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BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Anggaran

2.1.1    Pengertian Anggaran

Mardiasmo (2005) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang

dinyatakan dalam ukuran financial, dan penganggaran merupakan proses atau

metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Bastian (2006) berpendapat bahwa

anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran

yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Menurut Nafarin (2004) anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang

disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana

tertulis mengenai suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan pada

umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.

Berdasarkan defenisi diatas, anggaran dapat diartikan sebagai suatu

perencanaan yang disusun untuk periode waktu tertentu yang akan direalisasikan

dalam jangka waktu ke depan. Dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran

akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah

disusun. Anggaran merupakan suatu alat perencanaan yang dibuat dalam bentuk

perencanaan, anngaran berisi aktifitas-aktifitas yang akan dilakukan selama priode

waktu tertentu sebagai acuan kegiatan pemerintah dan menunjukan tujuan

kegiatan operasi. Pemahaman terhadap tujuan anggaran dan informasi tentang
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seberapa banyak tujuan anggaran memberi dasar bagi pembuat anggaran dalam

menyusun efisiensi, mengidentifikasi masalah, dalam hal pembiayaan.

2.2 Anggaran Berbasis Kinerja

2.2.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja ( Perfomance based budgeting ) pada dasarnya

adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output. Bastian (2006)

mengemukakan anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang

berorintesai pada “output” organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi

dan rencana strategis organisasi.

Menurut PP No.21 tahun 2004 pasal 7 ayat 1 anggaran berbasis kinerja

adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan

dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian

hasil dan keluaran tersebut. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam

penganggaran berbasis kinerja diperlukan indicator kinerja, standar biaya, dan

evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.

Menurut Halim (2007) mengartikan Anggaran Berbasis Kinerja

merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap

pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil

yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapain hasil dari keluaran tersebut.

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit

kinerja.

Bappenas (2007) mengemukakan Anggaran berbasis kinerja (Perfomance

Bused Budgeting) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan perencanaan
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kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta

indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran Sedangkan dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan pengertian Anggaran berbasis

kinerja (ABK) merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang

didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai.

Berdasarkan teori diatas, Anggaran berbasis kinerja adalah instrumen

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi

anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah

sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dalam Renja-SKPD disetiap

unit-unit kinerjanya didalam suatu instansi pemerintah dapat dipertanggung

jawabkan kemanfaatan anggaranya kepada DPR dan Masyarakat luas.

2.2.2 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikanya prinsip-

prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Halim (2007) prinsip-prinsip anggaran

berbasis kinerja yaitu:

a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan,

sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau

proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama

untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan

masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.
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Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana

ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

b. Disiplin anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja

yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran

belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya. Dengan

kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan

kegiatan/proyek yang diusulkan.

c. Keadilan anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara

adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi

dalam pemberian pelayanan, karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui

peran serta masyarakat secara keseluruhan.

d. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi,

tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat

dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik

mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang

maksimal untuk kepentingan stakeholders.
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e. Disusun dengan pendekatan kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya

pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input

yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya

atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan

profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

2.2.3 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Tujuan dari penerapan anggaran berbasis kinerja (PP 21/2004)

a. untuk memperoleh mamfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya

(input) yang terbatas

b. mendukung perbaikan efesiensi dan efektivitas dalam pemamfaatan sumber

daya

c. memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka

menengah.

Menurut Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (2009)

Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja adalah :

a. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kerja yang akan

dicapai (directly linkages between performance and budget).

b. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (operational

efficiency).

c. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas

dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability)
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2.2.4 Karateristik Anggaran Berbasis Kinerja

Karateristik Anggaran Berbasis Kinerja dalam rangka penerapan Anggaran

Berbasis Kinerja menurut Asmoko (2006) terdapat beberapa karateristik dalam

anggaran berbasis kinerja, yaitu :

a. Pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang ingin dicapai

b. Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai

c. Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran berbasi

kinerja

d. Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja

2.2.5 Elemen-elemen Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menurut Halim

(2007) menjelaskan elemen-elemen penting yang harus ditetapkan terlebih dahulu

dalam anggaran berbasis kinerja adalah:

a. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya

b. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapain kinerja dapat

diandalkan dan konsisten sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan

prestasinya. Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat

digunakan dalam manajemen perencanaan,pemograman, pengganggaran dan

evaluasi.

Sedangkan menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia/Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008) menjelaskan elemen-elemen

utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu yaitu:
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a. Visi dan Misi yang hendak dicapai.

Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam

jangka panjang. Sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan

bagaimana visi akan dicapai.

b. Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan

tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang

menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan

misi yang telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas serta

tantangan yang realisitis. Tujuan yang baik bercirikan, antara lain memberikan

gambaran pelayanan utama yang akan disediakan, secara jelas menggambarkan

arah organisasi dan program-programnya, menantang namun realistis,

mengidentifikasikan obyek yang akan dilayani serta apa yang hendak dicapai.

c. Sasaran.

Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk

mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusun anggaran untuk mencapai

tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Kriteria sasaran yang baik

adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai,

relevan, dan ada batasan waktu (specific, measurable, achievable, relevant,

timely/SMART) dan yang tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut harus

mendukung tujuan (support goal).
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d. Program.

Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran. Program dibagi

menjadi kegiatan dan harus disertai dengan target sasaran output dan outcome.

Program yang baik harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan dan sasaran serta

masuk akal dan dapat dicapai.

e. Kegiatan.

Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud

menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program. Kegiatan

yang baik kriterianya adalah harus dapat mendukung pencapaian program.

