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BAB V 

MITOS ANGGARAN  

 

“Mitos menjadikan pandangan dunia tertentu tampak tak 
terbantahkan karena alamiah atau ditakdirkan Tuhan. Mitos bertugas 
memberikan justifikasi ilmiah kepada maksud-maksud historis, dan 
menjadikan berbagai peristiwa yang tak terduga tampak abadi.” 

Chris Barker, 
Cultural Studies,Teori dan Praktik, 2009, hal 75 

  

Anggaran pada pemerintah daerah adalah sebuah tanda yang berpotensi 

menjadi mitos. Dalam semiotika Barthesian, mitos merupakan  mode pertandaan 

(a mode of signification), suatu bentuk (a form). Secara substansi mitos dapat 

menyesatkan, karena mitos merupakan bentuk wicara, yang kebenarannya 

masih dipertanyakan. Mitos tidak didefinisikan oleh objek pesannya namun 

didefinisikan bagaimana pesan tersebut disampaikan. Semua hal dapat mejadi 

mitos ketika itu disampaikan melalui wacana (discourse). Wicara dalam hal ini 

tidak terbatas pada bentuk lisan, namun juga dapat berbentuk tulisan ataupun 

gambar, bukan hanya wacana tertulis, tetapi juga fotografi, film, laporan, 

olahraga, pertunjukan dan publisitas (Barthes, 2007). 

Mitos dalam suatu masyarakat tidak tercipta dengan sendirinya. Terdapat 

pihak-pihak yang berusaha untuk menciptakan sebuah penanda agar  memiliki 

makna tertentu dan mengakar kuat di masyarakat. Mitos bukanlah  ide atau 

konsep, namun merupakan suatu cara bagaimana memberi sautu makna. Dalam 

bukunya Roland Barthes yang berjudul mythologies, dijelaskan bahwa terdapat  

tiga unsur didalam suatu mitos, yakni penanda, petanda, dan tanda. 
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Berdasarkan ciri-ciri mitos yang disampaikan oleh Roland Barthes dalam 

artikelnya yang berjudul Myth Today, maka terdapat dua bentuk mitos anggaran 

yang ada pada pemerintah daerah saat ini. Bentuk mitos anggaran yang ada 

dipemerintah daerah saat ini yakni anggaran untuk kesejahteraan masyarakat  

dan penyerapan anggaran sebagai indikator keberhasilan kinerja.  

5.1. Anggaran untuk Kesejahteraan Masyarakat 

Proses penyusunan anggaran merupakan bagian yang paling 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun demikian proses 

penyusunannya selama ini cenderung terkesan elitis. Nuansa elitis ini dapat 

dilihat dari keputusan politik yang melahirkan peraturan daerah mengenai 

APBD itu sarat dengan kompromi berbagai kepentingan politik elit dan 

cenderung mengabaikan kepentingan publik. Proses politik yang 

mengantarkan disahkannya APBD hanya melibatkan pihak penguasa 

daerah, yaitu kepala daerah dan seluruh jajaran birokrasinya di satu sisi dan 

anggota legislatif di sisi lain dalam menentukan keputusan akhir APBD.  

 Anggaran untuk kesejahteraan masyarakat adalah lagu lama yang selalu 

didengung-dengungkan sepanjang sejarah. Dalam setiap masa kampanye 

atau penyampaian program dan kegiatan pemerintah selalu kita dengar 

bahwa anggaran sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. 

Ungkapan-ungkapan seperti “APBD untuk rakyat”, “berjuang untuk 

kesejahteraan  rakyat”, “untuk kepentingan masyarakat”, “peduli wong cilik”, 

dan sebagainya seringkali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita 

(gambar 5.1). Sebenarnya tidak ada salah dengan ungkapan-ungkapan 

tersebut diatas karena memang konstitusi kita mengamanatkan hal itu.  

Dalam  Undang Undang Dasar 1945 sudah disebutkan bahwa selain 
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sebagai konstitusi politik (political constitution), UUD 1945 juga merupakan 

konstitusi ekonomi (economic constitution), bahkan konstitusi sosial (social 

constitution). Hal ini disebabkan karena di dalam UUD 1945 telah diatur 

tentang pokok-pokok sistem perekonomian negara yang memiliki tujuan  

untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

 

Gambar 5.1. Poster pada acara HUT salah satu partai  
terbesar di Indonesia 

Sumber: http://barayabanteng.blogspot.co.id/2014/01/pidato-politik-hut-pdi-
perjuangan-ke-41_10.html 

 

 Sebagai sebuah ideologi yang sudah termaktub dalam konstitusi 

UUD 1945, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama 

dari didirikannya suatu negara. Namun sayangnya tujuan bersama untuk 

menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut masih sebatas 

pada penilaian angka-angka statistik, seperti pertumbuhan ekonomi, 

penurunan angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan 

sebagainya. 

