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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

“Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, 
merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan 

 mengandung muatan politis yang cukup signifikan.” 
(Sakti & Kusufi, 2012) 

 

1.1.  Latar Belakang 

Sejak adanya otonomi daerah dan sistem desentralisasi, anggaran 

merupakan bagian yang sangat penting dalam pemerintahan daerah. 

Dalam konteks akuntansi sektor publik, anggaran dapat dijadikan sebagai 

sumber informasi keuangan yang sangat penting (Halim & Kusufi, 2012). 

Informasi keuangan berupa anggaran pada pemerintah daerah tersaji 

dalam bentuk sekumpulan angka dengan jumlah tertentu yang termuat di 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) 

Anggaran pada pemerintah daerah tidak hanya dimaknai sebagai 

sekumpulan angka yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tertentu. 

Namun dibalik angka-angka yang terkandung dalam anggaran terdapat 

makna lain yang sangat beragam. Anggaran dapat dimaknai sebagai suatu 

rencana kerja sistematis yang diwujudkan dalam satuan moneter atau 

disebut dengan makna denotatif. Namun juga dapat dimaknai sebagai 

dana, perwujudan visi-misi, kekuasaan, kinerja, kepentingan dan 

sebagainya, biasa disebut dengan makna konotatif. Keragaman makna 
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anggaran tersebut disebabkan karena pembaca (the reader)1 memiliki latar 

belakang dan budaya yang berbeda-beda.  

Dalam studinya tentang tanda, Roland Barthes, seorang semiolog 

berkebangsaan Perancis  menyatakan bahwa pembaca (the reader) 

memiliki peran yang penting dalam menghasilkan makna yang beragam 

(konotatif). Barthes menyatakan bahwa keragaman makna (konotatif) 

merupakan sistem pemaknaan tataran kedua, yang menjadi bagian tak 

terpisahkan dari dari sistem lain yang sudah ada sebelumnya. 

Pembahasan tentang makna denotatif dan konotatif ini termuat dalam 

bukunya yang berjudul Mythologies. Perkembangan makna denotatif dan 

konotatif dapat melahirkan mitos yang didalamnya terkandung sebuah 

ideologi. 

 Perbedaan sudut pandang sangat mungkin terjadi dalam 

memaknai anggaran. Salah satu contohnya yaitu perbedaan penafsiran 

antara Pemprov DKI (eksekutif) dengan DPRD DKI (legislatif) terkait 

dengan program e-budgeting. Dalam sebuah wawancara dengan media, 

Reydonnyzar Moenek, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, 

menyatakan "Masih ada persoalan yang menggantung, belum ada 

kesamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif terhadap substansi 

APBD yang akan disampaikan ke Mendagri untuk dievaluasi. Selagi belum 

ada kesamaan persepsi, ya ini harus ditemukan (kesamaan persepsi) 

dulu," (Aziza, February 20, 2015). 

                                                            
1. Pembaca (the reader) dalam penelitian semiotika adalah orang yang menafsirkan 

sebuah tanda, atau bisa juga diartikan sebagai informan. 
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Contoh lain perbedaan dalam memaknai anggaran antara eksekutif 

dan legislatif adalah pernyataan yang disampaikan Arif Wibowo, Kepala 

Badan Saksi Pemilu Nasional DPP PDI Perjuangan (legislatif) saat 

menanggapi kenaikan dana bantuan parpol yang dinilai masih terlalu kecil2. 

“Sebenarnya Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri mengusulkan 

kenaikan Rp 5.000, tetapi Kementrian Keuangan (Kemenkeu) hanya 

menyetujui Rp 1000. Kemenkeu tidak mengerti politik.” ("Jawa Pos", May 

29, 2017) 

Dua contoh diatas setidaknya menggambarkan bahwa ada 

perbedaan antara eksekutif dan legislatif di dalam memaknai suatu 

anggaran. Perbedaan dalam memaknai anggaran ini disebabkan oleh 

adanya perbedaan latar belakang pembaca (the reader) yakni eksekutif 

dan legislatif. Eksekutif melihat suatu anggaran lebih kepada pertimbangan 

teknis. Sedangkan legislatif melihat suatu anggaran lebih kepada persoalan 

politis. Perbedaan dalam memaknai sebuah tanda3  tentunya tidak dapat 

dihindari,  karena yang  memberi makna tanda itu sendiri adalah manusia 

yang memiliki lingkungan sosial yang berbeda (Hoed, 2011). 