2.2.6 Unsur-unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja terdapat unsur-unsur

yang harus dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dengan

pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Unsur-unsur pokok anggaran berbasis

kinerja yang harus dipahami menurut Bastian (2006 ) diantaranya:

a. Pengeluaran pemerintah dikelompokan menurut program dan kegiatan.

b. Perfomance measurement (Pengukuran hasil kinerja )

c. Program reporting ( Pelaporan program)

Sedangkan menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK,

2008 ) unsur-unsur anggaran berbasis kinerja yaitu :

a. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis

dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk
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menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh

pemerintah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi

Anggaran Berbasis Kinerja yang menghubungkan perencanaan strategis (tertuang

dalam program) dengan penganggaran (tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan).

1) Menentukan Program Dan Kegiatan Dengan Jelas

Untuk mencapai tujuan strategis adalah harus menentukan program dan kegiatan

dengan jelas. Pembiayaan dari masing-masing program, kegiatan dan keluaran

juga harus tergambar dengan jelas. Struktur pembiayaan yang jelas akan muncul

apabila sistem akuntansi yang dipakai berdasarkan akrual.

2) Sistem Informasi Yang Memadai

Dalam rangka pengukuran kinerja yang baik diperlukan adanya sistem informasi

yang mampu menghasilkan informasi yang memadai untuk menilai pencapaian

kinerja dari masing-masing lembaga/unit kerja yang bertanggung jawab atas suatu

kegiatan.

3) Pihak Eksternal (independen)

Agar tercapai penilaian yang fair diperlukan peran dari pihak eksternal dalam

mengukur kinerja secara lebih independen. Pendekatan dalam mengukur kinerja

akan bervariasi antar lembaga/unit kerja, bergantung pada bentuk keluaran yang

dihasilkan.

4) Mengukur Kinerja Yang Strategis (key performance indicators)

Suatu sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur kinerja yang strategis

(key performance indicators), bukan menekankan tingkat komprehensif dan
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birokratis atas kinerja yang disusun. (catatan: kinerja tidak diukur berdasarkan

jumlah surat masuk/keluar jumlah laporan yang dibuat/jumlah surat yang

ditandatangani) karena pengkuran seperti ini dapat menyesatkan.

b. Penghargaan dan Hukuman (Reward and Punishment)

Pelaksanaan penganggaran berdasarkan kinerja sulit dicapai dengan

optimal tanpa ditunjang dengan faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan

penganggaran berbasis kinerja yaitu berupa ganjaran dan hukuman (Reward and

Punishment) bagi para pelaksana penganggaran. Penghargaan dan hukuman

(Reward and Punishment) tersebut diantaranya adalah :

1) Penerapan Insentif Atas Kinerja Yang Dicapai Dan Hukuman Atas

Kegagalannya.

Penerapan insentif di sektor publik bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan

karena penerapan sistem insentif perlu didukung oleh mekanisme non keuangan,

terutama keinginan dan kebutuhan atas pencapaian kinerja. Hal ini dapat tumbuh

misalnya jika ada aturan bahwa lembaga/unit kerja yang mencapai kinerja dengan

baik dapat memperoleh prioritas atas anggaran berikutnya walaupun alokasi

anggaran telah ditentukan oleh prioritas kebijakan dan program.

2) Penerapan Efisiensi (Savings)

Bentuk lain untuk peningkatan kinerja melalui insentif atau disinsentif yaitu

penerapan efisiensi (savings). Hal ini dapat dilakukan untuk program dan kegiatan

yang bersifat pelayanan publik. Alokasi anggaran untuk setiap program dan

kegiatan dikurangi dengan jumlah tertentu untuk saving dalam rangka

meningkatkan efisiensi atas pelayanan yang diberikan.
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3) Penahanan Atas Penerimaan Yang Diperoleh Oleh Suatu Lembaga

Selain itu dapat juga diterapkan penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh

suatu lembaga, hal ini dapat dilaksanakan dengan suatu bentuk perjanjian antara

lembaga pusat (central agency) dengan lembaga

c. Kontrak Kinerja

Jika penganggaran berdasarkan kinerja telah dapat berkembang dengan

baik, kontrak atas kinerja dapat mulai diterapkan. Atas nama pemerintah,

Departemen Keuangan dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian suatu kinerja

dengan kementerian negara/lembaga teknis lainnya, begitu juga antara menteri

dengan unit organisasi di bawahnya. Walaupun demikian, suatu sistem kontrak

kinerja harus didukung oleh faktor-faktor berikut ini :

1) definisi yang jelas terhadap pelayanan yang dikontrakkan;

2) kewenangan yang ada bagi pihak kementerian negara/lembaga untuk

mengelola sumber daya yang ada.

d. Kontrol Eksternal dan Internal

Sistem kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan

oleh badan di luar pengguna anggaran. Pengguna anggaran harus mendapat

persetujuan sebelum menggunakan anggaran mereka. Kontrol diarahkan pada

kontrol input suatu kegiatan, serta apa dan bagaimana pencapaian output. Untuk

menciptakan kontrol yang efektif harus memenuhi persyaratan:

1) adanya pemisahan antara lembaga kontrol dan lembaga pengguna anggaran;

2) kontrol dilakukan pada input, output dan outcome;

3) kontrol dilakukan sebelum dan sesudah anggaran digunakan.
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e. Pertanggungjawaban Manajemen

Bila sistem penganggaran yang lama menekankan pada kontrol terhadap

input, maka di dalam sistem penganggaran berbasis kinerja difokuskan pada

output. Dalam sistem ini manajer pengguna anggaran memperoleh kewenangan

penuh dalam merencanakan dan mengelola anggaran mereka. Prinsip dasar di

dalam sistem ini adalah manajer pengguna anggaran harus diberi kebebasan penuh

bila akuntabilitas atas pencapaian output yang ingin dicapai. Agar akuntabilitas

dapat diwujudkan, maka sistem ini didesain mengandung dua karakteristik dasar,

yaitu :

1) Kontrol dilakukan pada output dan outcome

Hal ini menyebabkan manajer bertanggung jawab terhadap output baik volume,

waktu pengerjaan maupun kualitasnya serta outcome yang timbul.

2) Adanya kebebasan bagi manajer,

Dengan adanya kebebasan bagi manajer, maka manajer dapat melakukan dan

mengekspresikan profesionalitas mereka dengan optimal.