Anggaran untuk kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu 

mitos yang sampai saat ini berkembang dimasyarakat kita. Dari kacamata 
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semiotika Barthesian dapat dilihat, bahwa anggaran untuk kesejahteraan 

masyarakat merupakan bentuk tautologi, yakni suatu pernyataan yang sudah 

menjadi kebiasaan dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Anggaran untuk 

kesejahteraan rakyat adalah amanat kontitusi yang tidak dapat dibantah lagi. 

Oleh karena itu setiap program dan kegiatan pemerintah selalu ditujukan 

untuk kepentingan rakyat. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Pak 

Angga, Asisten Pemerintahan dan Tim Anggaran kota Balakoma. 

“Tujuan anggaran...untuk kesejahteraan masyarakat, terus kemudian 
untuk meningkatkan pelayanan, untuk maintenance..” 

 

Senada dengan pernyataan bahwa anggaran itu harus digunakan 

untuk kesejahteraan masyarakat dan pro rakyat disampaikan oleh Pak 

Fitrah (45 tahun), anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Balakoma. 

 “Ya itu tadi...Anggaran itu harus pro rakyat...kita akan all out  
melaksnakan kewajiban kita sebagai wakil rakyat...anggaran harus 
dilaksanakan sesuai dengan apa itu namanya...aspirasi 
masyarakat...Kepentingan masyarakat itu ya didulukan lah. 
Memang semua anggaran itu penting sekali.. apalagi namanya... 
untuk hal-hal yang urgent.” 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Suryanto, anggota 

DPRD yang menjadi wakil ketua badan Anggaran. 

“Anggaran penting...sekali...untuk kesejahteraan masyarakat...dari 
masyarakat dan untuk masyarakat.” 

 

Anggaran untuk kesejahteraan rakyat adalah sebuah mitos yang selalu 

dikumandangkan sebagai bentuk „pembenaran‟ dalam proses penyusunan 

anggaran. Anggaran yang disusun oleh eksekutif dan legislatif pada 

pemerintah daerah tidak semata-mata mengambarkan realitas yang ada 
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yakni untuk kepentingan kesejahateraan masyarakat, namun di dalamnya 

juga termuat kepentingan-kepentingan pribadi, baik eksekutif maupun 

legislatif. Mitos bahwa anggaran digunakan untuk kesejahteraan rakyat 

telah menjadi bagian sebuah ideologi yang sudah ditetapkan di dalam 

kontitusi. Mitos anggaran untuk kesejahteraan rakyat telah menjadi sebuah 

paradigma yang sudah berakar lama, digunakan sebagai acuan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara dan  menjadi landasan bagi berbagai 

kepentingan. 

Anggaran untuk kesejahteraan rakyat adalah sebuah mitos, karena 

anggaran tidak hanya ditujukan untuk kepentingan rakyat saja namun juga 

digunakan untuk memenuhi kepentingan eksekutif dan legislatif. Beberapa 

penelitian tentang anggaran menyebutkan bahwa proses penyusunan 

anggaran, sarat dengan kepentingan aktor penyusun anggaran yakni 

eksekutif dan legislatif. Razak (2012) dalam penelitian menyebutkan bahwa 

para aktor penyusun anggaran akan memanfaatkan posisinya baik sebagai 

eksekutif maupun legislatif untuk menggunakan berbagai cara dalam 

memenuhi kepentingannya maupun kelompoknya, sehingga kepentingan 

masyarakat menjadi terabaikan. Partisipasi masyarakat dalam proses 

penyusunan anggaran hanya bersifat “ceremonial” (Sopanah, 2012). Para 

aktor penyusun anggaran kurang memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat, sehingga masyarakat kurang berparsipasi dalam proses 

