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ABSTRAK 
 

Muhamad Hafit, Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah pada Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 
(Studi di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu). Ketua Komisi 
Pembimbing: Gugus Irianto. Anggota Komisi Pembimbing: Lilik Purwanti. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan anggaran pada Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batu dengan mengacu pada PP Nomor 60 
Tahun 2008. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif serta strategi studi kasus.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP pada pelaksanaan 
anggaran di Kantor Kesbangpol masih belum berjalan secara maksimal sesuai 
dengan PP Nomer 60 Tahun 2008, hal ini ditandai dengan belum terpenuhinya 
unsur SPIP secara menyeluruh. 
Perbaikan unsur-unsur SPIP melalui: 1) Pembuatanjob decription untuk seluruh 
personel; 2) Memetakan dan mendokumentasikan resiko yang akan timbul yang 
dapat menghambat pelaksanaan SPIP; 3) Pembuatan review atas kinerja Kantor 
Kesbangpol sebagai bahan acuan perbaikan pelaksanaan anggaran tahun yang 
akan datang; 4) Pebaikan atas aplikasi teknologi informasi agar bisa segera 
dimanfaatkan, dan 5) Memberikan perhatian lebih atas tindak lanjut monitoring 
oleh APIP 

 
Kata kunci: SPIP, Pelaksanaan Anggaran 
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ABSTRACT 
 
Muhamad Hafit, Graduate Program, Faculty of Economy and Business Brawijaya 
University. Analysis of Governance Internal Control System Implementation 
in the Budgeting Process (A Study in The National Unity and Political Office 
Batu City). Chairman of Supervision Commission: Gugus Irianto. Co-Supervisor: 
Lilik Purwanti. 
 
This study aimed to analyze the implementation of the Government Internal 
Control System (SPIP) in the implementation of the budget to the Office of 
National Unity and Politics (Kesbangpol) Kota Batu to refer to Regulation No. 60 
of 2008. This study is a qualitative study using a descriptive approach and 
strategy case studies , 
The results showed that the implementation of the budget execution SPIP 
Kesbangpol office still has not run optimally in accordance with Regulation 
Number 60, 2008. On Environmental Control elements are not supported by the 
commitment of the leadership has not been made evident by the job describtion 
for all personnel Kesbangpol office, as well as reviews intern on the staff 
performance was not documented; Risk assessment has not made a 
documented risk mapping; in Control Activities review of the implementation of 
internal control is still not made, Information and Communication has been 
utilizing information as an effective communication tool with a good degree of 
accuracy, but still needs improvements in order to be used properly; and 
monitoring / surveillance, which has been implemented, but the follow-on 
monitoring by APIP is often too late and not a priority in handling. 
ImpImprovements elements SPIP through: 1) Keep the job decription for all 
personnel; 2) Mapping and documenting the risks that would arise which could 
impede the implementation of the SPIP; 3) Making a review of the performance of 
the Office Kesbangpol as reference material improvement of the budgetary years 
to come; 4) Make-pebaikan improvement on the application of information 
technology in order to be exploited, and 5) Giving more attention on the follow-up 
monitoring by APIP 
 
Keywords: SPIP, the Budget Implementation 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
  

1.1 Latar Belakang 

Semangat reformasi birokrasi terdapat dalam amandemenUndang-

undang Dasar 1945, dimana reformasi birokrasi diartikan sebagai penataan 

ulang pada sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan aparatur 

pemerintah pada keseluruhan level pemerintahan, yaitu pada level pemerintah 

pusatdan level pemerintah daerah (Sedarmayanti, 2009:113-114). Kemenpan 

menyebutkan bahwa Reformasi birokrasi adalah upaya untuk menciptakan 

pembaharuan dan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan 

pemerintahan yang menitikberatkan pada aspek-aspek ketatalaksanaan 

(business prosess), kelembagaan (organisasi), dan SDM aparatur 

(http://www.menpan.go.id). 

Sistem penyelanggaraan pemerintah yang menitik beratkan pada aspek 

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur sebagai pokok 

bahasan utama dari reformasi birokrasi ialahbagaimana menerapkan prinsip-

prinsip akuntabilitas dantransparansi oleh karena akuntabilitas merupakan 

bagian dari Good Governance. Hal tersebut memungkinkan kebijakan dapat 

diakses dan dipertanggungjawabkan kepada publik dengan tujuan mendorong 

keikutsertaan masyarakat di dalam kontrol dan pengawasan terhadap 

pemerintahan yang ada.  

Reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 telah membawa 

perubahan besar pada sistem pemerintahan di Indonesia. Semangat reformasi 

diharapkan dapat membawa kearah pengelolaan pemerintahan yang baik yang 

melahirkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Good Governance 

adalah suatu bentuk tata kelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dengan mengedepankan konsepsi pemerintahan yang 

1 
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bersih, demokratis dan efektif.Good governance telah menjadi suatu yang 

penting karena adanya tuntutan global akan penyelenggaraan pemerintahan 

yang efisien dan efektif. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya pengetahuan 

masyarakat, kemajuan sistem informasi dan komunikasi. Menciptakan Good 

Governance dengan tingkat akuntabilitas tinggi tidaklah mudah, selalu ada 

permasalahan dan hambatan yang harus di berikan solusi. 

Segala bentuk permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan tata 

kelola pemerintahan belum berjalan dengan baik dimungkinkan untuk diperbaiki 

sehingga diharapkan tercipta pemerintahan yang ideal. Untuk itu reformasi 

birokrasi dapat dijadikan sebagai solusi meningkatkan kualitas aparatur negara 

agar tercipta sistem pengelolaan pemerintahan yang lebih akuntabel dan 

transparan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.  

Pesatnya perubahan secara global di seluruh lini kehidupan baik 

perkembangan ilmu pengetahuan,perubahan lingkungan strategis,dan 

perkembangan teknologi informasi menuntut perubahan dalam pengelolaan 

pemerintah termasuk tata kelola keuangannya. Langkah-langkah yang bersifat 

komprehensif,mendasar, dan sistematik harus segera diambil, agar tercipta 

sistem pemerintah yang dapat menciptakan tata kelola keuangan secara 

transparan dan akuntabel. 

Guna menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel 

dibutuhkan sistem pengendalian intern dengan memberikan manfaat yang sesuai 

dengan tujuan organisasi. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berarti 

akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja, dimana permasalahan dari 

kedua akuntabilitas tersebut lebih banyak pada masalah penetapan dan 

penyerapan anggaran serta pengukuran indikator kinerjanya. Guna 

mendapatkan kepercayaan masyarakat, terhadap permasalahan tersebut dapat 

diupayakan adanya sistem pengendalian yang terintegrasi. 
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Akuntabilitas dan transparansimerupakan komponen utama dalam 

membentuk good governance.Pelaksanaan akuntabilitas dilakukan dengan 

caramengelola serta mempertanggungjawabkan keuangan daerah yang 

dilakukan dengan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh unit-unit 

pengawas baik pengawas internal maupun eksternal (Arieswibowo, 2009:2). 

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pihak yang 

diberi wewenang untuk memerintah kepada mereka yang memberi wewenang 

(Budiardjo, 1998:107-120). Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban 

dengan cara menciptakan pengawasan dengan membuat distribusi kekuasaan 

pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan 

kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and 

balances system). 

Pengawasan ini bisa dilakukan oleh pihak eksternalmisalnya media atau 

pihak yang mempunyai peranan cukup penting gunaterwujudnya akuntabilitas 

suatu instansi.Dimensi akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2005:5) meliputi 

akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas 

program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas 

manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas 

manajemen pemerintah daerah. 

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan 

diperlukan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut dapat 

terwujud apabila seluruhkomponen pemerintah daerah melaksanakan 

pengendalian padasemuafungsinya yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, serta pertanggungjawaban yang tertib, terkendali,efisien danefektif. 

Oleh sebab itu diperlukan suatu sistem yang bisamemberikandorongan agar 

penyelenggaraan kegiatan di setiap instansi pemerintah dapat mencapai tujuan 

yang efisiendan efektif, membuat laporan keuangan daerah yang andal, 
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pengamanan aset daerah,mendorong kepatuahan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Perkembangan terkini tentang pengendalian intern telah menghasilkan 

suatu rumusan yang dilahirkan olehComitte of Sponsoring Organization of the 

Treadway Commission (COSO)yaitu berupa Internal Control–Integrated 

Framework. Moeller (2007:4). COSOmenjelaskan bahwa pengendalian internal 

merupakan suatu proses yang terintegrasi terhadapkegiatan dan tindakanyang 

dilaksanakanterus menerusserta dilakukan olehseluruh komponen 

organisasidalam memberi keyakinanyang memadai terhadap pencapaian tujuan 

organisasi dengan hasil kerja efisiendanefektif, pengamanan aset negara, 

keandalan pelaporan keuangan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Dalam Penelitian ini komponen pengendalian yang dipakai oleh 

COSO yaituLingkungan Pengendalian, risk assesment, Informasi dan 

Komunikasi, Kegiatan Pengendalian,serta Pemantauan Sistem Pengendalian 

Intern dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi sistem pengendalian yang ada 

serta dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi hal – hal yang dapat 

mengakibatkan pelaksanaan anggaran berjalan tidak sesuai dengan 

perencanaan. 

Peraturan yang mengatur tentang sistem pengendalian intern pada sektor 

publik terdapat dalam UU No 1 Tahun 2004.Dalam rangka meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas dan kinerja dalam mengelola keuangan pemerintah 

pusat, Presiden selaku Kepala Pemerintahan menyelenggarakan dan 

mengatursistem pengendalian internpemerintahan (SPI) secara menyeluruh. 

Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern,dimana dalam 

pelaksanaannya harus memperhatikan rasa kepatutan dan keadilan serta 

memperhatikan ukuran, sifat  dan , kompleksitas tugas pokok dan fungsi pada 

instansi pemerintah tersebut.  
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Sistem pengendalian intern inidigunakan pemerintah daerah dalam 

rangka menggapai tujuan organisasi melaui aktivitas yang efektif dan efisien, 

pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan atas 

peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern yang dilakukan oleh 

Pemerintah daerah bertujuan untuk mengawasipelaksanaan kegiatan agar dapat 

menjamin pencapaian tujuan yang telah ditentukan.Dalam rangka meningkatkan 

kinerja, transparasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala 

Daerah meyelenggarakan dan mengatur sistem pengendalian intern pada setiap 

lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya hal ini diatur dalam PP no 58 

Tahun 2005 pasal 134 ayat 1. 

Secara lebih khusus Sistem Pengendalian Intern dimaksud diatur dalam 

PP no. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Pengendalian intern diharapkan dapat 

menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan 

ketaatan padaaturan yang berlaku. Tujuan utama dibuatnya sistem pengendalian 

internadalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara, dan transparansi .SPIP merupakan unsur yang berperan 

penting dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi pemerintah dan juga untuk 

mengidentifikasi serta mengatasi risiko utama seperti pemborosan, 

penggelapan,penyalahgunaan, dan salah urus (mismanagement)  (Rizal, 2011). 

Mengingat pentingnya kedisiplinan di dalam pelaksanaan anggaran 

pemerintah, maka dibutuhkan suatu sistem pengendali intern yang harus 

dijalankan oleh tiap-tiap pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam rangka 

mempermudah pencapaian visi, misi serta akuntabilitaspenyelenggaraan 

Pemerintahan, setiap komponen organisasi pemerintah wajib menjalankan 

unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern (PP No. 60 Tahun 2008)  

Dengan adanya SPIP di lingkungan Pemerintah yang memadaidan 

berjalan dengan baik, maka diharapkan tercipta penyelenggaraan pemerintahan 
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yang tepat(Good Governance). Kondisi ini diharapkandapat 

menciptakanakuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang tercermin melalui 

terlaksananyavisi dan misi,tujuan pemerintah daerah, serta keandalan laporan 

keuangan dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian, beserta 

semakin berkurangnya peluang korupsi, penyalahgunaan wewenang atau 

jabatan, beserta KKN dalam penyelenggaraananggaran pemerintahan. 

Anggaran merupakan alat yang dipakai oleh pemerintah dalam 

menggerakkan roda pebangunan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi 

masyarakat.Anggaran negara adalah instrumen yang sangat potensial bagi 

pemerintah untukmelaksanakankebijakandanpenggunaannya harus digunakan 

berdasarkan hukumyangberlaku (Barata, 2004:22). Ketetapan alokasi sumber 

daya diperuntukkan dalam berbagai keperluan berbentuk pengeluaran setiap 

tahunnya, tergambarkanpada APBD. Dalampelaksanaannya di lapangan 

seringkali anggaran dipengaruhi oleh sejumlah kepentingan politis yang harus 

dipenuhi, sekaligus juga juga bisa menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. 

Banyak kepentingan yang seringkali sulit untuk dipenuhi, hal ini 

dikarenakan oleh bermacam-macam kepentingan. Baik yang bersifat politis 

maupun kepentingan yang benar-benar berpihak pada masyarakat yang 

seringkali datangnya beriringan. Kebutuhan publik yang seharusnya dipenuhi 

terlebih dahulu sering kali kalah oleh karenatekanan politis yang lebih kuat. Dari 

sanilah diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah sehingga kepentingan 

yang benar–benar berpihak pada masyarakat akan terlindungi. Seluruh pihak 

dan kelompok yang berkepentingan akan memperebutkan pengaruh didalam 

menetapkan alokasi anggaran, sehingga dibutuhkan adanya perencanaan yang 

matang terhadap alokasi sumber daya dan sumber dana yang tersedia. 

Proses perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban 

anggarandaerah membutuhkan suatu sistem pengendalian supaya perencanaan 
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dan penganggaran yang sudah ditetapkan bisa dilaksanakan secara efektif dan 

efisien dan selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan secara tepat. Terkait 

dengan hal itu bahwa pengendalian manajemen menyediakan berbagai sistem 

untuk melaksanakan proses prencanaan dan implementasi rencana sehingga 

kegaitan organisasi dapat dilaksanakan secara terstruktur, terkoordinasi, 

terjadwal, dan terpadu sehingga menjanjikan tercapainya tujuan organisasi 

(Mulyadi, 2001:4). Proses perencanaan daerah memilikiikatan dengan sistem 

pengendalian keuangan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 

2004 (Yuwono, 2008:67). 

Keberpihakan atas kepentingan masyarakat merupakan dasar pemikiran  

yang harus digunakan dalam menyusun suatu anggaran, menafsirkan sumber 

daya yang dimiliki untuk tahun yang akan datang, prioritas apa yang harus 

dipenuhi,  pembangunan atau pelayanan apa yang dapat diberikan pemerintah 

untuk satu tahun ke depan. Secara umum yang menjadi dasar pemikiran di 

dalam memprioritaskan suatu kebutuhan adalah pemenuhan terhadap hak-hak 

yang menjadi dasar kebutuhan masyarakatnya seperti pendidikan yang layak, 

penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial. 

Salah satu indikator keberhasilan pengendalian suatu pemerintahan 

adalah dengan melihat seberapa besar kemampuan penyerapananggaran yang 

telah ditetapkan di dalam ABPD. Organisasi dikatakan terkendali jika organisasi 

tersebut melakukan apa yang telah direncanakan oleh pimpinan dan seluruh 

personel organisasi, selanjutnya dapat mempertanggungjawabkan angaran 

secara transparan dan akuntabel. Agar organisasi dapat menjalankan apa yang 

diinginkan oleh pimpinan, maka setiap personel yang ada dalam organisasi 

tersebut harus mengetahui apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh pimpinan.  
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Informasi mengenai apa yang diinginkan oleh pimpinan dapat diperoleh 

dari rincian anggaran dan juga kebijakan pimpinan (Heri, 2011:31). Dalam 

konteks kedaerahan, maka satu daerah dapat dikatakan berhasil melaksanakan 

program dan kegiatan pembangunan apabila anggaran belanjanya dapat diserap 

secara maksimal dengan kegiatan yang dihasilkan harus memiliki kualitas sesuai 

dengan standar pekerjaan yang baik serta tepat waktu. Daya serap anggaran 

merupakan alat untuk mengukurkinerja keuangan pemerintah daerah, dan juga 

menjadi gambaran kualitas perencanaan pembangunan daerah. 

Dari tahun ke tahun pola penyerapan anggaran menghasilkan 

karakteristik  penyerapan yang rendah di semester pertama  dan menumpuk  

pada akhir tahun anggaran berjalan (Siswanto et. al.,2010). Pola demikian terjadi 

pada seluruh level pemerintahan pusat dan daerah, sehingga akan mengganggu 

rencana kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian secara umum. Hal ini 

akan berdampak pula pada  pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, 

dan pengentasan kemiskinan yang menjadi sasaran kebijakan fiskal secara 

khusus.  

Fenomena “Main Kebut penyerapan anggaran” diakhir tahun merupakan 

fenomena yang sistemik pada pengelolaan anggaran oleh instansi pemerintah, 

seperti yang disampaikan oleh Mustofa Kamal (http//:pusdiklatwas.bpkp.go.id). 

Main kebut anggaran adalah fenomena yang sering terjadi dalam penyerapan 

anggaran akhir tahun karena memaksa instansi pemerintah untuk menghabiskan 

sisa anggaran yang ada.Hal ini berakibat pada ketidakseimbangan antara waktu 

yang tersedia dengan target fisik (belanja modal) yang harus dikejar sehingga 

seringkali hasilnya tidak sesuai dengan harapan.  Selain main kebut penyerapan 

anggaran diakhir tahun, juga terjadi keterlambatan penyerapan anggaran di 

semester pertama.Sampai dengantriwulan I 2016, hampir seluruh realisasi APBD 

di seluruh daerah hanyaberkisar 8%. Terdiri dari realisasi APBD kab/kota 
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berkisar 8% sertarealisasi APBD propinsi berkisar 8,3%(http://keuda 

.kemendagri. go.id/ datin /index/5/2014). Data tersebut dapat dikatakan bahwa 

penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat rendah 

bila dibandingkan dengan harapan pemerintah pusat setidaknya sampai dengan 

triwulan I 2016, realisasi APBD berkisar 20%. 

Pada Pemerintah Kota Batu hampir setiap tahun terjadi keterlambatan di 

dalam proses penyerapan anggaran sehingga mengganggu jadwal anggaran 

yang lainnya. Jajaran SKPD dinilai lamban dalam penyerapan anggaran, kondisi 

ini membuat Wali Kota Batu, memberlakukan cut off anggaran jelang akhir tahun 

2014. Selain itu Pemkot Batu juga terlambat menyerahkan RAPBD ke gubernur, 

sehingga mereka rawan kena pinalti (http://harianbhirawa.co.id). Rendahnya 

penyerapan anggaran tiap SKPD hingga jelang Perubahan Anggaran Keuangan 

(PAK), merupakan tradisi lama yang tak kunjung diperbaiki dari tahun ke tahun. 

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo sebagai 

berikut: 

“Seharusnya, anggaran yang sudah selesai dibahas dan diajukan 
ke gubernur, sudah siap perencanaannya.Masalahnya, kebanyakan 
SKPD masih santai dan terbiasa melaksanakan pekerjaan 
mendekati batas program”.(http://arsip.malangtimes.com) 

 

Selanjutnya Ketua DPRD Kota Batu  mengatakan bahwa kinerja dari 

eksekutif yang tidak profesional mengakibatkan keterlambatan pelemparan KUA 

PPAS (http://harianbhirawa.co.id). Hal ini juga yang terjadi di Kesbangpol Kota 

Batu dimana keterlambatan penyerapan anggaran merupakan suatu hal yang 

sudah biasa yang selalu berulang dari tahun ke tahun. Data penyerapan 

anggaran ini dapat dilihat pada tabel 1.1. 

 

http://harianbhirawa.co.id/
http://www.timesindonesia.co.id/search/?q=batu
http://arsip.malangtimes.com/
http://harianbhirawa.co.id/


 

10 

 
 

Tabel 1.1 
Penyerapan Anggaran Kesbangpol Kota Batu 

 

TH 
 

DPA 
(Rupiah) 

Realisasi 
Anggaran 

Semester 1 
(Rupiah) 

Realisasi 
Anggaran 

Semester 1 
(prosentase) 

Realisasi 
Anggaran 

Semester 2 
(Rupiah) 

Realisasi 
Anggaran 

Semester 2 
( prosentase ) 

2012 4.011.504.619 1.389.742.828 34,64 % 3.907.429.753 62,76% 

2014 5.334.872.811 1.520.080.150 28,49 % 5.150.616.043 68,05% 

2015 5.117.002.710 1.471.522.967  28,76 % 4.771.395.686 64,48% 

2016 7.510.140.853 2.503.520.646 33,34 % 7.030.187.211 60,27% 

 
Sumber : Data Simda Kantor Kesbangpol Kota Batu 
 

Dari kondisi fenomena penyerapan pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa 

Kesbangpol telah gagal melaksanakan pengelolaan anggaran dengan baik 

sesuai dengan perencanaan yang dibuat.Pemerintah juga gagal dalam 

melaksanakan pengendalian pada lingkup organisasinya sehinggaSPIP yang 

diatur oleh PP Nomor 60 tahun 2008 tidak bekerja secara maksimal.  

Febrianti et.al. (2015) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) indikator 

yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran diawal tahun pada Badan 

Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yaitu: Koordinasi (pengadaan lahan, 

Kegiatan/Lelang diundur/dibatalkan), Pengelolaan (Banyaknya Kegiatan/Lelang 

yang jadwalnya diundur atau bahkan dibatalkan karena satu dan lain hal), 

Pengendalian (Sistem Kerja dan Pengelola Keuangan) serta Pemilihan Staff 

(Keterbatasan SDM Kompeten dan/atau juga yang bersertifikat). Dari penelitian 

tersebut dapat dilihat bahwa masalah pengendalian merupakan salah satu hal 

yang memberikan andil didalam rendahnya penyerapan anggaran sehingga 

menarik untuk diteliti. Pada lingkungan pemerintah baik yang ada di pusat 

maupun di daerah pengendalian ini sering disebut dengan SPIP. 

SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan di 

seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Pengendalian intern dilakukan 

untuk memberi keyakinan memadai bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

tolak ukur yang telah ditentukan secara efektif serta efisien dalam mewujudkan 
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pengelolaan pemerintahan yang baik.  Hal ini juga berlaku pada Kesbangpol 

Kota Batu yang merupakan bagian dari pemerintah daerah. Kantor Kesbangpol 

juga memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan dan menyelenggarakan 

kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP yang 

diatur oleh PP No 60 tahun 2008. 

Penelitian Hindriani (2012), yang membahas tentang pelaksanaan SPIP 

pada perencanaan serta penyerapan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Madiundengan mengadopsi konsep SPIPke dalam perspektif ilmu administrasi 

publikserta faktor yang menghambat pelaksanaan sistem pengendalian intern. 

Penelitan yang lain oleh Ismani dkk (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah di Universitas 

NegeriYogyakartabertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi;unsur lingkungan pengendalian, 

kegiatan pengendalian, penilaian risiko, pemantauan, informasi dan komunikasi 

di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Penelitian lain dilakukan Miryam 

Pingkan Lonto (2011), dalam tesisnya yang berjudul Implementasi Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Bitung (Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi dan Dampaknya terhadap Good Governance), membahas 

masalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SPIP di Kota Bitung dan 

dampaknya terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(good governance). Penulisan tesis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

SPIP di Kota Bitung serta dampaknya terhadap good governance.Serta 

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Amin (2009) yang berjudul Efektivitas SPIP 

dalam Peningkatan Pelayanan Publik untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional 

(Studi di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI) mengulas tentang 

Alasan ketidakefektifan pelaksanaan SPIP di  Kemenpora, faktor-faktor yang 
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menjadi kendala, dan solusi yang dapat diupayakan agar SPIP dapat berjalan 

dengan baik di lingkungan Kemenpora. Penelitian ini menggunakan metode 

deskritif dengan pendekatan analisa kualitatif dan kuantitatif. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu; 

pertama, penelitian terdahulu terfokus pada perencanaan dan pelaksanaan 

(Hindriani, 2012) dimana konsep SPIP dari perspektif akuntansi ditarik ke dalam 

perspektif ilmu administrasi publik. Kedua pada penelitian Isnaini dkk (2014) 

terkait dengan implementasi SPIP di lingkungan pendidikan tinggi yang 

memiliki perbedaan karakteristik dengan pelaksanaan SPIP pada 

Pemerintah Daerah.Ketiga Miryam Pingkan Lonto (2011) pada penelitian ini 

hanya membahas faktor-faktor yang menghambat implementasi SPIP di Kota 

Bitung dan dampaknya terhadap terwujudnya penyelenggaraanpemerintahan 

yang baik (good governance). Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu 

Amin (2009) yang berjudul EfektivitasSPIP dalam Peningkatan Pelayanan Publik 

untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional (Studi di Kementerian  Negara Pemuda 

dan Olahraga RI), perbedaan terletak pada pendekatan yang yaitu pendekatan 

Kualitatif dan kuantitatif.Didasari penelitian terdahulu maka peneliti ini tertarik 

untuk melakukan penelitian yang terkait dengan SPIP pada pelaksanaan 

anggaran di Kantor Kesbangpol Kota Batu.  

Adanya fenomena keterlambatan penyerapan anggaran di awal tahun 

serta adanya  fenomena “main kebut penyerapan anggaran di akhir tahun” 

menjadikan Kantor Kesbangpol menarik untuk diteliti utamanya mengenai SPIP 

pada pelaksanaan anggarannya. Kantor Kesbangpol juga merupakan bagian dari 

unsur pemerintah Kota Batu yang memiliki peran penting dalam rangka 

membantu Walikota di dalam mewujudkan visi kota yaitu “Kota Batu sebagai 

sentra pertanian organik, berbasis pariwisata internasional, yang ditunjang oleh 

pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya ( 
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alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan 

yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan 

Yang Maha Esa”. Dalam mewujudkan visi tersebut Walikota Batu membuat 11 

misi dimana dari kesebelas misi tersebut Kantor Kesbangpol memiliki peran 

besar dalam mewujudkan misi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup 

antar umat beragama dan misi yang ke 10 yaitu menciptakan stabilitas dan 

kehidupan publik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis. 

Tabel 1.2 
Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Kesbangpol Kota Batu 

 

No. Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan (Rekomedasi) 

1 X.710/74/422.201/2013 

PPK agar melaksanakan SPIP secara 

maksimal dalam pelaksanaan angaran. 

PPBJ agar lebih cermat dalam melakukan 

evaluasi dokumen kualifikasi dan melakukan 

koreksi aritmatik 

PPTK agar memahami lebih dalam mengenai 

pelaksanaan pengadaan barang / jasa 

2 X.710/74/422.201/2014 

PPK agar melaksanakan SPIP secara 

maksimal dalam pelaksanaan angaran serta 

mengawasi pelaksanaan pengadaan barang / 

jasa secara cermat. 

PPBJ agar lebih cermat dalam melakukan 

evaluasi dokumen kualifikasi dan mengkoreksi 

dokumen pengadaan barang / jasa 

PPTK agar dalam pelaksanaan pekerjaan dan 

penyusunan anggaran patuh dan berpedoman 

pada perundang-udangan yang berlaku 

3 X.710/88/422.201/2015 

PPK agar melaksanakan SPIP secara 

maksimal dalam pelaksanaan angaran serta 

pelaksanaan pengadaan barang / jasa. 

PPBJ agar cermat dalam melakukan evaluasi 

dokumen kualifikasi dan mengkoreksi 

pengadaan barang / jasa 

PPTK agar dalam melaksanakan pekerjaan dan 

penyusunan dokumen anggaran supaya patuh 

dan berpedoman pada perarturan perundang-

undangan yang berlaku 

 
Sumber: LHP Inspektorat Kota Batu 
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Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Batu untuk 

Kantor Kesbangpol, terdapat beberapa rekomendasi yang patut dilaksanakan 

oleh Kantor Kesbangpol Kota Batu. Hal ini dikarenakan dari beberapa 

rekomendasi yang dicantumkan pada LHP selalu terkait dengan SPIP 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Hal tersebut dapat dilihat pada 

tabel 1.2. 

Hal ini menunjukan bahwa SPIP pada pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban Anggaran menjadi titik berat yang perlu diperbaiki pada 

Kantor Kesbangpol Kota Batu. Berdasarkan uraian diatas, penelititertarik untuk 

melakukan penelitian dan berusaha untuk memahami lebih lanjut bagaimana 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pelaksanaan 

anggaran di Kantor Kesbangpol Kota Batu. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkanlatar belakang tersebut,peneliti menarik perumusan masalah, 

sebagai berikut: Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

pada pelaksanaan anggaran pada Kantor Kesbangpol Kota Batu berdasarkan 

pada PP Nomor 60 Tahun 2008? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  

Pelaksanaan Anggaran di Kantor Kesbangpol Kota Batu dengan berdasarkan 

pada PP Nomor 60 Tahun 2008. 

1.4 Kontribusi Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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 Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat teoritis, yaitu memberikan 

tambahan pengetahuantentang kompleksitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah sebagai salah satu bentuk sistem pengendalian manajemen 

yang khusus diterapkan pada lingkup pemerintah daerah. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini selainmemberikan manfaat teoritis, juga dapat 

memberikan kontribusi praktis bagi Instansi Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses 

pengambilan keputusan serta mencari alternatif pemecahan masalah 

yang sedang dihadapi yang berupa masukan pada pihak-pihak yang 

berwenang di Kantor Kesbangpol Kota Batu agar dapat melaksanakan 

sistem pengendalian intern pemerintah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  
 

2.1    Sistem Pengendalian 
Sistem adalah sekelompok komponen yang masing-masing saling 

menunjang, saling berhubungan maupun tidak, yang keseluruhannya merupakan 

sebuah kesatuan (Suadi, 1999:3). Hal yang sama disampaikan Syafi’i (2006:9) 

bahwa sistem adalah rangkaian kenyataan-kenyataan, peraturan-peraturan, 

prinsip-prinsip, mulai dari perencanaannya, tata caranya, jalan pelaksanaan 

pekerjaannya sampai pada fungsinya. Almond dan Powell dalam Syafi’i 

(2006:10) menyatakan: 

“A system implies the interdependence of parts, and a boundary 
between it and its environment. By interdependence we mean that 
when the characteristics of one part in a system change, all the 
other parts and the system as whole are affected.” 

 
Sistem disini menunjukkan hubungan antar bagian dan perbatasannya, 

jika salah satu bagian mengalami perubahan, maka akan berpengaruh terhadap 

bagian yang lain. Menurut Sumarsan (2013:2), kriteria dari sistem yaitu : 

1. Sistem harus dirancang dalam upaya untuk mencapai tujuan 

2. Elemen dari sistem wajib mempunyai rencana yang ditetapkan 

3. Elemen dalam sistem harus berkaitan dengan tercapainya tujuan 

organisasi pada umumnya, serta pencapaian departemen pada 

khususnya. 

4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi dan material) lebih 

penting daripada elemen sistem. 

5. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan departemen  

Sistem sebagai kelompok bagian yang bekerjasama melakukan suatu 

maksud, jika salah satu bagian tidak bisa menjalankan fungsinya, maka tujuan 

yang ingin dicapai tidak akan terpenuhi, sehingga sistem yang telah terwujud 
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akan mengalami gangguan (Syafi’i, 2006:10). Sistem juga merupakan suatu 

jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan antara satu dengan yang 

lain sesuai skema untuk menggerakkan suatu fungsi utama dari suatu usaha. 

Yuwono dkk, (2005:2), menjelaskan bahwa pengendalian atau controlling 

merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pemantauan berbagai 

program dan aktivitas, memastikan agar organisasi tetap berjalan ke arah 

pencapaian sasaran dan melakukan berbagai koreksi yang dibutuhkan. 

Pengendalian keuangan memiliki dua cara, yaitu: (1) pengendalian dengan 

sistem akuntansi, dilaksanakan dengan penerapan sistem informasi akuntansi 

serta berbagai bentuk aplikasi komputer; dan (2) pengendalian melalui auditing, 

berupa audit keuangan dilakukan secara internal oleh Inspektorat pemerintah 

daerah maupun eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Pengendalian merupakan segala usaha atau kegiatan yang dilaksanakan 

untuk menjamin dan mengarahkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan 

mengacu pada perencanaan yang sudah dibuat serta hasil yang diinginkan serta 

sesuai dengan segala aturan dan kebijakan yang berlaku (Sujamto, 1986:27). 

Sedangkan Sumarsan (2013:3) mendefinisikan pengendalian sebagai hubungan 

antara sistem dan prosedur yang saling terkait dengan pencapaian tujuan 

organisasi.  

Pengendalian dan pengawasan sering disamakan dengan istilah 

controlling kedua istilah ini biasa dipergunakan dalam dunia usaha. 

Pengendalian diartikan sebagai hubungan antar sistem dan prosedur yang 

berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan (Sumarsan, 2003:3). Peran 

pimpinan di dalam usaha adalah untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan merupakan hal yang sangat penting. 