2.2.7 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Mardiasmo (2009 ) mengemukakan pentingnya Anggaran berbasis kinerja

bagi pemerintahan, karena beberapa alasan yaitu :

a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan

sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat.

b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat

yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada
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terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber

daya (scarcity of resources), pilihan (Choice), dan trade offs

c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung

jawab terhadap masyarakat. Dalam hal ini anggaran public merupakan

instrumen pelaksanaan akuntabilitas public oleh lembaga-lembaga public yang

ada.”

Secara umum Mardiasmo (2006) menerangkan anggaran sektor publik

atau organisasi pemerintah mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai :

a. Alat perencanaan,

b. Alat pengendalian,

c. Alat kebijakan fiskal,

d. Alat politik,

e. Alat koordinasi dankomunikasi,

f. Alat penilaian kinerja,

g. Alat motivasi,

h. Alat menciptakan ruang publik.

Sedangkan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan

dan Pelatihan Keuangan (2008) Penerapan anggaran berbasis kinerja akan

memberikan manfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka

penyelenggaraan tugas kepemerintahan, sebagai berikut:

a. Anggaran Berbasis Kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang

terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah sehingga tujuan

pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat
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anggaran yang telah disusun dengan berdasarkan prinsip-prinsip berbasis

kinerja akan dengan mudah diketahui program-program yang diprioritaskan

dan memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah alokasi anggaran pada

masing-masing program.

b. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah hal penting untuk menuju

pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan. Dengan anggaran yang

jelas, dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara

pengeluaran dan output yang hendak dicapai maka akan tercipta transparansi.

Karena dengan adanya kejelasan hubungan semua pihak terkait dan juga

masyarakat dengan mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah;

c. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mengubah fokus pengeluaran

pemerintah keluar dari sistem line item menuju pendanaan program

pemerintah dengan tujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas

pemerintah. Dengan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja maka setiap

departemen dipaksa untuk fokus pada tujuan pokok yang hendak dicapai

dengan keberadaan departemen yang bersangkutan. Selanjutnya penganggaran

yang dialokasikan untuk masing-masing departemen akan dikaitkan dengan

tujuan yang hendak dicapai.

d. Organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet dan parlemen, berada pada

posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang

rasional ketika pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja. Parlemen dan lembaga

perencana serta departemen keuangan akan lebih mudah untuk menetapkan

kebijakan, menentukan alokasi anggaran untuk masing-masing departemen
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karena adanya kejelasan dalam prioritas pembangunan, output yang hendak

dicapai dan jumlah penganggaran yang diusulkan dan dialokasikan oleh

masing-masing departemen.

e. Meskipun terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka

menengah, kementerian tetap bisa lebih fokus kepada prioritas untuk

mencapai tujuan departemen meskipun hanya dengan sumber daya yang

terbatas. Dengan penetapan prioritas pekerjaan yang telah ditetapkan,

pimpinan akan tetap fokus untuk mencapai tujuan departemen yang dipimpin

tidak perlu terganggu oleh keterbatasan sumber daya.

f. Anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi.  Dengan

adanya fokus anggaran pada output dan outcome maka diharapkan tercipta

efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat jauh

berbeda apabila dibandingkan dengan ketika fokus penganggaran tertuju pada

input.

2.2.8 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Nordiawan (2006) mengemukakan tahap-tahap penyusunan

anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut :

a. Penetapan strategi organisasi

Penetapan strategi adalah sebuah cara pandang yang jauh kedepan yang

memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah

organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus dapat :

1) Mencerminkan apa yang ingin dicapai

2) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
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3) Memiliki orientasi masa depan

4) Menumbuhkan seluruh unsur organisasi

b. Pembuatan tujuan

Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu

satu tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional karena tujuan

operasional merupakan turunan dari visi dan misi suatu organisasi.

c. Penetapan aktifitas

Penetapan strategis adalah sesuatu yang dasar dalam penyusunan anggaran

karena penetapan aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan

operasional yang telah ditetapkan.

d. Evaluasi dan pengambilan keputusan

Evaluasi dan pengambilan keputusan adalah langkah selanjutnya setelah

pengajuan anggaran disiapkan adalah proses Evaluasi dan pengambilan keputusan

karena proses ini dapat dilakukan dengan standar buku yang ditetapkan oleh

organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit

untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006, secara keseluruhan tahapan penyusunan anggaran daerah adalah sebagai

berikut :

a. Arah dan kebijakan umum anggaran

1) DPRD menyusun pokok-pokok pikiran mengenai arah dan kebijakan umum

APBD berdasarkan dua pendekatan berikut.

2) Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan kepada Pemda sebagai masukan

untuk menyusun draf arah dan kebijakan umum APBD.
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3) Pemda menyusun draf arah dan kebijakan umum APBD berdasarkan lima

pendekatan, yaitu sebagai berikut.

b. Proses Penyusunan Strategi Dan Prioritas Anggaran

1) Pemda menyusun strategi dan prioritas APBD berdasarkan arah dan kebijakan

umum APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemda.

2) Penyusunan strategi dan prioritas APBD oleh Pemda dapat dibantu atau

melibatkan masyarakat pemerhati yang memiliki kompetensi sesuai dengan

bidangbidang yang menjadi konsentrasi pembangunan masyarakat di daerah.

3) Pemda menyampaikan strategi dan prioritas APBD kepada DPRD yang

diwakili oleh Panitia ad hoc sebagai konfirmasi apakah strategi dan prioritas

APBD tersebut telah sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD yang

telah disepakati.

4) Strategi dan prioritas APBD yang telah dikonfirmasikan kepada DPRD

selanjutnya menjadi masukan bagi Tim Anggaran Eksekutif dan Panitia

Anggaran Legislatif dalam proses penganggaran berikutnya.

c. Proses Penyusunan Pemilihan dan Program Kegiatan

1) Berdasarkan Anggaran Unit Kerja, Tim Anggaran Eksekutif menyusun Pra

Rancangan APBD.