Perbedaan antara eksekutif dan legislatif dalam memaknai 

anggaran inilah yang memicu peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

makna anggaran khususnya pada pemerintah daerah. Kondisi sosial 

budaya pada pemerintah daerah yang dinamis menghadirkan beragam 

makna tentang anggaran pada pemerintah daerah. Perbedaan eksekutif 

dan legislatif pada pemerintah daerah dalam memaknai anggaran ini 

                                                            
2
 KPK mengusulkan porsi ideal bantuan negara kepada partai politik sebesar 50% dari 

kebutuhan parpol. (Pandjaitan, 2016) 
 
3
 Tanda yang dimaksud pada penelitian ini adalah anggaran. Dalam pandangan 

semiotika, bila seluruh praktik sosial dapat dianggap sebagai fenomena bahasa, maka 
semuanya dapat juga dipandang sebagai tanda. Hal ini dimungkinkan karena luasnya 
pengertian tanda itu sendiri. (Piliang,1998:262). 
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tentunya akan sangat bermanfaat khususnya bagi peneliti yang saat ini 

bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada pemerintah daerah. Hasil 

penelitian tentang makna anggaran ini diharapkan juga dapat bermanfaat 

bagi para akademisi, birokrat, politisi dan masyarakat pada umumnya yang 

terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses 

penganggaran pada pemerintah daerah. 

Penelitian tentang anggaran telah banyak dilakukan. Penelitian 

anggaran pada sektor swasta telah dilakukan oleh Argyris (1952) dalam 

(Brownell & McInnes, 1986) yang menjelaskan bahwa partisipasi dalam 

menyusun anggaran diyakini dapat meningkatkan kinerja organisasi, 

karena dengan partisipasi tersebut setiap karyawan akan merasa memiliki 

dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan. Seorang manajer  

memerlukan alat untuk merencanakan dan mengendalikan organisasi agar 

berjalan dengan efektif dan efesien (Schiff & Lewin, 1970). Anggaran 

merupakan alat yang menjadi bagian dari sistem pengendalian manajemen 

itu adalah.  

Praktik penganggaran pada organisasi sektor publik sangat terkait 

dengan politik yaitu menyangkut tarik menarik antara berbagai kekuatan 

yang mempunyai wewenang untuk menentukan mana yang penting mana 

yang tidak (budgeting is power and politics). Dalam proses pengalokasian 

sumberdaya selalu muncul masalah-masalah keagenan di antara aktor, 

yakni kecenderungan untuk mengutamakan preferensi atau tujuan pribadi 

atau kelompoknya sendiri (Jackson, 1982). Dan birokrasi merespon 

tekanan yang diberikan oleh legislatif dalam proses pembuatan kebijakan 

dan anggaran (Johnson, 1994). 

Penganggaran merupakan sebuah proses yang melibatkan 

berbagai macam orang dan kelompok. Tentunya setiap orang dan 
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kelompok tersebut akan membawa kepentingannya masing-masing.  

Orang-orang yang terlibat dalam proses pengganggaran untuk 

mendapatkan suatu keputusan akan menyampaikan alasan-alasan yang 

rasional agar kepentingannya terakomodasi (Wildavsky & Caiden, 2004). 

Lembaga politik diwakili oleh  legislatif  menggunakan pengaruh politiknya  

dengan cara mendistribusikan anggaran secara lebih mudah. Neegosiasi 

seringkali dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses 

penyusunan anggaran untuk meloloskan kepentingannya. Keterbatasan 

sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah menyebabkan 

pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mengelola sumber daya 

tersebut dengan baik. Pemerintah daerah berusaha untuk mengakomodasi 

berbagai kepentingan yang berbeda dengan melibatkan secara langsung 

dalam proses penganggaran. 

