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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Berlakunya peraturan tentang otonomi daerah membuat hampir seluruh daerah

yang ada di Indonesia terus berusaha untuk mandiri dan mengembangkan seluruh

kapasitas tiap daerahnya. Terlebih setelah diperbaruinya Undang-Undang yang

membahas otonomi daerah tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah ialah sebuah organisasi yang mempunyai

fungsi dan kewenangan untuk mengatur kepentingan atau urusan dari suatu negara.

Pemerintah dibentuk untuk mengatur jalannya pemerintahan dan memberikan

pelayanan terbaik bagi warga masyarakat dari suatu negara. Menurut UU Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdapat lima fungsi pemerintah

dimana harus dilaksanakan yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi

pelindungan, fungsi pemberdayaan, serta fungsi pembangunan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat 5 UUD 1945 pemerintah daerah ialah zona otonom

dimana mampu melaksanakan urusan pemerintahan sebebas-bebasnya juga

mendapatkan yang dapat menjalankan urusan pemerintahan seluas-luasnya serta

mendapatkan hak saat pengaturan kedaulatan pemerintah, kecuali hal-hal   hak untuk

mengatur  kewenangan  dari  pemerintahan  kecuali  perihal pemerintahan dimana telah
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ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintahan pusat. Hal ini

menegaskan bahwa pemerintah daerah mendapatkan kewenangan lebih untuk

mengelola dan mengoptimalkan potensi yang berada di daerah tersebut, entah itu

potensi yang berupa sumber daya alamnya ataupun potensi yang berupa sumber daya

manusianya.

Berdasarkan dari adanya kewenangan tersebut, pemerintah dari tiap daerah di

Indonesia dapat membuat kebijakan yang berbeda dan sesuai dengan kebutuhannya

sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi dan mengoptimalkan

potensi yang ada di daerahnya. Kebijakan tersebut dapat berupa dibentuknya sebuah

program atau peraturan baru yang sesuai dengan yang menjadi kebutuhan daerahnya.

Suatu kebijakan atau program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah akan

efektif jika didalamnya terdapat partisipasi dan peran dari masyarakat. Partisipasi

masyarakat ialah bentuk dari keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan,

pengambilan keputusan dan evaluasi program. Menurut Fung dan Wright menyatakan

bahwa partisipasi masyarakat membuat keadaan menjadi lebih partisipatori, adil,

deliberatif dan akuntabel (Sunarto, 2009).

Dalam era demokrasi seperti sekarang, Keterlibatan dan peran aktif dari

masyarakat menjadi sorotan dan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan

program yang dibuat. Keikutsertaan masyarakat ini memberi pengaruh yang sangat

besar terhadap keberhasilan dari suatu rencana atau program-program dari suatu

pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi modal utama dalam mencapai sasaran

program pemerintah, keberhasilan program pemerintah tidak serta merta merupakan
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peran dari aparat pemerintah namun juga berkaitan dengan keinginan dan kemampuan

dari masyarakat agar turut andil dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari program

yang dibuat.

Dalam rangka upaya mengembangkan potensi daerah yang dimiliki terutama

dalam pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan, Pemerintah Kota Bandung

membuat sebuah program yang bernama Program Inovasi Pembangunan dan

Pemberdayaan Kemasyarakatan (PIPPK). PIPPK ialah sebuah program unggulan Kota

Bandung yang dimulai sejak tahun 2015 dengan dasar Peraturan Walikota Nomor 107

Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 281 Tahun

2015 Tentang Pelaksanaan PIPPK Kota Bandung.

PIPPK merupakan sebuah program yang menitikberatkan pada peran aktif dari

masyarakat sebagaimana yang diuraikan dalam petunjuk teknis pelaksanaan PIPPK

dimana disitu dijelaskan bahwa awal dari lahirnya PIPPK adalah adanya pandangan

serta pemikiran bahwa perubahan yang dinamis dari kondisi masyarakat dapat dicapai

dengan peran serta dari masyarakat luas mulai dari tingkat paling bawah dan melalui

metode pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya partisipasi dan peran aktif dari

masyarakat diharapkan program yang dilaksanakan dan anggaran yang digunakan

dapat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Hadirnya

PIPPK merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk turut andil dalam pembangunan

dan pemberdayaan di wilayahnya.

