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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintahan Daerah menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 

dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan 

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

Urusan pemerintahan menurut Pasal 9 terbagi atas urusan pemerintahan 

absolut, urusan pemerintahan konkruen dan urusan pemerintahan umum. 

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya 

menjadi kewenangan pemerintahan pusat, sedangkan urusan pemerintahan 

konkruenmerupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara urusan 

pemerintahan pusat, urusan pemerintahan daerah provinsi dan urusan 

pemerintahan daerah kabupaten/kota. Adapun urusan pemerintahan umum 

adalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden 

sebagai kepala pemerintahan.  

Pada dasarnya pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang 

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (7) susunan dan 
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tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang, 

pembagian urusan pemerintahan tersebut bertujuan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing 

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan 

kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan 

urusan pemerintahan pilihan, yang dimaksud urusan pemerintahan wajib terdiri 

atas urusan pemerintahan  yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan 

pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.Klasifikasi urusan 

pemerintahan daerah di atur jelas dalam undang - undang. Urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diatur dalam 

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 

12 Ayat (1):“Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, 

perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, 

dan perlindungan masyarakat, serta sosial.” 

Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 

termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara Pasal 1Ayat (1): “ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban 

negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Urusan pemerintah pilihan dijelaskan 
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pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 

3 Ayat (1) yang menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Salah 

satu kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

untuk melayani masyarakat adalah menyediakan segala keperluan demi 

tercapainya pelayanan bagi masyarakat dengan sebaik baiknya, yaitu dengan 

melakukan pengadaan barang sebagai sarana penunjang dalam menyelesaikan 

segala urusan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam hal ini 

pengelolaan keuangan daerah. 

Fungsi pemerintah daerah untuk melayani masyarakat tentu 

membutuhkan anggaran, dan anggaran tersebut harus disusun dalam APBD 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).  APBD merupakan rencana 

keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan 

demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai 

kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program 

dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh 

masyarakat. 

APBD pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai 

sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan 

masyarakat di daerah. Oleh kerena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus 

selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD 
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yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi 

masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran 

daerah yang berorientasikan kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu 

anggaran yang telah direncanakan dengan baik, sehingga tujuan maupun 

sasaran akan dapat tercapai secara berdayaguna dan berhasil guna.  

Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara 

hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran 

daerah yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama 

bagi pemerintah daerah, menduduki posisi yang sangat penting dalam upaya 

pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah 

seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan 

belanja, alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan serta 

alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk 

mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai 

unit kerja. 

APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:1 1) Fungsi otorisasi. 

Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja 

daerah pada tahun bersangkutan 2) Fungsi perencanaan. Anggaran daerah 

menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun 

yang bersangkutan. 3) Fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman 

untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan. 4) Fungsi alokasi. Anggaran daerah harus 

                                                           
1Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 13 Tahun 2006 
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diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran 

dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efesiensi efektifitas 

perekonomian. 5) Fungsi distribusi. Anggaran daerah harus memperhatikan 

rasa keadilan dan kepatutan. 6) Fungsi stabilitasi. Anggaran daerah menjadi 

alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 

perekonomian daerah. 

Kebijakan sekolah gratis mampu memberikan dampak positif demi 

tercapainya cita-cita nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab2.Adapun dampak yang 

mampu ditimbulkan dari sekolah gratis ini, diantaranya : 1) Mampu 

memberikan peluang dan kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu 

untuk dapat mengenyam bangku pendidikan yang selama ini hanya ada dalam 

bayangan dan angan-angan mereka saja 2)Mampu meningkatkan mutu 

pendidikan kedepannya 3)  Mampu mengurangi tingkat kebodohan, 

pengangguran, dan kemiskinan 4)  Mampu menghasilkan SDM yang 

berkualitas 5) Mampu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu 

ikut mencerdaskan anak bangsa. 

Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah 

Kota Blitar menganggarkan setidaknya 46% dari total APBD Kota Blitar di 

                                                           
2Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 
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Bidang Pendidikan. Pada 2017, alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan 

mencapai Rp.230 miliar. Dari total anggaran itu hanya terserap sekitar 78 

persen atau Rp 180 miliar. Selain itu, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Blitar 

mengalokasikan anggaran Rp 2,7 miliar untuk pengadaan seragam gratis bagi 

siswa TK, SD, dan SMP. Data dari Dinas Pendidikan Kota Blitar menyebutkan 

jumlah anak TK yang menerima seragam gratis sebanyak 744 anak dari 17 TK 

negeri. Tiap siswa masing-masing menerima dua setel seregam gratis, yakni 

putih biru dan batik.  

Anggaran untuk pengadaan seragam gratis anak TK sekitar Rp 299 juta. 

Sedangkan jumlah siswa SD yang menerima seragam sebanyak 2.050 siswa. 

Masing-masing siswa mendapatkan tiga setel seragam gratis, yakni, putih 

merah, batik, dan pramuka. Untuk siswa SMP yang menerima seragam gratis 

jumlahnya 2.075 anak. Tiap siswa masing-masing juga menerima tiga setel 

seragam gratis. Anggaran untuk pengadaan seragam siswa SD dan siswa SMP 

sekitar Rp 2,4 miliar. Total anggaran yang kami siapkan untuk pengadaan 

seragam siswa mulai TK, SD, dan SMP sekitar Rp 2,7 miliar3 

DPRD Kota Blitar menyoroti tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran 

(SILPA) di Dinas Pendidikan Kota Blitar yang mencapai Rp 50 miliar. Dewan 

menganggap penyerapan anggaran pada APBD 2017 di Dinas Pendidikan 

kurang maksimal. “Dari semua dinas, silpa yang paling tinggi berada di Dinas 

Pendidikan, mencapai Rp 50 miliar. Penyerapan tidak maksimal,” kata Wakil 

                                                           
3 tribunnews.com/2018/03/13/dindik-blitar-alokasikan-rp-27-miliar-untuk-seragam-gratis-siswa, 

diakses tanggal 06 Agustus 2018 
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Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, usai rapat paripurna penetapan 

Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2017, Senin (23/7/2018).4 

“Dalam penyusunan APBD 2017 Kota Blitar tidak melibatkan 

Stakeholder KRPK (Komite Rakyat Peduli Korupsi) dari tahap pembahasan 

hingga pengesahan. Kebijakan tersebut dikarenakan KRPK termasuk kedalam 

Stakeholder yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah Kota Blitar. 

KRPK sering kali mendengar isu tentang penyelewengan / markup dalam dana 

pendidikan, akan tetapi sampai sekarang tidak ada masyarakat yang berani 

untuk mengadu atau memberikan bukti karena diduga masyarakat takut kepada 

pejabat eksekutif yang terdapat di Kota Blitar”5 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian maka judul dalam 

penelitian ini yaitu: “Implementasi Penganggaran Dana Pendidikan APBD 

Kota Blitar Tahun 2017 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 Tentang Keuangan Negara” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pemanfataan dana anggaran pendidikan APBD Kota 

Blitar? 

2. Apakah hambatan dalam pemanfaatan dana anggaran pendidikan APBD 

Kota Blitar? 

3. Bagaimanakah langkah antisipasi untuk mengatasi hambatan dalam 

pemanfaatan dana anggaran pendidikan APBD Kota Blitar agar 

terwujudnya good governance? 

                                                           
4Jatim.tribunnews.com/2018/07/23/soroti-tingginya-silpa-di-dinas-pendidikan-kota-blitar-yang-

mencapai-rp-50-miliar, diakses tanggal 28 Agustus 2018 
5Wawancara dengan Humas KRPK. Komite Rakyat Peduli KorupsiBlitar. 29 Agustus 2018. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, tujuan tugas akhir 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pemanfataan dana anggaran APBD Kota 

Blitar sudah dilaksanakan secara efektif. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan 

dana anggaran APBD Kota Blitar. 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji langkah-langkah antisipasi untuk 

mengatasi hambatan dalam pemanfaatan dana anggaran APBD Kota Blitar 

agar terwujudnya good governance. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuannya, penulis mengharapkan penelitian ini memiliki 

manfaat sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam tatanan 

hukum di Indonesia dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan serta tata pemerintahan, khususnya di  

