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PE�OAHCLUAN 

Memasuki awal pclaksanaan otonomi dacrah yang dmingi dcngan 

kris1s moneter d1mana kcpada daerah dibenkan kewcnang:m yang seluas

luasnya untuk berdm d1 atas keJ..uatannya sendm. maka pcmcnntah daerah 

d1hadapkan pada bcberapa kcsulitan yang pada dasamya d1tujukan bag1 

bcr_ialannya proses pembangunan dan pemenntahan. 

Daerah-daerah yang selama 1ni mem11iki kckayaan alam yang 

berhmpah-limpah maka pcnhal otonom1 daerah tcntulah ttdak menjad1 

persoalan. tetapt keadaan terscbut akan berbalik bagi daerah daerah yang 

mmus sumber daya alam dan .1uga sumber daya manusianya. 

Hal yang utama dan pelaksanaan otonotru daerah 101 adalah perihal 

tersedianya sumber dana bag1 terselenggaranya pelaksanaan pembangunan 

pada daerah yang bersangkutan. schmgga dengan dem1k1an mal-.a pelaksanaan 

adm1ms1ras1 keuangan bug1 masmg-masmg daerah perlu d1kelola dan d1tata 

�cba1k mungkin sehmgga berimbal balik bag1 mcndukung pcoingkatan 

kese.rahteraan bag1 dacrah yang bersangkutan. 

Pelaksanaan adm1mstras1 keuangan sebaga1 sebuah kaJtan ilmu 

Hukum Admuusrrast 'egara pada suaru daerah d1mula1 dan 1erb1tnya 

anggaran pada daerah yang bersangkutan Atau dengan perkataan lam bahwa 

suatu daerah dt dalam kegmtan pclaksanaan pembangunan dan pemenntahan 
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beruuk tolak dan anggaran yang telah dttetapkan sebelumnya pada a''al 

tahun dan dipergunakan selama masa periodc anggaran terscbut berlaku 

Anggaran yang telah dttet:lpkan besarnya maupun lUJu::mnya tidaklah 

pula sedemikian saja dapat diterapkan dt lapangan Banyak kcndala yang 

d1temu1. 1msalnya ket1dakstab1lan nilai Rupiah yang sclama mt terJad1 dtmana 

sewaktu anggaran d1buat ntla1 Rupiah stabil d1 pasaran tetap1 �ewaktu 

anggaran be!Jalan d1 lapangan. mla1 Rupiah men1ad1 merosot �ehmgga dana 

)ang sebenamya telah d1rencanakan nilainya menJad1 membengkak 

l\.endala lamn)a adalah terJadmya penyelewengan-penyelcwcngan oleh 

oknum-oknum yang ltdak bcrtanggung jawab sehmgga hanya dtpcrgunakan 

untuk kepentmgan pribadinya semata. 

Dtundangkannya l ndang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang 

otonom1 Daerah. maka d1katakan d1 dalam Pasal 78 a)at (I) bahwa ·· 

penvelenggaraan rugas pemenntah daerah dan DPRD d1b1aya1 dart dan atas 

heban anggaran pendapatan dan belanJa daerah ·· Dart ketentuan buny1 pasal 

ter-,ebut ditambah dengan berlakunya otonomt daerah mula1 tahun 200 I maka 

kepada daerah dibenkan kcwenangan yang besar dt dalam mengelola sumber

.,umber peodapatan daerahnya yang kemudian dikembahkan lagt menjad1 

<;umber dana bag1 pelaksanaan pembangunan clan Juga pemermtahan. 

Untuk hal yang dem1k1an maka pelaksanaan venf1kas1 yang salah satu 

b1dang tugasnya adalah pelaksanaan pengawasan terhadap admm1stras1 

keuangan daerah menJadt pentmg adanya. terutama dolam hal menerapkan 
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m anggaran )ang dalam kaj1an 1m daerah tersebut d1batas1 pada Propins1 

umatcra Utara. 

Ptn,gasan dan Pt'n�ertian Judul 

Judul adalah sangat sentral sekah dalam keberadaannya d1 sebuah 

km)a 1lm1ah_ dengan 1udul akan membuahkan suatu da)a tar1k k:husus 

scna gambaran dan 1s1. 

Skripsi penuhs int sebaga1 suatu bentuk kal)a 1lm1ah JUga mempun)ai 

judul )aitu : •• ASPEK HUKUM PERANAN VERIFIKASI DALAM 

IL \,£RAPKAN DISIPLIN ANGGARAN PADA PEMEMERINTAH 

PROP/NS! SUMA TERA UTARA "'. 

Agar tidak tcr1ad1 penafs1rari yang berbeda terhadap 1�1 pcmbahasan 

'"3Ilg akan penulis ura1kan dalam sknps1 ini maka pada bag1an 101 penuhs 

cl:an rnemberikan pengert1an dan 1udul yang dia1ukan tersebut. yanu . 

A-pek Hukum berart1 pandangan huJ..um atau pemla1an hu!..um 

IPeranan berart1 men1ad1 bagian atau yang memegang p1mpman yang 

terutarua (dalam ter.1admya sesuatu ha! alau peristiwa). 

\ enfikasi adalah salah s:nu Bagi an dari struktur organisas1 yang terdapat 

c! dalam tatanan kcr1a d1 Kantor Gubernur Sumatera Utara. yang mana 

pad.a dasam) a tugas utama Bag1an 'enftkas1 m1 adalah membenkan 

poga"asan atas pclaksana:m adm1mstras1 keuangan daerah 

- Oa!am berart1 t1dak di luar. 
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