Kecamatan Bojongloa Kidul merupakan salah satu dari 30 kecamatan di Kota

Bandung yang melaksanakan PIPPK. Kecamatan Bojongloa Kidul terdiri dari 6
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kelurahan, yaitu Kelurahan Situsaeur, Kelurahan Kebonlega, Kelurahan Cibaduyut,

Kelurahan Cibaduyut Kidul, Kelurahan Cibaduyut Wetan, dan Kelurahan Mekarwangi.

Salah satu indikator untuk menilai kinerja dari program tersebut bisa dilakukan dengan

melihat realisasi anggaran dari program tersebut. Pada tahun 2017 persentase realisasi

anggaran PIPPK Kecamatan Bojongloa Kidul berada pada posisi 3 tertinggi dari 30

kecamatan yang ada di Kota Bandung dengan persentase realisasi anggaran sebesar

98,72%. Hal tersebut dapat dilihat lebih jelas pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1

Realisasi Anggaran PIPPK Kota Bandung Tahun 2017

No Kecamatan Anggaran Realisasi % Tase

1 Rancasari 6,398,269,907 6,351,123,764 99,26

2 Buah Batu 6,692,594,599 6,611,305,141 98,79

3 Bojongloa Kidul 6,181,094,421 6,101,755,547 98,72

4 Antapani 7,411,062,045 7,306,673,308 98,59

5 Cibiru 6,501,224,428 6,407,244,122 98,55

6 Mandalajati 6,384,743,746 6,290,203,575 98,52

7 Cibeunying Kidul 10,486,831,764 10,301,202,513 98,23

8 Bandung Wetan 4,078,931,244 4,006,076,619 98,21

9 Sukasari 4,399,999,998 4,312,315,260 98,01

10 Cidadap 3,769,600,482 3,690,628,155 97,91

11 Arcamanik 6,219,341,585 6,047,466,510 97,24

12 Andir 7,194,444,377 6,955,242,292 96,68

13 Coblong 9,313,859,455 8,996,724,853 96,60

14 Cibeunying Kaler 5,799,109,620 5,573,283,405 96,11
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No Kecamatan Anggaran Realisasi % Tase

15 Babakan Ciparay 7,478,485,042 7,184,709,215 96,07

16 Bojongloa Kaler 6,233,362,068 5,981,905,614 95,97

17 Gede Bage 4,841,832,962 4,644,196,151 95,92

18 Lengkong 8,097,612,033 7,753,787,029 95,82

19 Bandung Kidul 4,565,528,060 4,363,578,299 95,58

20 Sukajadi 6,271,986,157 5,952,456,739 94,91

21 Batununggal 10,504,597,306 9,957,795,714 94,79

22 Cicendo 6,280,058,077 5,940,409,766 94,59

23 Panyileukan 4,892,304,020 4,603,103,215 94,09

24 Astana Anyar 6,502,108,073 6,041,684,549 92,92

25 Sumur Bandung 4,826,643,218 4,481,406,896 92,85

26 Kiara Condong 10,288,865,774 9,546,170,910 92,78

27 Cinambo 3,675,496,557 3,402,147,245 92,56

28 Regol 6,993,050,428 6,384,164,961 91,29

29 Ujung Berung 6,382,332,467 5,812,075,999 92,06

30 Bandung Kulon 9,635,814,092 8,680,941,072 90,09

Sumber: Sekretaris Daerah Kota Bandung

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tiga kecamatan dengan

realisasi anggaran PIPPK tertinggi yaitu Kecamatan Rancasari (99,26%), Kecamatan

Buah Batu (98,79%) dan Kecamatan Bojongloa Kidul (98,72%). Persentase realisasi

anggaran yang tinggi merupakan gambaran yang bagus dalam pelaksanaan program

PIPPK. Namun, belum tentu pada pelaksanaanya melibatkan peran aktif atau

partisipasi dari masyarakat. Untuk menentukan kecamatan mana yang akan diteliti,

penulis melihat dari tingkat kepadatan penduduk tiap kecamatannya. Berikut
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merupakan tabel tingkat kepadatan penduduk kecamatan di Kota Bandung.