penganggaran. Abdullah dan Asmara (2006) menyebutkan bahawa terjadi 

perilaku opotunistik dalam proses penyusunan anggaran yang dilakukan 

oleh legislatif untuk memenuhi kepentingannya. Sehingga terjadi 

penyimpangan manfaat anggaran dalam bentuk pelayanan publik, dan  

masyarakat menjadi dirugikan. 
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Anggaran pada pemerintah daerah ditujukan untuk kesejahteraaan 

rakyat merupakan bentuk mitos karena proses pencapaian kesejahteran 

masyarakat selalu dihubungkan dengan kuantifikasi kualitas kesejahteraan 

masyarakat. Sebagai contoh, dalam laporan keterangan 

pertanggungjawaban walikota Balakoma tahun anggaran 2015 disebutkan 

bahwa Penduduk miskin di Kota Balakoma (Tabel 5.1) selama kurun waktu 

empat tahun mengalami penurunan secara terus menerus. Hal ini 

menunjukkan capaian positif para pelaku pembangunan di bidang 

kesejahteraan rakyat. 

          Tabel 5.1. Prosentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah 

         Penduduk di Kota Balakoma, Provinsi Jawa Timur dan 

                  Nasional Tahun 2012 – 2015 

Uraian    Tahun (dalam %) 

 2012   2013    2014   2015* 

Kota Balakoma    5,10    4,42   4,44    3,67 

Jawa Timur    13,08    12,73  12,28   12,34 

Nasional    11,66    11,46   10,96  11,22 

Sumber : BPS Jatim, * Data Dinas Sosial Tenaga Kerja per Maret 2015 

Kuatifikasi kualitas penurunan angka kemiskinan seringkali dijadikan 

dasar bagi pemerintah daerah untuk menganggarkan program dan 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun 

sayangnya program dan kegiatan tersebut hanya untuk memenuhi 

kepentingan eksekutif dan legislatif saja. Sehingga manfaat dari program 

dan kegiatan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. 

Sebagai contoh anggaran untuk program promosi agrowisata yang 

dilakukan oleh pemerintah Balakoma lebih bermanfaat bagi kepentingan 

tertentu saja  daripada kepentingan masyarakat pada umumnya. Salma, 
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Ketua Suara Perempuan Desa dalam rembuk desa yang diselenggarakan 

memperingati 13 tahun Kota Balakoma, Kamis, 16 Oktober 2014, 

menyampaikan: 

 "Seharusnya masyarakat dilibatkan dalam sektor pertanian. 
Promosikan agrowisata bukan obyek wisata buatan milik 
konglomerat," (http://nasional.tempo.com, diakses 20 Agustus 2017) 

 

    Proses penganggaran pada pemerintah seolah-olah berjalan secara 

„alami‟ mengikuti sistem penganggaran daerah yang sudah ditetapkan. 

Berusaha mewujudkan aspirasi dan kesejahteraan masyarakat. Namun 

dibalik itu semua tersembunyi „aspirasi-aspirasi‟ aktor penyusun anggaran 

yakni eksekutif dan legislatif. Anggaran untuk kesejahteraan rakyat 

merupakan bentuk mitos yang ada pada pemerintah daerah, karena 

memenuhi kriteria mitos roland Barthes, yakni Tautology, The Quatification 

of quality, Identification, dan The statement of fact. (Lihat tabel 5.2) 

Tabel 5.2. Kriteria Mitos Anggaran untuk Kesejahteraan Masyarakat 

Kriteria Mitos Penjelasan 

Tautolgy  Pernyataan seperti “dari dulu anggaran itu ya 

untuk kesejahteraan masyarakat... “ 

merupakan suatu bentuk tautology yakni 

sesuatu yang sudah menjadi suatu 

kebiasaan dan tidak perlu diperdebatkan lagi. 

The Quatification of quality Terjadi reduksi kualitas ke dalam bentuk 

kuatitas. Kesejahteraan  masyarakat diukur 

melalui angka-angka statistik, misalnya 

penurunan angka kemiskinan, penurunan 

http://nasional.tempo.com/
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angka pengangguran, penyerapan anggaran 

di bidang kesehatan dan pendidikan, dan 

sebagainya. 

Identification Mereduksi perbedaan menjadi identitas 

dasar. Seperti keragaman makna anggaran 

direduksi menjadi identik dengan upaya 

untuk kesejahteraan masyarakat. 

The statement of fact Suatu kebiasaan yang sudah menjadi 

pendapat umum, segala sesuatu tidak lebih 

dari penampakannya. Contoh: “Anggaran 

harus pro rakyat”. 