Menurut Bastian (2004:2) Pengendalian merupakan segala usaha yang 

dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rangka meningkatkan kemungkinan 



 

18 

 
 

tercapainya maksud dan keinginan organisasi yang telah direncanakan 

sebelumnya. Pengendalian akuntansi ini meliputi : 

1. Penyusunan serta perencanaan anggaran bermanfaat sebagai alat untuk 

mencapai sasaran serta sebagai alat dalam mengukur kinerja perusahaan 

2. Pelaksana rencana 

3. Pemantauan Kinerja 

4. Mengevaluasi kinerja aktual terhadap rencana 

5. Memperbaiki pengendalian pada hal yang terjadi di luar situasi. 

Menurut Hadibroto (1985:2), pengendalian terdiri atas aktivitas yang 

berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang sudah 

dicapai, sampai seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan 

kebijakan pimpinan.   

Pengendalian manajemen merupakan semua bentuk usaha dalam rangka 

menjamin bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan harus digunakan 

dengan cara efektif dan efisien agar tercapai tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan (Suadi, 1999: 6). Jika dihubungkan dengan definisi manajemen 

sebagai seni untuk mengarahkan seseorang dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu, sehingga pengendalian manajemen bisa diartikan sebagai proses untuk 

mempengaruhi seseorang  agar dapat mencapai tujuan organisasi melaui cara 

yang efektif dan efisien.  

Pengendalian manajemen merupakan fungsi penting dalam sebuah 

organisasi yang melibatkan semua pihak baik manajer maupun bawahan seperti 

yang dijelaskan Hery (2011:7) pengendalian manajemen adalah proses seorang 

manajer untuk mempengaruhi personel dan anggota  lainnya pada suatu 

organisasi dalam menjalankan strategi organisasi. Anthony (1992:5) memberikan 

penjelasan bahwa pengendalian manajemen merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen untuk mengarahkan dan mengolah sumber daya 
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yang ada. Adapun sumber daya ini meliputi  mesin, orang, fungsi–fungsi agar 

tercapai tujuan dan sasaran organisasi. Pengendalian manajemen yang tidak 

terlaksana dengan baik akan membawa dampak yang buruk bagi organisasi 

contohnya kerugian finansial yang besar, rusaknya reputasi, dan yang paling 

dapat membawa kegagalan bagi organisasi. Merchant dan Stede (2014 : 8) 

menjelaskan bahwa : 

“Pengendalian manajemen difokuskan pada eksekusi, dan dalam 
hal ini mengarah pada pertanyaan umum yang yaitu: apakah 
karyawan anda sudah berperilaku dengan tepat? Pertanyaan 
tersebut terbagi menjadi bagian-bagian. Pertama, apakah karyawan 
kita mengerti dan paham akan kemauan yang kita harapkan? 
Kedua apakah karyawan kita selalu bekerja keras secara konsisten 
dan melakukan apa yang kita harapkan dari mereka; apakah 
karyawan kita selalu mengikuti tujuan organisasi dan bertindak 
sesuai dengan tujuan organisasi? Ketiga, apakah karyawan 
kitaakan melakukan pekerjaannya dengan baik dan konsisten? 
Terakhir, jika jawaban dari semua pertanyaan negatif, apa yang 
bisa kita dilakukan agar  masalah pengendalian manajemen dapat 
diselesaikan?”.  

 

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern 

Pengendalian intern atau pengawasan internal, diambil dan diadopsi dari 

istilah internal controls. Secara umum, pengendalian intern adalah bagian dari 

setiap sistem yang digunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional 

perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan sebagian besar menggunakan 

Sistem Pengendalian Internal untuk mengarahkan jalannya perusahaan dan 

mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Istilah tersebut mengarah pada 

proses-proses yang ada di dalam entitas (organisasi, termasuk perusahaan), 

yang dilaksanakan dan dilakukan oleh dewan komisaris (atau oleh dewan 

pengawas sejenis), manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk 

memberikan jaminan  agar entitas dapat mencapai tujuan-tujuannya. Tujuan-

tujuan entitas dibedakanmenjadi tiga bagian (COSO, 2013):  

https://www.dropbox.com/s/y3r4rqvo13pp5vy/COSO%20-%20Internal%20Control%20Framework%202013.pdf?dl=1
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1. Efektivitas (daya guna) dan efisiensi tepat guna) operasi.  

2. Keandalan, kertejaminan, kredibilitas atau reliabilitas pelaporan keuangan.  

3. Kepatuhan dan kedisiplinan pada peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pengendalian internal berfungsi untuk menemukan dan menghindari 

kecurangan dan melindungi substansi sebuah organisasi, apakah itu berwujud 

(contohnya, persediaan, aset (kekayaan) tetap, dan kas) maupun yang tidak 

berwujud (misalnya reputasi (nama baik), merek dagang, juga hak kekayaan 

intelektual kecerdasan). Pedoman penerapan dan implementasi pengendalian 

internal dibentuk organisasi akuntansi dan keuangan sejak tahun 1985 yang 

berpusat di Amerika Serikat, yaitu Coso. Coso didukung oleh lima organisasi 

besar di Amerika Serikat yaitu American Accounting Assosiation (AAA), 

American Institute of Sertified Public Accountant (AICPA), Financial Executives 

International (FEI), The Institute of International Auditor (IIA) dan Institute of 

Manajement Accountant (IMA).  

Pedomanpenerapan pengendalian internal rumusan COSO dipergunakan 

secara menyeluruh di berbagai sektor, baik pada sektor publik atau sektor 

swasta. Pada konsep atau gagasan, pengendalian internal berkaitan erat dengan 

penghitungan dan akuntansi yang dapat diketahui dari definisi Pengendalian 

internal yaitu proses yang dirancang untuk memberikan kepastian  tentang 

pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang sangat efektif dan efisien, 

keandalan dan akuntabilitas pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Seperti yang disampaian 

Moeller (2007:4) bahwa :  

“Internal control is a process, affected by an entity's board of directors, 
management, and other personnel, designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objectives in the following 
categories:  
 effectiveness and efficiency of operations,  

http://www.warsidi.com/2015/12/definisi-persediaan-inventores-psak14-ias2-pengertian.html
http://www.warsidi.com/2016/03/definisi-pengertian-aktiva-aset-tetap-psak-ias-16.html
http://www.warsidi.com/2016/12/kas-psak-2-ias-7-definisi-pengertian-arti-contoh-apa-yang-dimaksud.html
http://www.warsidi.com/2016/02/akuntansi-pengertian-definisi-pengguna-fungsi-standar-akuntansi-keuangan-manajemen.html
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 reliability of financial reporting,  
“pengendalian internal adalah suatu proses, dipengaruhi oleh dewan 
entitas direksi, manajemen, dan personel lain, dimana dirancang 
dalam rangkamemberi keyakinan memadai atas pencapaian tujuan 
dalam kategori berikut: efisiensi operasi dan efektivitas, keandalan 
laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan 
peraturan" 
 

 
Internal Control model COSO dapat digambarkan sebagai rubrik kubus 

atau rubic cube, penerapan kelima  unsurnya  saling  berhubungan dan 

menguatkan disesuaikan   dengan bentuk organisasi yang tepat, pelaporan 

keuangan melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan dan akuntabilitas 

laporan keuangan, pengamanan asset dan kekayaan, serta taat peraturan. 

Gambar 2.1 

 
 
Sumber : http://www.bpkp.go.id/spip/konten/400/Sekilas-SPIP.bpkp 
 

Satu dari tiga jenis tujuan entitas mengenai definisi pengendalian internal 

di atas mengenai keandalan atau reliabilitas pelaporan keuangan. Dengan 

alasan itulah, Weygandt, et.all. (2010) mengemukakan konsep tentang 

pengendalian internal yang dijadikan satu dalam pembahasan tentang kas yang 
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merupakan aset yang perusahaan paling beresiko. Komponen pengendalian 

internal COSO (Aquila, 2013) meliputi: 

1. Lingkunganpengendalian (control environment). Lingkungan 

pengendalian adalah dasar untuk semuabagian pengendalian 

internal. Faktor lingkungan pengendalian meliputi integritas, nilai etis atau 

keindahan, dan kompetensi atau kemampuan dari orang dan entitas, 

filosofi dan dasar manajemen dan gaya operasional, manajemen 

memberikan otoritas kekuasaan dan tanggung jawab serta 

mengorganisasikan dan mengembangkan personel, perhatian dan arahan 

yang diberikan. 

2. Penaksiran resiko (risk assessment). cara yang ditetapkan untuk 

mengindentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko-resiko 

berhubungan dengan berbagai aktivitas organisasi beroperasi. 

3. Aktivitas pengendalian (control activities). Pelaksanaan kebijakan dan 

prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu bahwa 

tujuan dapat tercapai. 

4. Informasi dan komunikasi (information and communication). Sistem yang 

memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi 

yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan 

operasinya. 

5. Pemantauan (monitoring). Sistem pengendalian internal memerlukan 

pemantauan, proses ini berguna untuk menilai mutu kinerja di sepanjang 

waktu. Hal ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang 

berkesinambungan, evaluasi terpisah atau kombinasi dari keduanya. 

http://www.warsidi.com/2015/12/aset-assets-definisi-menurut-kdpplk.html
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2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

PP No 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern 

(SPI) merupakan proses yang mengacuterhadap tindakan yang dilaksanakan 

terus-menerus dan terintegrasi oleh pimpinan dan seluruh pegawai agartercapai 

tujuan organisasi yang dihasilkan dari kegiatan yang efektif dan efisien tepat 

guna dan berdaya guna, keandalan dan akuntabilitas  pelaporan keuangan, 

pengamanan aset atau kekayaan negara, serta ketaatan pada perundang-

undangan. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan Sistem 

Pengendalian Intern yang dilaksanakan   pada seluruh lingkungan pemerintahan. 

Keseluruhan proses kegiatan, reviu, audit, pemantauan, evaluasi, serta kegiatan 

pengawasan lain bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi agar 

kegiatan yang dilaksanakan sesuai tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan 

efisien pada kepentingan pimpinan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang 

baik.  

    Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada PP. Nomor 60 Tahun 2008 

berisi tentang prinsip-prinsip  Sistem Pengendalian Intern yang terkait sepanjang 

kegiatan,yang dipengaruhi oleh SDM, serta hanya memberikan keyakinan, bukan 

keyakinan mutlak. Driteny (2016) menjelaskan bahwa untuk memahami definisi 

tentang SPIP sebelumnya harus memahami beberapa definisi seperti diuraikan 

di bawah ini, yaitu: 

1.      Kriteria Penyelenggaraan SPIP adalah Proses yang ada pada Tindakan 

dan Kegiatan Pimpinan serta Seluruh Pegawai. hal ini menjelaskan 

bahwa SPIP adalah suatu proses yang dilakukanterintegrasi pada 

tindakan dan kegiatan seluruh anggota organisasi baik di level pimpinan 

sampai bawahan. Dalam membangun SPIP harus difahami berbagai 

proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan pada berbagai 



 

24 

 
 

tingkatan manajemen dan prioritas pengendaliannya. Pelaksanaan SPIP 

pada tindakan dan kegiatan, diharapkan akan menghasilkan proses 

pembangunan SPIP yang ekonomis, efisien, dan efektif. Proses yang 

dilaksanakan secara teratur oleh seluruh komponen organisasi 

 merupakan   kriteria utama dari penerapan SPIP. Penerapan SPIP bukan 

sekedar formalitas untuk memenuhi suatu ketentuan peraturan 

perundang-undangan, tetapi SPIP harus diterapkan menjadi 

budaya/kultur pengendalian (control culture) sebagai  bagian   dari 

budaya   kerja organisasi. 

2.     Kriteria tujuan penyelenggaraan penerapan SPIP yaitu untuk memberikan 

keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi. Agar terungkap bahwa 

penyelenggaraan penerapan SPIP bertujuan untuk memberikan 

keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi. Dalam definisi pada PP 

Nomor 60 Tahun 2008, keyakinan tersebut ditunjukkan dengan/melalui: 

a. kegiatan yang efektif dan efisien tepat guna dan daya guna, 

b. keandalan n akuntabilitasdpelaporan keuangan, 

c. pengamanan aset dan kekayaan negara, dan 

d. ketaatan terhadap perundang-undangan. 

Keyakinan menurut sudut pandang akuntansi ditunjukkan dengan SPI 

yang menghasilkan keempat hal tersebut di atas. Penerapan SPIP 

bertujuan untuk menghasilkan kegiatan yang efisien dan efektif,, 

keandalan laporan keuangan, taat pada peraturan serta pengamanan aset 

negara. 

3.     Kriteria Aktor Penerapan yaitu dilaksanakan di level pimpinan dan seluruh 

pegawai sertadilaksanakandenganmenyeluruh padalingkungan 

pemerintah pusat dan daerah. Variabel ini menjelaskan bahwa SPIP 

dilakukan pimpinan seluruh seluruh pegawai secara menyeluruh di 
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lingkungan Pemerinatah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Dengan 

demikian, mandat pelaksanaan SPIP ini lebih dibebankan pada orang 

dan/atau jabatan. 

Dalam pasal 3 PP pasal 13 ayat 2 Nomor 60 Tahun 2008, SPIP 

  mempunyai 5 (lima) unsur sebagai berikut: 

1.    Lingkungan pengendalian dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah 

yang merupakan dasar SPIP melalui: 

a. Penegakan integritas dan nilai etika berintinya tentang kejujuran dari 

tindakan dan ucapan yang merupakan pencerminan dari nilai etika 

dasar, 

b. Komitmen terhadap kompetensi atau kemampuan, agar tidak 

tergantung satu orang saja. 

c. Kepemimpinan yang aman dan kondusif. 

d. Pembentukan struktur organisasi harus sesuai dengan kebutuhan.  

e. Pendelegasian dan penugasan wewenang serta  tanggung jawab 

yang tepat. 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik tentang pembinaan 

sumber daya manusia. 

g. Perwujudan peran pejabatpengawasan efektif dan efisien. 

h. Hubungan kerja yang baik dan kondusif dengan Instansi Pemerintah 

terkait 

2.    Penilaian resiko 

Penilaian resiko berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam 

instansi pemerintah agar tujuan suatu kegiatan yang berkaitan dengan 

proses pengelolaan keuangan dalam instansi pemerintah dapat diatasi 

dengan baik. Hal tersebut dilakukan karena resiko merupakan sesuatu yang 

mengandung  ketidakpastian dan  kapan akan terjadi. 
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3.    Kegiatan Pengendalian. 

Penerapan   kegiatan   pengendalian minimal memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan pengendalian diutamakan dan dilaksanakan pada kegiatan 

wajib dan pokok Instansi Pemerintah; 

b. kegiatan pengendalian harus  saling terkait dengan  proses penilaian 

resiko; 

c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan hal khusus  

Instansi Pemerintah; 

d. kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis; 

e. prosedur yang telah disepakatidan ditetapkanharus dilaksanakan sesuai 

yang peraturan secara tertulis; dan 

f. kegiatan pengendalian dievaluasi dan dikaji secara teratur untuk 

meyakinkanbahwa kegiatan masih berjalan seperti yang diharapkan. 

4.    Komunikasi dan Informasi. 

Komunikasi dan informasi adalah cara interaksi antar tingkatan 

pemerintahan antara pimpinan, metode kerja, dan pegawai, dalam rangka 

mencapai tujuan kinerja yang ditetapkan. Komunikasi dan informasi wajib 

diselenggarakan secara efektif. penyelenggarakan komunikasi menjadi 

efektif dan  pimpinan instansi pemerintah jikamenyediakan serta 

memanfaatkan bermacam bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, 

mengembangkan, sertaselalu mengembangkan sistem informasi secara 

berkelanjutan (Pasal 42 PP Nomor 60 tahun 2008). 

5.    Pemantauan Sistem Pengendalian Intern 

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern yang tertuang pada Pasal 43 PP 

Nomor 60 Tahun 2008 ayat (1) dilakukandengan evaluasi terpisah, 

pemantauan terus menerus, tindak lanjut rekomendasi hasil dari audit dan 
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reviu lain. Pemantauan merupakancerminan kegiatan pengendalian serta 

komunikasi pengendalian yang terus dilaksanakan pada suatu instansi 

pemerintah. 

Gambar 2.2 

 
 

Komponen Pengendalian Internal Pemerintah 
 

Sumber :http://pemerintah.net/sistem-pengendalian-intern-pemerintah/ 

 
2.2 Pengelolaan Keuangan 

2.2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah 

Dalam rangka mendorong terwujudnya good governance pada 

penyelenggaraan negara/daerah, maka pengelolaan keuangan baik di tingkat 

pusat maupun daerah perlu dilaksanakan dengan profesional, terbuka, dan 

bertanggung jawab berdasarkan aturan yang berlaku. Sebelum era reformasi 

http://spip-penanaman-modal.blogspot.com/
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bidang pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah-pemerintah daerah 

menggunakan Kepmendagri 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara 

penyusunan APBD. Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan 

perhitungan APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangannya. Namun 

pada perkembangannya, banyak hal yang harus disempurnakan dari 

Kepmendagri 29/2002 tersebut, terutama berkaitan dengan terbitnya 3 peraturan 

yang menandai reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Salah satu 

hal yang perlu disempurnakan dari Kepmendagri 29/2002 adalah karena 

peraturan tersebut belum memuat penjelasan rinci mengenai sistem dan 

prosedur penatausahaan (termasuk akuntansinya) Nilawati (2009). 

Sebagai bentuk penyempumaan dari Kepmendagri 29/2002, dikeluarkan 

Permendagri 13 Tahun 2006. Selain memuat secara komprehensif tentang 

perencanaan/penganggaran, penatausahaan, pengakuntasian, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah yang diselaraskan dengan pengelolaan 

keuangan negara, salah satu perubahan besar yang ditimbulkan oleh 

Permendagri 13/2006 adalah bahwa dalam hal pelaksanaan, penatausahaan 

dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pelaporan diberikan peran dan 

tanggung jawab yang lebih besar kepada SKPD selaku pengguna anggaran dan 

pelaksana program. 

 

2.2.2     Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Mahmudi (2010), sebagaimana pula dijelaskan dalam Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan 

sistem penganggaran membawa dampak terhadap perubahan kelembagaan 

pengelolaan keuangan daerah. Perubahan dari sistem sentralisasi menjadi 

desentralisasi memberikan kewenangan kepada masing-masing satuan kerja 
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untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan satuan 

kerjanya masing-masing melalui Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk kemudian dikonsolidasikan 

menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Bagian Keuangan. 

Pejabat yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah adalah: 

1) Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

2) Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah sekaligus merupakan Koordinator Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

3) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (Biro/Bagian Keuangan) 

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus 

merupakan Bendahara Umum Daerah (BUD) 

4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang 

5) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang 

6) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(PPK-SKPD) 

7) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD 

8) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu 

9) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 

2.3 Anggaran 

2.3.1 Pengertian Anggaran 

Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan 

dan menjamin keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat (Mardiasmo, 2002:182). Anggaran dipergunakan untuk mengatasi 

keterbatas sumber daya yang dihadapkan dengan adanya kebutuhan 
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masyarakat yang terus berkembang. Sedangkan Suadi (1999:149) menjelaskan 

bahwa anggaran merupakan pernyataan resmi oleh manajemen tentang harapan 

manajemen mengenai pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lain dalam 

jangka waktu tertentu untuk organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. 

Anggaran (budget) berasal dari bahasa Perancis bougette yang artinya 

sebuah tas kecil Arti kata tersebut mengandung unsur keterbatasan. Pada 

dasarnya anggaran disusun karena keterbatasan sumber daya (scarcity of 

resources) yang dimiliki, baik dana, manusia maupun sumber daya yang lain. Arif 

(2002: 14) memberikan pengertian anggaran sebagai rencana kegiatan yang 

berisi perkiraan belanja dalam suatu periode dan sumber pendapatannya. 

Anggara berkaitan dengan konsep perencanaan, sehingga perencanaan 

anggaran menjadi sesuatu yang penting  dalam penyelenggaraan pemerintahan 

di daerah. Aspek-aspek anggaran sektor publik yang harus ada meliputi aspek 

perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2002:61). 

2.3.2 Fungsi Anggaran 

Anggaran pemerintah memiliki fungsi utama sebagai alat perencanaan, 

alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan 

komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat menciptakan ruang 

publik (Hariadi, dkk, 2009; dan Mardiasmo, 2002).Evaluasi anggaran dilakukan 

dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Anggaran disusun 

dengan berdasarkan biaya standar yang digunakan di dalam perusahaan. Biaya 

standar ialah biaya yang ditetapkan lebih dahulu sebelum proses produksi 

dimulai, atau sebelum kegiatan (Sugiyono dan Siegel, 2001). 

Anggaran adalah instrumen yang penting guna menghubungkan antara 

proses perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan 

manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang dapat berguna untuk: (1) 
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menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan, (2) merencanakan program dan kegiatan dalam rangka  mencapai 

tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, (3) 

mengalokasikan dana untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang 

telah dirancang, dan (4) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian 

strategi (Mardiasmo, 2002:121) 

Nafarin (2007:31) membagi anggaran dari berbagai sudut pandang yaitu 

antara lain : 

1. Dilihat dari dasar penyusunan, anggaran dibagi menjadi: 

a. Anggaran variabel merupakan penyusunan anggaran menurut 

interval (kisaran) kapasitas (aktivitas) tertentu intinya yaitu seri 

anggaran yang bisa disesuaikan pada tingkat kegiatan dan aktifitas 

yang berbeda. 

b. Anggaran tetap adalah penyusunan anggaran menurut tingkat 

kapasitas tertentu. 

2. Dilihat dari cara penyusunan, anggaran dibagi menjadi : 

a. Anggaran periodik merupakan anggaran yang penyusunanya berlaku 

untuk satu periode tertentu. Biasanya periode yang dipakai yaitu satu 

tahun pada akhir periode anggaran. 

b. Anggaran kontinu (continuous budget) merupakan anggaran yang 

dirancang guna melakukan perbaikan anggaran yang dibuat. 

Misalnya, dilakukan perbaikan tiap bulan   sehingga anggaran yang 

dibuat selama setahun akan mengalami perubahan. 

3.  Jika dilihat dari jangka waktunya, anggaran dibagi menjadi : 

a. Anggaran jangka pendek merupakan anggaran yang dirancang 

dalam jangka waktu selama satu tahun. Anggaran jangka pendek 

disebut juga anggaran taktis. 
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b. Anggaran jangka panjang (long-range budget) merupakan anggaran 

yang dibuat jangka waktunya lebih dari satu tahun, misalnya untuk 

keperluan investasi barang modal yaitu anggaran modal (capital 

budget). Anggaran jangka panjang dibutuhkan sebagai dasar 

penyusunan anggaran jangka pendek. 

4.  Jika dilihat dari bidangnya, anggaran dibagi menjadi : 

a. Anggaran operasional merupakan anggaran yang merupakan 

komponen penyusun laporan laba/rugi, misalnya anggaran penjualan, 

anggaran biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, anggaran biaya 

tenaga kerja langsung, ,dan anggaran beban usaha. 

b. Anggaran keuangan (financial budget) merupakan anggaran untuk 

menyusun anggaran neraca, misalnya: anggaran piutang, anggaran 

kas, anggaran utang, anggaran sediaan, dan anggaran neraca.  

5.  Jika dilihat dari kemampuan menyusun, anggaran dapat dikelompokkan 

menjadi : 

a. comprehensive budget merupakan rangkaian dari lebih dari satu 

macam jenis anggaran yang disusun dengan lengkap. Anggaran 

komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran keuangan dan 

anggaran operasional yang disusun secara lengkap. 

b. Partially budget merupakan anggaran yang disusun tidak lengkap 

atau bagian anggaran tertentu saja. misalnya: karena kemampuan 

yang terbatas, maka hanya bisa menyusun anggaran operasional. 

6.  Jika dilihat dari fungsinya, anggaran dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Appropriation budget merupakan anggaran yang digunakan untuk 

sasaran tertentu serta tidak bisa dipakai untuk tujuan yang lain. 
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b. Anggaran kinerja (performance budget) merupakan anggaran yang 

disusun menurut fungsi kegiatan dalam organisasi (perusahaan). 

antara lain untuk melihat apakah biaya (beban) yang dibelanjakan 

tidak melampaui batas. 

7.  Menurut metode penentuan harga pokok produk, anggaraan terdiri dari : 

a. traditional budget atau sering disebut anggaran konvensional adalah 

anggaran berdasarkan fungsional dan anggaran berdasar sifat. 

fungtional based budget merupakan anggaran yang dibuat 

menggunakan cara penetapan harga pokok penuh (full costing) dan 

berfungsi menyusun anggaran tetap dan anggaran induk. 

Characteristic based budget merupakan anggaran dengan metode 

penetapan harga pokok variable (variable costing) yang berfungsi 

sebagai penyusun anggaran variable. 

b. activity based budget ialah anggaran dengan menggunakan cara 

penghargapokokan berdasarkan atas kegiatan dan berfungsi 

menyusun anggaran induk dan anggaran variable. 

2.3.4 SiklusPengelolaanAnggaran 

Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan tahapan yang harus 

dilakukan dalam  mengelola  keuangan  yang  menjadi  wewenang  dan 

 tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan  keuangan daerah 

tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas, transparan, dan 

akuntabel. Menurut Mardiasmo (2002:111-116) terdapat 4 Tahapan siklus 

anggaran daerah yang terkait dengan otonomi daerah yaitu 1) Tahap 

Perencanaan dan Persiapan, 2)Tahap Ratifikasi, 3) Tahap Implementasi, 

4)Tahap Pelaporan dan Evaluasi.  
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Tahap Perencanaan dan Persiapan, berkaitan dengan fungsi anggaran 

sebagai alat perencana, sehingga anggaran dapat direncanakan dan 

dipersiapkan dengan baik. Berkaitan dengan perencanaan pendapatan, fungsi 

Dinas Pendapatan Daerah sebagai leading sector harus berperan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Perencanaan pengeluaran, terutama untuk belanja 

pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus ditempatkan 

sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan Bagian Keuangan lebih 

banyak menangani masalah belanja rutin. Dalam hal ini, semua line item 

budgeting perlu ditinjau kembali dengan pemikiran-pemikiran yang lebih maju 

seperti adanya Standard Spending Assessment (SSA)merupakan pemikiran 

maju untuk meninjau kembali semua line-item budgeting dan bisa membedakan 

antara line-item budgeting dengan input-output budgeting, program budgeting 

atau zero based budgeting. 

Tahap Ratifikasi, Pada tahap ini merupakan tahap yang melibatkan 

proses politik yang cukup rumit.  Eksekutif harus memiliki managerial skill, 

political skill, salesmanship dan coalition building yang memadai. Harus ada 

pemisahan fungsi yang jelas antara eksekutif dan legislatif, sehingga peran 

eksekutif dan legislatif dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengajukan anggaran dan DPRD 

sebagai pihak penentu kebijakan anggaran, sehingga tidak diperlukan lagi 

proses ratifikasi yang melibatkan pemerintah pusat. 

Tahap Implementasi, pada proses ini diperlukan adanya pengendalian 

intern dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota, 

sehingga dapat mengawasi pelaksanaan belanja pembangunan maupun belanja 

rutin dari awal pelaksanaan dan mencegah terjadinya penyimpangan kegiatan. 

Optimalisasi peran inspektorat ini hendaknya tidak lagi sebagai watchdog tetapi 
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lebih diarahkan pada fungsi early warning system dengan penekanan sebagai 

quality assurance. 

Tahap Pelaporan dan Evaluasi, proses ini merupakan proses yang 

berkaitan dengan aspek akuntabilitas. Pada tahap ini digunakan untuk 

kepentingan DPRD sebagai shareholder dan masyarakat sebagai stakeholder. 

Dalam memberikan keyakinan terhadap laporan perlu adanya keterlibatan pihak 

independen untuk menilai pelaporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah 

daerah agar tercipta akuntabilitas. 

Menurut Mahmudi (2007:14) Siklus pengelolaan keuangan daerah pada 

dasarnya terdiri dari tiga tahap antaralain: 1) Tahap perencanaan; 2) 

tahappelaksanaan dan 3) tahap pelaporan / pertanggungjawaban. 

Tahap perencanaan anggaran daerah meliputi penyusunan Kebijakan 

Umum APBD hingga penyusunan RAPBD yang terdiri dari beberapa tahapan 

proses perencanaan anggaran daerah. Aspirasi masyarakat merupakan input 

yang digunakan pada tahap perencanaan oleh pemerintah daerah dan DPRD, 

yang hasilnya dituangkan dalam usulan kegiatan masing – masing unit kerja 

dengan memperhatikan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

daerah.Riyadi dan Bratakusuma (2004: 3) menjelakan bahwa unsur-unsur 

perencanaan yang baik meliputi: 

1. Adanya asumsi-asumsi yang berdasarkan fakta-fakta 

2. Adanya alternatif-alternatif sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan 

dilakukan 

3. Adanya tujuan yang akan dicapai 

4. Bersifat prediksi sebagai langkah mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan 

5. Adanya kebijakan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan. 

http://rimaru.web.id/pengertian-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-menurut-para-ahli/
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Sedangkan perencanaan yang baik dan lengkap menurut Syamsi (1993: 

194) mencakup pertanyaanwhat, why, where, when, who dan how. (1) kegiatan 

apa(what)yang hendak dilaksanakan dalam kaitanya dengan pencapaian tujuan, 

(2) mengapa (why) memilih dan menentukan kegiatan itu dan mengapa 

diprioritaskan, (3) dimana (where) berkaitan dengan pemilihan tempat yang 

dalam melakukan kegiatan, (4) kapan (when) berkaitan dengan denganwaktu 

melaksanakannya, (5) siapa (who) berkaitan denganpihak yang akan 

melakukannya, dan (6) bagaimana ( how dan how much) kegiatan itu 

dilakukanserta mempertimbangkan berapa dana yang ada dan berapa dana 

yang dibutuhkan. 

Tahap Pelaksanaan anggaran merupakan tahap yang digunakan untuk 

melaksanakan kebijakan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik 

tergantung tepat  dan tidaknya pelaksanaan anggaran yang diterapkan. Dalam 

pelaksanaan anggaran, menurut Suhadak dan Nugroho (2007:12) hal terpenting 

yang harus diperhatikan adalah  sistem informasi akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen yang harus dimiliki. Manajer keuangan publik 

bertanggungjawab menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal 

dalam perencanaan dan pengendalian anggaran serta dapat digunakan sebagai 

bahan penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik 

meliputi sistem pengendalian intern yang memadai. 

Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang 

disediakan kepada pengguna anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran di 

pemerintah daerah disebut Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. Output dari perencanaan anggaran merupakan RAPBD yang 

telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD yang kemudian menjadi input bagi 

tahap pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini dibutuhkan sistem akuntansi 

pemerintah daerah sehingga dihasilkan output berupa laporan pelaksanaan 
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anggaran. Output pada tahap pelaksanaan anggaran dijadikan sebagai input 

dalam tahap pelaporan untuk diproses lebih lanjut, sehingga menghasilkan 

output laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen kemudian 

didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat serta 

sebagai bahan evaluasi kinerja dan umpan balik bagi perencanaan periode 

berikutnya (Mahmudi, 2010: 18-19). 

Menurut Nordiawan dkk (2009:88) menjelaskan bahwa dalam 

pelaksanaan anggaran oleh SKPD, diperlukan penjabaran APBD yang 

dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang 

merupakan dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai Pengguna 

Anggaran. Rancangan DPA berisi sasaran yang akan dicapai, program dan 

kegiatan, ketersediaan anggaran, rencana penarikan dana setiap SKPD dan 

perkiraan pendapatan. 

Pada pasal 1 ayat (61) Permendagri 13 Tahun 2006 sebagai Dasar dan 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

SKPD atau DPA-SKPD yaitu dokumen untuk menetapkan dasar pelaksanaan 

anggaran oleh pengguna anggaran memuat: (1) pendapatan, adalah hak 

pemerintah daerah yang menjadi penambah nilai kekayaan bersih; (2) belanja, 

adalah kewajiban pemerintah yang diakui pada pengurangan nilai kekayaan 

bersih; dan (3) pembiayaan, adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan 

kembalipada saat tahun anggaranberjalan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya.  

Pelaporan Keuangan adalah bagian terakhir dari siklus akuntansi yang 

menggambarkan keuangan suatu perusahaan yang secara berkala disusun oleh 

manajemen perusahaan Sumarsan (2013:35). Laporan keuangan dirancang 

dengan menggunakan standar tertentu agar berguna bagipihak yang 
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membutuhkan. Masing–masing pihak yang berkepentingan akan berusaha 

menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut  untuk 

keperluan yang berbeda- beda. Pihak–pihak yang berkepentingan tersebut 

meliputi pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal meliputi pihak 

karyawan dan manajemen perusahaan yaitu karyawan yang mengelola 

perusahaan, sedangkan pihak eksternal meliputi pemasok, penanam modal, 

kreditur, badan pemerintah dan calon penanam modal. 

