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BAB 1 

      PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Perhatian terhadap isu akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin 

meningkat dalam dekade terakhir ini. Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah 

menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai salah satu konsekuensinya, 

Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 

(pusat dan daerah). Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan 

(disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Pemerintah pusat maupun 

daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan 

hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk 

didengar aspirasinya. 

Gie dkk. (2002) dalam Alimaturahim (2002) akuntabilitas (accountability) 

adalah kesadaran dari seorang pengelola kepentingan publik untuk melaksanakan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa menuntut untuk disaksikan oleh pihak-

pihak lain yang menjadi sasaran pertanggungjawabannya. Governmental 

Accounting Standards Board (GASB, 1999) dalam Concepts Statement No. 1 

tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas 

merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya 
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hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan 

sumber daya dan penggunaannya. Sistem pengelolaan pembangunan yang 

diterapkan selama seperempat abad era Orde Baru yang sarat dengan korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN) yang hingga kini cenderung masih terus berlangsung 

telah menciptakan ekosistem yang tidak kondusif bagi tumbuhnya akuntabilitas 

diseluruh pelosok negeri ini. 

Pemerintah melalui UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 

3 huruf g, menyebutkan bahwa kepala satuan kerja perangkat daerah selaku 

pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas menyusun dan 

menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang 

dipimpinnya. Penjelasan atas UU No. 17 tahun 2003 yaitu  penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan 

keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang 

dicapai atas penggunaan anggaran.  Di dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang 

perbendaharaan negara pasal 55 menyebutkan bahwa lembaga pemerintah wajib 

menyusun laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Kedua Undang-

undang tersebut kemudian diperkuat dengan UU No. 15 tahun 2004 tentang 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pasal 4 yang 

menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan keuangan negara terdiri dari 

pemeriksaan laporan keuangan, kinerja, dan tujuan khusus.  

Regulasi ini menjadi tonggak baru adanya akuntabilitas keuangan dan 

kinerja bagi seluruh lembaga sektor publik termasuk di dalamnya Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM membentuk Unit Pengelola Keuangan 
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(UPK) yang berfungsi untuk mengelola dana PNPM Mandiri secara professional 

sehingga dalam pengelolaan dananya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

publik. BKM merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan 

kemiskinan di kelurahan dan yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan utama 

yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat serta mengatasi berbagai 

permasalahan di masyarakat khususnya masalah kemiskinan. 

BKM mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menjalankan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam rangka pengentasan 

kemiskinan, serta diberikan wewenang untuk menyalurkan dana PNPM Mandiri 

ke setiap masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 

Pemilihan BKM ini oleh pemerintah karena keberadaan lembaga ini yang tersebar 

diseluruh wilayah Indonesia (berada disetiap kelurahan). Pelaporan pengelolaan 

dana PNPM Mandiri yang akuntabel merupakan kewajiban bagi Unit Pengelola 

Keuangan (UPK), karena dalam pengelolaannnya, dana yang didapat dan dikelola 

oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM merupakan dana dari pemerintah 

sehingga didalam pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada 

publik secara transparan demi suksesnya program PNPM Mandiri serta 

terciptanya akuntabilitas publik. 

Menurut Ulum (2004:31) terdapat tiga prinsip dasar dalam setiap 

penyelenggaraan good governance. Ketiga prinsip tersebut adalah transparansi, 

partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan good governance, akuntabilitas 

publik merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang 

dihadapi pemeritah. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan masyarakat kepada 
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pemeritah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan 

pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo 

(2002:20) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 

Sa’ban (2009) dalam penelitiannya tentang akuntabilitas laporan keuangan 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Malang, dan yang menjadi objek penelitiannya 

yaitu laporan keuangan Madrasah Aliyah Muhammadiyah Malang. Sa’ban 

membuktikan pelaporan keuangan sangat diperlukan dalam pengukuran 

akuntabilitas sebuah lembaga, dimana setiap item yang tertera di laporan 

keuangan dijadikan acuan data dalam penelitiannya. Dalam penelitiannya Sa’ban 

menyimpulkan bahwa laporan keuangan Madrasah Aliyah Muhammadiyah sudah 

dapat dikatakan akuntabel karena delapan dari sembilan indikator akuntabilitas 

sudah terpenuhi. Purnamasari (2010) didalam penelitiannya tentang akuntabilitas 

keuangan dan non keuangan BKM berdasarkan perspektif stakeholders (Studi 

pada BKM di Kota Malang) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan 

mengenai tingkat akuntabilitas keuangan maupun non keuangan antara pihak 

internal dan eksternal di BKM,  dimana stakeholder internal memiliki perspektif 

yang lebih tinggi daripada stakeholder eksternal. 

Topik ini menarik untuk diteliti karena sejak awal program tahun 1998 

hingga saat ini tercatat ada sekitar 4.000-an kasus penyelewengan dana dengan 
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nilai Rp 110 miliar untuk seluruh program PNPM Mandiri. Daerah-daerah yang 

telah terdeteksi melakukan penyelewengan hampir disemua provinsi, dan provinsi 

Jawa Timur merupakan provinsi yang melakukan penyelewengan terbesar dari 

dana PNPM Mandiri (www.pnpm-mandiri.org). Berdasarkan fenomena dan latar 

belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana PNPM Mandiri (Studi Pada UPK 

BKM Gadang Sejahtera Kota Malang)”. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, penulis 

merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Pengelolaan Dana PNPM Mandiri pada UPK BKM Gadang 

Sejahtera Kota Malang? 

2. Apakah Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pada UPK BKM Gadang Sejahtera 

Kota Malang Telah Memenuhi Indikator Akuntabilitas? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat menjadi suatu kajian yang terukur dan terarah, 

maka diperlukan pembatasan masalah. Maka pembatasan masalahnya hanya pada 

pengelolaan dana PNPM Mandiri pada UPK BKM Gadang Sejahtera periode 

2009-2010. 

D.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana PNPM Mandiri di UPK BKM 

Gadang Sejahtera Kota Malang. 
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2. Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan dana PNPM Mandiri di UPK  BKM 

Gadang Sejahtera Kota Malang. 

E.   Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pihak BKM Gadang Sejahtera 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak 

BKM  mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan, sehingga bisa 

melakukan perbaikan dalam merumuskan, menyusun, dan menetapkan keputusan 

tentang kebijakan dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi ilmiah atau sebagai informasi data bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


