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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka penelitian ini berhasi menemukan

bahwa:

1. Penggunaan anggaran pada kantor Inspektorat pelalawan merupakan

proram kerja dari kepala daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Bupati.

Bupati sebagai kepala daerah memiliki hak dalam membuat program

kerja yang dilimpahkan kekantor Inspektorat dan diawasi oleh DPR dan

DPRD.

2. Anggaran yang di terima oleh kantor inspektorat pelalawan merupakan

anggaran tahunan yang hanya digunakan untuk proses pelaksanaan

SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Artinya, sebelum anggaran itu

diturunkan, kantor Inspektorat telah membuat estimasi anggaran yang

diserahkan ke DPR dan DPRD untuk dirapatkan, apakah estimasi

anggaran yang diminta dapat di cairkan atau tidak.

3. Anggara dana yang bersisa tidak akan berpengaruh kepada pemotongan

anggaran pada tahun berikutnya. Artinya, kinerja instansi tidak

tergantung dari mampu atau tidak menghabiskan anggran, namun dari

bermanfaat dan terlaksana atau tidak program yang telah di rencanakan.

Disinilah Anggaran berbasis kinerja berlaku, berebda dengan anggaran
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tradisional (line item budget) dimana berlaku pemotongan anggaran pada

tahun berikutnya jika pada tahun sekarang anggaran yang ada bersisa

atau dengan kata lain instansi gagal mennghabiskan dana anggaran yang

ada.

4. Anggaran yang bersisa di serahkan kepada kas daerah untuk digunakan

sebagai keperluan masyarakat dan sebagai pemasukan pada anggaran

tahun berikutnya. Artinya, anggaran yang bersisa harus diserahkan ke kas

daerah sebagai tambahan untuk anggaran akan datang tanpa

mempengaruhi estimasi anggran yang ada untuk tahun berikutnya.

5. Pengguanaan Anggaran pada kantor inspektorat pelalawan kurang

relevan dengan teori yang telah ada. Dimana rincian anggran dalam

penggunaan anggran berbasis kinerja hanya sebagai bahan pertanggung

jawaban di akhir dengan DPR bukan sebagai patokan dalam meminta

dana anggran untuk di cairkan. Namun, dalam kenyataannya rincian

belanja anggran perunit menjadi bahan wajib di awal sebagai syarat

meminta anggran dicairkan kepada DPR/DPRD.

6. Menggunakan Anggaran secara ekonomis merupakan visi dari kantor

inspektorat pelalawan. Artinya, menggunakan anggran seperlunya saja

bukan berarti membatasi keperluan yang ada, namun lebih teliti dalam

menggunakan anggran. Dapat memisahkan mana yang penting dan mana

yang tidak penting.
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4.2 SARAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian,

maka ada beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Penulis berharap kantor Inspektorat untuk kedepannya lebih bisa

menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan lebihh tegas dan fleksibel.

Sesuai dengan pengertian anggaran berbasis kinerja itu sendiri. Dimana

dalam anggran berbasis kinerja rincian pembelian barang hanya sebagai

pertanggung jawaban di akhir tahun, bukan sebagai syarat wajib dalam

membuat estimasi anggran di awak tahun.

2. Dengan kelemahan-kelemahan yang ada, penulis berharap untuk tahun-

tahun berikutnya lebih meminimalisir kelemahan tersebut. Hingga

terbentuk anggaran yang lebih menguntungkan masyarakat tanpa

merugikan pemerintahan. Artinya, jika memang line item budget telah di

hapuskan dan instansi pemerintah memang telah diharuskan menggunakan

anggaran berbasis kinerja maka sudah selayaknya anggaran berbasis

kinerja diberi ruang gerak yang memang layak didapatkan, seperti rincian

anggran yang ada.



4

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga.

Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri RI. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri RI. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Revisi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Konstelasi Peraturan Perundangan

Manajemen Sektor Publik. Jakarta

Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Penerbit Andi. Yoyakarta.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.