2) Sebelum dibahas dalam sidang pleno DPRD, Pra RAPBD oleh TAE dibahas

dengan Panitia Anggaran Legislatif (PAL).

3) Hasil evaluasi PAL terhadap Pra RAPBD, oleh TAE disempurnakan untuk

menjadi Rancangan APBD.
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2.2.9 Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

menyebutkan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran

dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk dapat

menyusun RAPBD berdasarkan prestasi kerja atau Anggaran Berbasis Kinerja

(ABK) diperlukan sumber daya manusia yang mampu dalam pelaksanaanya.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam

buku 2 pedoman penerapan penganggaran berbasis Kinerja (2009) langkah-

langkah pokok penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Stratejik

Untuk menyusun anggaran berbasis kinerja, kementerian negara/lembaga

terlebih dahulu harus mempunyai perencanaan stratejik (Renstra). Substansi

Renstra memberikan gambaran tentang kemana organisasi harus menuju dan

bagaimana cara (strategi) untuk mencapai tujuan itu.Renstra kementerian

negara/lembaga harus mencakup:

1) Pernyataan visi dan misi

2) Rumusan tentang tujuan dan sasaran

3) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran

b. Sinkronisasi

Merupakan langkah pertama yang sangat penting, yakni sinkronisasi

program dan kegiatan/subkegiatan. Langkah ini dimaksudkan untuk :
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1) Menata alur keterkaitan antara subkegiatan, kegiatan, dan program terhadap

kebijakan yang melandasinya.

2) Memastikan bahwa kegiatan/subkegiatan yang diusulkan benar-benar akan

menghasilkan output yang mendukung pencapaian sasaran/kinerja program.

3) Memastikan bahwa sasaran/kinerja program akan mendukung pencapaian

tujuan kebijakan.

4) Memastikan keterkaitan program dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM)

c. Penyusunan Kerangka Acuan

Setiap usulan program, kegiatan/subkegiatan yang diajukan oleh

kementerian negara/lembaga harus dilengkapi kerangka acuan yang menguraikan

dengan jelas bagaimana program dan isinya terkait dengan upaya mencapai tujuan

kebijakan yang melandasinya. Kerangka Acuan harus menggambarkan :

1) Uraian mengenai pengertian kegiatan dan mengapa kegiatan perlu

dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi.

2) Satuan kerja/personel yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan untuk

mencapi output dan siapa sasaran yang akan menerima layanan dari kegiatan.

Rincian pendekatan/metodologi dan jangka waktu yang diperlukan dalam

pelaksanaan kegiatan. Uraian singkat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan

(termasuk lokasi dan bagaimana dilaksanakan) serta dilengkapi dengan uraian alur

pikir keterkaitan antara kegiatan/ subkegiatan dengan program yang

memayunginya. Data input sumber daya yang diperlukan, terutama perkiraan

biayannya
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d. Perumusan/penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah bagian penting dalam penyusunan anggaran

berbasis kinerja. Indikator kinerja merupakan performance commitment yang

dijadikan dasar atau kriteria penilaian kinerja kementerian negara/lembaga.

Indikator kinerja memberikan penjelasan tentang apa yang akan diukur untuk

menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ukuran penilaian didasarkan pada

indikator sebagai berikut :

1) Masukan (input), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran

sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan

sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau

kegiatan/subkegiatan.

2) Keluaran (output), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau

jasa) yang dihasilkan dari program dan atau kegiatan/subkegiatan sesuai

dengan masukan yang digunakan.

3) Hasil (outcome), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan

yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program dan atau

kegiatan/subkegiatan yang sudah dilaksanakan.

4) Manfaat (benefit), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan

yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah.

5) Dampak (impact), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap

kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat
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e. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai

keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kegiatan/subkegiatan. Oleh sebab

itu, anggaran berbasis kinerja perlu didukung oleh akuntabilitas kinerja yang

menunjukkan pertanggungjawaban kementerian negara/lembaga atas keberhasilan

atau kegagalan pengelolaan dan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik dan diukur dengan indikator

kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar akuntabilitas kinerja dapat

berjalan dengan baik diperlukan: sistem pengukuran kinerja dan sistem

pengelolaan kinerja yang dapat bekerja secara sinergis.

f. Pelaporan kinerja

Langkah akhir dari anggaran berbasis kinerja adalah pertanggungjawaban

kinerja yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja yang disusun secara

jujur, obyektif dan transparan. Laporan akuntabilitas kinerja menguraikan tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi

dan misi serta berguna sebagai bahan evaluasi atau umpan balik bagi pihak pihak

yang berkepentingan.

2.3 Akuntabilitas Publik

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Istilah Akuntabilitas berasal dari istilah bahasa inggris accountability yang

berarti pertangungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau

keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Menurut Mardiasmo (2009)

mengartikan Akuntabilitas publik adalah kewajiban seorang pemegang amanah
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untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan

mengungkapan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada

pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Abdul Halim (2007) mengartikan Akuntabilitas publik adalah

Akuntabilitas publik adalah kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa

yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan

denganya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban

pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen layananya, sedangkan

menurut Indra Bastian (2010) mengemukakan Akuntabilitas Publik adalah

kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya

publik kepada pihak pemberi mandat (principal).

Berdasarkan teori diatas dapat dikatakan bahwa Akuntabilitas Publik

merupakan bagian perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber-sumber daya

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka

mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

2.3.2 Bentuk Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua

macam yaitu:



23

a. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana

kepada  otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unitkerja

(dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah

kepada pemerintah pusat.

b. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada

masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat.

Tuntunan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik

untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya

pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya

dibuat laporan keuangan ekternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga

sektor publik.