2.3.4 Prosedur Penatausahaan Pengeluaran 

Sebagai langkah awal pada tahap penatausahaan pengeluaran, satuan 

kerja, melalui bendahara pengeluaran mengajukan penerbitan surat penyediaan 

dana. Penerbitan SPD berguna untuk mengatur jumlah dana kas bagi setiap unit 

kerja (SKPD). Menurut Permendagri 13/2006, penerbitan SPD dilakukan 

berdasarkan anggaran kas. Anggaran kas sendiri merupakan dokumen tentang 

perkiraan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berguna untuk membiayai 

pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode yang disusun dari daftar perincian 

anggaran (DPA) masing-masing SKPD yang telah disahkan. Kepala SKPD 

mengajukan permohonan penerbitan SPD kepada PPKD selaku BUD c.q. Sub 

Bidang Anggaran untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kebenaran jumlah 

permohonan penerbitan SPD tersebut untuk memastikan masih tersedia dana 

dalam DPA SKPD yang bersangkutan serta mengecek ketersediaan dananya 

dalam kas daerah.  

Permohonan penerbitan SPD yang dilakukan kepala SKPD, kuasa BUD 

c.q. Sub Bidang Anggaran menyiapkan konsep SPD dan diserahkan ke PPKD 

selaku BUD untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan. Setelah dilakukan 

evaluasi dan mendapatkan persetujuan dari PPKD selaku BUD, maka PPKD 

selaku BUD menandatangani dan menyerahkan konsep SPD tersebut kepada 
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kuasa BUD untuk kemudian diterbitkan SPD. Selanjutnya, sebagai langkah 

kedua setelah diterbitkan SPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP yang 

disampaikan kepada PPK-SKPD dan dilakukan pengecekan kebenarannya 

terlebih dahulu, untuk selanjutnya menjadi dasar dibuatnya SPM oleh PPK-

SKPD. Berdasarkan Permendagri 13/2006, surat perintah pembayaran (SPP) 

terdiri dari 4 jenis yaitu SPP-UP, SPP GU, SPP Tambah Uang (SPP-TU), dan 

SPP Langsung (SPP-LS). 

1.  SPP-UP; SPP-UP diajukan oleh bendahara pengeluaran setiap awal 

tahun anggaran yang besarnya ditentukan berdasarkan SK Kepala 

Daerah dan pengajuannya hanya dilakukan sekali dalam satu tahun tidak 

ada pembebanan kode rekening 

tertentu.Bendaharamempersiapkandokumenyang ditentukansebagai 

lampiran dalam pengajuan SPP UP dandokumen SPP UP  

.Lampirantersebutmisalnya salinanSPD,draftSuratPernyataan 

PenggunaAnggaran,danlampiranlain yangdiperlukan.Bendahara 

PengeluaranSKPDdapatmengeluarkansebagianuang persediaanyang 

dikelolanyakepada bendaharapengeluaranpembantuSKPD 

agarpelaksanaankegiatan akan lancar. 

2.  SPP-GU; Jika Uang Persedian sudah digunakan bendahara pengeluaran 

dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) dengan jumlah 

besar SPJ penggunaan Uang Persediaan yang sudah disahkan pada 

setiap periode. SPP-GU dapat diajukan sebagai kegiatan tertentu atau 

beberapa kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

Permohonan SPP-GU dilakukan untuk mengantisipasi uang persediaan 

yang dipakai olehbendaharapengeluaran. Bendaharamempersiapkan 

dokumenyang dibutuhkan sebagai lampiranpengajuan SPPGU,disamping 



 

40 

 
 

dokumenSPP GU itu sendiri. Lampiran tersebut antaralain salinanSPD, 

draft Surat PernyataanPenggunaAnggaran, LaporanPertanggungjawaban 

UangPersediaan,bukti dan notabelanjayang lengkap sertasah 

untuklampiranlainyangdiperlukan. 

 Dalam SE-900/Kep.Menkeu/2007, disebutkan bahwa jumlah maksimum 

SPP- GU yang dapat diajukan oleh bendahara pengeluaran adalah 

sebesar jumlah SPP-UP yang telah dipertanggungjawabkan atau di-SPJ-

kan. Sebagai contoh, jika pada awal tahun anggaran (4/1) ditetapkan 

jumlah UP sebuah SKPD sebesar Rp. 100.000.000,00; dan pada tanggal 

(24/1) telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang menghabiskan uang 

UP sebesar Rp.75.000.000,00 disampaikan pertanggungjawaban, maka 

SPP-GU yang dapat diajukan adalah maksimum adalah sebesar Rp. 

75.000.000,00 yang dibebankan pada kode rekening belanja terkait 

kegiatan. Oleh karena itu, mka untuk setiap pengajuan SPP-GU yang 

dilakukan oleh bendahara pengeluaran disamping harus dilampiri dengan 

salinan SPD dan draft surat pernyataan penggunaan anggaran, maka 

harus dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban uang persediaan 

beserta bukti atau notabelanja yang sah dan lengkap yang selanjutnya 

diteliti dan diverifikasi oleh PPK-SKPD untuk kemudian dilakukan 

penerbitan SPM oleh kepala SKPD. 

3. SPP Tambahan Uang (SPP-TU), adalah SPP yang dapat diajukan 

apabila ada kebutuhan belanja yang bersifat mendesak, dan harus 

dikelola oleh bendahara pengeluaran, sedangkan jumlah uang 

persediaan tidak cukup karena sudah diprogramkan untuk kegiatan yang 

lainnya. SPP-TU harus memperoleh persetujuan dari PPKD, dan jumlah 

dana yang ada dalam SPP-TU tersebut harus dipertanggungjawabkan 
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tersendiri,  jika dana TU itu masih ada sisa dalam sebulan, maka 

Tambahan Uang yang tersisaharus disetorkan kembali ke kas daerah 

(kasda). Bendahara mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagi 

lampiran pada pengajuan SPP TU antara lain : dokumen SPP TU itu 

sendiri, salinan SPD, draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Surat 

Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU, dan lampiran lain yang 

dibutuhkan.  

4. SPP Langsung (SPP-LS), yaitu: SPP yang diajukan atau digunakan untuk 

pembayaran secara langsungkepada penyedianamun dengan anggaran 

yang terbatas sesuai dengan ketentuan. SPP LS terdiri dari SPP gaji dan 

SPP LS atas pengadaandan penyediaan barang atau jasa.Bendahara 

mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai lampiran pada 

pengajuan SPP LS,  dari dokumen SPP LS sendiri. Lampiran ini 

digunakan untuk  SPP-LS Gaji dan Tunjangan yaitu Salinan SPD, Draft 

Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, dan  Dokumen-Dokumen 

Pelengkap Daftar Gaji. Sedangkan bagi SPP-LS Barang atau Jasa 

Salinan SPD, Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, dan 

Dokumen-Dokumen Terkait Kegiatan. 

Setelah SPP yang dibuat oleh bendahara pengeluaran telah dicek 

kebenarannya oleh PPK-SKPD,  selanjutnya PPK-SKPD berdasarkan SPP yang 

dibuat oleh bendahara pengeluaran tersebut, menyiapkan SPM kemudian 

diserahkan untuk disetujui dan ditandatangani oleh pengguna anggaran. Sebagai 

langkah keempat dari prosedur penatausahaan pengeluaran, setelah semua 

dokumen yang diperlukan tersedia (SPD,SPP,SPM dan semua berkas 

kelengkapan SPM), maka dapat dilakukan penerbitan SP2Doleh BUD.  

Penerbitan SP2D dilakukan berdasarkan SPM yang diajukan oleh bendahara 
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pengeluaran. Setelah proses SP2D tersebut selesai, maka dapat dilakukan 

pencairan dana dari kas daerah. Berdasarkan aturan, waktu pelaksanaan 

penerbitan SP2D selambat-lambatnya 2 hari sejak SPM diterima, dan apabila 

SPM tersebut ditolak, maka harus dikembalikan selambat-lambatnya 1 hari sejak 

diterimanya SPM. SP2D dapat diterbitkan jika pengeluaran yang dikeluarkan 

tidak melebihi batas anggaran yang tersedia dan didukung kelengkapan 

dokumen sesuai peraturan. 

Setelah penerbitan SP2D, bendahara pengeluaran dapat melakukan 

pencairan dana yang selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan prosedur 

penatausahaan berikutnya, yaitu penggunaan dana atau pelaksanaan belanja. 

Pembelanjaan yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan harus 

dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara tepat waktu dengan menyertakan 

dokumen yangmendukung penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan 

terkait kemudian diberikan kepada petugas bendahara pengeluaran sebagai 

dasar untuk bendahara pengeluar dalam membuat surat pertanggungjawaban 

(SPJ). Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PPTK tersebut, maka 

bendahara pengeluaran mencatat pelaksanaan belanja tersebut ke dalam: Buku 

kas umum pengeluaran, Buku pembantu pengeluaran per rincian objek, Buku 

pembantu panjar, Buku pembantu bank,Buku pembantu kas tunai dan buku 

pembantu pajak.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini memakai jenis penelitian analitis deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan dan menguraikan kondisi permasalahan 

yang ada pada obyek penelitian, yang kemudian dianalisa dan berusaha 

dicarikan solusi yang terbaik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

menggunakan strategi pemecahan permasalah yang dilakukan dengan 

caramendeskripsikan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, 

lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang nyata atau apa adanya (Nawawi, 1989:9). 

 Penelitian ini merupakan penelitian berupa studi kasus dimana penelitian 

ini dilaksanakan melalui pengumpulan data pada obyek penlitian, identifikasi, dan 

menganalisa data dalam rangka memperoleh suatu gambaran permasalahan 

pada obyek yang diteliti terutama berkaitan dengan pertanyaan mengapa dan 

bagaimana. Dari strategi studi kasus akan dapat diperoleh gambaran secara 

detail dan mendalam tentang rangkaian suatu peristiwa sampai menghasilkan 

suatu kasus. Strategi yang dipakai  pada  penelitian  ini dengan tujuan untuk 

mengeksplorasi dan memberikan makna secara cermat   suatu program, 

peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu khususnya tentang sistem 

pengendalian intern pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada 

Kesbangpol Kota Batu. 

Penelitian ini bermaksud mendapatkan gambaran yang mendalam 

tentang prosespenerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada 

pelaksanaan anggaran berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 agar mampu 

meningkatkan kualitas penganggarannya. Penelitiankualitatifmerupakanmetode 

yang dipakai dalam rangka menggalipemahaman 
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maknaolehsejumlahindividuatausekelompok orangdianggap  berasaldari 

masalahsosialataukemanusiaan (Creswell, 2010:4; Noor, 2009:32). 

Berkaitan dengantempat dan waktu, secara khusus obyek yang bisa 

dipakai sebagai kasus yang sifatnya kontemporer, yaitu sedang berlangsung 

atau telah berlangsung, tetapi masih menyisahkan implikasi dan pengaruh kuat 

serta luas ataupun khusus di saat penelitian dilakukan (Yin, 2009:14). 

 

3.2 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalahmenganalisis, menginterpretasikan, 

mendeskripsikan, dan menjelaskan SPIP dalam pelaksanaan anggaran di Kantor 

Kesbangpol Kota Batu yang dilihat dari: 

1. Lingkungan Pengendalian yang meliputi: 

a. Penegakan wilayah integritas dan nilai- nilai etika 

b. Komitmen terhadap kompetensi dan kemampuan 

c. Kepemimpinan yangkondusif dan baik  

d. Terbentuknya struktur organisasi yang tepat 

e. Pendelegasian  atau penugasan tanggung jawab dan wewenang 

yang tepat 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik dan sehat tentang 

pembinaan SDM 

g. Terwujudnya peran aparat pengawas internal pemerintah yang efektif 

dan efisien 

h. Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga terkait 

2. Penilaian Resiko 

a. Identifikasi resiko 

b. Analisa resiko 

1. Kegiatan Pengendalian 
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a. Review atas kinerja instansi  

b. Terbinanya Sumber Daya Manusia  

c. Pengendalian pengelolaan sistem informasi 

d. Pengendalian fisik aset atau kekayaan 

e. Penetapan, review dan pemeriksaan kembali pada ukuran kinerja 

dan indikator 

f. Pemisahan dan pengelompokan fungsi  

g. Otorisasi transaksi dan kejadian-kejadian penting 

h. Pencatatan yang tepat dan akurat transaksi kejadian 

i. Pembatasan dan pencatatan akses sumber daya  

j. Dokumentasi internal control serta transaksi dan kejadian penting 

yang baik 

2. Informasi dan Komunikasi 

a. Penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana 

komunikasi 

b. Pengelolaan, pengembangan dan pembaruan sistem informasi 

secara terus menerus 

3. Pemantauan 

a. Pemantauan berkelanjutan 

b. Evaluasi terpisah 

c. Tidak lanjut rekomendasi hasil audit dan peninjauan serta review 

lainnya 

 

3.3 Penetapan Situs Penelitian 

 Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lokasi penelitian 

adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dan dengan 
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mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian (Moleong, 

2011:128). 

 Situs penelitian dalam penelitian ini berada pada Kesbangpol Kota Batu. 

Dimana penentuan fokus dilakukan secara purposive (sengaja). Hal ini dilakukan 

agar mempersempit ruang lingkup pembahasan dan untuk mempertajam 

fenomena yang ingin dikaji sesuai dengan fokus penelitian.  Penelitian ini 

dilakukan pada hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat pukul 07.00 

sampai dengan 14.30 WIB. 

Penelitian ini didorong oleh belum pernah dilakukannya penelitian-

penelitian yang mengkaji masalah sejenis di Kota Batu. Padahal, peraturan 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah ditetapkan sejak tahun 

2008. Dengan harapan, hasilnya kelak dapat digunakan sebagai masukan bagi 

penyempurnaan arah kebijakan khususnya terkait pada proses pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban anggaran serta sistem pengendalian internalnya agar 

terbentukpengelolaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

 

3.4 Sumber Data dan Informan 

Sumber data utama pada penelitian kualitatif merupakanPerkataan dan 

tindakan selebihnya merupakan data-data tambahan yaitu dokumen dan 

kelengkapan lainnya. Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa yang menjadi 

sumber data utama adalah informan yang mengeluarkan perkataan dan 

tindakan yang dapat diamati dan diwawancarai. Sumber data yang 

dipergunakan pada penelitian ini meliputi data primer.  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

yang dalam hal ini adalah obyek penelitian (Arikunto, 2002). Data primer adalah 

sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari objek sumber aslinya tanpa 

perantara. Data primer berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara 
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khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian (Emory, 1996:14). Data primer 

jenis ini dapat diperoleh melaui wawancara dan observasi. Data 

dikumpulkansecara individu olehpenelitilangsung dari sumber pertama dan 

tempat obyek penelitian dilakukan. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pemgumpulan data dapat dilaksanakanmelalui interview 

(wawancara), observasi (pengamatan), dokumentasi, kuesioner (angket), serta 

penggabungan keempatnya (Sugiyono, 2014). Sesuai dengan rumusan masalah 

dan tujuan penelitian yang ditetapkan sebelumnya, maka pada penelitian ini 

peneliti mempergunakan teknik pengumpulan data melaui: 

1. Observasi 

Metode observasi yaitu metode pengamatan langsung kepada subjek 

penelitian guna memperoleh gambaran yang nyata.Data Primer 

selanjutnya yaitu observasi dimana informasi yang didapatkan melalui 

hasil observasi berupa pelaku, ruang (tempat), kejadian, objek, 

perbuatan, perasaan, peristiwa, kegiatan, dan waktu. Pengumpulan data 

melalui observasi mengandung maksud untuk mengungkapkan gambaran 

riil tentang kejadian atau perilaku, untuk membantu memahami perilaku 

manusia, untuk merespon pertanyaan, sedangkan evaluasi adalah 

melaksanakan pengukuran pada aspek tertentu serta melakukan umpan 

balik terhadap pengukuran tersebut. 

Ada berbagai cara observasi yang digunakan pada penelitian kualitatif, 

antara lain observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi 

kelompok yang tidak terstruktur (Bungin, 2007:115). 

a. Observasi partisipasi (participant observation) merupakan metode 

yang dilakukan dalam mengumpulkan data dengan cara pengamatan 

langsung dimana peneliti sangat terlibat dalam kegiatan sehari-hari 
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responden. Dalam penelitian ini peneliti akan ikut terjun langsung 

dengan responden di dalam melaksanakan anggaran yang telah 

tercermin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor 

Kesbangpol Kota Batu serta mengamati pertanggungjawaban 

anggaran yang telah dilaksanakan tersebut. 

b. Observasi tidak berstruktur merupakan observasi yang dilakukan 

tanpa mempergunakan panduan atau guide observasi. Dalam hal ini 

peneliti harus mampu mengembangkan keahliannya pada saat 

observasi suatu objek. 

c. Observasi kelompok merupakan pengamatan yang dilaksanakan 

secara berkelompok dari beberapa objek sekaligus. 

Kegiatan observasi ini dilakukan di semua hal terkait dengan penelitian 

yang berhubungan dengan SPIP. Beberapa hal yang akan dilakukan 

observasi adalah terkait dengan penilaian resiko, lingkungan 

pengendalian, kegiatan dan cara pengendalian, sistem informasi dan 

komunikasi, dan pemantauan yang ada di Kesbangpol. 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab langsung pada informan 

maupun pihak-pihak yang terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh informasi atau data secara lebih jelas dan mendalam. 

Pengumpulan data dari setiap informan dengan memahami setiap tingkah 

laku serta kebudayaan dari informan guna memperoleh informasi yang 

valid. karena Setiap kebudayaan mempunyai banyak kesempatan sosial 

yang terutama diidentifikasikan dengan jenis percakapan yang terjadi. 

Setiap percakapan mempunyai aturan budaya untuk memulai, 

mengakhiri, bergiliran, mengajukan pertanyaan dan berhenti sejenak. 

Tindakan wawancara, harus dilengkapi dengan instrument sebagai 
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pedoman wawancara, peneliti jugabisa memakai alat bantu lain misalnya 

gambar, recorder, sertaalat bantu lain yang bisa membantu dalam 

melakukan wawancara agar berjalan lancar. 

Sumber data ini bisa didapatkan dengan cara berinteraksi secara 

langsung pada informan dengan mengadakan tanya jawab guna 

mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian terutama 

kepada pihak–pihak yang berhubungan dengan proses Pelaksanaan 

pengendalian intern pemerintah pada Kantor Kesbangpol Kota Batu. 

Informan awal yang menjadikey person (key informan)yaitu Kepala Kantor 

Kesbangpol Kota Batu dan dipilih sebagai data primer. 

Pemilihan informan berikutnya dilakukan melalui teknik snowballyaitu 

berdasarkan data awal untuk memperoleh akurasi data selanjutnya. 

Dalam penentuan informan, yang pertama dipilih satu-dua orang sebagai 

informan, Jika dua informan ini belum dirasa lengkap terhadap data yang 

diberikan, peneliti harus mencari orang lain yang dipandang lebih 

menguasaisehingga dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua 

informan sebelumnya. 

Informasi terakhir didasarkan atas kejenuhan informasi, yaitu apabila 

sudah tidak dijumpai lagi variasi data serta memiliki pola tertentu yang 

diberikan oleh informan. Jika jawaban narasumber yang hampir 

menyerupai dengan narasumber yang lain maka pencarian data dan 

informasi dapat dihentikan. 

 

Daftar informan dalam penelitian ini disebutkan pada tabel 3.1.Keenam 

informan tersebut akan menjadi sumber yang akan memberikan informasi yang 

dibutuhkan untuk menganalisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) 

Berdasarkan perspektif COSO Internal control- intgrated framework. 



 

50 

 
 

Tabel 3.1 
Daftar Informan                                  

 

No Nama Jabatan 

1 

 

2. 

3. 

4. 

5 

6.. 

Thomas Maydo, S.sos 

 

Sri Wuryantini 

Drs. Gatot Suyanto 

Suyono, SH 

Sugiarso, A.md 

Drs. Saiful Mustofa, M.Si 

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Batu 

Kepala subbag Tata Usaha 

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga 

Kepala Seksi Politik Dalam Negeri 

Kepala Seksi Integrasi Bangsa 

Inspektur Pembantu Wilayah II  

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

 
 
3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah dokumen, 

arsip dan catatan instansi yang dianggap penting dan mempunyai 

relevansi terkaitpermasalahan yang sedang diteliti. Metode ini dipakai 

karena merupakan catatan peristiwa yang sudah terlawati.  Berupa 

dokumen tulis,, gambar, atau karya-karya terbaik dari seseorang. 

Dokumen dalam bentuk gambar misalkan gambar hidup, foto, sketsa, 

selanjutnya dokumen dalam bentuk karya antara lain karya seni berupa, 

film, gambar, dan lain sebagainya. 

Penelitian ini menggunakan data berupa dokumen yang berkaitan dengan 

fokus penelitian antara lain  Undang-undang dan peraturan yang berlaku 

yang terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah serta laporan-

laporan yang terkait dengan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Anggaran Kantor Kesbangpol Kota Batu antara lain : 

a. Renstra Kantor Kesbangpol  Kota Batu 

b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

d. Laporan Keuangan 
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e. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat 

f. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD) 

g. Laporan Monev Program Kegiatan SKPD 

 

3.6 Validitas Data 

Menetapkan keabsahan (trustworthiness) dibutuhkan teknik pemeriksaan. 

Kriteria keabsahan  data yang mendasari pelaksanaan teknik pemeriksaan 

terdapat empat jenis yaitu  derajat  kepercayaan atau credibility,keteralihan atau 

tranferability,kebergantungan atau dependability, dan kepastian atau 

confirmability (Moleong, 2013:324). Penelitian ini memakai triangulasi 

gunamemeriksa keabsahan dan kelayakan uji kredibilitas data. Teknik triangulasi 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan dan kebenaran serta kelayakan data. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber di dalam uji 

kredibilitas data. Triangulasi sumber (Patton, dalam Maleong, 2010:330-331) 

yaitu mengecek, memeriksa dan membandingkan tingkat derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperolah dengan waktu dan alat yang berbeda-beda dalam 

penelitian kualitatif. Penerapan teknik pemeriksaan ini dicapai melalui cara: 

1. Membandingkan data data hasil pengamatan dengan hasil wawancara  

2. Membandingkan apa yang diungkapkanapa yang diungkapkan secara 

pribadi dengan apa yang diungkapkan orang di depan umum. 

3. Membandingkan apa  yang  diungkapkan  orang  tentang situasidan 

keadaan  penelitian dengan apa yang dikatakansetiap waktu, 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif serta cara pandang seseorang 

dengan  berbagai kalangan yaitu rakyat biasa, orang berpendidikan 

menengah atau tinggi maupun orang di bidang pemerintahan, 

5. Membandingkan isi suatu dokumen dengan hasil wawancara yang 

berkaitan. 
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 Penerapan teknik pemeriksaan denganmetode triangulasi, diharapkan 

data yang didapat lebih konsisten, tuntas dan pasti. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Metode analisis data bertujuan secara sistematis mencari dan 

menyusundata dari catatan lapangan, hasil wawancara, pengorganisasian data, 

serta menjabarkannya. Dalam hal ini teknik analisis data deskriptif dirasa sesuai, 

karena analisis ini sangat bermanfaat untuk menganalisis data populasi atau 

untuk menganalisis kajian atau penelitian yang obyeknya berupa populasi. 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

ialah dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif yaitu teknik yang 

menginterpretasikan dan menggambarkan arti data-data yang sudah terkumpul 

dengan memberi perhatian sebanyak mungkin pada aspek yang diteliti saat itu, 

sehingga diperoleh gambaran umum serta menyeluruh tentang keadaan yang 

sebenarnya. 

Dalam penelitian ini analisis data yang dipakaiialah analisis data kualitatif 

dengan menggunakan model interaktif. Miles dan Huberman (1992:20) 

menyebutkan bahwa dalam analisa data kualitatif dengan model interaktif, data 

yang munculberwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Penelitian ini 

menggunakan teknik menggambarkan dan meninterpretasikan, sehingga dapat 

diperoleh gambaran umum dan menyeluruh mengenai objek penelitian. 

Peneliti mengambil tekhnik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman 

(2009:20) karena dirasa sangat fleksibel dan dapat diterapkan dalam penelitian 

ini. Kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan terus menerus sampai 

tuntas. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis ini. Yaitu; 
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1. Pengumpulan data dengan menggunakan cara observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

2. Melakukan data reduction atau pengurangan data langkah ini berarti 

meringkas, memilah sesuatu yang pokok, dan memfokuskan pada suatu 

hal yang penting, dicari pola dan temanya serta membuang hal yang tidak 

perlu. Reduksidata merupakanprosespemilahan, pemilihan, 

perangkuman,pemusatanperhatian danpenyederhanaan,pengabstrakan, 

transformasi   data kasar yang didapatkandari catatanlapangan.Melalui 

reduksi data makadapatdihasilkangambaranyanglebih spesifikdan 

memberi kemudahan padapenelitipada saatpengumpulandata 

selanjutnyasertamencari datatambahanjika diperlukan.Semakinbanyak 

data yang diperoleh maka akan semakinkompleks dan rumit proses 

analisis data, oleh karenanyareduksidata perlu 

dilakukanagardatatidakbertumpuk dantidak mempersulitanalisis 

selanjutnya. 

3. Melakukan Data display (penyajian data) dalam menyajikan data bisa 

dilaksanakan dalam bentuk uraian singkat yang berupa naratif, bagan, 

hubungan antara katagori dan sejenisnya. Penyajiandata 

diarahkanagardatahasil reduksiterorganisaikan, tersusun   dalam  pola  

hubungan  sehingga  makin  mudah  dipahami. COSOInternal Control – 

Integrated Framework yang telah diadopsi oleh PP No. 60 Tahun 2008 

melaui komponen-komponen yang ada di dalamnya, dijadikan sebagai 

alat untuk menganalisis data yang diperoleh. Melaui Komponen-

komponen pengendalian intern pemerintah yang terdapat dalam PP no 60 

Tahun 2007 dijadikan sebagai alat untuk melihat gambaran pelaksanaan 

SPIP secara menyeluruh. Adapun Komponen-komponen pengendalian 

intern pemerintah antara lain : 
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a. Komponen Lingkungan Pengendalian terdiri unsur :  

i. penegakan integritas, kredibilitas dan nilai-nilai etika; 

ii. komitmen terhadap kompetensi atau kemampuan; 

iii. kepemimpinan yang baik dan kondusif; 

iv. pembentukan dan penyusunan struktur organisasi yang sesuai; 

v. pendelegasian atau pelimpahan wewenang dan tanggung 

jawab yang tepat; 

vi. Kebijakan dan praktik-praktik pembinaan 

vii. perwujudan peran dari aparat pengawas internal pemerintah 

yang efektifdan efisien; dan 

b. Komponen Penilaian Resiko yang terdiri dari unsur : 

i. Penetapan tujuan instansi 

ii. Penetapan tujuan pada tingkatan 

iii. Indetifikasi resiko 

iv. Analisis Risiko 

v. Mengelola resiko selama perubahan 

c. Komponen Kegiatan Pengendalian terdiri dari unsur : 

i. Penerapan umum 

ii. Reviu atau peninjauan kembali kinerja instansi pemerintah 

iii. Pembinaan Sumber Daya Manusia 

iv. Pengendalian dalampengelolaan 

v. Pengendalian fisik aset 

vi. Penetapan dan peninjauan atau reviu indikator 

vii. Pemisahan fungsi 

viii. Otorisasi atas transaksi 

ix. Pencatatan yang akurat 

x. Pembatasan akses yang berhubungan dengan sumber daya 
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xi. Akuntabilitas dan perhitungan sumber daya 

xii. Pengdokumentasian yang baik dan sistematis 

d. Komponen Informasi dan Komunikasi terdiri atas unsur: 

i. Informasi 

ii. Komunikasi 

iii. Bentuk dan sarana komunikasi 

e. Komponen Pemantauan terdiri atas unsur: 

i. Pemantauan berkelanjutan 

ii. Evaluasi terpisah 

iii. Penyelesaian audit 

4. Langkah terakhir, yaitu berupa tahap conclusion drawing atau verification. 

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasidari 

semua datayangtelahdiperoleh, direduksi, dan disajikansebagaihasildari 

penelitian.Dengan demikian kesimpulan yang adaakan menjawab 

rumusan masalah yang dibuat sejak awal. Selain hal itu, kesimpulan juga 

diharapkan menjadi hal dan temuan baru yang belum ada sebelumnya. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian yang diperoleh melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi pada Kantor Kesbangpol Kota Batu.   

4.1 Data Fokus Penelitian 

 Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah proses penerapan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintahdalam pelaksanaan anggaran di Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu. Data-data yang terkait dengan fokus 

penelitian yang meliputi gambaran proses Pelaksanaan anggaran, SPIP dalam 

pelaksanaan anggaran serta hambatan-hambatan dalam melaksanakan SPIP 

dalam pelaksanaan anggaran akan dipaparkan untuk melengkapi data fokus 

penelitian. 

4.1.1 Pelaksanaan Anggaran 

Landasan setiap SKPD dalam melaksanakan anggaran di Pemerintah 

Kota Batu adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan 

penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan 

Daerah Kota Batu Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2016. 

DPA berisi ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan 

SKPD. Perincian program dan kegiatan dengan kode rekening dan sumber 

pembiayaannya serta besaran biaya yang digunakan untuk mendanai kegiatan 

tersebut dengan rincian dan satuannya, masing-masing kegiatan dilengkapi 

dengan lokasi kegiatan dan target kinerja. 

Belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu (Kesbangpol) 

dibagi menjadi dua yaitu tidak langsung dan belanja langsung dan seperti yang 
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disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ibu Sri Wuryantini sebagai 

berikut: 

“Ya...Belanja itu dibagi dua bagian.. ada Belanja tidak langsung dan 
belanja langsung, belanja tidak langsung mencakup gaji pegawai, 
dan tunjangan. Terus...yang belanja langsung itu meliputi belanja 
program dan kegiatan, termasuk honor dan belanja barang dan 
jasa....” (Wawancara pada 14 desember 2016 pukul 10.20 WIB) 
 
Belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan 

pemenuhan kebutuhan tercapainya pelaksanaan suatu program/kegiatan. 

Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta 

belanja modal. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkaitan 

langsung dengan pemenuhan kebutuhan tercapainya suatu program/kegiatan. 

Belanja ini meliputi belanja pegawai yang didalamnya memuat gaji dan 

tunjangan. 

Berdasarkan DPA-SKPD Kantor Kesbangpol Kota Batu Tahun Anggaran 

2015 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.585.426.452,- setelah PAK 

mengalami perubahan sebesar Rp. 5.117.002.710,-. Pagu anggaran tersebut 

digunakan untuk mendanai 11 program/47 kegiatan. Adapun data terkait dengan 

Program/kegitan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kota Batu Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel 4.1 

Untuk Tahun 2016,Dokumen Pelasana Anggaran Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Batu memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 

7.510.140853,- dan setelah PAK mengalami perubahan sebesar Rp. 