Legislatif memiliki perilaku oportunistik pada proses penganggaran 

daerah dengan menggunakan pendekatan principal-agent theory. Dari hasil 

penelitian ditemukan bahwa telah terjadi perilaku moral hazard oleh DPRD 

(legislatif) yang bertindak oportunistik dengan menaikkan anggaran DPRD 

namun tidak menaikkan anggaran pendidikan dan kesehatan, padahal PAD 

sebagai salah satu sumber pendanaan mengalami kenaikan. Perilaku 

legislatif ini memberikan indikasi bahwa ada masalah keagenan dalam 

proses penyusunan anggaran pemerintah daerah (Abdullah, 2016). 

Proses penganggaran pada organisasi sektor publik hanya bersifat 

ceremonial. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses penganggaran kurang 

memberikan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat sehingga 

masyarakat kurang terlibat pada saat penyusunan anggaran (Sopanah, 

2012). Tahapan-tahapan pada proses penganggaran daerah dilakukan 

hanya sekedar memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang 
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berlaku, tanpa memperhatikan dengan baik keterlibatan masyarakat dalam 

proses penyusunan anggaran. 

Penelitian tentang partisipasi anggaran terhadap  kinerja aparatur 

pemerintah daerah dilakukan oleh Usman dan Paranoan (2013). Partisipasi 

anggaran merupakan proses di mana individu yang terlibat di dalamnya 

mempunyai pengaruh pada target anggaran yang ingin dicapai. Hasil dari 

penelitian menjelaskan bahwa keterlibatan aparatur daerah dalam proses 

penyusunan anggaran akan berpengaruh terhadap kinerja aparatur 

pemerintah daerah. Dengan kata lain bahwa dalam proses penyusunan 

anggaran pada pemerintah daerah sebaiknya melibatkan seluruh aparatur 

dalam proses penyusunan anggaran. Dengan begitu kinerja dari aparatur 

tersebut tersebut dapat meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai. 

Penelitian lain tentang anggaran dengan pendekatan kualitatif 

dilakukan oleh Razak, Ludigdo, Sukoharsono, & Thoyib (2011) yang 

meneliti tentang perilaku kuasa eksekutif dan legislatif dalam proses 

penyusunan anggaran.  Penelitian ini menggunakan metode 

interaksionisme simbolik dalam paradigma interpretif.an  Dari hasil 

penelitian tersebut dijelaskan bahwa terjadi pengaburan yang disebut 

peneliti sebagai “katarak”, dengan membangun interaksi pencitraan yang 

manis di depan publik dengan menggunakan  bahasa-bahasa hipokrit. 

Contoh dari penggunaan bahasa-bahasa hipokrit seperti “berjuang untuk 

rakyat kecil”, “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang digunakan sebagai 

slogan untuk menutupi realitas yang sebenarnya. 

Sementara Fakhry, Syarifuddin, & Said (2014) meneliti tentang 

perilaku aktor anggaran dalam proses penganggaran dengan perspektif 

teori interaksi simbolik yang dipadukan dengan nilai nilai-nilai kearifan lokal 

orang mandar. Bahwa terjadi pergeseran paradigma dalam proses 
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penganggaran. Pada saat dilakukan hearing anta eksekutif dan legislatif, 

kepentingan pribadi (self interest) menjadi lebih dominan dibandingkan 

dengan karakter sebagai pelayan bagi kepentingan publik (public interest).   

Wance & Suranto (2017) meneliti tentang tentang hubungan 

eksekutif dan legislatif pada penyusunan anggaran di Kabupaten Buru 

Selatan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada pembahasan APBD 

Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 terdapat tiga pola interaksi antara 

eksekutif dan legislatif yakni akomondasi, dominasi, dan kompromi. Namun 

di antara ketiga pola interaksi dari keseluruhan pembahasan kebijakan 

anggaran ditemukan adanya proses pola yang lebih mendominasi. Pola 

interaksi eksekutif dan legislatif pada proses pembahasan di tingkat Panitia 

Anggaran dan tingkat komisi yang membidangi beberapa SKPD cenderung 

lebih dominatif pihak DPRD.  

Hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan hubungan kerja yang 

kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara 

bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki 

kedudukan yang sama dan sejajar. Hubungan kemitraan juga bermakna 

bahwa antara Kepala Daerah dan DPRD adalah setara sebagai mitra kerja 

dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah 

sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga 

dapat membangun hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan 

menjadi lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan 

fungsinya masingmasing. Begitu pula dalam penetapan anggaran 

dilakukan bersamasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. 

Sedangkan penelitian tentang anggaran khususnya dana aspirasi 

menggunakan paradigma interpretif-kritis dengan kajian etno-semiotika 



8 
 

berbasis filsafat Roland Barthes telah dilakukan oleh Pasoloran (2016). 

Hasil penelitian memberikan pemahaman bahwa postur anggaran daerah 

yang kurang ideal dan tingginya korupsi anggaran daerah yang 

menunjukkan bahwa distribusi sumber daya publik belum sepenuhnya 

berorientasi pada kepentingan masyarakat; wacana dan realitas dana 

aspirasi masyarakat telah menjadi model yang diciptakan dan direproduksi 

oleh aktor anggaran untuk kepentingan pribadi dan politik; pada tingkat  

pemaknaan denotatif, dana aspirasi masyarakat oleh DPRD sebagai salah 

satu kebijakan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat berbasis 

daerah pemilihan, selanjutnya pada tingkat konotasi dana aspirasi 

masyarakat dimaknai sebagai dana titipan, pork barrel, dana politis, 

aspirasi dan inspirasi aktor anggaran. Dana aspirasi telah menjadi mitos 

yang seolah-olah berjalan secara natural sebagai pemenuhan kewajiban 

“suci” aktor penyusun anggaran, namun dibalik itu ada motivasi selfish, 

oportunis, pragmatis, untuk kepentingan pribadi, politik, dan pencitraan, 

dan akhirnya menggambarkan ideologi bagaimana dominasi DPRD dalam 

penganggaran daerah.  Penelitian diawali dari mitos Narciscuss, 

merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan ciri khas teks-

imanen seperti permasalahan identitas, individualitas, subjektivitas dan 

kediriaan yang  menggambarkan tradisi Narciscuss. Anggaran daerah pada 

penelitian ini merupakan objek sosial yang mempunyai implikasi dan 

hubungan antara politik dan kekuasaan yang terdapat dalam anggaran 

daerah. 

Pada organisasi sektor publik anggaran merupakan bentuk  

kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang diwujudkan dalam 

dokumen politik. Anggaran merupakan alat politik yang digunakan untuk 

menerjemahkan   visi dan misi  kepala daerah. Dalam proses penyusunan 
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anggaran eksekutif bekerjasama dengan legislatif untuk  memutuskan 

prioritas dan kebutuhan suatu daerah. Anggaran tidak hanya disusun 

berdasarkan ketentuan-ketentuan teknis dan perhitungan ekonomi, namun 

juga memperhatikan realitas sosial dan politik yang terjadi pada pemerintah 

daerah tersebut. Dalam pelaksanaan anggaran, seringkali dipengaruhi oleh 

kepentingan –kepentingan politis yang harus dipenuhi, tetapi juga sekaligus 

harus memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Diskursus mengenai anggaran pada pemerintah daerah menjadi 

menarik untuk dikaji. Proses interaksi antara aktor yang terlibat dalam 

praktik penganggaran pada pemerintah daerah memberikan inspirasi bagi 

peneliti untuk meneliti tentang makna anggaran. Tujuan dari penelitian ini 

adalah  untuk mengungkap makna anggaran oleh eksekutif dan legislatif 

pada pemerintah daerah. Keragaman makna tentang anggaran yang 

muncul selama proses penelitian akan menjadi makna tersendiri bagi 

peniliti dan masyarakat pada umumnya  dalam memahami makna 

anggaran pada pemerintah daerah. Pemahaman penafsiran oleh aktor-

aktor yang terlibat dalam proses penganggaran akan menjadi modal bagi 

eksekutif maupun legislatif untuk dapat berkomunikasi dengan baik. 