2.3.3 Dimensi Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh organisasi sektor publik

mempunyai beberapa dimensi. Ellwood (dalam Mardiasmo, 2009) menjelaskan

terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenui oleh organisasi sektor

publik, yaitu:

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for

probity and legality)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penyalahgunaan jabatan (abuse of

power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan
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terhadap aturan hukum dan aturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan

sumber dana publik.

b. Akuntabilitas proses (process accountability)

Akuntabilitas proses terkait apakah prosedur yang digunakan dalam

melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi

akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

c. Akuntabilitas program (program accountability)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan

alternatif program yng memberikan hasil yang optomal dengan biaya minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

Akuntabitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban baik pusat

maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap

DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Sedangkan aspek atau dimensi akuntabilitas publik dalam organisasi

sektor publik menurut Hopwood dan Elwood yang dikutip oleh Mahmudi (2006)

menjelaskan bahwa terdapat lima aspek yaitu :

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran adalah pertangungjawaban lembaga

publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang

berlaku.pengguna dana publik harus dilakukan secara benar dan mendapatkan

otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan lain yang diisyaratkan dalam menjalankan organisasi. Sedangkan
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akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan,

korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum dan kejujuran pengukuranya dengan

penggunaan dana sesuai anggaran dan ketaatan pada peraturan.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban publik dalam

melakukan pengelolaan organisasi secara sektor publik secara efisien dan efektif,

Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja.

Inefisiensi organisasi publik menjadi tanggungjawab lembaga yang bersangkutan

dan tidak boleh dibebankan kepada klienya. Akuntabilitas manajerial juga

berkaitan dengan Akuntabilitas proses ialah bahwa proses organisasi harus dapat

dipertanggung jawabkan. dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dari ketidak

efetifan organisasi, analisa terhadap akuntabilitas sektor publik akan banyak

berfokus pada akuntabilitas manajerial.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang

ditetapkan dalam kegiatan yang dicapai atau tidaknya dan apakah telah

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal

dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus

mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat pada pelaksanaan program.

Akuntabilitas program berarti bahwa program organisasi hendaknya merupakan

program bermutu yang mendukung strategi dan pencapain visi, misi dan tujuan

organisasi. Pengukuran akuntabilitas program dapat dilihat dari outcome dan

efektifitasny.
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d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan menyangkut pertanggungjawaban lembaga publik

atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Dalam membuat kebijakan lembaga

publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah

ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat

kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa

kebijakan itu yang diambil, siapa sasaran dari kebijakan tersebut, stokeholder

mana yang akan berpengaruh dan memperoleh dampak negatif dari kebijakan

tersebut. Pengukuran akuntabilitas kebijakan dapat dilakukan dengan melihat

kebijakan yang diambil atau diabaikan, dampak yang ditimbulkan terhadap

kebijakan yang diambil atau diabaikan.

e. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas Finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik

dalam menggunakan uang publik secara ekonomi,efisien dan efektif tidak ada

pemborosan serta korupsi. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-

lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk mengambarkan kinerja

finansial organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas ini sangat penting karena

pengelolaan keuangan publik akan menjadi sorotan utama masyarakat dan

akuntabilitas instansi pemerintah di indonesia mengenai aspek finansial diatur

dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Kedua

Undang-undang tersebut berserta Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan

instansi pemerintah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan
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sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan yang harus

dijadikan oleh instansi pemerintah menurut permendagri No.13 Tahun 2006

adalah :

1. Laporan Keuangan untuk SKPKD terdiri dari :

a. Neraca

b. Laporan Arus Kas

c. Laporan Realisasi Anggaran

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

e. Laporan Keuangan untuk SKPD terdiri dari :

f. Neraca

g. Laporan Realisasi Anggaran

h. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan-laporan ini akan menyajikan informasi keuangan yang dapat digunakan

oleh publik untuk melihat dan mengevaluasi kinerja keuangan instansi

pemerintah. Untuk itu akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting

dalam mendorong terciptanya akuntabilitas finansial. Informasi keuangan

merupakan produk akuntansi yang sangat powerful untuk mempengaruhi

pengambilan keputusan, meskipun informasi keuangan bukanlah satu-satunya

informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Informasi

merupakan bahan dasar untuk untuk proses pengambilan keputusan untuk

menghasilkan produk berupa keputusan. Dalam organisasi sektor publik
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keputusan yang diambil harus memahami prinsip akuntabilitas publik terutama

dengan akuntabilitas kebijakan oleh karena itu kualitas berupa keakuratan,

transparasi, ketepatan waktu, relevasi dan keandalan informasi sangat

mempengaruhi kualitas keputusan dan akuntabilitas karena akuntabilitas finansial

berhubungan dengan karateristik kualitatif laporan keuangan.

2.3.4 Tahapan Akuntabilitas Publik

Berdasarkan Mulgan (1997) dalam Halim (2007) didalam akuntabilitas

publik mempunyai tahapan yaitu:

a. Pelaporan

Merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh steward atau pemerintahan

untuk mempertanggungjawabkan atau melaporkan hasil kinerjanya dalam

mengelola dana publik.

b. Pencarian Informasi atau Investigasi

Merupakan kewenangan dari owner atau masyarakat untuk mengetahui

bagaimana kinerja steward dalam mengelola sumber daya publik.

c. Penilaian atau Verifikasi

Merupakan kewenangan dari owner atau masyarakat untuk menilai kinerja

steward dalam mengelola sumber daya publik.

d. Pengendalian dan Pengarahan

Merupakan kewenangan dari owner atau masyaraka untuk capain kinerja

steward dalam mengelola sumber daya publik.
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2.3.5 Prinsip-prinsip Akuntabilitas Publik

Didalam tata kelola pemerintah yang baik terhadap pengelolaan keuangan

daerah tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip akuntabilitas publik karena

akuntabilitas publik adalah suatu pertanggungjawaban atas kegiatannya didalam

pengelolaan keuangan daerah. Menurut mardiasmo (2004) prinsip-prinsip

akuntabilitas publik pada pemerintahan yang baik dalam mengelola keuangan

daerah tersebut diantaranya :

a. Transparasi

Transparasi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, anggaran daerah. Transparasi juga memberikan arti bahwa anggota