7.407.287.680,-. Dari pagu angaran tersebut  digunakan untuk membiayai8 

Program dan 28 kegiatan sebagaimana terlihat dalam tabel 4.2.  
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Tabel 4.1 
Program/Kegiatan yang didanai pada tahun 2015 

NO PROGRAM/KEGIATAN 

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
8. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
12. Penyediaan Makanan dan Minuman 
13. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

II Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 

 

1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala  Peralatan Gedung Kantor 

III 
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
 Pendidikan dan Pelatihan Formal 

V Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 
 1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

VI Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

 

1. Peningkatan Deteksi Dini Melalui Aktifitas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 
2. Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) Kota Batu 
3. Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kota Batu 
4. Penyuluhan Pencegahan Daerah Rawan Konflik 

VII Pogram Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

 

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Kota Batu 
2. Peningkatan Bela Negara Melalui Pembentukan Paskibra Kota Batu 
3. Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional (Harkitnas, Kesaktian Pancasila, Sumpah 

Pemuda, Hari Pahlawan, dan Hari Ibu/Nusantara/HIPENCA) 
4. Pelaksanaan Rangkaian upacara Kenegaraan dan Hari-hari Besar Nasional 
5. Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan Hari-hari tertentu  

VIII Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

 

1. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam upaya 
Peningkatan Wawasan Kebangsaan   

2. Sosialisasi Peraturan Perundangan Organisasi Kemasyarakatan 
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa 
4. Fasilitasi Penyelenggara Forum Pembauran Kebangsaan 

IX Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 
 1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 

X Program Pendidikan Politik Masyarakat 

 

1. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 
2. Bimbingan Teknis Penyusunan, Pengajuan, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol 
3. Koordinasi dan Penyusunan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 
4. Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik 

XI Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 

 
1. Tim Identifikasi, Inventarisasi dan verivikasi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga 

Sosial Masyarakat (LSM) 

Sumber: Kantor Kesbangpol Kota Batu 
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Tabel 4.2 

Program/Kegiatan yang didanai pada tahun 2016 

 

NO PROGRAM/KEGIATAN 

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
8. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 
9. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 

II Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 

 
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala  Peralatan Gedung Kantor 

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
 Pendidikan dan Pelatihan Formal 

IV Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 
 1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

V Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

 
1. Peningkatan Deteksi Dini Melalui Aktifitas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 
2. Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kota Batu 

VI Pogram Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

 

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Kota Batu 
2. Peningkatan Bela Negara Melalui Pembentukan Paskibra Kota Batu 
3. Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional (Harkitnas, Kesaktian Pancasila, Sumpah 

Pemuda, Hari Pahlawan, dan Hari Ibu/Nusantara/HIPENCA) 
4. Pelaksanaan Rangkaian upacara Kenegaraan dan Hari-hari Besar Nasional 
5. Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan Hari-hari tertentu  
6. Pendidikan Dan Pelatihan Kader Pembina/Pelatih Bela Negara 

VII Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

 
1. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam upaya 

Peningkatan Wawasan Kebangsaan   
2. Fasilitasi Penyelenggara Forum Pembauran Kebangsaan 

VII Program Pendidikan Politik Masyarakat 

 

1. Penyuluhan Kepada Masyarakat 
2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 
3. Koordinasi dan Penyusunan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 
4. Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik 

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

Ibu Sri Wuryantini menjelaskan bahwa untuk dapat melaksanakan 

program-program kegiatan yang ada dalam DPA, maka perlu dibuat Anggaran 

Kas yang berfungsi untuk membagi alokasi dana setiap periode tertentu, seperti 

yang disampaikannya berikut: 

 “Setelah APBD didok sama dewan, maka setiap SKPD 
mengajukan RKA untuk disahkan menjadi DPA. Kemudian setelah 
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DPA disahkan maka setiap SKPD membuat yang namanya apa 
itu...... Anggaran Kas ya. .... Nah anggaran Kas ini dibagi per 
triwulan”. (Wawancara pada 1Desember 2016 pukul 11.20 WIB) 
 

 Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Kantor Kesbangpol, Bapak Thomas 

Maydo mengatakan: 

“Setiap pelaksanaan kegiatan yang sudah tercover dalam DPA, ya 
harusberpatokan pada anggaran kas itu. Karena anggaran kas itu 
kan merupakan hasil dari perencanaan dari kita sendiri oleh karena 
itu perencanaan yang kita buat harus benar-benar matang dan 
harus kita laksanakan sesuai jadwal”. (Wawancara 5Desember 
2016 pukul 12.00 WIB) 
 
Anggaran kas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal 

ini untuk menjamin ketersediaan dana pada saat dibutuhkan dalam rangka 

membiayai program/kegiatan yang dilakukan oleh SKPD.Anggaran kas 

merupakan instrumen yang penting di dalam proses perencanaan dan 

pengendalian keuangan SKPD, karena di dalamnya terdapat estimasi 

penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu dimasa datang 

sehingga dapat dijadikan sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan 

program/kegiatan SKPD.Tujuannya agar kegiatan dapat berjalan lancar seperti 

yang direncanakan, sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan target kinerja. 

Angaran Kas direncanakan ke dalam 4 tahap dalam setahun yang biasa disebut 

dengan triwulan. 

Untuk Anggaran Kas dari program dan kegiatan di Kantor Kesbangpol 

Kota Batu Tahun 2015 digambarkan dalam tabel 4.3.Anggaran dalam satu tahun 

dibagi ke dalam 4 triwulan dengan masing-masing kebutuhan kegiatan. Kegiatan 

yang bersifat rutin cenderung stabil didalam penyerapannya. Namun untuk 

belanja-belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan tertentu, 

seperti sosialisasi dan pengadaan barang/jasa tidak bisa stabil dalam 

penyerapannya. 

Tabel 4.3 
Anggaran Kas Kantor Kesbangpol 2015 
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O PROGRAM 

TRIWULAN 

SETELAH 
PAK 

I II III IV 

 BELANJA LANGSUNG 2.680.938.000 497.106.956 411.472.351 1.222.985.851 549.372.842 

I 
Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

635.362.500 145.716.176 145.716.108 145.716.108 198.214.108 

II 
Program Peningkatan 
Sarana & Prasarana 
Aparatur 

79.156.000 21.231.515 21.231.495 21.231.495 15.461.495 

III 
Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 
 

14.000.000 0,00 0,00 0,00 14.000.000 

IV 
Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

0,00 2.625.000 2.625.000 2.625.000 (7.875.000) 

V 
Program Peningkatan 
Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 

41.210.500 11.110.500 10.900.000 9.300.000 9.900.000 

VI 

Program Pemeliharaan 
Kantrantibmas dan 
Pencegahan Tindak 
Kriminal 

343.354.500 108.401.250 79.417.750 80.287.750 75.247.750 

VII 
Pogram Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

1.210.897.000 71.357.509 33.584.500 880.780.500 225.174.491 

VIII 
Program Kemitraan 
Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan 

158.457.500,00 65.497.500 45.760.000 31.712.500 15.487.500 

IX 
Program Peningkatan 
Pemberantasan Penyakit 
Masyarakat 

29.870.000 0,00 0,00 29.870.000 0,00 

X 
Program Pendidikan 
Politik Masyarakat 

153.320.000 65.857.500 67.237.500 19.462.500 762.500 

XI 
Program Penyempurnaan 
dan Penguatan 
Kelembagaan Demokrasi 

15.310.000 5.310.006 4.999.998 1.999.998 2.999.998 

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

 
 

Untuk Anggaran Kas berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2016 , 

mengalami perubahan dari jumlah program/kegiatan maupun dari segi Anggaran. 

Terdapat program/kegiatan yang dihapus dan terdapat program/anggaran yang 

mengalami penambahan anggaran. Adapun program/kegiatan yang dihapus 

meliputi Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan 

Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dan Program Penyempurnaan dan 

Penguatan Kelembagaan Demokrasi. Adapun perubahan jumlah anggaran 

terlihat secara global pada perubahan jumlah anggaran Belanja Langsung yang 

tadinya berjumlah Rp. 2.680.938.000,- ditahun 2015 berubah menjadi Rp. 

4.844.459.347,- hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 
Anggaran Kas Kantor Kesbangpol Kota Batu 2016 

 

NO PROGRAM 
TRIWULAN 

SETELAH PAK I II III IV 

 BELANJA LANGSUNG 4.844.459.347 260.979.207 258.481.000 1.041.729.390 1.036.245.418 

I 
Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

616.591.140 55.878.000 33.523.000 73.159.390 180.400.584 

II 
Program Peningkatan 
Sarana & Prasarana Aparatur 

66.249.207 43.590.207 1.892.000 2.769.000 3.553.000 

III 
Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

0,00 0,00 0,00 2.000.000 0,00 

IV 
Program Peningkatan 
Keamanan dan Kenyamanan 
Lingkungan 

83.430.000 24.581.000 24.581.000 1.326.000 32.942.000 

V 
Program Pemeliharaan 
Kantrantibmas dan 
Pencegahan Tindak Kriminal 

372.660.000 123.900.000 79.755.000 79.655.000 77.035.000 

VI 
Pogram Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

3.194.173.000 2.930.000 84.300.000 807.270.000 478.598.834 

VII 
Program Kemitraan 
Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan 

110.985.000 9.700.000 650.000 1.950.000 37.735.000 

VIII 
Program Pendidikan Politik 
Masyarakat 

400.371.000 400.000 33.780.000 73.600.000 225.981.000 

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

 
Dasar dari pelaksanaan anggaran kas adalah Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007. 

Selanjutnya yang terkait dengan prosedur pencairan dana sebagaimana hasil 

wawancara dengan Kepala Sub Bag Tata usaha Ibu Sri Wuryantini sebagai 

berikut: 

“Untuk mengawali pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu kita 
mengajukan uang persediaan (UP). Setelah UP dibelanjakan. 
Kemudian SPJ disetorkan ke DPPKAD untuk  digantikan dengan 
Ganti Uang (GU). Nah setelah GU yang cair tadi dibelanjakan 
kembali maka pengajuan GU berikutnya itu sebesar SPJ yang 
disetorkan. Proses ini akan berulang sampai GU nihil atau akhir 
periode anggaran.   Pengajuan GU didahului dengan membuat 
SPP-SPM selanjutnya akan terbit SP2D.” (Wawancara pada 1 
Desember 2012 pukul 10.38 WIB) 
 
Selanjutnya Ibu Sri Wuryantini menjelaskanmengenai tata cara pencairan 

dana lainnya sebagai berikut: 
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“....... Oh iya Lupa Masih Ada jenis pencairan dana lainnya yaitu 
Tambah Uang (TU) dan LS....Kalo yang tambahan uang itu untuk 
kegiatan yang mendesak yang dilaksanakan dalam 1 bulan. 
Iya...kalo di Kantor Kesbang seperti itu. Pengajuan Tambah Uang 
(TU) ini kan biasanya diajukan pada saat itulo....misalkan tiba-tiba 
pak wali menginginkan upacara Hipenca kayak tahun yang lalu, 
sedangkan GU kita persiapkan untuk kegiatan rutin. Untuk 
mempersiapkan upacara tersebut kan membutuhkan biaya, 
sedangkan kita gak ada duit untuk meminjaminya. Nah mau gak 
mau kita harus minta Tambahan Uang (TU) kepada bagian 
keuangan” (Wawancara pada 1 Desember 2016  pukul 10.38 WIB). 
 
Lebih lanjut disampaikan prosedur pencairan untuk belanja yang 

berhubungan dengan belanja langsung (Ls)  sebagai berikut: 

 
“LS itu untuk yang gaji, honor, sama pembayaran kepada pihak ke 
tiga. E e...jadi pembayaran dilakukan secara langsung dari BUD 
kepada rekening pihak ke tiga. Pengajuan pake nota dinas diajukan 
ke DPKAD, setelah di acc DPKAD membuat SPP-SPM. Untuk 
pembayaran LS pada pihak III kan harus memenuhi beberapa 
syarat misalnya dokumennya harus lengkap yang meliputi ijin 
usaha, rekening badan usaha terus apa lagi ya...pekerjaan harus 
sudah dilakukan dan diserahkan kepada kita sesuai dengan 
spesifikasi kontrak. Dan masih ada syarat-syarat lain yang harus 
terpenuhi di dalam pengajuan LS pihak ketiga.”(Wawancara pada 1 
Desember 2012 pukul 12.38 WIB) 
 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Wuryantini dijelaskan bahwa 

prosedur penarikan dana pada SKPD dibagi menjadi 4 (empat) macam cara, 

antara lain: 

1. Uang Persediaan (UP), adalah pencairan sebagian anggaran SKPD pada 

tahun anggaran yang berupa uang tunai untuk keperluan operasional 

SKPD sehari-hari diamana dana itu dikelola secara swakelola. 

2. Ganti Uang (GU), adalah dana yang diperolehsebagaipengganti uang 

persediaan yang habis digunakan untuk belanja untuk membiayai 

kegiatan. 



 

64 

 
 

3. Tambahan Uang (TU), adalah pencairan permintaan tambahan uang 

persediaan karena kebutuhan dananya diluar persediaan uang  yang 

telah direncanakan sebelumnya.  

4. Langsung (LS), digunakan untuk belanja: 

a. pembayaran gaji dan tunjangan,  

b. belanja barang/jasa kepada pihak ketiga dimana mekanisme 

pembayarannya langsung dari Bendahara Umum Daerah kepada pihak 

ketiga.  

Setiap pengajuan pencairan Uang Persediaan (UP) di BUD harus 

dilengkapi dengan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD ini merupakan suatu 

dokumen yang berisi tentang keterangan ketersediaan dana suatu SKPD untuk 

membiayai suatu kegiatan. SPD dijadikan dasar penerbitan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP).  

Bendahara Pengeluaran membuat SPP-UP yang kemudian diajukan 

kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Selanjutnya PPK mengajukan 

permohonan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk diterbitkan Surat Perintah 

Membayar (SPM) dan selanjutnya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum 

Daerah (BUD). Dokumen akan diverifikasi oleh Kuasa BUD dan apabila telah 

lengkap maka akan diterbitkan  Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada 

PA untuk kemudian bisa dicairkan melaui bank yang ditunjuk.  

Selanjutnya bendahara bisa membelanjakan berbagai kebutuhan yang 

sesuai dengan perencanaan. Belanja barang/jasa yang dilakukan oleh 

bendahara pengeluaran harus disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ 

sebagai bukti atas pembelanjaan tersebut. Selanjutnya bendahara bisa 

mengajukan kembali persediaan dana yang telah dibelanjakan melalui Ganti 

Uang (GU). Besaran pengajuan SPP-GU setara dengan besarnya SPJ yang 

dibelanjakan.Proses itu berlanjut terus-menerus sampai dengan akhir tahun 
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anggaran. Jika UP tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan suatu kegiatan 

dan sifatnya mendesak maka bendahara dapat mengajukan Tambahan Uang 

Persediaan (TUP). 

SPP LS diajukandengan cara mengerjakan kegiatan terlebih 

dahuluselanjutnya bendahara mengajukan SPP-LS, SPM dilengkapi dengan 

dokumen lainnya kepada BUD. Kemudian BUD menerbitkan SP2D yang 

langsungditransfer kepada rekening pihak ketiga. Adapun untuk prosedur belanja 

yang harus dilalui di dalam Kantor Kesbangpol pada masing-masing 

seksimenurut Ibu Sri Wuryantini adalah sebagai berikut: 

 
 “PPTK melalui pembantu bendahara membuat rincian pengeluaran –
pengeluaran untuk memulai kegiatan. ....eee semacam DP lah...karena 
memulai kegiatan itu kan mesti butuh duit lah. Untuk mengatasi hal itu 
maka Pembantu Bendahara meminta panjar ke bendahara 
pengeluaran....terus dari uang panjar itu PPTK bisa memulai untuk 
melaksanakan kegiatan. Nanti Pembantu Bendahara menyerahkan SPJ 
dari uang panjar tersebut pada Bendahara pengeluaran, baru nanti 
diinput kedalam simda. Kemudian Bendahara Pengeluaran menghitung 
pengajuan GU berdasarkan SPJ dari seksi-seksi dan dari kebutuhan rutin 
kantor yang tidak bisa diganggu gugat. SPJ dari seksi-seksi diberikan 
kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi. Setelah di acc oleh PPK-SKPD, 
baru nanti membuat SPP-SPM, setelah itu dibawa lagi ke BUD untuk 
diterbitkan SP2D.” (Wawancara pada 1 Desember 2016 pukul 12.30 WIB) 
 
 Dari uang GU/UP yang tersedia di Bendahara  Pengeluaran kemudian 

didistribusikan kepada setiap seksi sebagai uang panjar untuk membiayai 

kebutuhan suatu kegiatan yang tidak bisa dilakukan melalui mekaisme LS.Uang 

Panjar ini dijadikan sebagai uang muka kerja untuk mendanai program-program 

kegiatan yang dilaksanakan. Setelah uang panjar dibelanjakan maka PPTK 

melaui pembantu bendahara wajib membuat SPJ untuk diberikan pada 

Bendahara Pengeluaran. SPJ yang terkumpul dari seluruh seksi kemudian 

dijadikan dasar mengajukan GU kembali. 

 Melalui Laporan Realisasi Anggran (LRA) maka bisa diketahui besaran 

serapan anggaran dalam rangka membiayai kegiatan-kegiatan yang telah 
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dianggarkan dalam DPA. Laporan Realisasi Anggaran dibuat oleh Bendahara 

Pengeluaran untuk dilaporkan secara periodik kepada DPPKAD. Untuk tahun 

2015, realisasi anggaran dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Laporan Realisasi Anggaran Kantor Kesbangpol Tahun 2015 
 

 

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

 
Perubahan anggaran (PAK)pada Pemerintah Kota Batu dilakukan satu 

kali dalam satu tahun yaitu dimulai pada bulan Juni tahun berjalan. Penetapan 

perubahan anggaran seringkali terjadi keterlambatan karena adanya proses tarik 

ulur antara eksekutif dan legislatif di DPRD, sehingga seringkali perubahan 

anggaran baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV. Hal inilah yang merupakan 

salah satu alasan serapan anggaran menumpuk di akhir tahun. 
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Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpoldilengkapi 

dengan dokumen pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan 

Pertanggungjawaban (SPJ) yang berisi penatausahaan laporan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).Selain itu masih ada beberapa laporan lain 

seperti yang disampaikan oleh Kasubbag Tata Usaha, Ibu Sri Wuryantini berikut: 

“Laporan Realisasi Anggaran itu dilaporkan secara periodik 
misalnya: untuk intern kantoritu biasanya tiap bulan, biasanya kalau 
untuk bapeda ya tiap triwulan, terus BPKAD biasanya tiap 
semester, terus eee....ada  laporan neraca dan CaLK itu dibuat tiap 
tahun, trus laporan kinerja, lakip.” (Wawancara pada 6 Desember 
2016 pukul 13.38 WIB) 
 

 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dibuat setiap tiga bulan dan setiap 

semester disampaikan kepada Badan Perencana Pembangunan Daerah 

(Bappeda) dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD). Selain itu ada Laporan Pembangunan dibuat untuk memenuhi 

permintaan Bagian Administrasi perekonomian dan Pembangunan Sekretariat 

Kota Batu setiap bulannya. Sedangkan laporan tahunan berupa Neraca, CaLK, 

Laporan Kinerja dan LAKIP. 

4.1.2 SPIP dalam Pelaksanaan Anggaran 

 Dari hasil observasi dan dokumentasi ditemukan bahwa infrastruktur 

pendukung pelaksanaan SPIPberupa Peraturan pelaksana PP No 60 Tahun 

2008 tentang  SPIP belum dibuat. Hanya terdapat Peraturan tentang Sistem 

Pengandalian Intern pada pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dituangkan 

dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kota 

Batu.  Sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, 

seharusnya tidak hanya mencakup SPI Pengadaan Barang/Jasa namun harus 
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mencakup SPIP pada seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi. 

Bentuk komitmen lain dari Pemerintah Kota Batu ditandai dengan adanya 

kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Propinsi Jawa Timur terkait dengan kerjasama berupa konsultasi dan 

pendapingan tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah.  

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan SPIP, setiap SKPD wajib 

membuat Standart Operating Procedure (SOP)termasuk Kantor Kesbangpol Kota 

Batu. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu II 

Inspektorat Kota Batu sebagai fasilitator implementasi SPIP bahwa seluruh 

SKPD masih belum secara keseluruhan membuat SOP, Bapak Saiful Mustofa 

menyampaikan berturut-turut:  

 “SOP ini idealnyasetiap SKPD harus mebuat baik pada level 
tupoksi SKPD maupun di level pelaksanaan program/kegiatan. 
Dengan adanya SOP maka setiap kegiatan akan mudah untuk 
dikontrol apabila terjadi penyelewengan. Setiap SKPD minimal 
harus membuat SOP yang terkait dengan tupoksi SKPD apalagi 
SKPD tersebut memberikan pelayanan langsung kepada 
masyarakat. Nah kalau gak ada SOP maka sulit untuk dikontrol.” 
(Wawancara pada 6 Desember 2016 pukul 10.30 WIB) 
 
 “Memang banyak SOP yang harus dibuat, bisa sampe puluhan 
bahkan ratusan lembar karena terkait dengan tupoksi dan 
pelaksanaan kegiatan yang banyak.Setiap tahunnya SOP harus 
diperbarui karena mungkin ada kegiatan yang harus dihapusdan 
ditambah, jadi harus diperbarui setiap tahun.” (Wawancara pada 6 
Desember 2016 pukul 10.00 WIB) 

 
Adapun manfaat dari SOP adalah disampaikan dalam kesempatan yang 

sama oleh Bapak Saiful Mustofa sebagai berikut: 

“.....Kalo SOPnya sudah dibuat kita bisa ngontrol disana apakah 
pelaksanaan anggaran/kegiatan tersebut sudah sesuai dengan 
prosedur ataukah tidak. Tapi sayang mas....banyak SKPD termasuk 
Kantor Kesbang tidak membuat SOP, padahal sangat penting untuk 
Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin 
dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan anggaran.” 
(Wawancara pada 6 Desember 2016 pukul 10.30 WIB) 
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 Dari hasil wawancara dengan Kasubbag Tata usaha, Ibu Sri 

Wuryantinidijelaskan pentingnya pengendalian dan kontrol terhadap pelaksanaan 

anggaran di SKPD adalah sebagai berikut: 

“ SPIP itu sangat penting sekali dalam pelaksanaan anggaran... 
karena kaloundak ada SPIP bisa bisa gak mencapai sasarannya.” 
(Wawancara pada 7Desember 2016 pukul 12.38 WIB) 

 SPIP merupakan alat kontrol terhadap prosedur pelaksanaan suatu 

anggaran sehingga tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, 

baik dari segi aturan, maupun dari segi perencanaan yang telah ditetapkan. 

Lebih lengkap dijelaskan oleh Kepala Kesabangpol, Bapak Thomas maydo 

sebagai berikut: 

“Ya penting mas....SPIP ini berfungsi sebagai alat untuk memonitor 
atau monitoring/evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan...Kemudian 
ya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan program 
kegiatan itu, kemudian untuk mengetahui juga upaya preventif yang 
telah dilakukan untuk meminimalisir resiko-resiko yang mungkin 
akan muncul dalam suatu kegiatan, misalkan di kegiatan 
pembentukan Paskibra itu ada cadangannya dua orang. Hal ini 
dilakukan untuk mengantisipasi resiko seandainya pada saat 
pelaksanaan upacara ada pasukan paskibra yang sakit itu bisa 
langsung diganti.... nah terkait dengan evaluasi kegiatan, seluruh 
personel kesbang, mulai dari level kepala kantor,  seluruh kasi 
sampai jajaran staf disini akan selalu mengevaluasi seluruh 
kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan.” (Wawancara pada 8 
Desember 2016 pukul 9.16 WIB) 
 

 SPIPdapat digunakan untuk mengetahui sejauhmana suatu kegiatan 

sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan. Selain itu pengendalian 

juga dapat digunakan untuk mengetahui hambatan yang munculpada 

pelaksanaan kegiatan yang tidak terpikirkan sebelumnya pada saat menyusun 

perencanaan, sehingga dengan adanya monitoring dan evaluasi yang 

merupakan salah satu unsur dari pengendalian intern (SPIP) bisa segera 

ditemukan solusinya untuk meminimalisirresiko kegagalan suatu 

kegiatan.Pelaksanaan pengendalian intern di SKPD merupakan proses yang 

integral dari seluruh unsur SPIP yang meliputi:lingkungan pengendalian, 
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penilaian resiko, pelaksanaan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta 

pemantauan.. 

4.1.2.1 Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian dalam hal inidiartikan sebagai kondisi 

lingkungan organisasi yang sehat yang mendukung penerapan SPIP pada 

pelaksanaan anggaran. Kondisi lingkungan organisasi yang sehat ini menjadi hal 

yang sangat penting dalam membangun moral, etika, kejujuran, 

integritas,kompetensi, disiplin, komitmen dari seluruh anggota organisasi untuk 

dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi. Seperti 

penjelasan yang berturut-turutdari Bapak Thomas Maydo selakuKepala 

Kantorterkait dengan kebijakan dalam rangka menciptakan lingkungan organisasi 

yang kondusifsebagai berikut : 

“... saya, kasi dan seluruh staf bertanggungjawab dalam menciptakan 
lingkungan kerja yang kondusif, tentram sehingga enak dalam 
melaksanakan anggaran/kegiatan yang sesuai dengan tujuan kita. 
..disetiap rapat, apel pagi, dan berkomunikasi dengan teman-teman selalu 
saya sampaikan pembinaan moral dan etika. ....intinya itu menggangap 
kerja seperti ibadah jadi harus disertai dengan hati yang ikhlas” 
(Wawancara pada 7Desember 2016 pukul 13.30 WIB) 
 
“... pelanggaran disiplin dalam proses pelaksanaan kegiatan pasti ada aja 
mas, namanya juga manusia. Jika ada pelanggaran disiplin biasanya 
saya perintahkan kasinya untuk mengingatkan. Kalau tidak mempan 
biasanya saya panggil secara pribadi, kita omongin baik-baik, agar tidak 
diulangi lagi.”  (Wawancara pada 7Desember 2016 pukul 13.30 WIB) 
 
“ .... Rapat staf, rapat struktural, dan rapat-rapat dalam kaitanya dengan 
koordinasi pelaksanaan kegiatan rutin, agar pelaksanaan kegiatan 
berjalan sesuai dengan tujuan kita. Kemajuan kegiatan yang sedang 
dilakukan oleh seksi-seksi terus saya pantau dengan memanggil kasi 
untuk menjelaskan progresnya. ...pokoknya Komunikasi selalu kita 
bangun melalui komunikasi formal maupun informal dengan seluruh 
personel agar semua sadar dengan tanggungjawabnya masing-masing. 
(Wawancara pada 7Desember 2016 pukul 13.30 WIB) 
 

Terkait dengan pendidikan formal yang merupakan upaya peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia ditentukan berdasarkan bidang tugas dan Daftar 

Urut Kepangkatan (DUK). Sementara yang terkait dengan promosi jabatan 
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didasarkan atas DUK dan penilaian kinerja.  Seperti yang disampaikan Kasubag 

TU Ibu Sri Wuryantini  sebagai berikut:. 

“.....setiap ada udangan bimtek atau diklat yang berkaitan dengan 
pelaksanaan suatu kegiatan, maka disposisi ditujukan pada kasi yang 
berangkutan. Jika kasi yang bersangkutan berhalangan, maka bisa 
diwakili oleh personel yang paling senior dari seksi yang tersebut... untuk 
promosi jabatan tentu kita sesuaikan dengan kepangkatan dan penilaian 
kinerja juga  (Wawancara pada 7Desember 2016 pukul 13.30 WIB) 
 
Sementara itu dalam rangka menciptakan lingkungan pengendalian yang 

kondusif, perlu didukung dengan struktur organisasi yang sesuai dengan 

kebutuhan. Pemisahan tugas dan pembagian kewenangan merupakan upaya 

meningkatkan kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran. Dengan adanya 

pemisahan tugas, program/kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan secara 

maksimal  karena lebih intensif dalam penanganannya. Pemisahan tugas dan 

wewenang dapat dilihat melalui gambar 4.1 tentang struktur organisasi. 

Gambar 4.1 
Struktur OrganisasiKantor Kesbangpol 2016 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu, 2016 
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Dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan, setiap pejabat yang ditunjuk 

harus memiliki kompetensi yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi pendidikan 

yang dimiliki. Untuk mengetahui kualifikasi pendidikan dari pejabat Kantor 

Kesatuan Bangsa dan politik Kota Batu dapat dilihat pada tabel 4.6 

Tabel 4.6 

Kualifikasi Pendidikan Pejabat Kantor Kesbangpol 

No Nama Jabatan Latar 
Belakang 

Pendidikan 

Diklat yang pernah diikuti 

1 Thomas Maydo Kepala Kantor S1 FIA Negara 
D4 STPDN 

1. Sepala/Adum/Diklatpim Tk. III 

2. Sepala/Adum/Diklatpim Tk. IV 

3. Wawasan Kebangsaan 

4. Bela Negara 

5. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa 

6. Bimtek Pengelolaan Keuangan  

2 Sri Wuryantini Kasubag TU S1 FIA Negara 1. Sepala/Adum/Diklatpim Tk. IV 

2. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa 

3. Bimtek Pengelolaan Keuangan 

3 Gatot Suyanto Kasi Hub Antar 
Lembaga 

S1 Administrasi 1. Sepala/Adum/Diklatpim Tk. IV 

2. Wawasan Kebangsaan 

3. Bela Negara 

4 Suyono Kasi Poldagri S1 Hukum 1. Sepala/Adum/Diklatpim Tk. IV 

2. Wawasan Kebangsaan 

3. Bela Negara 

5 Sugiarso Kasi Integrasi 
Bangsa 

D4  1. Sepala/Adum/Diklatpim Tk. IV 

2. Profesional & Effective Leader 

3. Bela Negara 

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

Kondisi Lingkungan Pengendalian yang sehat yang dalam pelaksanaan 

anggaranmerupakan pilar utama untuk membangun etika, integritas, 

moral,kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dari seluruh anggota organisasi. 

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian antara lain: 

 
Tabel 4.7 

Sub Unsur Lingkungan Pengendalian 

NO SUB UNSUR PELAKSANAAN 

1 Penegakan 

integritas dan 

nilai etika 

a. Seluruh pegawai Kantor Kebangpol di dalam melaksanakan 

anggaran/kegiatan wajib mematuhi PP Nomor 53 Tahun 2010. 

b. Kepala kantor membina dan mendorong terciptanya budaya yang 

mendorong terciptanya integritas dan  nilai  etika  moral dalam 

melaksanakan anggaran  (misalnya  melalui pemberiaan pesan-
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pesan moral pada  saat rapat koordinasi, apel pagi, atau pimpinan 

memberi  contoh yang baik dalam kegiatan sehari-hari). 

c. Penegakan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sehingga seluruh 

pegawai memahami tindakan yang etis dan tidak etis. 

d. Di dalam proses pelaksanaan anggaran apabila ada pelanggaran 

disiplin yang dilakukan oleh personel maka Kepala Kantor 

Kebangpol akan memberikan respon yang memadai. 

e. Di dalam melaksanakan anggaran Tindakan disiplin atau sanksi 

atas pelanggaran disampaikan melalui pemanggilan secara 

personal. 

2 Komitmen 

terhadap 

kompetensi 

a. Terdapat deskripsipekerjaan yang jelasdalam rangka pelaksanaan 

anggaran/kegiatan. (tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 48 

Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungi Kantor 

Kesbangpol Kota Batu) 

b. Terdapatketentuan 

yangjelasmengenaitingkatkompetensi(pengetahuandankeahlian)yan

gdibutuhkandalam rangkamelaksanakan 

anggaran/kegiatan(Peraturan Pemerintah Nomor 78  Tahun 2013 

Tentang Pengadaan PNS) 

c. Adabuktiyangdapatmeyakinkanbahwaseorangpegawai 

telahditempatkansesuaikeahliandanpengetahuanyang dibutuhkan. 

d. Terdapatketentuan yangjelasmengenai kapanseorang pegawai  

dapat  memperoleh   pendidikan   dan  pelatihan 

untukpengembangankompetensidalam  rangka memperlancar 

pelaksanaan anggaran. (Diklatpim bagi PNS yang memiliki jabatan) 

e. Para pejabat struktural  memiliki  pengetahuan, pengalaman,   dan   

pelatihan   dalam   pelaksanaan  program/kegiatan yang ada. 

3 Kepemimpinan 

yang kondusif 

a. Rapat Staf, Rapat Struktural sebelum suatu kegiatan dilaksanakan 

b. Desk/pemanggilan secara perorangan untuk mengetahui 

kemajuan/kendala suatu program/kegiatan 

c. Katerbukaan pimpinan untuk berkomunikasi dengan bawahan 

mengenai berbagai permasalahan yang terjadi pada saat 

melaksanakan anggaran. 

d. Diskusi-diskusi seputar permasalahan didalam proses melaksanakan 

anggaran/kegiatan. 

4 Membentuk 

struktur 

organisasi 

sesuai 

kebutuhan 

a. Struktur organisasi yang dimiliki SKPD sudah lengkap dan mampu 

memenuhi kebutuhan organisasi dalam melaksanakan 

anggaran/kegiatan operasional. 

b. Para pejabat strukturaltelah memahami 

sepenuhnyatanggungjawabpengendaliandanpengawasandalam 

kaitanya dengan pelaksanaan anggaran. 

c. Parapejabatstrukturalmemilikikeleluasaandalamberkomunikasidenga
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nPimpinan dalam melaksanakan anggaran. 

5 Mendelegasikan 

tanggung jawab 

dan wewenang 

yang tepat 

a. Masing-masing formasi jabatan memiliki tugas pokok dan fungsi 

(tertuang dalam Peraturan walikota Nomor 48 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Tugas dan Fungi Kantor Kesbangpol Kota Batu) 

b. Mekanisme  pembebanan  suatu  tanggung  jawab, 

pendelegasianwewenangdanpengembangan kebijakan dalam 

kaitanya dengan pelaksanaan anggaran, dilengkapi dengan Surat 

Keputusansehingga dapat 

mendukungakuntabilitasdanpengendalian.(Misalkan SK-SK 

Penunjukan PPTK, PPK-SKPD, Bendahara, Pejabat/Panitia 

Pengadaan dll). 

c. Setiap pegawai di SKPD memiliki wewenang dan tanggung jawab 

di dalam melaksanakan anggaran (belum dibuat job description 

untuk masing-masing pegawai secara lengkap). 