Tabel 1. 2

Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Bandung

No Kecamatan Persentase
Penduduk

Kepadatan
Penduduk (ribu

jiwa per km2)

1 Bojongloa Kaler 4,88 39,99

2 Coblong 5,32 17,96

3 Astana Anyar 2,78 23,87

4 Babakan Ciparay 5,97 19,87

5 Cibeunying Kaler 2,87 15,82

6 Bojongloa Kidul 3,04 13,80

7 Ujung Berung 3,04 11,79

8 Bandung Kidul 2,39 9,79

9 Antapani 3,00 19,67

10 Cibeunying Kidul 4,36 20,60

11 Kiara Condong 5,32 21,59

12 Cinambo 1,00 6,73

13 Gede Bage 1,45 3,75

14 Panyileukan 1,59 7,71

15 Arcamanik 2,75 11,63

16 Cicendo 4,03 14,56

17 Sumur Bandung 1,45 10,56

18 Cidadap 2,35 9,56

19 Andir 3,94 26,33

20 Mandalajati 2,54 9,47
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No Kecamatan Persentase
Penduduk

Kepadatan
Penduduk (ribu

jiwa per km2)

21 Sukajadi 4,37 25,23

22 Rancasari 3,48 10,30

23 Bandung Kulon 5,78 22,18

24 Batununggal 4,88 24,07

25 Lengkong 2,89 12,14

26 Regol 3,30 19,07

27 Bandung Wetan 1,25 9,13

28 Sukasari 3,30 13,08

29 Buah Batu 3,84 12,02

30 Cibiru 2,84 11.13

Sumber: BPS Kota Bandung

Jika dibandingkan, dari ketiga kecamatan tersebut Kecamatan Bojongloa Kidul

ini merupakan kecamatan terpadat dari ketiga kecamatan yang realisasi anggaran

PIPPK nya paling tinggi di Kota Bandung. Sehingga peneliti memilih Kecamatan

Bojongloa Kidul sebagai objek dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Dalam pelaksanaannya PIPPK melibatkan empat lembaga kemasyarakatan yaitu

Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga, dan Karang Taruna. Dalam PIPPK, keempat lembaga tersebut berada

dibawah lurah selaku kuasa pengguna anggaran. Anggaran yang diberikan bagi setiap

lembaga tersebut berjumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam satu periode

anggaran yaitu satu tahun. Di Kecamatan Bojongloa Kidul sendiri persentase realisasi

anggaran PIPPK dari tahun 2015 sampai tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 1. 3

Realisasi Anggaran PIPPK Kecamatan Bojongloa Kidul

Tahun Anggaran Realisasi Persentase

2015 4,997,800,000 4,952,919,031 99%

2016 6,999,910,000 6,959,157,407 99%

2017 6,180,792,821 6,105,275,547 99%

2018 4,421,698,942 4,250,627,515 96%

Sumber: Kantor Kecamatan Bojongloa Kidul

Dilihat dari data diatas, pada tahun 2015 realisasi anggaran mencapai

Rp.4,952,919,031 dari pagu anggaran sebesar Rp.4,997,800,000 dengan persentase

99%. Pada tahun 2016 realisasi anggaran mencapai Rp.6,959,157,407 dari pagu

anggaran sebesar Rp.6,999,910,000 dengan persentase 99%. Pada tahun 2017 realisasi

anggaran mencapai Rp.6,105,275,547 dari pagu anggaran sebesar Rp.6,180,792,821

dengan persentase 99%. Pada tahun 2018 realisasi anggaran mencapai

Rp.4,250,627,515 dari pagu anggaran sebesar Rp.4,421,698,942 dengan persentase

96% atau turun 2% dari tahun sebelumnya.

Capaian realisasi tersebut merupakan gabungan dari realisasi anggaran tiap

lembaga kemasyarakatan yang berada di lingkungan wilayah Kecamatan Bojongloa

Kidul yaitu Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga, serta Karang Taruna. Adapun realisasi anggaran dari tiap

lembaga kemasyarakatan yang berada di lingkungan wilayah Kecamatan Bojongloa

Kidul disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 1. 4

Realisasi Anggaran Rukun Warga di Lingkungan Wilayah Kecamatan

Bojongloa Kidul

Tahun Anggaran Realisasi Persentase

2015 3,497,800,000 3,469,253,800 99%

2016 5,223,200,000 5,196,703,056 99%

2017 4,392,118,643 4,357,555,930 99%

2018 3,033,947,542 2,887,484,446 95%

Sumber: Kantor Kecamatan Bojongloa Kidul

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2015 realisasi anggaran Rukun Warga

mencapai Rp.3,469,253,800 dari pagu anggaran sebesar Rp.3,497,800,000 dengan

persentase 99%. Pada tahun 2016 realisasi anggaran Rukun Warga mencapai

Rp.5,196,703,056 dari pagu anggaran sebesar Rp.5,223,200,000 dengan persentase

99%. Pada tahun 2017 realisasi anggaran Rukun Warga mencapai Rp.4,357,555,930

dari pagu anggaran sebesar Rp.4,392,118,643 dengan persentase 99%. Pada tahun 2018

realisasi anggaran Rukun Warga mencapai Rp.2,887,484,446 dari pagu anggaran

sebesar Rp.3,033,947,542 dengan persentase 95%.
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Tabel 1. 5