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut

aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup

masyarakat.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti dri perencanaan, pelaporan benar-benar dapat

dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

c. Value for money

Value for money berarti telah ditetapkan tiga prisnsip didalam proses

penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

2.3.6 Siklus Akuntabilitas Publik

Menurut Indra Bastian siklus akuntabilitas publik pada dasarnya

berlandasan pada konsep suatu pemegang amanah untuk memberikan informasi,

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapan segala aktifitas
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kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun tahapan dalam siklus

akuntabilitas publik Bastian (2010 ) yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan Regulasi Pertanggungjawaban Organisasi

Menetapkan aturan yang terkait dengan pertanggungjawaban pimpinan

organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya didalam akuntabilitas

publik. Regulasi ini merupakan hal yang penting dalam proses pertanggung

jawaban karena regulasi diatur dalam mekanisme dan tata cara pertanggung

jawaban serta hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pimpinan organisasi

berserta jajaranya dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pimpinan

organisasi berserta jajaranya sehingga ada pimpinan yang jelas antara yang salah

dengan yang benar.

b. Pembentukan dan Penerbitan SK Tim Penyusun Laporan

Pertanggungjawaban Organisasi

Setelah aturan dalam proses pertanggungjawaban ditetapkan,tahapan

selanjutnya adalah pembentukan dan penerbitan surat keputusan tim penyusun

laporan pertanggungjawaban organisasi pada tahapan ini akan dibentuk tim yang

terdiri dari individu-individu yang kompeten dibidangnya yang akan menyusun

laporan pertanggungjawaban dari kegiatan dan program yang telah dilaksanakan

organisasi sektor publik selama satu periode. Dalam melaksanakan tugasnya tim

penyusun laporan pertanggungjawaban ini diharapkan bisa bertindak jujur serta

harus sesuai antara kegiatan dan program yang telah direalisasikan dengan laporan

yang dibuat.
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c. Penyusunan Draft Laporan Pertanggungjawaban Organisasi

Penyusunan draft laporan pertanggung jawaban organisasi adalah tahap

selanjut dari pembentukan pertanggungjawaban organisasi. Dalam tahapan ini tim

penyusun harus jeli dan teliti agar tidak ada kesalahan atau hal-hal yang

seharusnya dilaporkan untuk dipertanggungjawabkan justru tidak tercantum dalam

draft laporan pertanggungjawaban.

d. Pembahasan Draft Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Sektor

Publik

Pertanggungjawaban organisasi untuk membahas draft tersebut hal ini

sebagai tindakan koreksi dan evaluasi agar draft laporan pertanggungjawaban

organisasi yang dibuat sudah mencantumkan segala sesuatu yang akan

dipertanggungjawaban. Dengan adanya komunikasi atau pembahasan draft

laporan dengan pimpinan organisasi sebagai pihak yang mengetahui kegiatan atau

program selama satu periode tersebut.

e. Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik

Setelah proses pembahasan draft laporan pertanggung jawaban dengan

pimpinan organisasi selesai dan tercapai kesepakatan dalam draft tersebut.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyelesaian laporan pertanggungjawaban

organisasi. Berdasarkan draft yang telah disepakati tim penyusun kemudian

melengkapi draft tersebut sampai menjadi laporan pertanggungjawaban akhir

yang siap diajukan dan guna dipertanggungjawabkan.
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f. Pengajuan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik ke

Legislatif

Setelah laporan pertanggung jawaban organisasi selesai dibuat langkah

selanjutnya adalah pengajuan laporan tersebut kepada legislatif. Dilembaga

lkegislatif ini laporan pertanggung jawaban organisasi akan diperiksa dan dinilai

kebenarannya.

g. Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik

Oleh Pimpinan Organisasi Dihadapan Lembaga Legislatif

Setelah tahap pengajuan laporan pertanggungjawabn diterima oleh

lembaga legislatif tiba saatnya pimpinan membacakan dan memaparkan isi dari

laporan pertanggungjawaban tersebut kepada parlemen.

h. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Oleh Lembaga

Legislatif

Berdasarkan pemaparan laporan pertanggungjawaban organisasi yang

telah disampaikan oleh pimpinan organisasi, lembaga legislatif mengadakan

musyawarah atau pembahasn terkait dengan laporan pertanggungjawaban

tersebut. Musyawarah ini membahas jawaban

lembaga legislatif atas laporan pertanggungjawabn pimpinan pelaksana

organisasi.

i. Penilaian dan Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban

Organisasi

Penilaian dari pembahasan dan musyawarah yang dilakukan dari laporan

tersebut, lembaga legislatif dapat menilai kinerja serta memberikan rekomendasi
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bagi pimpinan pelaksanaan organisasi yang membuat laporan tersebut agar

kualitas pertanggungjawaban organisasi menglami peningkatan dimasa

mendatang.

j. Penerbitan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi

Setelah proses penilaian laporan pertanggungjawaban organisasi oleh

lembaga legislatif selesai, laporan tersebut siap untuk dipublikasikan kepada

masyarakat. Publikasi ini bisa disampaikan melalui televisi, surat kabar atau

media publik lainya. Dari sini masyarakat dapat menilai kinerja organisasi serta

memberikan rekomendasi melalui wakil-wakilnya dalam organisasi sektor publik,

apabila dirasa ada hal-hal yang kurang tepat dalam realisasi kegiatan atau program

yang telah dilakukan organisa sektor publik.

2.4 Akuntabilitas Publik Dalam Perspektif Islam

Berdasarkan penuturan Allah dalam al-quran ternyata pengelolaan system

jagad dan manajemen alam ini ternyata peran dan fungsi akuntansi sangat besar.