6 Menyusun dan 

menerapkan 

kebijakan yang 

tepat terhadap 

pembinaan SDM 

a. Pelaksanaan diklat-diklat penjenjangan sesuai dengan DUK 

b. Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan diklat/bimtek yang 

diselenggarakan instansi lain sesuai dengan tupoksinya 

c. Terdapatprosedurdankebijakantertulisdalampelatihan,promosipegawa

i. (Peraturan Pemerintah Nomor 96, Tahun 2000) 

d. Setiap pegawai menyadari tanggungjawab dan harapan 

organisasiterhadapmereka di dalam memperlancar  pelaksanaan 

anggaran. 

e. Jajaranpimpinan/pejabatSKPDmelakukan reviu terhadapseluruh staf 

dalam melaksanakan anggaran. (tidak terdokumentasi) 

f. Pimpinanmengetahui mengenai kebijakanpromosidilingkungan Kantor 

Kesbangpol Kota Batu(ada ketentuanyangjelas). 

g. SKPDmembuatlaporanatas anggaran yang telah dilaksanakan 

(LAKIP). 

7 Mewujudkanper

an pengawas 

intern 

pemerintah yang 

efektif 

Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan 

ketatausahaan, pembinaan aparatur dan administrasi Kepegawaian, 

pelaksanaan anggaran, serta aset daerah yang dilakukan secara berkala. 

Tujuannya agar tercipta kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, tercipta efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya, 

serta agar  SPIP bisa berjalan dengan baik . 

 

8 Kerjasama  yang 

baik dengan 

lembaga 

pemerintah yang 

memilikiketerkait

Di dalam melaksanakan anggaran bekerjasama dengan: 

1. Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Program 

PengembanganWawasan Kebangsaan bagi pelajar, dan 

Pembentukan Paskibra 

2. TNI dan Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Beacukai dalam pelaksanaan : 
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an a. Program Pemeliharaan ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal 

melalui kegiatan: 

1) Peningkatan Deteksi Dini Melalui Aktivitas Komunitas Intelijen 

Daerah (KOMINDA), 

2) Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA),  

3) Tim Terpadu Penangan Gangguan Keamanan Kota Batu,  

4) Penyuluhan Pencegahan Daerah Rawan Konflik 

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melaui kegiatan: 

1) Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Kota Batu 

2) Peningkatan Bela Negara Melaui Pembentukan Paskibra Kota 

Batu 

3) Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional 

4) Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari-Hari 

Besar Nasional 

5) Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan Hari-hari Tertentu 

c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 

3. Dinas Kesehatan dalam Program Pengembangan Wawasan 

Kebangsaan  

4. BNN Kota Batu dalam Program Pengembangan Wawasan 

Kebangsaan 

 
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

 

4.1.2.2 Penilaian resiko 

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas resiko yang 

dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam rangka pelaksanaan 

anggaran, melalui: 

Tabel 4.8 
Sub Unsur Penilaian Resiko 

 

NO SUB 
UNSUR 

PELAKSANAAN PENGENDALIAN 

1 Identifikasi 
resiko 

Identifikasidan analisisresiko dalam melaksanakan anggaran 

diserahkan pada masing-masing penanggungjawab kegiatan. 

(Belum dipetakan dan belum terdokumentasi ) 

2 Analisa 
resiko 

Rapat-rapat koordinasi dalam rangka mencari solusi 

ataspermasalahan yang muncul dari proses pelaksanaan 
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anggaran sehingga diperoleh solusi 

dalammengatasiataumengurangibahkanmenghilangkanresiko 

tersebut.  

 
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 
 

Dalam sebuah organisasi perangkat daerah terdapat program /kegiatan 

yang mengandung resiko.Untuk dapat meminimalkan adanya resiko dalam 

melaksanakan anggaran perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab 

untuk masing-masing kegiatan, sehingga resiko-resiko yang mungkin 

munculdapatdiidentifikasisecara lebih detil dan terfokus. 

Kasi Politik Dalam Negeri, Bapak Suyono membenarkan adanya resiko 

dalam setiap pelaksanaananggaran di Kantor Kesbangpol.Resiko itu juga terjadi 

pada kegiatan yang ada di seksi Politik Dalam Negeri seperti yang 

disampaikannya sebagai berikut: 

“Kalo resiko setiap pelaksanaan program/kegiatan pasti ada, seperti 
misalkan dalam kegiatan yang ada di seksi Politik Dalam Negeri 
tahun yang lalu.... Bimtek pelaporan Banpol mengalami 
keterlambatan pencairan honor karena SK kepanitiannya belum di 
Tanda tangani sama walikota. Nah saat ini untuk meminimalisir 
resiko, supaya tidak terjadi lagi seperti kejadian tahun yang lalu 
maka pengajuan SK panitia kami ajukan sebelum kegiatan dimulai. 
Supaya pada saat pengajuan pencairan dokumen lengkap dan tidak 
terjadi keterlambatan. Malu mas kalau sampai terlambat, karena 
anggota panitia banyak dari instansi lain.” (Wawancara pada 
2Desember 2016 pukul 13.00 WIB) 
 
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Hubungan Antar 

Lembaga, Gatot Suyanto sebagai berikut : 

“Kemarin (Tahun 2015) itu pak wali tiba-tiba menyuruh untuk 
mengadakan upacara Hipenca padahal kita menganggarkan untuk 
upacara hari nusantara, jadinya kita kelabakan. Setiap upacara itu 
kan beda-beda mas, antara upacara satu dengan upacara lainnya 
itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri sehingga otomatis juga 
memiliki perbedaan anggaran. Jalan keluarnya ya kita menunggu 
PAK karena kebutuhan anggaran dalam struktur DPA gak 
memadai. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut pada tahun-tahun 
berikutnya maka jauh sebelum upacara dilaksanakan, kita akan 
menghadap Pak Wali untuk menjelaskan upacara-upacara yang 
akan kita laksanakan. Sehingga kebijakan beliau bisa sejalan 
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dengan yang kita anggarkan dalam DPA. ” (Wawancara pada 
2Desember 2016 pukul 13.30 WIB) 

 
Begitupula yang disampaikan oleh Kasi Integrasi Bangsa Bapak Sugiarso 

sebagai berikut : 

 “...Sama mas ditempat saya juga begitu tahun yang lalu...kadang kita uda 
matang merencanakan kegiatan. Misalkan kegiatan sosialisasi yang 
mengundang banyak orang, melibatkan banyak instansi juga. Kemudian 
segala sesuatu sudah kita kondisikan mulai dari narasumber, peserta, 
terus gedung pertemuanya dll. Eh tiba-tiba ada perintah untuk 
menyelenggarakan acara tersebut dalam lingkup yang lebih besar, 
misalkan pesertanya mencakup banyak kalangan.Mau gak mau kita harus 
melaksanakan karena ini perintah. Untuk mengatasi hal itu kegiatan kita 
tunda setelah ada PAK. Kalau untuk tahun ini sebelum kita 
memepersiapkan kegiatan, kita maju dulu ke Pak Wali untuk melaporkan 
rencana kegiatan kita sehingga apa yang diinginkan pak wali sinkron 
dengan anggaran yang ada.  (Wawancara pada 2Desember 2016 pukul 
13.45 WIB) 

 
 Dari wawancara di atas, penilaian resiko dapat bermanfaat untuk 

mengetahui resiko yang mungkin muncul dalam setiap pelaksanaan 

anggaran.Penilaian resiko juga digunakan untuk mengetahui sejauhmana resiko 

itu akan berdampak dan upaya apa yang dapat dilakukan agar dapat mengurangi 

resiko dan dampak resiko yang dimunculkan. 

4.1.2.3Kegiatan Pengendalian 

Sub unsur Kegiatan pengendalian ini terdiri atas: 

Tabel 4.9 
Sub Unsur Kegiatan Pengendalian 

NO SUB UNSUR PELAKSANAAN PENGENDALIAN 

1 Review atas kinerja 
instansi pemerintah yang 
bersangkutan 

Review atas pelaksanaan anggaran  belum dilaksanakan 

2 Pembinaan SDM a. Rewards: pegawai yang berprestasi di dalam melaksanakan 
tupoksi dapat dipromosikan  

b. Punnishment:dilakukan dengan memberikan teguran 

lisanoleh atasan langsungataupun melalui pemanggilan 
langsung oleh kepala kantor 
(terdapat penilaian DP3 terhadap PNS) 

3 Pengendalian pada 
sistem informasi yang 
dijalankan 

Dikendalikan oleh Sub Bagian Tata Usaha dengan menunjuk 
staf sebagai pranata Komputer   

4 Pengendalian fisik atas 
asset 

a. Pencatatan atas seluruh assettelah  dilakukan  
secaramemadai dengan cara dibuatkan kartu inventaris A – 
F dan pemberiaan kode pada fisik aset. 

b. Dokumentasiterhadapassettelahdilakukansecaralengkapda
n akuratsehinggamemungkinkan dilakukannya 
penelusuran. 
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c. Sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2007  
( Dicatat dan didokumentasikan dengan Sistem Manajemen 
Aset Kota Batu (SIMAKOBA)) 

5 Menetapkanserta 
reviewukuran kinerja dan 
indikatornya 

Laporan kinerja Pemerintah didasarkan atas indikator sasaran 
strategis dan target kinerja( Renja 2015 dan Renja 2016 ) 

6 Pemisahan fungsi Pemisahan  kewenangan     
untukmengendalikanseluruhaktivitasdisesuaikan pada tugas 
pokok dan fungsi masing-masing. 

7 Otorisasi transaksi serta 
kejadian yang penting 

Dilaksanakan oleh PPTK sebagai pejabat yang memiliki 
tangung jawab terhadap pelaksanaan suatu kegiatan yang 
dibantu oleh Pembantu Bendahara dalam menatausahakan 
setiap belanja yang dilakukan 

8 Pencatatan atas transaksi 
dan kejadian secara tepat 
waktu dan akurat 

Dokumentasi secara tertulis dan elektornik terhadap transaksi 
maupun kejadian penting dilakukan secara lengkap dan akurat 
dan memungkinkan dilakukannya penelusuran. (Buku Kas 
Umum) 

9 Pembatasan atas akses 
sumber daya dan 
pencatatannya 

Laporan disampaikan secara berkala kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan 

10 Akuntabilitas pada 
pencatatan sumber daya  

Pencatatan disesuaikan dengan SAP 

11 Pendokumentasiansecara 
tepatpadaSPI, kejadian 
penting serta  transaksi-
transaksi. 

a. SPJ, disimpan oleh Bagian Keuangan 
b. Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, 

LaporanPembangunan, LAKIP, dll disimpan oleh Bagian 
Tata Usaha 

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

 Bapak Thomas Maydo selaku Kepala Kantor Kesbangpol menyampaikan 

dalam wawancaranya sebagai berikut: 

“Setiap pelaksanaan anggaran pasti akan ada evaluasi...untuk 
evaluasi program/kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing seksi. 
Pada saat kegiatan selesai dilaksanakan, setiap PPTK diwajibkan 
untuk membuat laporan kegiatan yang biasanya diminta oleh kepala 
kantor dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan. Laporan kegiatan 
itu akan digunakan sebagai bahan pembuatan Laporan Kinerja 
Pemerintahan .” (Wawancara pada 6Desember 2016 pukul 09.00 
WIB) 
 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Thomas Maydo di atas dijelaskan bahwa 

laporan kegiatan dibuat oleh setiap seksi sebagai pelaksana teknis 

kegiatanuntukmengetahui tingkat keberhasilan suatu program/kegiatan sesuai 

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 
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4.1.2.4 Informasi dan Komunikasi 

Informasi dan komunikasi untuk menunjang pelaksanaan anggaran agar 

berjalan secara efektif dilaksanakan melalui: (1) penyediaan dan pemanfaatan 

berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan (2) pengelolaan, pengembangan, 

dan pembaruan sistem informasi secara terus menerus. 

 
Tabel 4.10  

Sub Unsur Informasi dan Komunikasi 
 

NO SUB UNSUR PELAKSANAAN PENGENDALIAN 

1 penyediaan dan 
pemanfaatan berbagai 
bentuk dan sarana 
komunikasi 

a. Simda yang dibuat oleh DPPKAD 
digunakan untuk memperlancar proses 
pencairan anggaran. 

b. Sistem manajemen Aset Kota Batu 
(Simakoba) dibuat oleh Bagian Aset dan 
Perlengkapan Sekretariat Daerah 
digunakan untuk pengelolaan aset 

c. Sistem Informasi Aplikasi Geopolitikdan 
Inteligen Daerah (SIAGIDA)dibuat untuk 
mengelola informasi perkembangan politik 
dan intelijen Daerah. ( Pada saat penelitian 
dilakukan sistem masih belum bisa 
dilakukan karena butuh perbaikan) 

2 pengelolaan, 
pengembangan, dan 
pembaruan sistem 
informasi secara terus 
menerus untuk 
menunjang pelaksanaan 
anggaran. 

a. Program dikelola Sub unit Program dan 
Pelaporan 

b. Pengembangan dan perbaruan selalu 
disosialisasikan oleh masing-masing 
Leading Sector termasuk mengadakan 
pelatihan bagi operatornya. Misalkan 
SIMDA oleh DPPKAD dan Simakoba Oleh 
Bagian Aset dan Perlengkapan, dan 
Siagida oleh Kantor Kesbangpol. 

 
Sumber: Kantor Kesbangpol Kota Batu 2016 
 

Sistem informasi yang digunakan pada Kantor Kesbangpol, terus 

mengalami pembaharuan yang disesuaikanmenurut perkembangan kebutuhan 

dalam rangka menunjang pelaksanaan anggaran. Jika ada pembaharuan sistem 

informasi yang ada, maka diadakan pelatihan-pelatihan untuk operator. Pada 



 

80 

 
 

Simda, telah terjadi modifikasi informasi yang disesuaikan dengan basis akrual, 

seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Wuryantini berikut: 

“Dari Bagian Keuangan itu selalu ada pelatihan untuk operator 
simda setiap ada upgrade aplikasi dalam menunjang pelaksanaan 
anggran. Lo...kalau gak ada sosialisasi dan pelatihan pada setiap 
perubahan aplikasi ya susah untuk dipraktekkan di setiap SKPD. 
Kayak penyesuaian simda terhadap penyesuaian basis akuntansi 
akrual kemarin itu semua operator simda dan bendahara diundang 
untuk mengikuti Bimtek Simda Akrual...” (Wawancara pada 5 
Desember 2016 pukul 13.25 WIB) 

 
 Dengan penggunaan dan modifikasi sistem informasi ini dapat dijadikan 

sebagai alat untuk membantu mempermudah pelaksanaan anggaran di Kantor 

Kesbangpol. 

 

4.1.2.5 Pemantauan  

Pelaksanaan pemantauan dilakukan melalui monitoring/pengawasan oleh 

atasan langsung dan juga melaluipengawasanbebentuk koordinasi antar kepala 

seksi terkait dengan pelaksanaan anggaran. Dalam koordinasi tersebut antara 

seksi satu dengan seksi yang lain melaksanakan pengawasan dengan cara 

saling memberikan masukan-masukan pada permasalahan-permasalahan yang 

timbul pada suatu pelaksanaan anggaran. Seperti yang disampaikan dalam 

wawancara dengan Kepala Kantor Bapak Thomas maydo berikut: 

“Kalo pengawasan itu ada yang bersifat vertikal dan ada 
pengawasan yang bersifat horizontal. Pengawasan vertikal artinya 
pengawasan itu terjadi dari atasan ke bawahan misalnya kepala 
kantor mengawasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh 
kepala seksi, kemudian kepala seksi mengawasi staf, dengan 
maksud untuk memastikan bahwa kinerja bawahan selaras dengan 
tujuan dan sasaran organisasi. Terus ada juga pengawasan yang 
bersifat horisontal misalnya antara teman satu dengan teman yang 
lain, trus antara seksi satu dengan seksi lainnya itu saling bekerja 
sama, saling mengawasi, dan saling mengingatkan apakah 
anggaran sudah dilaksanakan dengan baik. Dari kondisi seperti itu 
maka kesalahan itu kan bisa diminimalkan,karena ada sinergi dari 
level yang paling bawah sampai level atas.” (Wawancara pada 9 
Desember 2016 pukul 11.45 WIB) 
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 Menurut Bapak Thomas maydo, pengawasan dibentuk oleh lingkungan, 

dengan kata lain lingkungan yang mengendalikan. Hal ini terkait dengan 

bagaimana seorang pimpinan harus memperlakukan bawahannya, ataupun 

sebaliknya.Dengan kondisi seperti itu makabudaya saling mengingatkan antar 

personel menjadi salah satu bentuk pengawasan dalam pelaksanaan anggaran 

yang efektif. 

Pengawasan Terhadappelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh intern 

kantor maupun aparat pengawasan internal pemerintah dalam hal ini adalah 

Inspektorat Kota Batu atau pihak eksternal pemerintah seperti BPKP dan BPK. 

Ibu Sri Wuryantini selakuKasubag TU menjelaskan tentang bagaimana 

Pengawasan di Kantor Kesbangpol dilaksanakan dalam wawancaranya berikut: 

“ Selain ada pengawasan dari intern Kantor Kesbang sendiri, 
pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran juga dilakukan oleh 
pihak ekternal. Pengawasan dari ekternal ini dilakukan rutin setiap 
tahunnya. Pengawasan dari inspektorat sendiri sifatnya early 
warning atau memperingatkan secara dini inilo kesalahanmu tidak 
sesuai dengan peraturan ini. Nah dari temuan itu kita disuruh untuk 
memperbaikinya. Misalkan inspektorat menemukan kelebihan bayar 
atas honor seseorang, maka orang tersebut harus 
mengembalikannya.  

...Memang kita sering mengalami keterlambatan didalam 
menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat, misalnya kaitanya 
dengan lebih bayar ini. ...Uangnya sudah kadung habis dipakai, 
mau gak mau kita harus menunggu yang bersangkutan punya duit. 
...Selain itu kita juga harus fokus pada kegiatan kita saat ini 
sehingga rekomendasi inspektorat kadang agak tertunda.....Bentuk 
kontrol Inspektorat itu bisa membantu untuk pengawasan  dan 
pembinaan.” (Wawancara pada 5Desember 2016 pukul 9.16 WIB) 
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa Pengawasan 

terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan oleh intern Kantor Kesbang sendiri 

dan pengawasan yang berasal dari eksternal seperti inspektorat dan 

BPKP.Pengawasan dari intern kesbangpol dilakukan dengan caraberjenjang dari 
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atasan ke bawahan, antarseksi dan antar staf kesemuanya dilakukan dengan 

menjalin komunikasi yang intens. 

Pengawasanatas pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Inspektorat Kota 

Batu secara berkala setiap tahun dalam bentuk review atau pemeriksaan reguler, 

dan insidental. Pemeriksaan reguler dilakukan secara rutin oleh inspektorat 

setiap tahun sedangkan pemeriksaan insidental dilakukan jika ada permintaan 

dari Walikota terkait dengan permasalahan tertentu yang terjadi di SKPD. 

 
Tabel 4.1 

Sub Unsur Pemantauan 

NO SUB UNSUR PELAKSANAAN PENGENDALIAN 

1 Pemantauan 
berkelanjutan (on 
going monitoring) 

1. Pengawasan melekat oleh atasan langsung atas 
pelaksanaan anggaran. 

2. InspektoratKota 
Batumelakukanpengawasansecaraperiodikpada 
setiapSKPD atas anggaran yang dilaksanakan 

2 Evaluasi terpisah 
(separate evaluation) 

1. Pada Kantor Kesbangpol evaluasi dilakukan 
olehKepala Kantor atau Kepala Seksi untuk 
mengetahui kendala/tingkat kemajuan 
pelasanaan anggaran.  

2. Inspektorat:Program Kerja Pengawasan 
Tahunan(PKPT) atau non PKPT 

3 Tindak lanjut atas 
hasil audit dan reviu 
lainnya 

Pemeriksaan Reguler oleh Inspektorat kepada 
Kantor Kesbangpol dengan LHPNomor: 
X.710/74/422.201/2013, LHPNomor: 
X.710/74/422.201/2014, dan LHPNomor: 
X.710/88/422.201/2015 menerangkan bahwa status 
dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan telah 
ditindak lanjuti oleh kantor Kesbangpol. 

 
Sumber: Kantor Kesbangpol Kota Batu 2016 

  

4.1.3 Alasan-alasanyang Menghambat Pelaksanaan SPIP dalam 

PelaksanaanAnggaran 

Pelaksanakan SPIP pada proses pelaksanaan anggaran pada Kantor 

Kesbangpol tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Dalam proses 
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pelaksanaannya sering memperoleh hambatan yang mengakibatkan SPIP tidak 

bisa berjalan secara maksimal.  

Hambatan yang pertama adalah keterbatasan kemampuan Pembantu 

Bendahara yang ada di tiap Seksi dalam pencatatan transaksi dan membuat 

laporan Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan.  

Ibu Sri Wuryantini selaku Kasubag TU menyampaikan: 

 “..... ada sebagian pembantu bendahara di seksi-seksi yang rajin 
dalam membuat SPJ ada yang...... Biasanya setelah kegiatan 
sudah terselenggara anak-anak itu nyantai mas, seolah-olah sudah 
gak punya tanggungan lagi, alasannya capek dan lain-
lain.”(Wawancara pada 5 Desember 2016 pukul 10.30 WIB) 
“....memang ada yang rajin ada yang... ya namanya manusia 
karakternya macem-macem mas. Jarang ada yang mau ditunjuk 
jadi bendahara mas, sehingga dalam menunjuk bendahara itu ya 
seadanya. Umumnya mereka belum pernah ikut bimtek pengelolaan 
keuangan, bimtek Simda juga gak pernah, sehingga 
kemampuannya kurang dalam melakukan pencatatan transaksi dan 
pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ). ....Memang tidak 
ada dan belum pernah diadakan pendidikan atau pelatihan khusus 
bagi Pembantu Bendahara yang ada di seksi-seksi.”( Wawancara 
pada 5Desember 2016 pukul 9.16 WIB) 
 
Transaksi-transaksi yang terjadi di seksi-seksi masih dicatat secara 

manual.Sehingga dibutuhkan tenaga ekstra serta waktu yang lebih banyak bagi 

Bendahara Pengeluaran serta operator simda untuk mencocokkan transaksi 

yang terjadi di seksi-seksidengan pagu anggaran serta input data ke dalam 

Simda.Untuk memperlancar proses penatausahaan keuangan yang baik, 

dibutuhkan SDM Bendahara yang mumpuni dalam penatausahaan pengelolaan 

keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) khususnya 

Pembantu Bendahara di seksi-seksi. 

Hambatan yang keduaStandar Operating Procedur (SOP)yang belum 

disusun secara menyeluruh serta belum terbentuknyaSatuan Tugas yang 

memantau pelaksanaan SPIP di Kantor Kesbangpol, menjadikan SPIP belum 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPIP dalam pelaksanaan 

anggaran tidak akan bisa berjalan dengan maksimal jika belum ada SOP. 
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Dengan adanya SOP pada pelaksanaan suatu kegiatan, maka kesalahan-

kesalahan pada tahapan pelaksanaan anggaran akan dengan mudah diketahui.  

 Hambatan yang ketiga adalah Perubahan prilaku masyarakat yang 

mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan SPIP dalam pelaksanaan anggaran 

di Kantor Kesbangpol. Kepala seksi Integrasi Bangsa, Bapak Sugiarso 

menjelaskan berturut-turut sebagai berikut: 

 “...Permasalahan pengendalian yang sering muncul dalam 
pelaksanaan kegiatan lebih banyak ke permasalahan perubahan 
prilaku manusia ya,  sekarang kan jamannya serba duit mas, seperti 
misalnya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM), 
ini kan terkait dengan pengkaderan masyarakat yang selanjutnya 
kita fasilitasi untuk membentuk suatu wadah yang disebut FKDM. 
Pengkaderan ini kan tujuannya  membantu pemerintah untuk 
mendeteksi secara diniberbagai potensi ancaman keamanan, 
ketertibanserta gejala atau peristiwa bencana. Sebenarnya 
manfaatnya ya untuk masyarakat sendiri to, tapi ya masyarakat 
masih kurang sadar dalam menjalankan tugasnya, kayak aras-
arasen gitu lo, sehingga informasi mengenai kejadian di daerah-
daerah sering terlambat laporannya, jadi ya terlambat 
penanganannya. Selain itu kualitas kader boleh dibilang masih 
kurang kompeten, karena memang tidak pernah mendapatkan 
pendidikan dan ketrampilan terkait tugas FKDM... permasalahannya 
lebih mengarah kepada prilaku ya, kalo perubahan prilaku itu kan 
susah sekali, kesadaran sosial mulai luntur. Oleh karena itukita 
berusaha terus untuk meningkatkan kesadaran dan peran 
masyarakat gitu. Kalo hanya mengandalkan dana pemerintah jelas 
ndak cukup.”(Wawancara pada 28 September  2016 pukul 12.33 
WIB) 

 
 

“Kendala kita kebanyakan ya karena masalah kita lebih banyak ke 
arah perubahan prilaku.Dalam arti untuk menangani masyarakat itu, 
kita harus berusaha meningkatkan kesadaran mereka. Jiwa sosial 
mereka harus kita hidupkan kembali, kepedulian mereka terhadap 
keamanan, ketertiban harus kita pupuk.”(Wawancara pada 28 
September 2016 pukul 12.33 WIB) 

 
 Bapak Sugiarso menyampaikan bahwa dalam mengatasi permasalahan 

terkait upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, 

membutuhkan waktu panjang dan peran kesadaran masyarakat. Pengaruh 

keterbukaan informasi dengan banyaknya media yang bisa diakses, membuat 

masyarakat semakin kritis dan matrialistis, sehingga berpengaruh terhadap 
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prilaku dan pandangan mereka terhadap program-program pemerintah dalam 

upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Hal ini sejalan 

dengan yang disampaikan oleh KasiHubungan Antar Lembaga, Bapak Gatot 

Suyanto sebagai berikut: 

“...Yang menghambat pengendalian pelaksanaan program kita, 
selama ini ya bukan hanya dari jajaran kita sendiri tapi juga dari 
eksternal...ya masyarakat itu sendiri.”( Wawancara pada 
28November 2016 pukul 9.16 WIB) 
”Iya...masyarakatmemang mengalami perubahan yang luar biasa, 
dengan kemajuan teknologi, masyarakat makin banyak menerima 
informasi yang baru dari berbagai sumber jadi misalnya ada 
pembinaan ataupun penyuluhan dari pemerintah, masyarakat jadi 
ndak nggatekno gitu ya, kayak kurang antusias gitu lo, merasa lebih 
pinter...... .”( Wawancara pada 28 November 2016 pukul 9.16 WIB) 
 
Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Sugiarso Kasi Integrasi Bangsa 

sebagai berikut : 

“.....Hambatan yang lain itu, makin berkurangnya peran dari kader 
yang membantu program kita dalam meningkatkan keamanan dan 
kenyamanan lingkungan. Berkurangnya peran kader ini disebabkan 
oleh berbagai hal antara lain: banyak kader-kader yang  mungkin 
kerja di luar kota, atau lunturnya semangat pengabdian dalam bagi 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalo dulu kader itu bener-
bener tulus membantu masyarakat, kalo sekarang ini mungkin 
karena faktor ekonomi, trus pengaruh kemajuan informasi dan 
komunikasi. .....Masyarakat sekarang jadi matrialistis, dikit-dikit 
uang.Kemudian kader-kader yang menjadi binaan kita kebanyakan 
bapak-bapak. Mereka umumnya sibuk bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga. sekarang kan banyak yang bekerja diluar, jadi 
untuk menemukan kader-kader itu sulit ya, walaupun ya masih ada 
yang bener-bener tulus itu.....”( Wawancara pada 28 November 
2016 pukul 9.16 WIB) 
 

 Wawancara diatas menjelaskan bahwa perubahan prilaku masyarakat 

meliputi perubahan cara pandang masyarakat terhadap program-program 

pemerintah yang dianggap kurang update, dan yang kedua berkurangnya peran 

kader dalam mendukung program Kantor Kesbangpol yang terpencar di desa-

desa dan kelurahan. Keberadaan dan peran kader ini sangat penting bagi Kantor 

Kesbangpoldalam mendukung program/kegiatan. Program/kegiatan yang ada 

membutuhkan komunikasi dan informasi dari masyarakat di seluruh 
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desa/kelurahan, namun saat ini keberadaan kader menjadi sangat sulit dengan 

berbagai alasan. 

Hambatan yang keempatdalam pelaksanaan SPIP adalah adannya 

Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tidak dapat direncanakan dengan pasti seperti 

yang disampaikan olehKasi Hubungan Antar Lembaga, Bapak Gatot Suyanto 

berturut-turut sebagai berikut: 

“.... kendalanya bahwa program atau kegiatan yang berkaitan 
dengan upacara itu tidak bisa direncanakan dengan pasti.” 
(Wawancara pada 28November 2016 pukul 9.16 WIB) 
 
“...kendalanya diluar Kendali kita ya, misalkan kita sudah 
menyiapkan upacara dengan matang, segala sesuatu sudah 
disiapkan dengan baik. Mulai dari peserta upacaranya, dekorasinya, 
sudah pesen konsumsinya, uda pesen sound systemnya eh tiba-
tiba pada saat mau pelaksanaan upacara, turun hujan deras. Ya 
mau gak mau upacara dibatalkan, padahal sasaran kegiatan kita 
kan terlaksananya kegiatan upacara. Kita kan udah terlanjur pesan 
konsumsi, sound system, dan undangan uda menyebar gak 
mungkin dibatalkan dan harus tetep bayar. Ini diluar dugaan kita ya, 
kita gak bisa berbuat banyak karena ini sudah kehendak Allah SWT 
”(Wawancara pada 28 November 2016 pukul 11.12 WIB) 
 
Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa peristiwa alam 

seringkali tidak dapat direncanakan dengan pasti, peristiwa-peristiwa ini disebut 

Kejadian Luar Biasa (KLB). Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan perencanaan 

yang tidak dapat dipastikan ini menyebabkan pelaksanaan pengendalian intern 

menjadi terhambat. 