Kota Blitar. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya mengenai 

pemanfaatan dana anggaran daerah serta sebagai pemenuhan syarat gelar 

sarjana hukum strata satu di Universitas Muhammadiyah Malang. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

informasi bagi pemerintah dalam upaya pemanfaatan dana anggaran agar 

terwujudnya good governance 

4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemanfaatan 

dana anggaran dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan 

hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat 

hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.6 Studi yang demikian 

itu, hukum tidak dikonsepkan sebagai gejala normatif yang otonomi (seperti 

study law in books), tetapi hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang 

riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.7 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kota Blitar. Hal ini 

dikarenakan penulis ingin mengetahui proses pemanfataan dana anggaran 

APBD Kota Blitar dan lebih mudah dalam pencarian data penelitian di Kota 

Blitar. 

 

 

 

                                                           
6 Fakultas Hukum 2012, Pedoman Penulisan Hukum. Fakultas Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Malang. Hal. 18  
7The focus of the sociology of law, however it is defined, need to be seen as the study of 

“the law in action” rather than the traditional lawyer’s concern with “the law in action”(Roman 

Tomasic, The sociology of law, Sage Publication London, Beverly Hill, New Delhi, 1986, Hal.6 
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3. Sumber Data 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai 

berikut: 

a. Sumber Data Premier  

Sumber data primer adalah jenis data primer yang langsung dari sumber 

utama tanpa adanya perantara, yang didapat melalui proses interview / 

wawancara atau observasi pada tempat yang diteliti. Penulis melakukan 

wawancara dengan Mohamad Sidiq, S.Sos, M.Ap selaku Kepala Dinas 

Pendidikan Kota Blitar dan Elly Tartati Ratni, S.TP selaku Kepala 

Bidang Anggaran BPKAD Kota Blitar. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui 

bahan-bahan literatur yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

Tentang Keuangan Negara. 

c. Sumber Data Tersier 

Bahan hukum tersier berupa jenis data mengenai pengertian baku, istilah 

baku yang diperoleh dari ensiklopedi, kamus, dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, dialog / 

diskusi dengan Mohamad Sidiq, S.Sos, M.Ap selaku Kepala Dinas 
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Pendidikan Kota Blitar dan Elly Tartati Ratni, S.TP selaku Kepala 

Bidang Anggaran BPKAD Kota Blitar. 

b. Observasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

pemanfaatan dana anggaran. 

c. Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan 

kepustakaan dari berbagai literatur / buku-buku maupun jurnal. 

d. Internet 

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan - bahan 

melalui internet atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya. 

5. Teknik Analisa Data 

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis Deskriptif 

Kualitatif yang kemudian disajikan secara deskripstif yaitu menjelaskan, 

menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat 

kaitannya dengan penelitian ini. 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami, yang secara garis besar 

dapat diuraikan sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi 

penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori yang 

melandasi yaitu : Tinjauan Tentang Anggaran, Tinjauan Umum 

Tentang APBD, Anggaran Pendidikan Dalam APBN dan APBD, 

Tinjauan Tentang Good Governence. Teori ini diperoleh dari studi 

kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan 

penulisan penelitian. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan 

permasalahan yang diangkat oleh penulis yang mencangkup jawaban 

atas pertayaan pada rumusan masalah bagaimanakah pemanfaatan 

dana anggara npendidikan APBD Kota Blitar agar dilaksanakan secara 

efektif, lalu dilanjutkan hasil dan pembahasan mengenai hambatan 

dalam pemanfaatan dana anggaran pendidikan APBD Kota Blitar, dan 

yang terakhir adalah hasil penelitian serta pembahasan langkah – 

langkah antisipasi dalam pemanfaatan dana anggaran pendidikan 

APBD Kota Blitar agar terwujudnya good governance dalam 

pemerintahan Kota Blitar. 
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BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini penutup berisi kesimpulan dari pembahasan mengenai 

hasil penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan terkait 

dengan permasalahan yang telah diteliti. 

 

 