Realisasi Anggaran PIPPK Karang Taruna di Kecamatan Bojongloa Kidul

Tahun Anggaran Realisasi Persentase

2015 500,000,000 496,789,554 99%

2016 576,710,000 565,694,548 98%

2017 596,756,073 581,266,544 97%

2018 415,406,250 406,689,398 98%

Sumber: Kantor Kecamatan Bojongloa Kidul

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2015 realisasi anggaran Karang Taruna

mencapai Rp.496,789,554 dari pagu anggaran sebesar Rp.500,000,000 dengan

persentase 99%. Pada tahun 2016 realisasi anggaran Karang Taruna mencapai

Rp.565,694,548 dari pagu anggaran sebesar Rp.576,710,000 dengan persentase 98%.

Pada tahun 2017 realisasi anggaran Karang Taruna mencapai Rp.581,266,544 dari

pagu anggaran sebesar Rp.596,756,073 dengan persentase 97%. Pada tahun 2018

realisasi anggaran Karang Taruna mencapai Rp.406,689,398 dari pagu anggaran

sebesar Rp.415,406,250 dengan persentase 98%.

Tabel 1. 6

Realisasi Anggaran LPM di lingkungan wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul

Tahun Anggaran Realisasi Persentase

2015 500,000,000 498,302,261 99%

2016 600,000,000 598,565,243 99%

2017 593,701,307 576,627,977 97%

2018 481,841,500 469,562,464 97%

Sumber: Kantor Kecamatan Bojongloa Kidul
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Berdasarkan data diatas, pada tahun 2015 realisasi anggaran Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat mencapai Rp.498,302,261 dari pagu anggaran sebesar

Rp.500,000,000 dengan persentase 99%. Pada tahun 2016 realisasi anggaran Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat mencapai Rp.598,565,243 dari pagu anggaran sebesar

Rp.600,000,000 dengan persentase 99%. Pada tahun 2017 realisasi anggaran Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat mencapai Rp.576,627,977 dari pagu anggaran sebesar

Rp.593,701,307 dengan persentase 97%. Pada tahun 2018 realisasi anggaran Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat mencapai Rp.469,562,464 dari pagu anggaran sebesar

Rp.481,841,500 dengan persentase 97%.

Tabel 1. 7

Realisasi Anggaran PKK di lingkungan wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul

Tahun Anggaran Realisasi Persentase

2015 500,000,000 488,573,416 98%

2016 600,000,000 598,194,560 99%

2017 598,216,798 589,825,096 99%

2018 490,503,650 486,891,207 99%

Sumber: Kantor Kecamatan Bojongloa Kidul

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2015 realisasi anggaran Penggerak

Kesejahteraan Keluarga (PKK) mencapai Rp.488,573,416 dari pagu anggaran sebesar

Rp.500,000,000 dengan persentase 98%. Pada tahun 2016 realisasi anggaran

Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) Rp.598,194,560 dari pagu anggaran sebesar

Rp.600,000,000 dengan persentase 99%. Pada tahun 2017 realisasi anggaran

Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) Rp.589,825,096 dari pagu anggaran sebesar
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Rp.598,216,798 dengan persentase 99%. Pada tahun 2018 realisasi anggaran

Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) mencapai Rp.486,891,207 dari pagu

anggaran sebesar Rp.490,503,650 dengan persentase 99%.

Berdasarkan hasil tersebut diketahui realisasi anggaran PIPPK dari tiap Lembaga

Kemasyarakatan yang ada di lingkungan wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul dari

tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berada diatas 90%. Ini menunjukkan bahwa

tingkat realisasi anggaran pada PIPPK di Kecamatan Bojongloa Kidul sudah baik.

Namun, mengacu pada Petunjuk Teknis PIPPK dalam Lampiran Peraturan Walikota

Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor

281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan PIPPK Kota Bandung menyebutkan bahwa

PIPPK ini harus berjalan dengan melibatkan masyarakat dan mengutamakan partisipasi

dari masyarakat. Persentase realisasi anggaran dari setiap lembaga kemasyarakatan

yang ada dilingkungan wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul yang tinggi dinilai telah

mampu melaksanakan program dengan baik, namun belum tentu dalam prosesnya

melibatkan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat seperti yang diamanatkan dalam

peraturannya.