Allah tidak akan membiarkan kita bebas tampa monitoring dan objek pencatatan

Allah. Allah memiliki akuntan malaikat (akuntansi ilahiyah) yang sangat canggih

yaitu Rakib dan Atib, malaikat yang menuliskan / menjurnal transaksi yang

dilakukan manusia, yang menghasilkan buku / jurnal yang disebut “Illiyin”

(laporan amal baik) dan “sijjin” (laporan amal buruk) yang akan dilaporkan kelak

kepada kita (aktor / pelaku) di akhirat.

Dalam proses pertanggung jawaban kita di hadapan Allah SWT kita sudah

menerima laporan aural (activity report) sebagai dasar apa yang pantas kita terima

reward atau punishment (surga atau neraka) sebagai balasan dari apa yang telah
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kita kerjakan di dunia. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-quran dalam berbagai

ayat, yaitu sebagai berikut:

a. Surat Al Zalzalah ayat 7-8







Artinya “ Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun niscaya

Dia akan melihatnya (7) dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebersar zarrah

pun Dia akan melihatnya (8)”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan

walaupun hanya sebesar zarrah Allah mengetahuinya dan mambalasnya

sebaliknya sekecil apapun kejatan yang dilakukan walaupun hanya sekecil zarrah

Allah mengetahuinya dan membalasnya.

b. Surat Al Qamar ayat 52-53







Artinya: “ dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku

catatan (52) dan segala urusan yang kecil maupun besar adalah tertulis (53)

c. Surat An Nabaa’ ayat 29
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Artinya : “ Dan segala sesuatu Telah kami catat dalam suatu kitab”(29). yang

dimaksud dengan kitab di sini adalah buku catatan amalan manusia.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaintan dengan pengaruh penerapan anggaran berbasis

kinerja terhadap akuntabilitas publik pada instansi pemerintah daerah sudah

dilakukan oleh penelitian terdahulu.

2.1 Mapping Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Hasil Penelitian

1 Syambudi Prasetia
Bahri
(2012)

Pengaruh penerapan
anggaran berbasis
kinerja terhadap
akuntabilitas publik
pada instansi
pemerintah
Studi Pada Dinas
Pendapatan dan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kota Cirebon

Dari hasil pengujian
statistik, dapat diketahui
bahwa nilai rata-rata
anggaran berbasis kinerja
sebesar 61,13 yang
artinya baik dan
pelaksanaan akuntabilitas
publik sebesar 78,87
yang artinya sangat baik,
dalam pengujian
hipotesis diperoleh nilat t
hitung sebesar 12,20
karena t hitung > t tabel
2,042 maka Ha diterima
dan Ho ditolak, hasil
koefisien determinasi
sebesar 64,1% yang
berarti bahwa pengaruh
penerapan anggaran
berbasis kinerja terhadap
akuntabilitas publik yaitu
sebesar 64,1

1 Hindri Asmoko
(2006)

Pengaruh
Penganggaran
Berbasis Kinerja
Terhadap Efektifitas
Pengendalian
Keuangan

Penganggaran Berbasis
Kinerja mempunyai
pengaruh positif secara
signifikan terhadap
efektivitas pengendalian
keuangan

3 Indraswari
Kusumaningrum

Pengaruh Kejelasan
Sasaran Anggaran,

hasil penelitian
menunjukan pengaruh
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(2010) Pengendalian
Akuntansi dan Sistem
Pelaporan terhadap
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

positif dan signifikan
terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah

4 Kiki Kurniawan Tahun
(2011)

Pengaruh Anggaran
Berbasis Kinerja
Terhadap
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

hasil penelitian bahwa
menunjukan berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah dengan
persamaan regresi
Y=4,945+0,697X.

5 Harjanti
(2009)

Pengaruh Penerapan
Anggaran Berbasis
Kinerja terhadap
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah,

Penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja
mempunyai pengaruh
yang sangat lemah
terhadap akuntabilitas
instansi pemerintah.

6 Nina
(2009)

Pengaruh
Implementasi
Penganggaran
Berbasis Kinerja
terhadap
Akuntabilitas Instansi
Pemerintah Daerah

hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa
implementasi
penganggaran berbasis
kinerja berpengaruh
positif namun tidak
signifikan terhadap
akuntabilitas instansi
pemerintah daerah.

2.6 Hipotesis Penelitian

Terselenggaranya otonomi daerah dan desentriliasi membawa

konsekwensi dilakukanya reformasi penganggaran daerah. Sistem anggaran

daerah berubah dari anggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja.

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi

pada pencapaian hasil prestasi kinerja atau kegiatan yang dibelanjai dengan

pengeluaran yang dianggarkan. Anggaran Berbasis kinerja mengharuskan
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pemerintah untuk mempunyai program prioritas, pemerintah juga dituntut untuk

mengalokasikan anggaran yang senantiasa dapat diukur pemanfaatanya agar

hemat, berdaya guna dan tepat guna.

Salah satu masalah yang sangat penting pada organisasi sektor publik

dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah anggaran, karena anggaran

merupakan hal yang penting dalam mengunakan dan mengelola dana publik.

Menurut Mardiasmo (2009) mengdefinisikin angaran merupakan pernyataan

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu

yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Didalam Permendagri 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun RKA-SKPD ( Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ) Proses penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diawali dengan RPJM (

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ) Daerah yang merupakan program, visi

dan misi kepala daerah berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ), setiap SKPD membuat rencana strategis SKPD menurut PP

58 Tahun 2005 rencana strategis SKPD memuat visi, misi, tujuan, dan kegiatan

pembangunan yang bersifat indikatif sesuai tugas dan fungsi masing-masing,

berpedoman pada rencana strategis SKPD dan mengacu pada rancangan awal

RKPD ( Rencana Kerja Pemerintah Daerah ), setiap SKPD membuat rencana

kerja SKPD dengan melalui forum SKPD yang melibatkan stakeholder, praktisi,

LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) dan para tokoh masyarakat guna

menjaring inspirasi, hal ini dimaksudkan agar rencana kerja yang disusun adalah
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benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat atau kepentingan masyarakat.