Hambatan yang kelima adalah proses penetapan anggaran di awal tahun  

seringkali mengalami keterlambatan.Hal ini membawa dampak terhadap proses 

pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Kantor Kesbangpol. Dalam 

wawancara dengan Ibu Sri Wuryantini selaku Kasubag Tata Usaha 

menyampaikan: 

 
“... 1 Januari itu harusnya anggaran sudah di doksehingga kita 
sudah startbekerja. Tapi seringkali setiap awal tahun itu APBD 
terlambat di dalam pengesahanya, padahal ada program/kegiatan 
dan pelayanan di kantor kesbangpol yang direncanakan 
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pelaksanaanya di awal tahun.Kalau APBD belum di dok , otomatis 
kita gak bisa mengajukan UP sebagai uang muka pelaksanaan 
kegiatan. Keterlambatan pengesahan anggaran ini juga akan 
berpengaruh pada anggaran kas yang kita rencanakan tiap triwulan 
pertama.”( Wawancara pada 5 Desember 2016 pukul 9.16 WIB) 
 
Pelayanan perizinan di Kantor Kesbangpol berlangsung sepanjang tahun, 

sementara anggaran kadang baru dapat dicairkan pada bulan Maret.Kondisi ini 

mengakibatkanKantor Kesbangpol mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

pelayanan perizinan karena tidak adanya dana operasional kantor. Proses 

penetapan anggaran yang berlangsung sangat panjang terutama dalam proses 

politis di DPRD, berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat. Seperti 

yang disampaikan oleh  Kepala Kantor Kesbangpol, Bapak Thomas Maydo 

berikut: 

“Kendalanya itu pas awal tahun mas, dikantor kesbang itu kan ada 
pelayanan perizinan survey, penelitian, KKN sepanjang tahun dan 
biasanya dilakukan oleh mahasiswa, pelajar, dosen tidak hanya dari 
Kota Batu tapi bisa sampai seluruh indonesia. Jumlahnya lumayan 
banyak mas, jadi otomatis diawal tahun harus ada anggaran untuk 
kertas, tinta, belum lagi kalau ada peralatan elektronik yang tiba-tiba 
rusak, seperti komputer dan printer. Ini kan akan menghambat kita 
di dalam memberikan pelayanan pada masyarakat kalau APBD 
belum didok di awal tahun.” (Wawancara pada 7 Desember 2016 
pukul 12.38 WIB) 
 

Hambatan keenam adalah keberadaan pejabat yang terkait dengan 

proses pengajuan pencairan anggran. Untuk pengajuan SPP/SPM disertai 

dengan kelengkapan administrasi yang harus ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pejabat 

Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). Seringkali dalam melengkapi tanda 

tangan atas dokumen kelengkapan administrasi pengajuan anggaran tersebut, 

mengalami kendala dalam mencari keberadaan PA, PPTK, PPK-SKPD. Mereka 

seringkali merangkap tugas yang lain dalam bentuk dinas luar atau menghadiri 

undangan dinas yang diperintahkan oleh pimpinan. Keterbatasan personel 

menjadi alasan tersendiri yang mengakibatkan beberapa personel merangkap 
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tugas.  Hal ini mengakibatkan keterlambatan proses pencairan anggaran, yang 

pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pelaksanaan program-

program/kegiatan Kantor. Seperti yang disampaikan oleh Kasubag Tata Usaha 

Ibu Sri Wuryantini sebagai berikut: 

“...mereka ( PA, PPTK, PPK-SKPD) kadang ada dinas diluar, rapat,  
sehingga untuk melengkapi tanda tangan ya menunggu. Kadang itu 
banyak undangan untuk kepala kantor sementara kepala kantor 
sedang ada tugas juga, otomatis personel yang ada harus mewakili 
. .....Kantor Kesbangpol tugasnya lebih banyak pemantauan kondisi 
sosial politik masyarakat jadi ya banyak personel kesbang yang 
harus turun kebawah ke desa-desa dan kelurahan.”( Wawancara 
pada 5Desember 2016 pukul 14.15 WIB) 
 
 
Hambatan ketujuh adalah proses perubahan anggaran yang 

pengesahannya seringkali terlambat, hal ini disampaikan oleh Kasi Politik Dalam 

Negeri Bapak Suyono, dalam wawancaranya berturut-turut sebagai berikut: 

“Terus untuk kendala berikutnya ya kayak adanya perintah 
mendadak dari Pak Wali untuk menambah anggaran, karena 
anggaran yang ada dirasa tidak cukup untuk mengcoverkegiatan 
yang diinginkan beliau. Misalnya kita sudah menyusun anggaran 
untuk suatu kegiatan sosialisasi dengan format yang sederhana 
dengan mengundang sedikit orang. Namun ketika ketika rencana 
kegiatan tersebut kita konsultasikan pada beliau, tiba-tiba beliau 
menginginkan kegiatan itu dilaksanakan dengan mengundang 
banyak orang. Ya mungkin tujuannya bagus mas, agar semakin 
banyak orang yang mengetahui materi  sosialisasi, sehingga bisa 
diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah otomatis kan kita 
harus menunggu PAK, .....”( Wawancara pada 29 September 2016 
pukul 12.17 WIB) 
 
“Perubahan P-APBD biasanya akan banyak memakan waktu mas, 
karena ada proses politik di dalamnya. Tim anggaran akan 
mempelajari dan menilai beberapa SKPD yang dianggap memiliki 
program/kegiatan yang dirasa penting dan perlu mendapatkan 
prioritas. Pengajuan Rancangan P-APBD memakan waktu yang 
lama, dikarenakan tambahan anggaran yang diberikan pada SKPD 
harus dirinci dalam belanja program/kegiatan. Itupun belum tentu 
disetujui oleh dewan. ...Prosesnya panjang karena menunggu 
proses revisi anggaran yang dilakukan oleh SKPD.  Selain itu pada 
saat pembahasan dengan Legilatif di rapat paripurna, juga terjadi 
tarik ulur kepentingan sehingga untuk mencapai kesepakatan 
antara eksekutif dan legislatif dibutuhkan waktu yang lama...”( 
Wawancara pada 29 September 2012 pukul 12.34 WIB) 
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 Perubahan anggaran daerah hanya berlangsung satu kali dalam satu 

tahun. Pada saatproses Perubahan Anggaran berlangsung, proses pencairan 

anggaran untuk seluruh SKPD akan dihentikan sementara. Penghentian 

pencairan anggaran ini berlaku untuk seluruh program/kegiatan yang ada pada 

seluruh SKPD,walaupunprogram/kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan. 

Prosedur yang demikianmenghambat kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan 

karena terkait dengan kewajiban pembayaran belanja kegiatan pada pihak 

ketiga. 

Hambatan yang kedelapan adalah proses pembuatan dokumen 

pertanggungjawaban (SPJ) yang sering kali terlambat dikarenakan keberadaan 

pihak ketiga dan pejabat yang terkait dengan dokumen pengadaan barang/jasa. 

Kasubag Tata UsahaKantor Kesbangpol, Ibu Sri Wuryantini menyampaikan 

bahwa proses pembuatan SPJ merupakan salah satu alasan penghambat 

pelaksanaan pengendalian pelaksanaan anggaran pada wawancaranya berikut: 

 
“Pembuatan SPJ itu seringkali banyak kendala didalamnya mas, 
Karena dalam dokumen SPJ itu membutuhkan banyak tanda 
tangan. Mulai dari PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan Barang, 
Pemeriksa Barang, Penerima Barang, Penyimpan Barang, 
Bendahara, Pihak Ketiga. Nah mengumpulkan tanda tangan 
mereka ini bukan perkara mudah.  Terutama terkait dengan pihak 
ketiga yang tidak bisa diprediksi keberadaannya. Kadang mereka 
pergi keluar kota untuk jangka waktu yang lama padahal saat itu 
kita butuh tanda tangan untuk revisi dokumen yang masih salah. 
Karena setelah dokumen itu sudah jadi, tidak serta merta dokumen 
tersebut lolos. Prosesnya kan dokumen itu harus diserahkan dulu 
kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi, nah..saat diverifikasi oleh 
PPK-SKPD jika ada kesalahan maka dokumen tersebut harus di 
perbaiki lagi, maka otomatis akan mengumpulkan Tanda tangan 
lagi. Tidak hanya sampai disitu, di Bagian Keuangan dokumen 
tersebut juga akan diverifikasi lagi. Ya...namanya juga manusia 
kadang PPK-SKPD yang ada di Kesbang kurang teliti. Setelah 
diverifikasi di Bagian Keuangan.. ee ada aja kekurangannya, maka 
dokumen spj itu harus diperbaiki lagi, cari tandatangan lagi. Nah ini 
lo yang bikin lama di dalam penyerapan anggaran dan ini diluar 
kendali kita karena terkait dengan pihak ketiga.”( Wawancara pada 
5 Desember 2016 pukul 9.45 WIB) 
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Terkait dengan Permasalahan proses pembuatan dokumen SPJ, Bapak 

Suyono selaku Kasi Politik dalam Negeri menambahkan sebagai berikut : 

 
“ Kalau di tempat saya, hambatan pelaksanaan SPIP ini dalam hal 
pengajuan bantuan Parta Politik serta pengajuan SPJ Bantuan 
Partai Politik mas apalagi jika ada konflik intern pada tubuh partai 
politik tersebut. Kayak kasus partai ..... yang memiliki kepemimpinan 
ganda, dimana kedua kubu sama sama mengaku sah. Nah disini 
kami bingung untuk menentukan siapa yang sah menjadi pengurus, 
akhirnya jalan keluarnya kita menungggu keputusan dari DPP untuk 
menentukan keabsahan kepengurusan. Hal ini kan butuh waktu 
yang lama sampai berbulan-bulan. Dalam pengajuan batuan partai 
politik kan harus ada Rancangan Alokasi Biaya (RAB) yang harus 
ditanda tangani oleh Pengurus sah. Trus masalah kompetensi 
bendahara partai politik yang belum begitu mampu membuat 
dokumen SPJ sehingga membutuhkan waktu yang lama juga.” 
(Wawancara pada 7 Desember 2016 pukul 10.45 WIB) 
 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Anggaran 

DPA merupakan dokumen yang berisi rincian anggaran belanja  yang 

dipakai oleh Pengguna Anggaran sebagai dasardari pelaksanaan anggaran di 

Kantor Kesbangpol Kota Batu. DPAadalah penjabaran dari APBD, dimana di 

dalam DPA memuat rincian program dan kegiatan, sumber pembiayaan, kode 

rekening, besaran anggaranbeserta rincian dan satuannya yang 

dibutuhkandalam membiayai kegiatan tersebut.Setiap kegiatan ditambah dengan 

indikator dan tolok ukur kinerja dengan target yang diharapkan. 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Wuryantini bahwa belanja Kantor 

Kesbangpol Kota Batu dibagi menjadi dua yaitu belanjatidak langsung dan 

belanja langsung. Belanja langsung mencakup didalamnya belanja pegawai, 

belanja modal dan jasa sertabelanja barang yang berkaitan langsung dengan 

pemenuhan kebutuhan tercapainya pelaksanaan suatu program/kegiatan.Belanja 

tidak langsung adalah belanja pegawai yang berkaitan dengan gaji dan 

tunjangan serta belanja-belanja yang berhubungan dengan hak-hak 

kepegawaian. 
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Hal ini sesuai dengan penjelasan Mahmudi (2010: 18-19) bahwa hasil dari 

perencanaan anggaran adalah RAPBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi 

APBD dan dirinci dalam Dokumen Pelakanaan Anggaran (DPA) yang 

meliputi:target yang hendak dicapai, namaprogram/kegiatan, anggaran yang 

dibutuhkan, rencana penarikan dana setiap SKPD dan perkiraan pendapatan 

yang kemudian menjadi input bagi tahap pelaksanaan anggaran. Proses 

pelaksanaan anggaran membutuhkan sistem akuntansi pemerintah daerah 

sehingga dihasilkan output berupa laporan pelaksanaan anggaran. Hasildari 

pelaksanaan anggaran dijadikan sebagai input pada tahapan pelaporan yang 

selanjutnya diproses sehingga menghasilkan output laporan keuangan. 

Selanjutnya akan diaudit oleh auditor,dan selanjutnyadidistribusikan kepada 

DPRD, diumumkan pada masyarakat, yang selanjutnyadijadikan bahan evaluasi 

kinerja dan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya. 

Pagu anggaran Kantor Kesbangpol tahun 2016sebesar 

Rp.5.117.002.710,-untuk mendanai 11 program/39 kegiatan. Dan tahun 2016, 

mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.7.407.287.680,-. untuk mendanai 7 

Program/28 kegiatan. Program/Kegiatan tersebut mengalami penurunan jumlah 

program dan kegiatan disebabkan karena di tahun 2016 seluruh SKPD yang ada 

di Pemerintah Kota Batu diwajibkan pindah ke Block Office “Among Tani”. 

Sehingga tidak memerlukan lagi anggaran untuk sebagian kegiatan yang ada 

pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan–kegiatan yang 

dihilangkan antara lain misalnya: Kegiatan Pengadaan Jasa Komunikasi, Listrik 

dan Sumber daya air. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, serta Penyediaan 

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor karena sudah 

dianggarkan pada UPT Pengelola Gedung Block Office “Among Tani”. Kemudian 

ada penghilangan program/kegiatan yang dianggap tidak dibutuhkan lagi seperti 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah karena seluruh SKPD sudah 
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berada dalam satu tempat yang tadinya berpencar. Dan ada beberapa kegiatan 

yang dihilangkan karena dianggap tidak diperlukan lagi.    

Selanjutnya Ibu Sri Wuryantini menjelaskan bahwa untuk mempermudah 

pelaksanaan program-program kegiatan dalam DPA, maka DPA perlu dijabarkan 

lagi menjadi Anggaran Kas. Anggaran Kas dibuat dengan membagi anggaran 

kegiatan ke dalam 4 triwulan, untuk memudahkan bagi pelaksana kegiatan 

dalam membelanjakan anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) No. 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 merupakan acuan 

dibuatnya Anggaran kas dantatacara pencairan dana Uang Persediaan (UP), 

Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), dan Langsung (LS). 

Besaran serapansebagai akibat daripelaksanaan anggaran dapat dilihat 

pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dibuat oleh Bendahara 

Pengeluaran.Bendahara Pengeluaran melaporkan LRA tiap triwulan dan tiap 

semester kepadaDPPKAD. Sesuai LRAKantor Kesbangpol tahun 2016,Untuk 

serapan anggaran Semester I tahun anggaran 2016 terjadi kenaikan serapan 

anggaran dari 28,76% di tahun 2015 menjadi 33,34% di tahun 2016. Terdapat 

sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) di Tahun 2015 sebesar Rp. 

345.607.024,- yang menandakan bahwa target penyerapan anggaran yang telah 

direncanakan pada anggaran kas tidak terpenuhi.  

Seperti yang diungkapkan olehBastian (2007:387) bahwa Laporan 

Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan gambaran tentang 

selisih dari jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah anggaran 

yang terserap  di akhir tahun. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan 

kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap 

APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menjelaskan alokasi, ikhtisar sumber, 
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serta pemanfaatan sumber daya yang dikelola pemerintah dalam satu periode 

pelaporan. 

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagi alat pengendali didalam proses 

pelaksanaan anggaran.Seperti yang dijelaskan oleh Yuwono, dkk (2005:15) 

bahwa pengendalian keuangan dapat dilakukan dengan sistem akuntansi dalam 

hal ini melalui Laporan Realisasi Anggaran yang dalam fungsi manajemen 

berhubungan dengan pemantauan program dan aktivitas untuk menjaga 

organisasi agar berjalan ke arah pencapaian sasaran dan membuat berbagai 

koreksi yang diperlukan sehingga dapat diketahui bahwa di kantor Kesbangpol 

Kota Batu tidak terjadi konsistensi perencanaan sumber daya dengan pencatatan 

pengeluaran aktual pada sistem akuntansinya. 

 

4.2.2 SPIP dalam Pelaksanaan Anggaran 

Kegiatan pengendalian intern berfungsi melakukan pengendalian pada 

pelaksanaan tupoksi instansi pemerintah di dalam upaya pelaksanaan anggaran. 

Pengendalian intern dilakukan oleh seluruh anggota organisasi, mulai dari 

pimpinan sampai bawahan. Lingkup pengendalian intern mencakup,lingkup 

tugas, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, Laporan keuangan, 

sumber daya yang dimiliki, peraturan yang terkait dengan bidang tugas.Hal ini 

sesuai dengan pengertian internal control menurut COSO yang disampaikan oleh 

Moeller (2007, 4) bahwa pengendalian intern merupakan proses yang 

integralatas kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan terus menerus oleh 

seluruh komponen organisasi dalam rangka memberi keyakinan yang memadai 

padapencapaiantujuan organisasi dengan kegiatanyang efisien dan efektif, 

keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan padaaturan. 
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Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta 

pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah. Seluruh anggota organisasi 

mulai dari pimpinan sampai bawahan wajib menerapkan unsur dari sistem 

pengendalian intern. Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern 

sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai 

diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan 

pemantauan secara terus menerus. Pada PP No. 60 Tahun 2008 pasal 43 

menyebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan 

antara lain melalui evaluasi terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya. 

Masing-masing untuk mengetahui kinerja dan efektivitas Sistem Pengendalian 

Intern serta cara mengembangkannya. Pengendalian juga berguna untuk 

mengidentifikasi dan mengatasi resiko utama seperti penggelapan, pemborosan, 

penyalahgunaan, dan salah kelola (mismanagement). 

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat Standart 

Operating Procedure (SOP). Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan 

SPIP. Namun pada saat penelitian dilakukan, Kantor Kesbangpol belum 

menyusun SOPsecara menyeluruh.Hanya terdapat 3 SOP yang dibuat yaitu 

SOP pemberian Bantuan Politik, SOP pelayanan perijinan survey/PKL/KKN, dan 

SOP pendaftaran ormas/LSM.Berdasarkan penjelasan Bapak Saiful Mustofa, 

Inspektur Pembantu II Pemerintahan Inspektorat Kota Batu bahwaSOP  

seharunya dibuat untuk setiap kegiatan dan tupoksi SKPD. SOP ini dibuat 

sebagai instrumen pendukung pelaksanaan SPIP di dalam mengontrol 

pelaksanaan anggaran. Senada dengan hal tersebutBapak Thomas Maydo 

menjelaskan bahwaSPIPpada pelaksanaan anggarandi SKPD penting dilakukan 

sebagai pembatas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan 

di dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan. Sehingga Pelaksanaan 
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program/kegiatan tetap berjalan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan 

sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.  

Lebih lanjut Bapak Thomas Maydo menjelaskan bahwa selain dapat 

digunakan untuk mengetahui sejauhmana suatu kegiatan telah dilaksanakan, 

SPIP dengan unsur-unsurnya berfungsi juga digunakan untuk 

memprediksikendalaatau kejadian yang mungkin saja timbul pada saat 

pelaksanaan anggaran.Melalui Penilaian Resiko dan evaluasi yang merupakan 

salah satu unsur dari SPIP, setiap resiko program/kegiatan bisa segera 

ditemukan solusinya dalam rangka mengurangi kemungkinan resiko 

gagalnyapelaksanaan anggaran. 

Seperti yang dijelaskan oleh Moeller (2007:4) bahwa pengendalian intern 

merupakan proses yang terintegrasi pada kegiatan dan tindakanyang 

dilaksanakan secara berulang oleh seluruh komponen organisasisehingga bisa 

memberi keyakinanmemadai pada tercapainya tujuan organisasi, dengan 

kegiatan yangefisien dan efektif,  pengamanan aset negara, keandalan 

pelaporan keuangan, dan kepatuhan atas peraturan perundang-undanga.Untuk 

itu, penerapan SPIP pada pelaksanaan anggaran diperlukan dukungan dari 

setiap unsur-unsur pengendalian yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian 

Resiko, Pelaksanaan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta 

Pemantauan. 

4.2.2.1 Lingkungan Pengendalian 

Ibu Sri Wuryantini selaku Kasubag Tata Usahamenjelaskanperan kepala 

kantor dalam membuat kebijakan yang sifatnya umum kemudian diterjemahkan 

dalam teknis kegiatan oleh kasi. Pimpinan juga mengontrol kinerja 

bawahanagarpelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan.  
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Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen, pada sub 

unsur penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksankan dengan baik. Hal ini 

ditandai dengan adanya konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai etika yang 

dianut. Sebagai PNS nilai etika yang harus dipegang adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Pada sub unsur Komitmen terhadap kompetensi dapat dijelaskan bahwa 

Untuk dapat melaksanakan anggaran diperlukan sumber daya manusia yang 

kompeten.Kompetensi ini akan lebih muda didapatkan pada awal rekrutmen 

sebagai pegawai, dengan carapengisian formasi yang sesuai dengan jenjang 

pendidikan dan keahlian calon pegawai. Hal ini telah diatur dengan UU no 8 

tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana diubah dengn UU 

No. 43 tahun 1999.Kantor Kesbangpol memiliki 5 Jabatan Struktural yang 

kesemuanya telah diisi sesuai dengan tenaga-tenaga yang kompetendalam 

bidang tugas yang diembannya. Seluruh pejabat yang ada telah mengikuti diklat-

diklat yang dibutuhkan didalam mengemban tugas dan kewenangan yang 

dibebankan kepadanya. Dengan memiliki pegawai yang kompeten, maka 

diharapkan pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan porsinya 

masing-masing sehingga lingkungan pengendalian dapat terwujud dengan baik. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kesbangpol, dapat 

digambarkan bahwa, terdapat upaya yang dilakukan oleh Kantor Kesbangpol 

dalam membangun komunikasi kepada seluruh personel. Hal ini dilakukan 

melalui cara-cara yang penuh kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kinerja. 

Komunikasi dilakukan secara formal dan informal berupa rapat ataupun diskusi-

diskusi ringan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kantor yang 

kondusif.Komunikasi yang penuh dengan kekeluargaan perlu dilakukan oleh 

seorang pemimpin agar dapat memahami kebutuhan dan keinginan setiap 

anggota organisasi. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan anggota 
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organisasi dapat menciptakan lingkungan yang kondusif yang pada akhirnya 

akan meningkatkan pelaksanaan anggaran.  

Pembentukan struktur organisasi telah dilakukan oleh Kantor Kesbangpol 

sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 48 Tahun 2013 tentang 

Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu. 

Pembentukan struktur organisasi didasarkan atas penilaian kebutuhan 

organisasi didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Terkait dengan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab, setiap 

jabatan memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang telah diatur oleh 

Perwali no. 48 Tahun 2013. Pembebanan tanggungjawab pendelegasian 

kewenangan dilengkapi dengan Surat Tugas maupun SK Kepala Kantor. 

Misalkan pemberiaan SK pada personel penatausahaan keuangan antara lain: 

Bendahara, PPK-SKPD, Pejabat Penerima Barang, Pejabat Penyimpan 

Barang, Pejabat Pengadaan Barang/jasa. Dll. Namun demikian tidak secara 

keseluruhan personel Kantor Kesbangpol memiliki Job descriptiondalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya. Job description hanya dimiliki oleh 

personel yang memegang jabatan tertentu. Hal ini tidak sesuai dengan PP no 

60 Tahun 2008 terutama pada pasal 9. Job description adalah panduan dari 

organisasi kepada anggotanya dalam melaksanakananggaran. Semakin jelas 

job description yang diberikan, maka semakin mudah bagi anggota organisasi 

untuk melaksanakan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah 

dibuat.Job description dipakai juga sebagai alat pengukur prestasi anggota 

dalam rangka pembinaan sumber daya manusia. Tugas dan wewenangyang 

didokumentasikan pada job descriptiondapat menjadi parameter prestasi kerja 

dari seorang pegawai. Dengan menetapkan parameter di awal masa kerja, 

maka semua pihak dapat menilai kebijakan yang sehat dan obyektivitas dari 

suatu keputusan manajemen tanpa takut ada faktor like and dislike. 
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Pada sub unsur Penyusunan serta pelaksanaan kebijakan yang tepat 

tentang pembinaan SDM telah berjalan dengan baik. Seperti promosi jabatan 

yang dilakukan pada personel yang telah memenuhi syarat kepangkatan dan 

memiliki integritas. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk merangsang setiap 

pegawai dalam melaksanakan tugas dimana hal ini telah diatur didalam UU no. 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Jajaran pimpinan/pejabat 

melakukan reviu atas pelaksanaan anggaran namun belum dilakukan 

dokumentasi. Dokumentasi atas hasil reviu sangat dibutuhkan sebagai bahan 

evaluasi untuk pelaksanaan anggaran yang lebih baik. 

Lingkungan pengendalian yang kondusif dilaksanakan oleh peran aparat 

pengawasan intern pemerintah yang memberi pembinaan pada 

pengelolaananggaran, kepegawaian, serta aset daerah. Selain itu, didalam 

melaksanakan program/kegiatan yang ada di Kantor Kesbangpol, diperlukan 

adanya kerjasama dengan instansi-instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, 

Dinas Kesehatan, TNI/Polri, Kejaksaan, Bea cukai. Kerjasama tersebut antara 

lain dalam bentuk kerjasama pelaksanaan program sosialisasi Wawasan 

Kebangsaan tentang pembentukan Paskibra, sosialisasi pencegahan peredaran 

narkoba, Kerjasama di bidang intelijen dalam bentuk Komunitas Intelijen Daerah 

(Kominda), serta Forpimda. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti terhadap unsur Lingkungan Pengendalian. Peneliti 

menemukan beberapa sub unsur Lingkungan Pengendalian yang belum 

terpenuhi antara lain belum adanya job description secara lengkap, utamanya 

pada staf yang membantu dalam melaksanakan anggaran, serta tidak adanya 

dokumentasi atas reviu pelaksanaan anggaran. 
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4.2.2.2 Penilaian Resiko 

Penilaian risiko menggambarkan aktivitas penilaian atas segala sesuatu 

yang menghambat pelaksanaan anggaran diKantor Kesbangpol. Unsur Penilaian 

Resiko menekankanpada pengendalian intern yang harus memberi penilaian 

pada risiko yang dihadapi oleh kantor Kebangpoldi dalam melaksanakan 

anggaran.  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa setiap anggaran yang dilaksanakan 

pada Kantor Kesbangpol selalu diikuti oleh resiko. Hal tersebut didukung oleh 

pernyataan beberapa Kasi yang mengatakan bahwa resiko selalu ada dalam 

setiap pelaksanaan anggaran. Penilaian atas resiko belum pernah dilakukan 

pemetaan dan pendokumentasian dengan baik. Seperti yang dijelaskan 

Djohanputro (2008:43) Manajemen resiko merupakan proses terstruktur dan 

sistematis dalam mengukur, mengidentifikasi, mendokumentasi, memetakan, 

mengembangkan alternatif penanganan resiko, memonitor dan mengendalikan 

penanganan resiko.  

4.2.2.3 Kegiatan Pengendalian 

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi  diketahui bahwa 

kegiatan pengendalian atas pelaksanaan anggaran dilakukan melalui evaluasi 

hasil laporan kegiatan yang dibuat oleh PPTK setelah anggaran dijalankan. 

Evaluasi atas laporan kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan 

masih berjalan sesuai dengan tupoksi yang dibebankan. Hasil penelitian tentang 

unsur kegiatan pengendalian yang dilakukan pada Kantor Kesbangpol, 

menunjukkan bahwa reviu intern atas kinerja instansi belum pernah 

dilaksanakan. Reviu hanya sebatas memenuhi permintaan APIP sebagai bagian 

dari pengawasan rutin. Pembinaan SDM dilakukan dengan memberikan rewards 
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terhadap pegawai yang berprestasi dan punishmentbagi pegawai yang 

melakukan pelanggaran. Untuk rewards dilaksanakan melalui pemberian 

kesempatan promosi dan tawaran pendidikan/pelatihan yang telah direncanakan 

dalam DPA-SKPD. Sedangkan punnishment dilakukan dengan memberikan 

teguran lisan maupun tertulis oleh atasan langsung ataupun oleh Inspektorat. 

Reward and punishment merupakan dua bentuk metode yang dipakai oleh 

pimpinan untuk meningkatkan prestasi kerja bawahan dalam rangka 

Melaksanakan anggaran Kantor Kesbangpol. 

Pengelolaan sistem informasi di dalam menunjang pelaksanaan 

anggarandikendalikan dengan menunjuk salah satu pegawai yang dijadikan 

sebagai operator yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jaringan. 

Pengendalian fisik atas aset yang digunakan untuk mendukung keberhasilan 

pelaksanaan anggaran, dilakukandengan manajemen aset yang mengacu pada 

Pemendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Milik Daerah yaitu dengan menginventarisasi aset yang dimilikinya untuk 

kemudian dibuatkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A – F (peralatan dan mesin, 

untuk tanah,  jalan irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan, konstruksi dalam 

pengerjaan, kartu inventaris ruangan, dan aset tetap lainnya), kodefikasi secara 

langsung terhadap fisik aset dan kartu inventaris ruangan terhadap aset bergerak 

yang berada di setiap ruangan. 

Pemisahan fungsi dalam rangka pelaksanaan anggaran dilakukan 

berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pemisahan fungsi ini dapat 

dilihat pada struktur organisasi pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 

Tahun 2013 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Batu. Dimana Kepala Kantor Kesbangpol membawahi 1 Kepala 

Subag Tata usaha dan 3 Kepala Seksi (seksi Politik Dalam Negeri, seksi 

Integrasi Bangsa, dan seksi Wawasan Kebangsaan).  
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Otorisasi pada transaksi dan kejadian penting dalam rangka pelaksanaan 

anggaran dilakukan oleh PPTK, PPK-SKPD, dan Bendahara Pengeluaran. PPTK 

dibantu Pembantu Bendahara dalam menatausahakan, mencatat, dan 

mendokumentasikan belanja yang dilaksanakandalam rangka mendukung 

pelaksanaan kegiatan di seksi-seksi. PPK-SKPD mencatat transaksi kas, 

belanja, kewajiban, berdasarakan bukti-bukti yang diserahkan oleh Pembantu 

Bendahara. Pencatatan dilakukansecara akurat, tepat waktu dan up to date 

sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). Bendahara Pengeluaran 

menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses 

pelaksanaan akuntansi di SKPD. 

Terhadap pencatatan tersebut secara berkala dibuat laporan yang 

akuntabel dan terdokumentasi dengan baik dan bersifat transparan. Laporan-

laporan berupa laporan penyerapan anggaran dan laporan capaian kinerja 

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dan  laporan kegiatan 

berdasarkan program/kegiatan yang menjadi prioritas. Dari wawancara dengan 

Bapak Thomas Maydodijelaskan bahwa laporan kegiatan dibuat oleh 

Bidang/Seksi sebagai pelaksana tugas di lapangan dan dipakai sebagai bahan 

evaluasi didasarkan pada tingkat keberhasilan suatu program/kegiatan yang 

sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

 

4.2.2.4 Informasi dan Komunikasi 

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menjelaskan bahwa 

sarana informasi dan komunikasi yang dipakai oleh Kantor Kesbangpol dalam 

rangka mendukung pelaksanaan anggaran yaitu Simda untuk pengelolaan 

keuangan daerah terhubung secara onlinedengan DPPKAD, Sistem Manajemen 

Aset Kota Batu (Simakoba) untuk mengelola aset daerah yang 

berhubungandengan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah secara langsung, 
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dan Sistem Informasi Aplikasi Geopolitik dan Inteligen Daerah (Siagida) dibuat 

oleh Kantor Kesbangpol untuk pengelolaan informasi perkembangan politk dan 

intelijen. Melalui sistem informasi yang baik, maka laporan dapat disampaikan 

secara tepat waktu dengan tingkat akurasi yang tinggi.  

Pada sistem informasi yang digunakan di Kantor Kesbangpol, selalu 

terjadi pembaharuan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Pembaharuan 

selalu dikuti oleh pelatihan pada operator aplikasi tersebut agar dapat 

diaplikasikan dengan baik. Laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi 

inidijadikan bahan analisis dan evaluasi untuk perbaikan perencanaan 

selanjutnya. Hal ini sependapat dengan Yuwono (2005:19) bahwa 

pengendalian yang dilakukan dengan sistem akuntansi dengan menggunakan 

sistem informasi akuntansi sertamodifikasi aplikasi komputerdengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih reliabel.Informasi dan komunikasi dapat 

diselenggarakan secara efektif melalui penyediaan dan pemanfaatan berbagai 

bentuk dan sarana komunikasi,pengelolaan, dan pengembangan sistem 

informasi secara terus menerus. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti menggambarkan bahwa Sistem informasi dan komunikasi 

telah dikelola dengan baik khususnya untuk sistem aplikasi Simda dan 

Simakoba. Hal ini membantu memberikan informasi terkait laporan pelaksanaan 

anggaran sehingga SPIP mampu menjadi faktor yang mempermudah 

pelaksanaan anggaran. Hal tersebut didukung oleh temuan peneliti bahwa setiap 

sistem memiliki program yang terintegrasi sehingga mempermudah kontrol 

pelaksanaan anggaran. Disamping itu, pengelolaan, pengembangan, dan 

pembaharuan sistem informasi secara terus menerus dijalankan sehingga semua 

program mampu ter-update dengan baik pada setiap bagian kerja. Terkait 
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dengan sistem aplikasi Siagida yang dibuat oleh Kantor Kesbangpol masih 

belum bisa dimanfaatkan dengan baik, dikarenakan perlu adanya perbaikan 

pada aplikasi yang ada. 

4.2.2.5 Pemantauan 

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa pemantauan/pengawasan 

pelaksanaan anggaran di Kantor Kesbangpol dilaksanakan dalam bentuk 

pengawasan oleh atasan langsung maupun pengawasanyang berbentuk 

koordinasi pada setiap bidang untuksaling memberikan masukan-masukan dan 

saling mengingatkan. Pemanggilan secara langsung dilakukan oleh kepala 

kantor kepada Kepala Seksi ataupun Kepala seksi kepada staf jika 

membutuhkan suatu informasi yang dibutuhkan. Komunikasi yang terjadi 

termasuk budaya saling mengingatkan merupakan bentuk kontrol yang 

dihasilkan oleh lingkungan dan merupakan salah satu bentuk pengawasan yang 

dilakukan secara dini. 

Pengawasan intern tehadap pelaksanaan anggaran Kantor Kesbangpol 

dilakukan oleh Kepala Kantor sendiri, serta dilakukan oleh aparat pengawasan 

internal pemerintah dalam hal ini adalah Inspektorat Kota Batu, sedangkan 

pengawasan dari pihak eksternal pemerintah dilakukan oleh BPKP. Ibu Sri 

Wuryantini mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan oleh intern 

Kantor Kesbangpol sendiri, dilakukan secara berjenjang atasan ke bawahan, 

lintas bidang/seksi dalam bentuk koordinasi dan masukan-masukan dari 

bawahan ke atasan yang kesemuanya dilakukan dengan menjalin komunikasi 

yang intens. 

Pengawasanterhadap pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Inspektorat 

Kota Batu secara berkala setiap tahun dalam bentuk pemeriksaan reguler, dan 

insidental jika ada laporan atau perintah langsung dari Walikota terkait dengan 
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permasalahan tertentu yang terjadi di SKPD. Inspektorat berperan sebagai early 

warning system terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Kantor 

Kesbangpol.Selain melakukan pemeriksaan juga melakukan permbinaan dan 

supervisi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan 

daerah, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang daerah. 