Berdasarkan data dan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti

lebih lanjut mengenai Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Realisasi

Anggaran Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan Di

Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.
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1.2.Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis telah uraikan diatas, maka

dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Capaian realisasi anggaran PIPPK di Kecamatan Bojongloa Kidul dari tahun 2015

sampai dengan tahun 2018 berada diatas 90%.

2. Realisasi anggaran dari setiap lembaga kemasyarakatan yang ada di lingkungan

wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul rata-rata berada diatas 95% yang

mengindikasikan bahwa setiap program yang direncanakan berhasil dilaksanakan.

Maka, perlu diteliti lebih lanjut mengenai sejauhmana peran dan partisipasi dari

masyarakat Kecamatan Bojongloa Kidul dalam pemanfaatan anggaran yang diberikan

Pemerintah Kota Bandung melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Kewilayahan kepada lembaga kemasyarakatan kelurahan selaku pelaksana dari

program yang dilaksanakan

1.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi tersebut, maka rumusan masalah yang dapat

dikemukakan pada penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh dimensi dari partisipasi masyarakat terhadap realisasi

anggaran PIPPK secara parsial di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung?
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2. Seberapa besar pengaruh dimensi dari partisipasi masyarakat terhadap realisasi

anggaran PIPPK secara simultan di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung?

1.4.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi dari partisipasi masyarakat terhadap

realisasi anggaran PIPPK secara parsial di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota

Bandung.

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi dari partisipasi masyarakat terhadap

realisasi anggaran PIPPK secara simultan di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota

Bandung.

1.5.Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk turut serta berpartisipasi dalam pengembangan teori-teori akademis

sebagai upaya memberikan kontribusi pemikiran secara efek keilmuan dan secara

akademik dalam pengembangan konsep maupun teori dari partisipasi masyarakat

dan realisasi anggaran.
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2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan serta wawasan penulis mengenai

partisipasi masyarakat dan realisasi anggaran pada khususnya dan ilmu

administrasi publik pada umumnya serta untuk membandingkan antara teori

yang penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan dengan fakta yang ada di

lapangan.

b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan pertimbangan

bagi instansi yang bersangkutan yakni Kecamatan Bojongloa Kidul khusunya

bagi lembaga kemasyarakatan yang menjadi wadah dari pelaksanaan PIPPK

dalam merencanakan dan melaksanakan PIPPK di tahun anggaran berikutnya.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan acuan bagi penelitian

selanjutnya dan menjadi referensi ketika akan melakukan penelitian di bidang

yang sama.

1.6.Kerangka Pemikiran

Grand teori pada penelitian ini adalah teori administrasi publik yang merupakan

administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh

pemerintah, melalui perundang-undangan dan dalam bentuk hukum publik lain. Oleh
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karena itu, bersifat publik atau kenegaraan. Administrasi publik atau administrasi

negara mempelajari tiga elemen kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif,

yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik. Kedudukan dan

fokus ilmu administrasi publik adalah kepentingan publik (public interest) dan urusan

publik (public affair). Kajian administrasi publik, antara lain: a. kebijakan publik, b.

manajemen publik, c. keuangan negara, d. administrasi pembangunan, e. otonomi

daerah, f. hubungan eksekutif dan legislatif, g. etika administrasi publik, h. pelayanan

publik, i. manajemen sumber daya manusia sektor publik, j. good governance dan local

governance (Anggara, 2016b).

Berdasarkan pada penjabaran tersebut, penelitian ini termasuk pada kajian

keuangan Negara. Administrasi keuangan negara merupakan kegiatan penataan

kerjasama sekelompok aparat pemerintah yang berkaitan dengan urusan keuangan.

Pengadministrasian tersebut harus mendasarkan hukum yang berlaku di negara atau

pemerintah yang bersangkutan di bidang keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam

merumuskan ruang lingkup keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan

tujuan. Dari sisi objek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal,

moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu, baik

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Anggara, 2016a).

Dilihat dari sisi subjek, keuangan negara meliputi seluruh objek yang dimiliki

negara, dan/atau dikuasai pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau
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daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan negara. Dari sisi proses,

keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan

pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan

hingga pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh

kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan

penguasaan objek untuk penyelenggaraan pemerintahan negara. (Anggara, 2016a).

Secara teori, realisasi anggaran merupakan suatu rangkaian sistem atau siklus

yang didalamnya terdiri dari kegiatan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian.

