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Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinatahan Daerah, maka Pemerintah dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus sesuai dengan 

aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu kebijakan Pemerintah 

Daerah tidak dapat dipungkiri harus menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat, melalui Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan selain ingin 

meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan daerah, juga ditujukan bagi peningkatan mutu 

pelayanan kepada masyarakat melalui sistem pengelolaan keuangan yang transparan, efisien dan 

efektif. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna 

menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat mencerminkan 

kebutuhan riil masyarakat sehingga terpenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang 

berorientasi pada kepentingan publik.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan analisa data kualitatif. 

Penelitian ini berlokasi di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi. Data 

yang diambil dalam penelitian ini dari hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara dengan 

aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi.  

Dari hasil penelitian ini diperoleh data bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, khususnya 

Badan Keuangan telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik, baik itu dari segi 

perencanaan, penyusunan anggaran daerah dengan mengacu pada prinsip-prinsip anggaran 

seperti : transparansi anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, serta format anggaran, 

pelaksanaan atas perencanaan anggaran, penatausahaan atau pembukuan anggaran, pelaporan 

atas transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah daerah, pertanggungjawaban atas laporan 

keuangan kepada DPRD dan masyarakat serta pengawasan dari keseluruhan kegiatan 

pengelolaan keuangan.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi masih sangat 

menggantungkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat yang berupa dana perimbangan, karena 

hampir 70% Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi berasal dari dana perimbangan. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi harus berupaya lebih maksimal untuk memperkecil 

ketergantungan keuangan pada pusat, dengan cara menggali potensi yang ada di daerah, serta 

berupaya untuk memberikan keseimbangan alokasi dana pada anggaran aparatur dan anggaran 

belanja publik.  

 