Terhadap hasil pengawasannya tersebut diterbitkan LHPyang harus ditindak 

lanjuti oleh Kantor Kesbangpol Kota Batu. Dari LHP yang dikeluarkan oleh 

Inspektorat untuk Kantor Kesbangpol mulai dari tahun 2013, 2014, dan 2015 

telahdirespon danditindak lanjuti, namun masih belum mendapatkan prioritas 

utama dalam penanganannya dikarenakan adanya kendala. 

Pemantauan dilak untuk meminimalisir penyimpangan dan efektifitas 

pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Kegiatan monitoring atau 

pemantauan berkelanjutan di kantor Kebangpol sangat membantu kelancaran 

kegiatan evaluasi dan pertanggungjawaban karena dengan adanya pemantauan 

maka pelaksanaan anggaran akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang 

akan dicapai. Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2003:30) bahwa 

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan 

sejalan dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

4.2.3 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan SPIP dalam Pelaksanaan 
Anggaran 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan 

diperoleh alasan-alasan yang menghambat penerapan SPIP dalam pelaksanaan 

anggaran dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal Kantor 
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Kesbangpol. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan SPIP pada 

plaksanaan anggaran sebagai berikut: 

1. Keterbatasan SDM  

Pembantu Bendahara yang ada disetiap seksi melakukan pencatatan 

transaksi dan membuat laporan kegiatan masih manual, sehingga 

membutuhkan tenaga lebih dalam mencocokkan transaksi yang terjadi di 

seksi-seksi dengan pagu anggaran yang seharusnya 

dilaksanakan.Akurasi data masih sangat rendah, dibutuhkan SDM 

Bendahara yang mumpuni dalam penatausahaan pengelolaan keuangan 

sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). 

2. Belum tersusunnya SOP secara menyeluruh 

 Implementasi SPIP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 masih 

belum dilaksanakan secara maksimal.Hal ini dibuktikan dengan belum 

disusunnya Standar Operating Procedur (SOP) untuk seluruh bidang 

tugas dan fungsi Kantor Kesbangpolserta pembentukan Satuan Tugas di 

Kantor Kesbangpol untuk mengawal berjalannya SPIP. Hal ini menjadikan 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  belum dilaksanakan secara 

maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Perubahan prilaku masyarakat 

Prilaku masyarakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Hal ini 

disebabkan oleh keterbukaan informasi, sehingga mempengaruhi 

perubahan prilaku.Prilaku masyarakat mengarah pada masyarakat yang 

lebih kritis dalam menyikapi informasi-informasi yang masuk. Sementara 

itu, penyelesaian masalah peningkatan keamanan dan kenyamanan 

lingkungan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Penyelesaian 

masalah dengan waktu yang panjang tersebut ternyata tidak sejalan 

dengan perubahan prilaku masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap 
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cara pandang mereka terhadap program-program pemerintah dalam 

upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 

Perubahan prilaku masyarakat digambarkan melaui perubahan cara 

pandang masyarakat terhadap program-program pemerintah yang 

dianggap sudah basi, dan yang kedua berkurangnya peran kader yang 

membantu Kantor Kesbangpol dalam meningkatkan keamanan dan 

kenyamanan lingkungan di desa/kelurahan. Peran kader ini sangat 

penting bagi Kantor Kesbangpol untuk menyampaikan dan melaksanakan 

program pemerintah baik pusat maupun daerah yang membutuhkan 

komunikasi intens dengan masyarakat, namun kini keberadaan kader 

menjadi sangat sulit dengan alasan-alasan yang bersifat materi. 

4. Kejadian Luar Biasa (KLB) 

Kepastian dari KLB ini tergantung dari iklim atau cuaca yang seringkali 

tidak menentu sehingga tidak bias direncanakan dan diminalisir. Dari 

peristiwa-peristiwa tak terduga tersebut menyebabkan pelaksanaan 

pengendalian intern menjadi terhambat. 

5. Keterlambatan penetapan APBD di awal tahun 

Proses penetapan APBD yang seringkali mengalami keterlambatan setiap 

tahunnya membawa dampak terhadap proses pelaksanaan anggaran. 

Pelayanan Kantor Kesbangpol berlangsung sepanjang tahun, sementara 

terkadang anggaran baru dapat dicairkan pada bulan Maret, hal ini 

mengakibatkanKantor Kesbangpol mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan pelayanan karena tidak adanya danaoperasional. Proses 

penetapan APBD yang berlangsung sangat panjang terutama dalam 

proses politis di DPRD memiliki dampak lanngsung terhadap pelayanan 

masyarakat. 

6. Keterlambatan prosedur pencairan 
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Ada beberapa kegiatan yang tiba-tiba dirubah atas perintah Walikota 

sehingga mebutuhkan anggaran yang cukup besar namun batasan uang 

persediaan cukup kecil, sehingga untuk dapat melaksanakan kegiatan 

membutuhkan tambahan uang persediaan 

Untuk pengajuan SPP-UPharus disertai dengan nota dinas kepada Kuasa 

BUD seringkali mengalami hambatan keberadaan Kuasa BUD dan 

pejabat-pejabat lain karena adanya tugas-tugas lain. Hal ini 

mengakibatkan persetujuan nota dinas menjadi lebih lama, dan dapat 

berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan kantor yang membutuhkan dana 

besar terutama dari tambahan uang persediaan. Dengan keterlambatan 

terbitnya SP2D, pencairan dana menjadi lama sehingga pelaksanaan 

program-program/kegiatan menjadi tertunda. 

7. Proses perubahan anggaran 

Perubahan anggaran di daerah hanya berlangsung satu kali dalam satu 

tahun, dan pada saat proses perubahan anggaran tersebut berlangsung, 

SKPD tidak bisa mencairkan anggaran yang ada dalam DPA-SKPD 

meskipun kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan. Prosedur yang 

seperti ini membawa dampak terhadap pihak ketiga apabila kegiatan telah 

berjalan dan harus segera dibayarkan 

8. Proses pembuatan dokumen pertanggungjawaban (SPJ)  

Proses pembuatan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) untuk belanja 

barang/jasa yang nilainya besar membutuhkan tanda tangan Pejabat 

Pengadaan Barang, pihak ketiga, dan pejabat-pejabat yang lainnya. Hal 

ini sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang 

Jasa Pemerintah. Dari hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha Ibu 

Sri Wuryantini menjelaskan bahwa Keberadaan pihak ketiga dan pejabat-

pejabat inilah yang seringkali menjadi kendala dalam pembuatan 
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dokumen pertanggungjawaban (SPJ), karena seringkali pada saat 

dibutuhkan tanda tangannya, mereka tida ada ditempat.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1  Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dalam penelitian ini dapat 

diambil kesimpulan bahwa SPIP pelaksanaan anggaran belum secara maksimal 

diterapkan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008.Hal ini digambarkan dalam unsur-unsur SPIP yang belum terpenuhi 

secara keseluruhan serta belum dibuatnya infrastuktur pendukung system 

berupa peraturan pelaksana PP No 60 Tahun 2008 dan SOP kegiatan dan 

tupoksi Kantor. Adapun gambaran unsur-unsur SPIP sebagi berikut : 

1. Lingkungan Pengendalian, dengan 8 sub unsurnya telah diterapkan 

sebagaisoft control yang merupakan unsur terpenting dari SPIP. Lingkungan 

Pengendalian membentuk budaya dan prilaku manusia dalam membangun 

moral, etika, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, dan komitmen dari 

para pelaksana anggaran.Untuk dapat melaksanakan kinerja anggaran yang 

tepat harus didukung dengan hard control yang mumpuni. Minimnya 

komitmen pimpinandalam menciptakan lingkungan pengendalian seperti 

yang diamanatkan oleh Pasal 9, PP No. 60 Tahun 2008 menjadi kendala 

utama di dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang baik. Hal ini 

dibuktikan dengan belum dibuatnya Job description untuk masing-masing 

personel kesbang secara lengkap, belum ada dokumentasi atas reviu intern 

dari pimpinan/pejabat kepada staf kantor Kesbangpol terkait dengan 

pelaksanaan kinerja. 

2. Penilaian Resiko, dengan dua sub unsur identifikasi dan analisis resiko telah 

dilakukan, namun belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi 
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3. Kegiatan Pengendalian, dengan sebelas sub unsurnya telah dilakukan, 

namun dalam melakukan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan 

atas permintaan data dari instansi terkait. 

4. Informasi dan Komunikasi, dengan dua sub unsurnya merupakan alat 

informasi dan komunikasi yang efektif dalam rangka membantu pelaksanaan 

anggaran di dalam membuat laporan anggaran yang memiliki tingkat akurasi 

yang memadai. Laporan Keuangan yang ditampilkan melalui alat informasi 

dan komunikasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan 

perencanaan selanjutnya. Namun demikian masih diperlukan adanya 

perbaikan dalam sistem informasi yang digunakan serta memberikan 

pembekalan yang cukup terhadap pembantu bendahara dalam 

menggunakan SIMDA.  

5. Pemantauan, dengan 3 sub unsurnya telah dilaksanakan dalam rangka 

meminimalkan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran dan 

meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Namun tindaklanjut 

rekomendasi monitoring oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

dalam hal ini Inspektorat Kota Batu masih belum mendapatkan prioritas 

dalam penanganannya. 

 

5.2  Implikasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang 

dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Batu perlu 

membuat Instrumen pendukung pelaksanaan SPIP berupa Peraturan Daerah 

sebagai peraturan pelaksana atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 

tentang SPIP. Kepala kantor Kesbangpol segera membuatStandart Operating 

Procedure (SOP) atas seluruh kegiatan dan tupoksi Kantor Kesbangpol Kota 

Batu sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan SPIP. Selain ituPemerintah Kota 
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Batu perlu membentuk  satuan tugas implementasi SPIP disetiap SKPD, yang 

bertugas mengawal pelaksanaan SPIP sehingga berjalan sesuai dengan yang 

diamanatkan PP No 8 Tahun 2008. 

Kantor Kesbangpol Kota Batu juga perlumemperbaiki unsur-unsur SPIP 

yang belum terlaksana dengan baik. Unsur-unsur yang perlu diperbaiki tersebut 

antara lain: 

1. Unsur Lingkungan Pengendalian berupa komitmen yang kuat dari pimpinan 

untuk segera membuatjob description atas seluruh staf, sehingga dapat 

dijadikan sebagai instrumen didalam memberikan penilaian kinerja staf, serta 

perlu membuat dokumentasi atas reviu intern atas kinerja staf yang 

dilakukan oleh pimpinan/pejabat Kantor Kesbangpol Kota Batu. 

2. Unsur Penilaian Resiko perlu melakukanpemetaan seluruh resiko yang bisa 

terjadi dalam setiap kegiatandan kemudian mendokumentasikannya, 

sebagai bahan evaluasi untuk membuat perencanaan kegiatan berikutnya. 

3. Pada unsur Kegiatan Pengendalian dengan melaksanakan review 

internalatas kinerja instansi yang dilakukan sebelum review inspektorat 

dimulai.Review internal ini diharapkan menjadi acuan dalam mengevaluasi 

dalamrangka memperbaiki pelaksanaan anggaran di tahun-tahun yang akan 

datang. 

4. Informasi dan Komunikasi yang dilakukan melalui inovasi-inovasi baru dalam 

menerapkan teknologi informasi, harus segera memperbaiki dan 

merealisasikan pembuatan sistem informasi politik dan intelijenagar dapat 

diakses secara online oleh pihak yang berkepentingan, dan  

5. unsur Pemantauan, dengan memperhatikan rekomendasi atas tindak lanjut 

monitoring oleh APIP agar efektivitas pencapaian tujuan organisasi dapat 

diwujudkan. 
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5.3  Keterbatasan dan Penelitian Lanjutan 

 Penelitian ini masih menunjukkan bahwa SPIP masih belum diterapkan 

secara maksimal, dan dalam pelaksanaanya menghadapi beberapa kendala. 

Kendala inilah yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Melalui kendala-

kendala yang ada ini,peneliti selanjutnya diharapkan mampu membuat strategi 

agar tidak menghadapi keterbatasan yang sama sehingga hasilnya menjadi lebih 

bernilai dan bermanfaat bagi stakeholder. Keterbatasan penelitian ini adalah: 

1. Kajian empiris yang bisa dijadikan acuan penelitian masih sangat sedikit, 

sehingga dasar pijakan praktis yang dihadapi dalam penelitian masih belum 

dapat memberikan kontribusi yang maksimal. 

2. Para informan yang ada masih belum sepenuhnya mengerti konsep SPIP, 

sehingga informasi yang diperoleh masih masih belum mendalam. 

3. Waktu audiensi peneliti dengan informan yang relatif sempit dikarenakan 

waktu penelitian yang berbarengan dengan kegiatan Pelaksanaan Anggaran 

hasil Perubahan APBD2016 yang waktunya sempitserta persiapan 

punyusunan  RAPBD 2017 

 Hasil penelitian ini hanya mampu menemukan pemahaman dasar tentang 

SPIP yang dalam pelaksanaannya terinternalisasi dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan serta melekat pada tupoksi aparatur. Oleh sebab itu, perlu adanya 

penelitian lanjutan pada aspek-aspek yang berbeda, misalnya: (1) pemilihan 

lokasi daerah lain yang sudah mengimplementasikan Sistem SPIP secara 

menyeluruh, (2) Pemilihan waktu penelitian diawal tahun agar tidak berbenturan 

dengan kesibukan narasumber dalam mempersiapkan RAPBD dan Pelaksanaan 

Anggaran di akhir tahun.  

.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
  

1.1 Latar Belakang 

Semangat reformasi birokrasi terdapat dalam amandemen Undang-

undang Dasar 1945, dimana reformasi birokrasi diartikan sebagai penataan 

ulang pada sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan aparatur 

pemerintah pada keseluruhan level pemerintahan, yaitu pada level pemerintah 

pusat dan level pemerintah daerah (Sedarmayanti, 2009:113-114). Kemenpan 

menyebutkan bahwa Reformasi birokrasi adalah upaya untuk menciptakan 

pembaharuan dan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan 

pemerintahan yang menitikberatkan pada aspek-aspek ketatalaksanaan 

(business prosess), kelembagaan (organisasi), dan SDM aparatur 

(http://www.menpan.go.id). 

Sistem penyelanggaraan pemerintah yang menitik beratkan pada aspek 

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur sebagai pokok 

bahasan utama dari reformasi birokrasi ialah bagaimana menerapkan prinsip-

prinsip akuntabilitas dan transparansi oleh karena akuntabilitas merupakan 

bagian dari Good Governance. Hal tersebut memungkinkan kebijakan dapat 

diakses dan dipertanggungjawabkan kepada publik dengan tujuan mendorong 

keikutsertaan masyarakat di dalam kontrol dan pengawasan terhadap 

pemerintahan yang ada.  

Reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 telah membawa 

perubahan besar pada sistem pemerintahan di Indonesia. Semangat reformasi 

diharapkan dapat membawa kearah pengelolaan pemerintahan yang baik yang 

melahirkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Good Governance 

adalah suatu bentuk tata kelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dengan mengedepankan konsepsi pemerintahan yang

http://www.menpan.go.id/
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 bersih, demokratis dan efektif. Good governance telah menjadi suatu yang 

penting karena adanya tuntutan global akan penyelenggaraan pemerintahan 

yang efisien dan efektif. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya pengetahuan 

masyarakat, kemajuan sistem informasi dan komunikasi. Menciptakan Good 

Governance dengan tingkat akuntabilitas tinggi tidaklah mudah, selalu ada 

permasalahan dan hambatan yang harus di berikan solusi. 

Segala bentuk permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan tata 

kelola pemerintahan belum berjalan dengan baik dimungkinkan untuk diperbaiki 

sehingga diharapkan tercipta pemerintahan yang ideal. Untuk itu reformasi 

birokrasi dapat dijadikan sebagai solusi meningkatkan kualitas aparatur negara 

agar tercipta sistem pengelolaan pemerintahan yang lebih akuntabel dan 

transparan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.  

Pesatnya perubahan secara global di seluruh lini kehidupan baik 

perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan lingkungan strategis, dan 

perkembangan teknologi informasi menuntut perubahan dalam pengelolaan 

pemerintah termasuk tata kelola keuangannya. Langkah-langkah yang bersifat 

komprehensif, mendasar, dan sistematik harus segera diambil, agar tercipta 

sistem pemerintah yang dapat menciptakan tata kelola keuangan secara 

transparan dan akuntabel. 

Guna menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel 

dibutuhkan sistem pengendalian intern dengan memberikan manfaat yang sesuai 

dengan tujuan organisasi. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berarti 

akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja, dimana permasalahan dari 

kedua akuntabilitas tersebut lebih banyak pada masalah penetapan dan 

penyerapan anggaran serta pengukuran indikator kinerjanya. Guna mendapatkan 

kepercayaan masyarakat, terhadap permasalahan tersebut dapat diupayakan 

adanya sistem pengendalian yang terintegrasi. 



 

3 
 

 
 

Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dalam 

membentuk good governance. Pelaksanaan akuntabilitas dilakukan dengan cara 

mengelola serta mempertanggungjawabkan keuangan daerah yang dilakukan 

dengan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh unit-unit pengawas 

baik pengawas internal maupun eksternal (Arieswibowo, 2009:2).  

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pihak yang 

diberi wewenang untuk memerintah kepada mereka yang memberi wewenang  

(Budiardjo, 1998:107-120). Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban 

dengan cara menciptakan pengawasan dengan membuat distribusi kekuasaan 

pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan 

kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and 

balances system).  

Pengawasan ini bisa dilakukan oleh pihak eksternal misalnya media atau 

pihak yang mempunyai peranan cukup penting guna terwujudnya akuntabilitas 

suatu instansi. Dimensi akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2005:5) meliputi 

akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas 

program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas 

manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas 

manajemen pemerintah daerah.  

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan 

diperlukan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut dapat 

terwujud apabila seluruh komponen pemerintah daerah melaksanakan 

pengendalian pada semua fungsinya yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, serta pertanggungjawaban yang tertib, terkendali, efisien dan 

efektif. Oleh sebab itu diperlukan suatu sistem yang bisa memberikan dorongan 

agar penyelenggaraan kegiatan di setiap instansi pemerintah dapat mencapai 

tujuan yang efisien dan efektif, membuat laporan keuangan daerah yang andal, 
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pengamanan aset daerah, mendorong kepatuahan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Perkembangan terkini tentang pengendalian intern telah menghasilkan 

suatu rumusan yang dilahirkan oleh Comitte of Sponsoring Organization of the 

Treadway Commission (COSO) yaitu berupa Internal Control–Integrated 

Framework. Moeller (2007:4). COSO menjelaskan bahwa pengendalian internal 

merupakan suatu proses yang terintegrasi terhadap kegiatan dan tindakan yang 

dilaksanakan terus menerus serta dilakukan oleh seluruh komponen organisasi 

dalam memberi keyakinan yang memadai terhadap  pencapaian tujuan 

organisasi dengan hasil kerja efisien dan efektif, pengamanan aset negara, 

keandalan pelaporan keuangan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Dalam Penelitian ini komponen pengendalian yang dipakai oleh 

COSO yaitu Lingkungan Pengendalian, risk assesment , Informasi dan 

Komunikasi, Kegiatan Pengendalian, serta Pemantauan Sistem Pengendalian 

Intern dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi sistem pengendalian yang ada 

serta dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi hal – hal yang dapat 

mengakibatkan pelaksanaan anggaran berjalan tidak sesuai dengan 

perencanaan. 

Peraturan yang mengatur tentang sistem pengendalian intern pada sektor 

publik terdapat dalam UU No 1 Tahun 2004. Dalam rangka meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas dan kinerja dalam mengelola keuangan pemerintah 

pusat, Presiden selaku Kepala Pemerintahan menyelenggarakan dan mengatur 

sistem pengendalian intern pemerintahan (SPI) secara menyeluruh. Sistem 

tersebut dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern,  dimana dalam 

pelaksanaannya harus memperhatikan rasa kepatutan dan keadilan serta 

memperhatikan ukuran, sifat  dan , kompleksitas tugas pokok dan fungsi pada 

instansi pemerintah tersebut.  
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Sistem pengendalian intern ini digunakan pemerintah daerah dalam 

rangka menggapai tujuan organisasi melaui aktivitas yang efektif dan efisien, 

pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan atas 

peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern yang dilakukan oleh 

Pemerintah daerah bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan agar dapat 

menjamin pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam rangka meningkatkan 

kinerja, transparasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala 

Daerah meyelenggarakan dan mengatur sistem pengendalian intern pada setiap 

lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya hal ini diatur dalam PP no 58 

Tahun 2005 pasal 134 ayat 1. 

Secara lebih khusus Sistem Pengendalian Intern dimaksud diatur dalam 

PP no. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Pengendalian intern diharapkan dapat 

menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan 

ketaatan pada aturan yang berlaku. Tujuan utama dibuatnya sistem 

pengendalian intern adalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara, dan transparansi . SPIP merupakan unsur yang 

berperan penting dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi pemerintah dan 

juga untuk mengidentifikasi serta mengatasi risiko utama seperti pemborosan, 

penggelapan, penyalahgunaan, dan salah urus (mismanagement)  (Rizal, 2011). 

Mengingat pentingnya kedisiplinan di dalam pelaksanaan anggaran 

pemerintah, maka dibutuhkan suatu sistem pengendali intern yang harus 

dijalankan oleh tiap-tiap pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam rangka 

mempermudah pencapaian visi, misi serta akuntabilitas penyelenggaraan 

Pemerintahan, setiap komponen organisasi pemerintah wajib menjalankan 

unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern (PP No. 60 Tahun 2008)  

Dengan adanya SPIP di lingkungan Pemerintah yang memadai dan 

berjalan dengan baik, maka diharapkan tercipta penyelenggaraan pemerintahan 
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yang tepat (Good Governance). Kondisi ini diharapkan dapat menciptakan 

akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang tercermin melalui terlaksananya 

visi dan misi, tujuan pemerintah daerah, serta keandalan laporan keuangan 

dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian, beserta semakin 

berkurangnya peluang korupsi, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, 

beserta KKN dalam penyelenggaraan anggaran pemerintahan. 

Anggaran merupakan alat yang dipakai oleh pemerintah dalam 

menggerakkan roda pebangunan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi 

masyarakat. Anggaran negara adalah instrumen yang sangat potensial bagi 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan penggunaannya harus digunakan 

berdasarkan hukum yang berlaku (Barata, 2004:22). Ketetapan alokasi sumber 

daya diperuntukkan dalam berbagai keperluan berbentuk pengeluaran setiap 

tahunnya, tergambarkan pada APBD. Dalam pelaksanaannya di lapangan 

seringkali anggaran dipengaruhi oleh sejumlah kepentingan politis yang harus 

dipenuhi, sekaligus juga juga bisa menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. 

Banyak kepentingan yang seringkali sulit untuk dipenuhi, hal ini 

dikarenakan oleh bermacam-macam kepentingan. Baik yang bersifat politis 

maupun kepentingan yang benar-benar berpihak pada masyarakat yang 

seringkali datangnya beriringan. Kebutuhan publik yang seharusnya dipenuhi 

terlebih dahulu sering kali kalah oleh karena tekanan politis yang lebih kuat. Dari 

sanilah diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah sehingga kepentingan 

yang benar–benar berpihak pada masyarakat akan terlindungi. Seluruh pihak 

dan kelompok yang berkepentingan akan memperebutkan pengaruh didalam 

menetapkan alokasi anggaran, sehingga dibutuhkan adanya perencanaan yang 

matang terhadap alokasi sumber daya dan sumber dana yang tersedia. 

Proses perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban 

anggaran daerah membutuhkan suatu sistem pengendalian supaya perencanaan 
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dan penganggaran yang sudah ditetapkan bisa dilaksanakan secara efektif dan 

efisien dan selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan secara tepat. Terkait 

dengan hal itu bahwa pengendalian manajemen menyediakan berbagai sistem 

untuk melaksanakan proses prencanaan dan implementasi rencana sehingga 

kegaitan organisasi dapat dilaksanakan secara terstruktur, terkoordinasi, 

terjadwal, dan terpadu sehingga menjanjikan tercapainya tujuan organisasi 

(Mulyadi, 2001:4). Proses perencanaan daerah memiliki ikatan dengan sistem 

pengendalian keuangan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 

2004  (Yuwono, 2008:67). 

Keberpihakan atas kepentingan masyarakat merupakan dasar pemikiran  

yang harus digunakan dalam menyusun suatu anggaran, menafsirkan sumber 

daya yang dimiliki untuk tahun yang akan datang, prioritas apa yang harus 

dipenuhi,  pembangunan atau pelayanan apa yang dapat diberikan pemerintah 

untuk satu tahun ke depan. Secara umum yang menjadi dasar pemikiran di 

dalam memprioritaskan suatu kebutuhan adalah pemenuhan terhadap hak-hak 

yang menjadi dasar kebutuhan masyarakatnya seperti pendidikan yang layak, 

penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial. 

Salah satu indikator keberhasilan pengendalian suatu pemerintahan 

adalah dengan melihat seberapa besar kemampuan penyerapan anggaran yang 

telah ditetapkan di dalam ABPD. Organisasi dikatakan terkendali jika organisasi 

tersebut melakukan apa yang telah direncanakan oleh pimpinan dan seluruh 

personel organisasi, selanjutnya dapat mempertanggungjawabkan angaran 

secara transparan dan akuntabel. Agar organisasi dapat menjalankan apa yang 

diinginkan oleh pimpinan, maka setiap personel yang ada dalam organisasi 

tersebut harus mengetahui apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh pimpinan.  
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Informasi mengenai apa yang diinginkan oleh pimpinan dapat diperoleh 

dari rincian anggaran dan juga kebijakan pimpinan (Heri, 2011:31). Dalam 

konteks kedaerahan, maka satu daerah dapat dikatakan berhasil melaksanakan 

program dan kegiatan pembangunan apabila anggaran belanjanya dapat diserap 

secara maksimal dengan kegiatan yang dihasilkan harus memiliki kualitas sesuai 

dengan standar pekerjaan yang baik serta tepat waktu. Daya serap anggaran 

merupakan alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, dan juga  

menjadi gambaran kualitas perencanaan pembangunan daerah. 

Dari tahun ke tahun pola penyerapan anggaran menghasilkan 

karakteristik  penyerapan yang rendah di semester pertama  dan menumpuk  

pada akhir tahun anggaran berjalan (Siswanto et. al.,2010). Pola demikian terjadi 

pada seluruh level pemerintahan pusat dan daerah, sehingga akan mengganggu 

rencana kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian secara umum. Hal ini 

akan berdampak pula pada  pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, 

dan pengentasan kemiskinan yang menjadi sasaran kebijakan fiskal secara 

khusus.  

Fenomena “Main Kebut penyerapan anggaran” diakhir tahun merupakan 

fenomena yang sistemik pada pengelolaan anggaran oleh instansi pemerintah, 

seperti yang disampaikan oleh Mustofa Kamal (http//:pusdiklatwas.bpkp.go.id). 

Main kebut anggaran adalah fenomena yang sering terjadi dalam penyerapan 

anggaran akhir tahun karena memaksa instansi pemerintah untuk menghabiskan 

sisa anggaran yang ada. Hal ini berakibat pada ketidakseimbangan antara waktu 

yang tersedia dengan target fisik (belanja modal) yang harus dikejar sehingga 

seringkali hasilnya tidak sesuai dengan harapan.  Selain main kebut penyerapan 

anggaran diakhir tahun, juga terjadi keterlambatan penyerapan anggaran di 

semester pertama. Sampai dengan triwulan I 2016, hampir seluruh realisasi 

APBD di seluruh daerah hanya berkisar 8%. Terdiri dari realisasi APBD kab/kota 
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berkisar 8% serta realisasi APBD propinsi berkisar 8,3% (http://keuda 

.kemendagri. go.id/ datin /index/5/2014). Data tersebut dapat dikatakan bahwa 

penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat rendah bila 

dibandingkan dengan harapan pemerintah pusat setidaknya sampai dengan 

triwulan I 2016, realisasi APBD berkisar 20%.  

Pada Pemerintah Kota Batu hampir setiap tahun terjadi keterlambatan di 

dalam proses penyerapan anggaran sehingga mengganggu jadwal anggaran 

yang lainnya. Jajaran SKPD dinilai lamban dalam penyerapan anggaran, kondisi 

ini membuat Wali Kota Batu, memberlakukan cut off anggaran jelang akhir tahun 

2014. Selain itu Pemkot Batu juga terlambat menyerahkan RAPBD ke gubernur, 

sehingga mereka rawan kena pinalti (http://harianbhirawa.co.id). Rendahnya 

penyerapan anggaran tiap SKPD hingga jelang Perubahan Anggaran Keuangan 

(PAK), merupakan tradisi lama yang tak kunjung diperbaiki dari tahun ke tahun. 

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo sebagai 

berikut:  

“Seharusnya, anggaran yang sudah selesai dibahas dan diajukan 
ke gubernur, sudah siap perencanaannya. Masalahnya, 
kebanyakan SKPD masih santai dan terbiasa melaksanakan 
pekerjaan mendekati batas program”.(http://arsip.malangtimes.com) 

 

Selanjutnya Ketua DPRD Kota Batu  mengatakan bahwa kinerja dari 

eksekutif yang tidak profesional mengakibatkan keterlambatan pelemparan KUA 

PPAS (http://harianbhirawa.co.id). Hal ini juga yang terjadi di Kesbangpol Kota 

Batu dimana keterlambatan penyerapan anggaran merupakan suatu hal yang 

sudah biasa yang selalu berulang dari tahun ke tahun. Data penyerapan 

anggaran ini dapat dilihat pada tabel 1.1. 

 

http://harianbhirawa.co.id/
http://www.timesindonesia.co.id/search/?q=batu
http://arsip.malangtimes.com/
http://harianbhirawa.co.id/
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Tabel 1.1 
Penyerapan Anggaran Kesbangpol Kota Batu 

 

TH 
 

DPA 
(Rupiah) 

Realisasi 
Anggaran 

Semester 1 
(Rupiah) 

Realisasi 
Anggaran 

Semester 1 
(prosentase) 

Realisasi 
Anggaran 

Semester 2 
(Rupiah) 

Realisasi 
Anggaran 

Semester 2 
( prosentase ) 

2012 4.011.504.619 1.389.742.828 34,64 % 3.907.429.753 62,76% 

2014 5.334.872.811 1.520.080.150 28,49 % 5.150.616.043 68,05% 

2015 5.117.002.710 1.471.522.967  28,76 % 4.771.395.686 64,48% 

2016 7.510.140.853 2.503.520.646 33,34 % 7.030.187.211 60,27% 

 
Sumber : Data Simda Kantor Kesbangpol Kota Batu 
 

Dari kondisi fenomena penyerapan pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa 

Kesbangpol telah gagal melaksanakan pengelolaan anggaran dengan baik 

sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Pemerintah juga gagal dalam 

melaksanakan pengendalian pada lingkup organisasinya sehingga SPIP yang 

diatur oleh PP Nomor 60 tahun 2008 tidak bekerja secara maksimal.  

Febrianti et.al. (2015) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) indikator 

yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran diawal tahun pada Badan 

Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yaitu: Koordinasi (pengadaan lahan, 

Kegiatan/Lelang diundur/dibatalkan), Pengelolaan (Banyaknya Kegiatan/Lelang 

yang jadwalnya diundur atau bahkan dibatalkan karena satu dan lain hal), 

Pengendalian (Sistem Kerja dan Pengelola Keuangan) serta Pemilihan Staff 

(Keterbatasan SDM Kompeten dan/atau juga yang bersertifikat). Dari penelitian 

tersebut dapat dilihat bahwa masalah pengendalian merupakan salah satu hal 

yang memberikan andil didalam rendahnya penyerapan anggaran sehingga 

menarik untuk diteliti. Pada lingkungan pemerintah baik yang ada di pusat 

maupun di daerah pengendalian ini sering disebut dengan SPIP. 

SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan di 

seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Pengendalian intern dilakukan 

untuk memberi keyakinan memadai bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

tolak ukur yang telah ditentukan secara efektif serta efisien dalam mewujudkan 
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pengelolaan pemerintahan yang baik.  Hal ini juga berlaku pada Kesbangpol 

Kota Batu yang merupakan bagian dari pemerintah daerah. Kantor Kesbangpol 

juga memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan dan menyelenggarakan 

kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP yang 

diatur oleh PP No 60 tahun 2008. 

Penelitian Hindriani (2012), yang membahas tentang pelaksanaan SPIP 

pada perencanaan serta penyerapan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Madiun dengan mengadopsi konsep SPIP ke dalam perspektif ilmu administrasi 

publik serta faktor yang menghambat pelaksanaan sistem pengendalian intern. 