Sehingga  proses penganggaran pada pemerintah dapat berjalan dengan 

baik dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Dari penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran 

merupakan bagian yang sangat penting di dalam akuntansi sektor publik. 

Diskursus mengenai anggaran pada pemerintah daerah menjadi menarik 

untuk dikaji. Adanya proses interaksi antara aktor yang terlibat dalam 

praktik penganggaran pada pemerintah daerah menimbulkan pertanyaan 

apakah anggaran yang dihasilkan selama proses penganggaran tersebut 

benar-benar mencerminkan praktik penganggaran yang seharusnya di 
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laksanakan. Praktik penganggaran yang memegang teguh prinsip-prinsip 

penganggaran pada organisasi sektor publik. Ataukah ada makna lain yang 

berhubungan dengan kepentingan masing-masing aktor di dalam praktik 

penganggaran pada pemerintah daerah. 

Penelitian tentang makna anggaran ini menjadi penting karena 

perbedaan interpretasi anggaran diantara kedua aktor tersebut tentunya 

akan mempengaruhi efektifitas komunikasi di dalam praktik penganggaran 

pada pemerintah daerah. Realitas yang ingin direpresentasikan oleh 

anggaran sebagai simbol ternyata di tafsirkan berbeda oleh pihak-pihak 

yang terlibat dalam praktik penganggaran. 

Peneliti menggunakan semiotika Barthesian untuk meneliti tentang 

makna anggaran pada pemerintah daerah. Semiotika Barthesian yang 

digunakan pada penelitian ini  termasuk dalam paradigma interpretif. 

Dengan menggunakan semiotika Barthesian sebagai metode penelitian, 

peneliti diharapkan  dapat mengungkap makna anggaran  melalui 

beberapa tahapan, yakni denotatif, konotatif dan mitos. Semiotika 

Barthesian menekankan  hubungan  antara tanda  dengan pengalaman 

individu dan budaya penggunanya 

   Anggaran pada pemerintah daerah tidak semata-mata 

menggambarkan realitas ekonomi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan 

karena penafsiran anggaran pada pemerintah daerah sangat di pengaruhi 

oleh pengalaman pribadi dan budaya penggunanya. Dalam hal ini adalah 

pihak eksekutif dan legislatif yang secara langsung terlibat dalam praktik 

pengganggaran pada pemerintah daerah. 



11 
 

1.2. Pertanyaan Penelitian 

Peneliti termotivasi oleh adanya perbedaan eksekutif dan legislatif 

dalam menafsirkan anggaran pada pemerintah daerah. Sehingga muncul 

pertanyaan pada penelitian ini yaitu bagaimana realitas dibalik penafsiran 

anggaran oleh  eksekutif dan legislatif atas anggaran pada pemerintah 

daerah? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengungkap makna anggaran oleh eksekutif dan legislatif  pada 

pemerintah daerah. 

2. Mengungkap realitas yang ada di balik penafsiran tersebut. 

1.4. `Kontribusi Penelitian 

Hasil penilitian ini dapat memberikan kontribusi berupa saran dalam 

pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan 

anggaran. Secara praktis, kontribusi penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman  bagi pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya 

dalam menafsirkan makna anggaran pada pemerintah daerah. Sehingga 

membuka kesadaran bahwa anggaran yang tercantum dalam APBD tidak 

sepenuhnya mencerminkan realitas yang sebenarnya.  

 Sedangkan secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan akuntansi sektor publik 

khususnya  pada bidang anggaran dengan menggunakan pendekatan 

semiotika.  