Penyusunan RKA-SKPD didukung dengan indikator kinerja, target kinerja,

Standar Pelayanan Minimal, analisa belanja dan standar satuan harga.

Penyusunan RKA-SKPD inilah yang membedakan antara anggaran yang

bersifat tradisional dengan anggaran berbasis kinerja. Penerapan anggaran

berbasis kinerja yang diwajibkan dalam RKA-SKPD harus mencerminkan

efisiensi, efektifatas dan akuntabilitas pelayanan publik yang berarti harus

berorientasi pada kepentingan publik.

Adapun penjelasan mengenai tentang Anggaran Berbasis Kinerja dan

Akuntabilitas Publik sebagai berikut: Menurut Abdul Halim ( 2007  ) mengartikan

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen

untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan

dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapain

hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target

kinerja pada setiap unit kinerja.

Menurut Mardiasmo (2009) mengartikan Akuntabilitas publik adalah

Kewajiban seorang pemegang amanah untuk memberikan informasi,

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapan segala aktifitas

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dari definisi diatas bisa dikatakan bahwa anggaran berbasis kinerja ialah

suatu pendanaan didalam kegiatanya yang bertitik beratkan kepada pengeluaran

dan hasil, sedangkan akuntabilitas publik ialah suatu pertangungjawaban suatu
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pemegang amanah terhadap setiap kegiatannya yang bisa dipertanggungjawbakan

kepda DPRD maupun masyarakat.

Berbagai penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya atau peneltitian

terdahulu mengenai pengaruh anggaran yang diantaranya dilakukan oleh Hindri

Asmoko Tahun 2006 dengan judul penelitian Pengaruh Penganggaran Berbasis

Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan hasil penelitian bahwa

Penganggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh positif secara signifikan

terhadap efektivitas pengendalian keuangan. Indraswari Kusumaningrum Tahun

2010 dengan judul penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,

Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang melakukan penelitian pada Provinsi Jawa Tengah

mendapatkan hasil penelitian bahwa menunjukan pengaruh positif dan signifikan

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemudian penelitian yang

dilakukan oleh Kiki Kurniawan Tahun 2011 dengan judul penelitian Pengaruh

Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang melakukan penelitian pada Wilayah Periangan mendapatkan hasil penelitian

bahwa menunjukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dengan persamaan regresi Y=4,945+0,697X.

Penerapan dengan pendeketan kinerja didalam kegiatan rencana kinerjanya

instansi pemerintah harus mematuhi unsur-unsur angaran kinerja yang bisa

dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan

anggaran berbasis kinerja. Unsur-unsur yang harus dipahami tersebut

diantarannya : pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja,
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kontrol eksternal dan internal, dan pertanggungjawaban manajemen agar bisa

dilaksanakan sesuai tujuan pelaksanaan kinerjanya. Serta dalam penerapan

anggaran dengan pendekatan kinerja untuk mendukung terciptanya suatu

akuntabilitas pada instansi pemerintah dalam rangka pelaksanan otonomi daerah

dan disentrilasi dalam organsisasi sektor publik harus memenuhi beberapa aspek

atau dimensi dalam akuntabilitas publik. Aspek atau dimensi akuntabilitas

tersebut diantaranya adalah: Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas

Proses, Akuntabilitas program, dan Akuntabilitas kebijakan. Aspek-aspek tersebut

sangat berpengaruh terhadap suatu anngaran kinerja karena apabila dalam

melakukan pelaksanaan pendekatan kinerja dengan mematuhi aspek akuntabilitas

tersebut, instansi pemerintah bisa menghasilkan kinerja secara optimal yang bisa

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penyusunannya suatu anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan

memperhatikan kaitan antara pendanaan dengan pengeluaran dan hasil yang

diharapkan dari kegiatan dan program yang dilakukan termasuk efisiensi dalam

pencapaian output dan outcome. Serta pada pendekatan anggaran kinerja

dilaksanakan untuk terciptanya suatu akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan

otonomi daerah dan desentriliasi yang harus dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat. Oleh karena itu keterkaitan antara Anggaran Berbasis Kinerja dengan

Akuntabilitas publik terlihat dari penjelasan yang dikemukan oleh Abdul Halim

(2007) yang menyatakan bahwa Anggaran berbasis kinerja merupakan

penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang

dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan pengeluaran dan hasil yang
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diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari pengeluaran tersebut.

Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai dituangkan dalam target kinerja pada

setiap unit kerja. Begitupula yang dikemukan oleh Menurut Mardiasmo (2004)

yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik

yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan,

dan pelaksanaan kegiatan harus benar-benar dapat dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan Masyarakat dari pengeluaran dan hasil

tersebut.

Dalam pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Publik, Penerapan Anggaran

Berbasis Kinerja yang terukur melalui prinsip-prinsip akuntabilitas publik dalam

pengelolan keuangan daerah bahwa harus transparasi, akuntabilitas dan value for

money. dapat dijelaskan oleh Mardiasmo (2004) bahwa Transparasi adalah

keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran

daerah. transparasi juga memberikan arti bahwa masyarakat memiliki hak atas

proses anggaran karena menyangkut tentang kepentingan masyarakat terutama

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas adalah suatu

pertanggungjawaban yang berarti proses perencanaan, penyusunan, dan

pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat maupun pada DPRD. Dan value for money berarti

diterapkanya peroses penganggaran yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Pelaksanaan kegiatan pemerintah berpegang pada anggaran yang

ditetapkan, sehingga tercapainya anggaran berarti juga tercapainya sasaran

pemerintah daerah. Oleh karena itu anggaran seharusnya mempunyai kualitas
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yang baik dan realistis, dengan adanya pengendalian keuangan yang efektif,

pelaksanaan anggaran dapat lebih baik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas

publik.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam

penelitian ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

H1   : Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik

2.7 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan untuk menganalisa pengaruh penerapan

anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik pada instansi pemerintah

daerah adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Model Penelitian

BABAnggaran Berbasis Kinerja (X) Akuntabilitas Publik (Y)
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