5.2.  Anggaran sebagai Indikator Keberhasilan Kinerja 

 Rendahnya penyerapan anggaran menjadi fenomena yang sering 

terjadi pada pemerintah daerah. Rendahnya penyerapan anggaran yang 

terjadi di awal tahun, dan kemudian berubah menjadi tinggin di akhir tahun 

hampir terjadi di semua pemerintahan baik pusat maupun daerah. Secara 

sederhana, yang di maksud penyerapan anggaran adalah perbandingan 

antara anggaran dan realisasinya. Misalnya, target Belanja Rp. 100 juta, 

kemudian terserap Rp 700 juta, maka bisa dikatakan terjadi penyerapan 

anggaran 70%. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut apakah 

disebabkan karena pemerintah tidak mampu melaksnakan  kegiatan yang 

telah direncanakan, atau pemerintah berhasil melakukan efesiensi. 

Penyerapan anggaran yang tinggi tanpa diikuti dengan adanya manfaat  

yang optimal justru menunjukkan kinerja yang kurang baik. 

Penyerapan anggaran sebagai indikator keberhasilan kinerja 

dianggap sebagai bentuk mitos di dalam anggaran pemerintah daerah. Hal 
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ini disebabkan  karena ukuran kualitas keberhasilan kinerja seseorang 

(eksekutif) dikuatifikasikan  kedalam bentuk angka-angka  yang tercantum 

pada laporan penyerapan anggaran. Laporan penyerapan  anggaran 

tersebut biasanya menjadi titik awal untuk mengevaluasi kinerja eksekutif. 

Sebagaimana di sampaikan Pak Angga (58 tahun) yang saat ini menjabat 

sebagai Asisten Pemerintahan dan Tim Anggaran kota Balakoma. 

“...penyerapan itu indikator dari kinerja...SKPD (yang 
dimaksud OPD) merencanakan, SKPD yang merealisasikan. Kalo 
dalam kurun tertentu tidak merealisasikan sesuai dengan rencana 
maka SKPD itu di pandang kurang begitu bagus...kinerjanya... jadi 
semakin tinggi penyerapan, maka semakin baik...ya saya kira kalo 
mau melihat SKPD (kinerja) ya dari situ”  

Rendahnya penyerapan anggaran mengakibatkan dana yang ada di 

pemerintah tidak dapat tersalurkan kepada masyarakat, sehingga 

masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan yang didanai dari 

anggaran tersebut. secara tepat waktu. Sebagai contoh, penyerapan 

anggaran di bidang kesehatan  yang rendah, akan menyebabkan pihak-

pihak yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari program dan 

kegiatan di bidang kesehatan tidak dapat menikmati manfaat  dari program 

dan kegiatan secara tepat waktu. Padahal anggaran di bidang kesehatan 

tersebut digunakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa di bidang 

kesehatan misalnya pembelian obat-obatan, perbaikan fasilitas kesehatan, 

gaji tenaga honorer di bidang kesehatan, yang semuanya itu merupakan 

bagian  penting untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan. 

Pernyataan bahwa penyerapan anggaran menjadi indikator 

keberhasilan kinerja eksekutif juga di sampaikan oleh Pak Suryanto (50 

tahun) yang menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD  kota 

Balakoma. Berikut hasil petikan wawancaranya. 
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“...jadi gini...dadi pemerintah (eksekutif) itu  yang „diberi‟ 
anggaran oleh dewan, „diberi‟ „istilahnya „diberi‟ untuk menjalannkan 
itu (program dan kegiatan). Dan sudah „diberi‟, dan „diberi‟ tugas, 
berarti kalo penyerapannya bagus berarti berhasil eksekutif, kalo 
tidak... penyerapan kurang berhasil... katakanlah sampai tengah 
tahun penyerapan masih 30% berarti gagal eksekutif....kalo sudah 
terserap 70 %  lah sekarang,...itu ya bagus...nanti sampai akhir 
desember sudah terserap semuanya...kan gitu...itu keberhasilan 
eksekutif dalam hal ini adalah penyerapan...” 

