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A. La tar Bclakaog Masalah 

Era globalisasi saat ini mcrupakan sesuatu yang tidak daput dihindari 

olen seluruh masyarakat duniu. Bangsa Indonesia scbagai bagian dari 

masyamkat di dunia memiliki J..ewajiban untuk secara terus-menerus 

berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good 

governance). Good gol'ernance adalah suatu pcnyelenggaraan mannjemen 

pembanguoan )ang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran dari 

salah alokasi dana investasi. penccgaban korupsi baik secara politikal dan 

adminiS1ratit: Kcpcmerintahan yang baik setidaknyn ditandai dcngan tiga 

elemen yuitu transpuransi. partisipasi dun akuntabilitas. Transparansi 

dibanguo atas dnsar atas dasar kcbebasan mcmperoleh infonnusi. Panisipasi 

maksudnya mcngikutsertakan keterlibatan masyarakat dalan1 pcmbuatan 

kcputusun baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga 

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan 

akuotabilitns adalah penangguogjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang 

dilakukan. 

Untuk mewujudkan J(ood governance dipcrlukan pcrubahan 

paradigma pemerintahan yang mcndasar dari sistem lama yang sentralistis, ketika 

pemerintab pusat sangat kuat dalam menentukan kcbijakan. Paradigma 

baru tersebut mcnuorut suatu sistem yang mampu mengurangi 

keterganrungun dan babkun menghilangkan letergantuogan pemerintah daerah 

kepada pcmerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerab agar mampu 
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berkompctcnsi baik sccara regional, nasional maupun intemasional. 

Mcnanggapi paradigma baru tcrsebm maka pcmerintah mcmberib.an 

otonomi kepada dacrah seluas-luasnya yang betujuan untuJ.. mcmungkinkan 

daerah mengurus dan mcngatur rumah tangganya �cndiri agar bcrdaya guna 

dan bcrhasil guna dalam pen) elcnggaraan pcm.:rintahan dan pcmbanl,'llnan 

serta dolam rangka pclayanan kcpada ma�yarakat. 

Pada saat dimulainya otonomi dacrah harapan yang muncul 

adalah pemcrintab dacrah semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan 

pcmcrintahan maupun mclakukan pcmbangunan di d:�crah masing-masing. karena 

setiap daerah dibcri J..ebebasan untuk mengclola dacrah masing-masing. Oleh 

karena itu daera.hjuga diberi kcbebasan dalam hal pcnyajian laporan keuangan. 

Laporan kcuangan pada pemerintah dacrah dapat mcmberikan informasi yang 

digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada pcriodc berikumya, 

penilaian prestasi kelja pemerintah serta sebagai alat pemotivasi. 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang 

relevan mengcnai posisi kcuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 

suatu cntitas pelaporan dalam suntu periode pelaporan. Laporan keuangru1 

terutama digunakan untuk membandingl.:an real1sasi pendapat31l. belanja. 

transfer, dan pembinyaan dengan anggaran yang telah ditetapokan, menilai 

kondisi kcuangan. mengcvaluasi efcktivitas dan cfisiensi suatu entitas 

pelaporan. dan membanru mencntukan ketaatannya terhadap pemturan 

perundang-undangan. 

Seiring dengan rcformasi dibidang keuangan negara. moka perlu 

dilakukan perubahan-pcrubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar 

reformasi dibidang keuangan ncgara dapat berjalan dengan buik. Salah satu 
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