Substansi yang perlu 
diinformasikan dalam urusan desentralisasi ini adalah :
1. Ringkasan rencana kerja dan pendanaannya.
2. Urusan wajib, meliputi:
a. Prioritas urusan wajib.
b. Program dan kegiatan
c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal.
d. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, pejabat struktural dan fungsional.
e. Alokasi dan realisasi anggaran.
f. Sarana dan prasarana yang digunakan
g. Proses perencanaan dan pembangunan yang dilaksanakan.
3. Urusan pilihan, dimana substansinya sarna dengan urusan wajib.
Penyelenggaraan tugas pembantuan, yang meliputi tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah 
pusat dan pemerintah propinsi (kalau ada).
Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan ini meliputi :
a. Kerjasama antar daerah.
b. Kerjasama dengan pihak ketiga.
c. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah.
d. Dan lain-lain
Substansi yang diinformasikan adalah mengenai :
a. Program dan kegiatan.
b. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan 

tersebut.
c. Sarana dan prasarana yang digunakan.
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d. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.
Informasi penyeleggaraan pemerintahan dan informasi keuangan pada tingkat SKPD ini dilaporkan 
kepada Kepala Daerah untuk dihimpun dan dianalisis sebagai bahan. masukan dalam penyusunan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat dan laporan keterangan 
pertanggung jawaban (LKPJ) kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan (ILPPD) kepada 
masyarakat.
C. Sistem Informasi Peraturan Daerah
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan pemerintah daerah provinsi, 
Kabupaten! Kota dapat membentuk peraturan daerah¬peraturan daerah yang dibentuk pada dasarnya 
merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 
memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah yang dibentuk dilarang bertentangan 
dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk itu 
maka peraturan daerah harus berdasarkan pada azas pembentukan peraturan daerah dan azas materi 
muatan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal137 
dan 138.
Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupatil Walikota. Menurut 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 139. Masyarakat berhak memberikan masukan secara 
lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.
Mengingat hal tersebut maka rancangan peraturan daerah harus disebarluaskan untuk diinformasikan 
kepada masyarakat.
Penyebarluasan informasi tentang rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah diatur dalam 
undang-undang nomor 32 tahun 2004, yaitu bahwa :
a. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur, atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh 

Sekretaris Daerah (Pasal 142:2).
b. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD (pasaI142: 

1)
c. Peraturan daerah yang sudah ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah Wajib 

disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah (pasal147 : 3)
Sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai staf paripurna sebaiknya juga dapat 
menjadi sumber data dan informasi tentang semua produk peraturan daerah yang disusun secara lengkap 
berdasarkan kronologi sehingga masyarakat luas mudah untuk mengaksesnya.
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Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang membantu pimpinan DPRD yang diselenggarakan secara 
kolektit. Dalam memberikan bantuan bisa dalam bentuk saran, ide/gagasan, dan bantuan administrasi 
untuk menumbuhkan organisasi dan keberlangsungan organisasi. Dalam upaya mengoptimalisasikan 
kinerja DPRD, maka Sekretariat DPRD dapat membantu pengadaan staf ahli untuk mendampingi  
DPRD. Sekretaris DPRD sebagai pimpinan staf perlu memiliki kapasitas kepemimpinan personal dan 
interpersonal yang didukung oleh Anggota yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta 
anggaran yang cukup.
Di dalam melaksanakan tugas sebagai supporting anggota Dewan, keberadaan staf yang paripurna 
menjadi suatu kebutuhan. Kehadiran staf paripurna tentu tidak hanya melakukan dukungan dalam 
konteks administratif, namun juga dapat membantu di dalam proses lahirnya kebijakan yang dihasilkan 
oleh DPRD. Staf paripurna adalah staf yang mampu mengembangkan dirinya sendiri (personal 
development), mampu ikut serta meningkatkan kinerja organisasi sekretariat serta mampu pula ikut 
serta memperbaiki performance lembaga parlemen daerah.
Sebagai pendukung adanya staf yang paripurna, Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi suatu 
instrumen yang penting. SIM bukan saja karena tuntutan modernisasi yang serba komputer, namun ia 
menjadi piranti di dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan 
kinerja sekretariat DPRD.

B A B  5
PENUTUP



MODUL 10 CAPACITY BUILDING SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Program Penguatan Kapasitas DPRD52

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit Gramedia Pers
Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2000. Organisasi Publik Masa Depan, Jakarta. Penerbit Perpod
Fredi Rangkuti.2002. Analisis SWOT, teknik membedah kasus bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama  
Indrajid, eko. R. 2006. Manajemen Sistem informasi dan teknologi informasi. Elex media 

Komputindo
John A. Pierce II dan Richard B. Robinson. 1988. Strategi formulation and implementation. Jakarta: 

Binarupa Aksara 
Maass Arthur. 1959. Area and Power: A !eory of Local Government. Unite State of america: Free 

Press, A Corporations
Rasyid, M. Ryaas. 2007. Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: 

Penerbit Mutiara Sumber Widya
Salam, Dharma Setyawan. 2002. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Djambatan, Jakarta
Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, (edisi revisi). Fokus Media, 

Bandung
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknik penataan organisasi 

Daerah

Daftar Pustaka



!



!