Upaya untuk mengkuatifikasikan kualitas kinerja eksekutif sebagai 

indikator keberhasilan kinerja ini dapat dilihat pada Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota. Sebagai contoh bagaimana 

penyerapan anggaran menjadi indikator keberhasilan eksekutif adalah 

penyerapan anggaran program kegiatan urusan pemerintah untuk 

melaksanakan misi kedelapan, yakni pengembangan infrastruktur 

khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dansarana 

lalu lintas. (Tabel 5.3) 

Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan Urusan 
Pemerintah untuk Melaksanakan Misi Kedelapan, 
Pengembangan Infrastruktur khususnya perkantoran 
pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu 
lintas 

 

Sumber: Bappeda Kota Balakoma, Data Diolah 2016 

 

Pada tabel diatas dapat kaita lihat bahwa penyerapan anggaran 

untuk program kegiatan urusan pemerintah untuk melaksanakan misi 
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kedelapan, pengembangan infrastruktur khususnya perkantoran 

pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas adalah 95,76 

%. Ini dapat diartikan bahwa eksekutif (pemerintah) dianggap berhasil 

dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Meskipun kita tahu 

bahwa besarnya penyerapan tersebut terkadang tidak mencerminkan 

kondisi yang sebenarnya. Misalnya masih banyak jalan yang berlubang, 

gedung dan kantor yang masih kurang fasilitasnya, fasilitas publik yang 

belum memadai dan lain sebagainya. 

Inilah yang disebut mitos, upaya mengkuantifikasikan kualitas 

menyebabkan eksekutif berlomba-lomba agar bagaimana bisa melakukan 

penyerapan anggaran dengan maksimal. Bagaimana dana yang 

dianggarkan tersebut bisa habis dan realisasi anggaran bisa tercapai. 

Dengan tercapainya realisasi anggaran tersebut maka eksekutif dianggap 

telah berhasil melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik. 

Setiawan (2013) meneliti bahwa penyerapan anggaran pada 

pemerintah daerah relatif tinggi setiap tahunnya. Namun penyerapan 

tersebut hanya untuk memenuhi formalitas penganggaran saja. Ada 

indikasi terjadi fraud pada proses pelaksanaan anggaran. Dana yang 

dibelanjakan tidak sama persis dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA). Adanya SILPA tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa eksekutif 

belum melaksanakan kinerjanya dengan baik. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan kinerja apratur pemerintah daerah adalah dengan 

melakukan anggaran partisipaif, yakni suatu proses yang melibatkan  

individu-individu dalam penyusunan target anggaran yang kinerjanya akan 
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dievaluasi dan kemungkinan akan dihargai atas pencapaian anggaran  

mereka. Usman (2013) meneliti bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 

terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Penyusunan anggaran 

partisipatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini di 

dasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu  tujuan atau standar yang 

dirancang secara partisipatif disetujui maka pegawai akan bersungguh 

sungguh dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena pegawai 

memiliki rasa tanggung jawab pribadi karena ikut berpartisipasi dalam 

penyusunan anggaran. 

Penyerapan anggaran sebagai indikator keberhasilan kinerja 

merupakan bentuk mitos pada pemerintahan daerah, karena memenuhi 

kriteria mitos yang dinyatakan Roland Barthes, yakni Tautology, The 

Quatification of quality, dan Identification.  

Tabel 5.4. Kriteria Mitos Anggaran sebagai Indikator Keberhasilan 
Kinerja  

Kriteria Mitos Penjelasan 

Tautolgy  Pernyataan “...Kalo dalam kurun tertentu 

tidak merealisasikan sesuai dengan rencana 

maka SKPD itu di pandang kurang begitu 

bagus...kinerjanya...”. merupakan bentuk 

tautology, dan kebiasaan melihat realisasi 

anggaran sebagai indikator kinerja ini 

berlangsung sejak dulu. Hal ini kemungkinan 

disebabkan karena dalam proses 

penyusunan anggaran kita pernah 

menggunakan pola anggaran berimbang. 
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The Quatification of quality The Quatification of quality nampak pada 

laporan realisasi anggaran yang diwujudkan 

dalam prosentase penyerapan anggaran. 

Identification Sedangkan pernyataan seperti “... 

katakanlah sampai tengah tahun penyerapan 

masih 30% berarti gagal eksekutif...” 

merupakan salah satu bentuk identification. 

 

Secara ringkas hasil pembahasan tentang makna anggaran dengan 

pendekatan semiotika dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar. 5.2. Ringkasan hasil pembahasan tentang makna anggaran 
 dengan menggunakan metode semiotika Barthesian 

 

 