Sejalan dengan siklus tersebut, Indra Bastian mengemukakan teori mengenai tiga

kegiatan utama dalam realisasi anggaran. Kegiatan utama dalam realisasi anggaran

tersebut diantaranya yaitu (Bastian, 2010):

1. Pencairan Anggaran

2. Realisasi Pendapatan

3. Pelaksanaan Program

Selanjutnya berkaitan dengan partisipasi, partisipasi merupakan keterlibatan atau

keikutsertaan terhadap suatu kegiatan baik secara individu maupun kelompok. Menurut

Bornby partisipasi merupakan suatu tindakan dari seseorang dalam mengambil peran

atau bagian dari sebuah kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari

kegiatan tersebut. Tindakan tersebut merupakan akibat dari adanya proses interaksi

sosial yang terjadi antara individu tersebut dengan masyarakat yang lain (Andriani,

Rares, & Tampi, 2018). Bentuk partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif
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dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1980). Bentuk partisipasi tersebut diantaranya

yaitu (Agustin, 2015):

1. Participation in decision making
Merupakan partisipasi atau keikutsertan masyarakat pada masa perencanaan dari
suatu pembangunan dimana pada masa ini kebijakan pembangunan dirumuskan
dan ditetapkan. Artinya masyarakat bisa memberikan saran dan pendapat mereka
tentang bagaimana dan seperti apa pembangunan akan dilaksanakan. Keterlibatan
dari masyarakat dalam proses ini dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam
menghadiri musyawarah (musrenbang), mengemukakan pendapat saat pertemuan
atau rapat, dan memberikan informasi dan data dalam setiap pertemuan.

2. Participation in implementation
Merupakan bentuk tindakan ambil bagian atau kontribusi dari masyarakat atas
dilaksanakannya pembangunan. Bentuk kontribusi dari masyarakat ini dilakukan
untuk menunjang terlaksananya pembangunan. Seperti yang dikemukakan oleh
Cohen dan Upphoff bahwa kontribusi yang dapat diberikan oleh masyarakat pada
tahap implementasi ini ialah dapat melakukan kontribusi dengan uang, tenaga
ataupun materi.

3. Participation in benefit
Merupakan peran dari masyarakat dalam hal memanfaatkan hasil dari
pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya dimana pembangunan yang
dilaksanakan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

4. Participation in evaluation
Merupakan keikutsertaan masyarakat untuk menilai dan mengkritisi hasil dari
pembangunan yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini juga masyarakat berhak
untuk memberikan saran dan masukan terhadap proses pelaksanaan pembangunan
yang telah dilaksanakan guna menjadi pembelajaran bagi pembangunan yang akan
dilaksanakan selanjutnya. Pada tahap inilah masyarakat menggunakan haknya
sebagai evaluator dalam pembangunan.

Penggunaan teori tersebut sangat berhubungan dengan rumusan masalah yang

penulis kaji dalam penelitian ini, dimana tiap dimensi yang ada pada teori tersebut

mewakili tingkatan partisipasi dari masyarakat dalam keikutsertaannya melaksanakan

sebuah program. Dengan demikian, teori tersebut sangat sesuai dengan tujuan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengetahui sejauhmana partisipasi dari

masyarakat terhadap realisasi anggaran PIPPK di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota
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Bandung. Dari penjabaran tersebut, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran

dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagaimana berikut:

1.7.Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori-teori dari para ahli yang telah penulis

uraikan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha : Terdapat pengaruh secara parsial dari dimensi partisipasi masyarakat terhadap

realisasi anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Kewilayahan di Kecamatan Bojongloa Kidul.

H0 : Tidak terdapat pengaruh secara parsial dari dimensi partisipasi masyarakat

terhadap realisasi anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Kewilayahan di Kecamatan Bojongloa Kidul.

Partisipasi Masyarakat
(X)

Cohen dan Uphoff (1980)
1. Perencanaan (X1)

2. Pelaksanaan (X2)

3. Kemanfaatan (X3)

4. Evaluasi (X4)

Realisasi Anggaran
(Y)

Bastian (2010)
Realisasi Anggaran

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran
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Ha : Terdapat pengaruh secara simultan dari dimensi partisipasi masyarakat

terhadap realisasi anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Kewilayahan di Kecamatan Bojongloa Kidul.

H0 : Tidak terdapat pengaruh secara simultan dari dimensi partisipasi masyarakat

terhadap realisasi anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Kewilayahan di Kecamatan Bojongloa Kidul.