Penelitan yang lain oleh Ismani dkk (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  di  Universitas Negeri Yogyakarta 

bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah yang meliputi; unsur lingkungan pengendalian, kegiatan 

pengendalian, penilaian risiko, pemantauan, informasi dan komunikasi di 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Penelitian lain dilakukan Miryam Pingkan 

Lonto (2011), dalam tesisnya yang berjudul Implementasi Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Bitung (Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi dan Dampaknya terhadap Good Governance), membahas 

masalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SPIP di Kota Bitung dan 

dampaknya terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(good governance). Penulisan tesis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

SPIP di Kota Bitung serta dampaknya terhadap good governance. Serta 

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Amin (2009) yang berjudul Efektivitas SPIP 

dalam Peningkatan Pelayanan Publik untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional 

(Studi di Kementerian  Negara Pemuda dan Olahraga RI) mengulas tentang 

Alasan ketidakefektifan pelaksanaan SPIP di  Kemenpora, faktor-faktor  yang 
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menjadi kendala, dan solusi yang dapat diupayakan agar SPIP dapat berjalan 

dengan baik di lingkungan Kemenpora. Penelitian ini menggunakan metode 

deskritif dengan pendekatan analisa kualitatif dan kuantitatif. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu; 

pertama, penelitian terdahulu terfokus pada perencanaan dan pelaksanaan 

(Hindriani, 2012) dimana konsep SPIP dari perspektif akuntansi ditarik ke dalam 

perspektif ilmu administrasi publik. Kedua pada penelitian Isnaini dkk (2014) 

terkait dengan implementasi SPIP di lingkungan pendidikan tinggi yang 

memiliki perbedaan karakteristik dengan pelaksanaan SPIP pada 

Pemerintah Daerah. Ketiga Miryam Pingkan Lonto (2011) pada penelitian ini 

hanya membahas faktor-faktor yang menghambat implementasi SPIP di Kota 

Bitung dan dampaknya terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik (good governance). Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Amin 

(2009) yang berjudul Efektivitas SPIP dalam Peningkatan Pelayanan Publik 

untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional (Studi di Kementerian  Negara Pemuda 

dan Olahraga RI), perbedaan terletak pada pendekatan yang yaitu pendekatan 

Kualitatif dan kuantitatif.  Didasari penelitian terdahulu maka peneliti ini 

tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan SPIP pada 

pelaksanaan anggaran di Kantor Kesbangpol Kota Batu.  

Adanya fenomena keterlambatan penyerapan anggaran di awal tahun 

serta adanya  fenomena “main kebut penyerapan anggaran di akhir tahun” 

menjadikan Kantor Kesbangpol menarik untuk diteliti utamanya mengenai SPIP 

pada pelaksanaan anggarannya. Kantor Kesbangpol juga merupakan bagian dari 

unsur pemerintah Kota Batu yang memiliki peran penting dalam rangka 

membantu Walikota di dalam mewujudkan visi kota yaitu “Kota Batu sebagai 

sentra pertanian organik, berbasis pariwisata internasional, yang ditunjang oleh 

pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya ( 
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alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan 

yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan 

Yang Maha Esa”. Dalam mewujudkan visi tersebut Walikota Batu membuat 11 

misi dimana dari kesebelas misi tersebut Kantor Kesbangpol memiliki peran 

besar dalam mewujudkan misi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup 

antar umat beragama dan misi yang ke 10 yaitu menciptakan stabilitas dan 

kehidupan publik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis. 

Tabel 1.2 
Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Kesbangpol Kota Batu 

 

No. Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan (Rekomedasi) 

1 X.710/74/422.201/2013 

PPK agar melaksanakan SPIP secara 

maksimal dalam pelaksanaan angaran. 

PPBJ agar lebih cermat dalam melakukan 

evaluasi dokumen kualifikasi dan melakukan 

koreksi aritmatik 

PPTK agar memahami lebih dalam mengenai 

pelaksanaan pengadaan barang / jasa 

2 X.710/74/422.201/2014 

PPK agar melaksanakan SPIP secara 

maksimal dalam pelaksanaan angaran serta 

mengawasi pelaksanaan pengadaan barang / 

jasa secara cermat. 

PPBJ agar lebih cermat dalam melakukan 

evaluasi dokumen kualifikasi dan mengkoreksi 

dokumen pengadaan barang / jasa 

PPTK agar dalam pelaksanaan pekerjaan dan 

penyusunan anggaran patuh dan berpedoman 

pada perundang-udangan yang berlaku 

3 X.710/88/422.201/2015 

PPK agar melaksanakan SPIP secara 

maksimal dalam pelaksanaan angaran serta 

pelaksanaan pengadaan barang / jasa. 

PPBJ agar cermat dalam melakukan evaluasi 

dokumen kualifikasi dan mengkoreksi 

pengadaan barang / jasa 

PPTK agar dalam melaksanakan pekerjaan dan 

penyusunan dokumen anggaran supaya patuh 

dan berpedoman pada perarturan perundang-

undangan yang berlaku 

 
Sumber: LHP Inspektorat Kota Batu 
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Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Batu untuk 

Kantor Kesbangpol, terdapat beberapa rekomendasi yang patut dilaksanakan 

oleh Kantor Kesbangpol Kota Batu. Hal ini dikarenakan dari beberapa 

rekomendasi yang dicantumkan pada LHP selalu terkait dengan SPIP 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Hal tersebut dapat dilihat pada 

tabel 1.2. 

Hal ini menunjukan bahwa SPIP pada pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban Anggaran menjadi titik berat yang perlu diperbaiki pada 

Kantor Kesbangpol Kota Batu. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dan berusaha untuk memahami lebih lanjut bagaimana 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pelaksanaan 

anggaran di Kantor Kesbangpol Kota Batu. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menarik perumusan 

masalah, sebagai berikut: Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah pada pelaksanaan anggaran pada Kantor Kesbangpol Kota Batu 

berdasarkan pada PP Nomor 60 Tahun 2008? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  

Pelaksanaan Anggaran di Kantor Kesbangpol Kota Batu dengan berdasarkan 

pada PP Nomor 60 Tahun 2008. 

1.4 Kontribusi Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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 Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat teoritis, yaitu memberikan 

tambahan pengetahuan tentang kompleksitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah sebagai salah satu bentuk sistem pengendalian manajemen 

yang khusus diterapkan pada lingkup pemerintah daerah. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini selain memberikan manfaat teoritis, juga dapat 

memberikan kontribusi praktis bagi Instansi Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses 

pengambilan keputusan serta mencari alternatif pemecahan masalah 

yang sedang dihadapi yang berupa masukan pada pihak-pihak yang 

berwenang di Kantor Kesbangpol Kota Batu agar dapat melaksanakan 

sistem pengendalian intern pemerintah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  
 

2.1    Sistem Pengendalian 
Sistem adalah sekelompok komponen yang masing-masing saling 

menunjang, saling berhubungan maupun tidak, yang keseluruhannya merupakan 

sebuah kesatuan (Suadi, 1999:3). Hal yang sama disampaikan Syafi’i (2006:9) 

bahwa sistem adalah rangkaian kenyataan-kenyataan, peraturan-peraturan, 

prinsip-prinsip, mulai dari perencanaannya, tata caranya, jalan pelaksanaan 

pekerjaannya sampai pada fungsinya. Almond dan Powell dalam Syafi’i 

(2006:10) menyatakan: 

“A system implies the interdependence of parts, and a boundary 
between it and its environment. By interdependence we mean that 
when the characteristics of one part in a system change, all the 
other parts and the system as whole are affected.” 

 
Sistem disini menunjukkan hubungan antar bagian dan perbatasannya, 

jika salah satu bagian mengalami perubahan, maka akan berpengaruh terhadap 

bagian yang lain. Menurut Sumarsan (2013:2), kriteria dari sistem yaitu : 

1. Sistem harus dirancang dalam upaya untuk mencapai tujuan 

2. Elemen dari sistem wajib mempunyai rencana yang ditetapkan 

3. Elemen dalam sistem harus berkaitan dengan tercapainya tujuan 

organisasi pada umumnya, serta pencapaian departemen pada 

khususnya. 

4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi dan material) lebih 

penting daripada elemen sistem. 

5. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan departemen  

Sistem sebagai kelompok bagian yang bekerjasama melakukan suatu 

maksud, jika salah satu bagian tidak bisa menjalankan fungsinya, maka tujuan 

yang ingin dicapai tidak akan terpenuhi, sehingga sistem yang telah terwujud 
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akan mengalami gangguan (Syafi’i, 2006:10). Sistem juga merupakan suatu 

jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan antara satu dengan yang 

lain sesuai skema untuk menggerakkan suatu fungsi utama dari suatu usaha. 

Yuwono dkk, (2005:2), menjelaskan bahwa pengendalian atau controlling 

merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pemantauan berbagai 

program dan aktivitas, memastikan agar organisasi tetap berjalan ke arah 

pencapaian sasaran dan melakukan berbagai koreksi yang dibutuhkan. 

Pengendalian keuangan memiliki dua cara, yaitu: (1) pengendalian dengan 

sistem akuntansi, dilaksanakan dengan penerapan sistem informasi akuntansi 

serta berbagai bentuk aplikasi komputer; dan (2) pengendalian melalui auditing, 

berupa audit keuangan dilakukan secara internal oleh Inspektorat pemerintah 

daerah maupun eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Pengendalian merupakan segala usaha atau kegiatan yang dilaksanakan 

untuk menjamin dan mengarahkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan 

mengacu pada perencanaan yang sudah dibuat serta hasil yang diinginkan serta 

sesuai dengan segala aturan dan kebijakan yang berlaku (Sujamto, 1986:27). 

Sedangkan Sumarsan (2013:3) mendefinisikan pengendalian sebagai hubungan 

antara sistem dan prosedur yang saling terkait dengan pencapaian tujuan 

organisasi.  

Pengendalian dan pengawasan sering disamakan dengan istilah 

controlling kedua istilah ini biasa dipergunakan dalam dunia usaha. Pengendalian 

diartikan sebagai hubungan antar sistem dan prosedur yang berhubungan 

dengan pencapaian tujuan perusahaan (Sumarsan, 2003:3). Peran pimpinan di 

dalam usaha adalah untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan merupakan hal yang sangat penting. Menurut 

Bastian (2004:2) Pengendalian merupakan segala usaha yang dilakukan oleh 

seorang pemimpin dalam rangka meningkatkan kemungkinan tercapainya 



 

18 
 

 
 

maksud dan keinginan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. 

Pengendalian akuntansi ini meliputi : 

1. Penyusunan serta perencanaan anggaran bermanfaat sebagai alat untuk 

mencapai sasaran serta sebagai alat dalam mengukur kinerja perusahaan 

2. Pelaksana rencana 

3. Pemantauan Kinerja 

4. Mengevaluasi kinerja aktual terhadap rencana 

5. Memperbaiki pengendalian pada hal yang terjadi di luar situasi. 

 Menurut Hadibroto (1985:2), pengendalian terdiri atas aktivitas yang 

berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang sudah 

dicapai, sampai seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan 

kebijakan pimpinan.   

Pengendalian manajemen merupakan semua bentuk usaha dalam rangka 

menjamin bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan harus digunakan 

dengan cara efektif dan efisien agar tercapai tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan (Suadi, 1999: 6). Jika dihubungkan dengan definisi manajemen 

sebagai seni untuk mengarahkan seseorang dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu, sehingga pengendalian manajemen bisa diartikan sebagai proses untuk 

mempengaruhi seseorang  agar dapat mencapai tujuan organisasi melaui cara 

yang efektif dan efisien.  

Pengendalian manajemen merupakan fungsi penting dalam sebuah 

organisasi yang melibatkan semua pihak baik manajer maupun bawahan seperti 

yang dijelaskan Hery (2011:7) pengendalian manajemen adalah proses seorang 

manajer untuk mempengaruhi personel dan anggota  lainnya pada suatu 

organisasi dalam menjalankan strategi organisasi. Anthony (1992:5) memberikan 

penjelasan bahwa pengendalian manajemen merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen untuk mengarahkan dan mengolah sumber daya 
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yang ada. Adapun sumber daya ini meliputi  mesin, orang, fungsi–fungsi agar 

tercapai tujuan dan sasaran organisasi. Pengendalian manajemen yang tidak 

terlaksana dengan baik akan membawa dampak yang buruk bagi organisasi 

contohnya kerugian finansial yang besar, rusaknya reputasi, dan yang paling 

dapat membawa kegagalan bagi organisasi. Merchant dan Stede (2014 : 8) 

menjelaskan bahwa : 

“Pengendalian manajemen difokuskan pada eksekusi, dan dalam 
hal ini mengarah pada pertanyaan umum yang yaitu: apakah 
karyawan anda sudah berperilaku dengan tepat? Pertanyaan 
tersebut terbagi menjadi bagian-bagian. Pertama, apakah karyawan 
kita mengerti dan paham akan kemauan yang kita harapkan? 
Kedua apakah karyawan kita selalu bekerja keras secara konsisten 
dan melakukan apa yang kita harapkan dari mereka; apakah 
karyawan kita selalu mengikuti tujuan organisasi dan bertindak 
sesuai dengan tujuan organisasi? Ketiga, apakah karyawan kita 
akan melakukan pekerjaannya dengan baik dan konsisten? 
Terakhir, jika jawaban dari semua pertanyaan negatif, apa yang 
bisa kita dilakukan agar  masalah pengendalian manajemen dapat 
diselesaikan?”.  

 

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern 

Pengendalian intern atau pengawasan internal, diambil dan diadopsi dari 

istilah internal controls. Secara umum, pengendalian intern adalah bagian dari 

setiap sistem yang digunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional 

perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan sebagian besar menggunakan 

Sistem Pengendalian Internal untuk mengarahkan jalannya perusahaan dan 

mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Istilah tersebut mengarah pada 

proses-proses yang ada di dalam entitas (organisasi, termasuk perusahaan), 

yang dilaksanakan dan dilakukan oleh dewan komisaris (atau oleh dewan 

pengawas sejenis), manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk 

memberikan jaminan  agar entitas dapat mencapai tujuan-tujuannya. Tujuan-

tujuan entitas dibedakan menjadi tiga bagian (COSO, 2013):  

https://www.dropbox.com/s/y3r4rqvo13pp5vy/COSO%20-%20Internal%20Control%20Framework%202013.pdf?dl=1
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1. Efektivitas (daya guna) dan efisiensi tepat guna) operasi.  

2. Keandalan, kertejaminan, kredibilitas atau reliabilitas pelaporan 

keuangan.  

3. Kepatuhan dan kedisiplinan pada peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Pengendalian internal berfungsi untuk menemukan dan menghindari 

kecurangan dan melindungi substansi sebuah organisasi, apakah itu berwujud 

(contohnya, persediaan, aset (kekayaan) tetap, dan kas) maupun yang tidak 

berwujud (misalnya reputasi (nama baik), merek dagang  , juga hak kekayaan 

intelektual kecerdasan). Pedoman penerapan dan implementasi pengendalian 

internal dibentuk organisasi akuntansi dan keuangan sejak tahun 1985 yang 

berpusat di Amerika Serikat, yaitu Coso. Coso didukung oleh lima organisasi 

besar di Amerika Serikat yaitu American Accounting Assosiation (AAA), 

American Institute of Sertified Public Accountant (AICPA), Financial Executives 

International (FEI), The Institute of International Auditor (IIA) dan Institute of 

Manajement Accountant (IMA).  

Pedoman penerapan pengendalian internal rumusan COSO 

dipergunakan secara menyeluruh di berbagai sektor, baik pada sektor publik atau 

sektor swasta. Pada konsep atau gagasan, pengendalian internal berkaitan erat 

dengan penghitungan dan akuntansi yang dapat diketahui dari definisi 

Pengendalian internal yaitu proses yang dirancang untuk memberikan kepastian 

 tentang pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang sangat efektif dan 

efisien, keandalan dan akuntabilitas pelaporan keuangan, serta kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Seperti yang 

disampaian Moeller (2007:4) bahwa :  

“Internal control is a process, affected by an entity's board of directors, 
management, and other personnel, designed to provide reasonable 

http://www.warsidi.com/2015/12/definisi-persediaan-inventores-psak14-ias2-pengertian.html
http://www.warsidi.com/2016/03/definisi-pengertian-aktiva-aset-tetap-psak-ias-16.html
http://www.warsidi.com/2016/12/kas-psak-2-ias-7-definisi-pengertian-arti-contoh-apa-yang-dimaksud.html
http://www.warsidi.com/2016/02/akuntansi-pengertian-definisi-pengguna-fungsi-standar-akuntansi-keuangan-manajemen.html
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assurance regarding the achievement of objectives in the following 
categories:  
 effectiveness and efficiency of operations,  
 reliability of financial reporting,  

“pengendalian internal adalah suatu proses, dipengaruhi oleh dewan 
entitas direksi, manajemen, dan personel lain, dimana dirancang 
dalam rangka memberi keyakinan memadai atas pencapaian tujuan 
dalam kategori berikut: efisiensi operasi dan efektivitas, keandalan 
laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan 
peraturan" 
 

 
Internal Control model COSO dapat digambarkan sebagai rubrik kubus 

atau rubic cube, penerapan kelima  unsurnya  saling  berhubungan dan 

menguatkan disesuaikan   dengan bentuk organisasi yang tepat, pelaporan 

keuangan melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan dan akuntabilitas 

laporan keuangan, pengamanan asset dan kekayaan, serta taat peraturan. 

Gambar 2.1 

 
 
Sumber : http://www.bpkp.go.id/spip/konten/400/Sekilas-SPIP.bpkp 
 

Satu dari tiga jenis tujuan entitas mengenai definisi pengendalian internal 

di atas mengenai keandalan atau reliabilitas pelaporan keuangan. Dengan 
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alasan itulah, Weygandt, et.all. (2010) mengemukakan konsep tentang 

pengendalian internal yang dijadikan satu dalam pembahasan tentang kas yang 

merupakan aset yang perusahaan paling beresiko. Komponen pengendalian 

internal COSO (Aquila, 2013) meliputi: 

1. Lingkungan pengendalian (control environment). Lingkungan 

pengendalian adalah dasar untuk semua bagian pengendalian 

internal. Faktor lingkungan pengendalian meliputi integritas, nilai etis atau 

keindahan, dan kompetensi atau kemampuan dari orang dan entitas, 

filosofi dan dasar manajemen dan gaya operasional, manajemen 

memberikan otoritas kekuasaan dan tanggung jawab serta 

mengorganisasikan dan mengembangkan personel, perhatian dan arahan 

yang diberikan. 

2. Penaksiran resiko (risk assessment). cara yang ditetapkan untuk 

mengindentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko-resiko 

berhubungan dengan berbagai aktivitas organisasi beroperasi. 

3. Aktivitas pengendalian (control activities). Pelaksanaan kebijakan dan 

prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu bahwa 

tujuan dapat tercapai. 

4. Informasi dan komunikasi (information and communication). Sistem yang 

memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi 

yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan 

operasinya. 

5. Pemantauan (monitoring). Sistem pengendalian internal memerlukan 

pemantauan, proses ini berguna untuk menilai mutu kinerja di sepanjang 

waktu. Hal ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang 

berkesinambungan, evaluasi terpisah atau kombinasi dari keduanya. 

http://www.warsidi.com/2016/12/kas-psak-2-ias-7-definisi-pengertian-arti-contoh-apa-yang-dimaksud.html
http://www.warsidi.com/2015/12/aset-assets-definisi-menurut-kdpplk.html
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2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

PP No 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern 

(SPI) merupakan proses yang mengacu terhadap tindakan yang dilaksanakan 

terus-menerus dan terintegrasi oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar tercapai 

tujuan organisasi yang dihasilkan dari kegiatan yang efektif dan efisien tepat 

guna dan berdaya guna, keandalan dan akuntabilitas  pelaporan keuangan, 

pengamanan aset atau kekayaan negara, serta ketaatan pada perundang-

undangan.  

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan Sistem 

Pengendalian Intern yang dilaksanakan   pada seluruh lingkungan pemerintahan. 

Keseluruhan proses kegiatan, reviu, audit, pemantauan, evaluasi, serta kegiatan 

pengawasan lain bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi agar 

kegiatan yang dilaksanakan sesuai tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan 

efisien pada kepentingan pimpinan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang 

baik.  

    Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada PP. Nomor 60 Tahun 2008 

berisi tentang prinsip-prinsip  Sistem Pengendalian Intern yang terkait sepanjang 

kegiatan,yang dipengaruhi oleh SDM, serta hanya memberikan keyakinan, bukan 

keyakinan mutlak. Driteny (2016) menjelaskan bahwa untuk memahami definisi 

tentang SPIP sebelumnya harus memahami beberapa definisi seperti diuraikan 

di bawah ini, yaitu: 

1.      Kriteria Penyelenggaraan SPIP adalah Proses yang ada  pada Tindakan 

dan Kegiatan Pimpinan serta Seluruh Pegawai. hal ini menjelaskan 

bahwa SPIP adalah suatu proses yang dilakukan terintegrasi pada 

tindakan dan kegiatan seluruh anggota organisasi baik di level pimpinan 

sampai bawahan. Dalam membangun SPIP harus difahami berbagai 

proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan pada berbagai 
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tingkatan manajemen dan prioritas pengendaliannya. Pelaksanaan SPIP 

pada tindakan dan kegiatan, diharapkan akan menghasilkan proses 

pembangunan SPIP yang ekonomis, efisien, dan efektif. Proses yang 

dilaksanakan secara teratur oleh seluruh komponen organisasi 

 merupakan   kriteria utama dari penerapan SPIP. Penerapan SPIP bukan 

sekedar formalitas untuk memenuhi suatu ketentuan peraturan 

perundang-undangan, tetapi SPIP harus diterapkan menjadi 

budaya/kultur pengendalian (control culture) sebagai  bagian   dari 

budaya   kerja organisasi. 

2.     Kriteria tujuan penyelenggaraan penerapan SPIP yaitu untuk memberikan 

keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi. Agar terungkap bahwa 

penyelenggaraan penerapan SPIP bertujuan untuk memberikan 

keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi. Dalam definisi pada PP 

Nomor 60 Tahun 2008, keyakinan tersebut ditunjukkan dengan/melalui: 

a. kegiatan yang efektif dan efisien tepat guna dan daya guna, 

b. keandalan n akuntabilitasdpelaporan keuangan, 

c. pengamanan aset dan kekayaan negara, dan 

d. ketaatan terhadap perundang-undangan. 

Keyakinan menurut sudut pandang akuntansi ditunjukkan dengan SPI 

yang menghasilkan keempat hal tersebut di atas. Penerapan SPIP 

bertujuan untuk menghasilkan kegiatan yang efisien dan efektif,, 

keandalan laporan keuangan, taat pada peraturan serta pengamanan aset 

negara. 

3.     Kriteria Aktor Penerapan yaitu dilaksanakan di level pimpinan dan seluruh 

pegawai serta dilaksanakan dengan menyeluruh pada lingkungan 

pemerintah pusat dan daerah. Variabel ini menjelaskan bahwa SPIP 

dilakukan pimpinan seluruh seluruh pegawai secara menyeluruh di 
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lingkungan Pemerinatah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Dengan 

demikian, mandat pelaksanaan SPIP ini lebih dibebankan pada orang 

dan/atau jabatan. 

Dalam pasal 3 PP pasal 13 ayat 2 Nomor 60 Tahun 2008, SPIP 

  mempunyai 5 (lima) unsur sebagai berikut: 

1.    Lingkungan pengendalian dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah 

yang merupakan dasar SPIP melalui: 

a. Penegakan integritas dan nilai etika berintinya tentang kejujuran dari 

tindakan dan ucapan yang merupakan pencerminan dari nilai etika 

dasar, 

b. Komitmen terhadap kompetensi atau kemampuan, agar tidak tergantung 

satu orang saja. 

c. Kepemimpinan yang aman dan kondusif. 

d. Pembentukan struktur organisasi harus sesuai dengan kebutuhan.  

e. Pendelegasian dan penugasan wewenang serta  tanggung jawab yang 

tepat. 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik tentang pembinaan 

sumber daya manusia. 

g. Perwujudan peran pejabat pengawasan efektif dan efisien. 

h. Hubungan kerja yang baik dan kondusif dengan Instansi Pemerintah 

terkait 

2.    Penilaian resiko 

Penilaian resiko berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam 

instansi pemerintah agar tujuan suatu kegiatan yang berkaitan dengan 

proses pengelolaan keuangan dalam instansi pemerintah dapat diatasi 

dengan baik. Hal tersebut dilakukan karena resiko merupakan sesuatu yang 

mengandung  ketidakpastian dan  kapan akan terjadi. 
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3.    Kegiatan Pengendalian. 

Penerapan   kegiatan   pengendalian minimal memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan pengendalian diutamakan dan dilaksanakan pada kegiatan 

wajib dan pokok Instansi Pemerintah; 

b. kegiatan pengendalian harus  saling terkait dengan  proses penilaian 

resiko; 

c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan hal khusus  

Instansi Pemerintah; 

d. kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis; 

e. prosedur yang telah disepakati dan ditetapkan harus dilaksanakan sesuai 

yang peraturan secara tertulis; dan 

f. kegiatan pengendalian dievaluasi dan dikaji secara teratur untuk 

meyakinkan bahwa kegiatan masih berjalan seperti yang diharapkan. 

4.    Komunikasi dan Informasi. 

Komunikasi dan informasi adalah cara interaksi antar tingkatan 

pemerintahan antara pimpinan, metode kerja, dan pegawai, dalam rangka 

mencapai tujuan kinerja yang ditetapkan. Komunikasi dan informasi wajib 

diselenggarakan secara efektif. penyelenggarakan komunikasi menjadi 

efektif dan  pimpinan instansi pemerintah jika menyediakan serta 

memanfaatkan bermacam bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, 

mengembangkan, serta selalu mengembangkan sistem informasi secara 

berkelanjutan (Pasal 42 PP Nomor 60 tahun 2008). 

5.    Pemantauan Sistem Pengendalian Intern 

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern yang tertuang pada Pasal 43 PP 

Nomor 60 Tahun 2008 ayat (1) dilakukan dengan evaluasi terpisah, 

pemantauan terus menerus, tindak lanjut rekomendasi hasil dari audit dan 
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reviu lain. Pemantauan merupakan cerminan kegiatan pengendalian serta 

komunikasi pengendalian yang terus dilaksanakan pada suatu instansi 

pemerintah. 

Gambar 2.2 

 
 

Komponen Pengendalian Internal Pemerintah 
 

Sumber : http://pemerintah.net/sistem-pengendalian-intern-pemerintah/  

 
2.2 Pengelolaan Keuangan  

2.2.1  Pengelolaan Keuangan Daerah 

Dalam rangka mendorong terwujudnya good governance pada 

penyelenggaraan negara/daerah, maka pengelolaan keuangan baik di tingkat 

pusat maupun daerah perlu dilaksanakan dengan profesional, terbuka, dan 

bertanggung jawab berdasarkan aturan yang berlaku. Sebelum era reformasi 

http://spip-penanaman-modal.blogspot.com/
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bidang pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah-pemerintah daerah 

menggunakan Kepmendagri 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara 

penyusunan APBD. Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan 

perhitungan APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangannya. Namun 

pada perkembangannya, banyak hal yang harus disempurnakan dari 

Kepmendagri 29/2002 tersebut, terutama berkaitan dengan terbitnya 3 peraturan 

yang menandai reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Salah satu 

hal yang perlu disempurnakan dari Kepmendagri 29/2002 adalah karena 

peraturan tersebut belum memuat penjelasan rinci mengenai sistem dan 

prosedur penatausahaan (termasuk akuntansinya) Nilawati (2009). 

Sebagai bentuk penyempumaan dari Kepmendagri 29/2002, dikeluarkan 

Permendagri 13 Tahun 2006. Selain memuat secara komprehensif tentang 

perencanaan/penganggaran, penatausahaan, pengakuntasian, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah yang diselaraskan dengan pengelolaan 

keuangan negara, salah satu perubahan besar yang ditimbulkan oleh 

Permendagri 13/2006 adalah bahwa dalam hal pelaksanaan, penatausahaan 

dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pelaporan diberikan peran dan 

tanggung jawab yang lebih besar kepada SKPD selaku pengguna anggaran dan 

pelaksana program. 

 

2.2.2     Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Mahmudi (2010), sebagaimana pula dijelaskan dalam Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan 

sistem penganggaran membawa dampak terhadap perubahan kelembagaan 

pengelolaan keuangan daerah. Perubahan dari sistem sentralisasi menjadi 

desentralisasi memberikan kewenangan kepada masing-masing satuan kerja 
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untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan satuan 

kerjanya masing-masing melalui Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk kemudian dikonsolidasikan 

menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Bagian Keuangan. 

Pejabat yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah adalah: 

1) Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

2) Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah sekaligus merupakan Koordinator Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

3) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (Biro/Bagian Keuangan) 

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus 

merupakan Bendahara Umum Daerah (BUD) 

4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang 

5) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang 

6) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(PPK-SKPD) 

7) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD 

8) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu 

9) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 

2.3 Anggaran  

2.3.1 Pengertian Anggaran 

Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan 

dan menjamin keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat (Mardiasmo, 2002:182). Anggaran dipergunakan untuk mengatasi 

keterbatas sumber daya yang dihadapkan dengan adanya kebutuhan 



 

30 
 

 
 

masyarakat yang terus berkembang. Sedangkan Suadi (1999:149) menjelaskan 

bahwa anggaran merupakan pernyataan resmi oleh manajemen tentang harapan 

manajemen mengenai pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lain dalam 

jangka waktu tertentu untuk organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. 

Anggaran (budget) berasal dari bahasa Perancis bougette yang artinya 

sebuah tas kecil Arti kata tersebut mengandung unsur keterbatasan. Pada 

dasarnya anggaran disusun karena keterbatasan sumber daya (scarcity of 

resources) yang dimiliki, baik dana, manusia maupun sumber daya yang lain. Arif 

(2002: 14) memberikan pengertian anggaran sebagai rencana kegiatan yang 

berisi perkiraan belanja dalam suatu periode dan sumber pendapatannya. 

Anggara berkaitan dengan konsep perencanaan, sehingga perencanaan 

anggaran menjadi sesuatu yang penting  dalam penyelenggaraan pemerintahan 

di daerah. Aspek-aspek anggaran sektor publik yang harus ada meliputi aspek 

perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2002:61). 

2.3.2 Fungsi Anggaran 

Anggaran pemerintah memiliki fungsi utama sebagai alat perencanaan, 

alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan 

komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat menciptakan ruang 

publik (Hariadi, dkk, 2009; dan Mardiasmo, 2002). Evaluasi anggaran dilakukan 

dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Anggaran disusun 

dengan berdasarkan biaya standar yang digunakan di dalam perusahaan. Biaya 

standar ialah biaya yang ditetapkan lebih dahulu sebelum proses produksi 

dimulai, atau sebelum kegiatan (Sugiyono dan Siegel, 2001). 

Anggaran adalah instrumen yang penting guna menghubungkan antara 

proses perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan 

manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang dapat berguna untuk: (1) 
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menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan, (2) merencanakan program dan kegiatan dalam rangka  mencapai 

tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, (3) 

mengalokasikan dana untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang 

telah dirancang, dan (4) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian 

strategi (Mardiasmo, 2002:121) 

Nafarin (2007:31) membagi anggaran dari berbagai sudut pandang yaitu 

antara lain : 

1. Dilihat dari dasar penyusunan, anggaran dibagi menjadi: 

a. Anggaran variabel merupakan penyusunan anggaran menurut 

interval (kisaran) kapasitas (aktivitas) tertentu intinya yaitu seri 

anggaran yang bisa disesuaikan pada tingkat kegiatan dan aktifitas 

yang berbeda. 

b. Anggaran tetap adalah penyusunan anggaran menurut tingkat 

kapasitas tertentu. 

2. Dilihat dari cara penyusunan, anggaran dibagi menjadi : 

a. Anggaran periodik merupakan anggaran yang penyusunanya berlaku 

untuk satu periode tertentu. Biasanya periode yang dipakai yaitu satu 

tahun pada akhir periode anggaran. 

b. Anggaran kontinu (continuous budget) merupakan anggaran yang 

dirancang guna melakukan perbaikan anggaran yang dibuat. 

Misalnya, dilakukan perbaikan tiap bulan   sehingga anggaran yang 

dibuat selama setahun akan mengalami perubahan. 

3.  Jika dilihat dari jangka waktunya, anggaran dibagi menjadi : 

a. Anggaran jangka pendek merupakan anggaran yang dirancang 

dalam jangka waktu selama satu tahun. Anggaran jangka pendek 

disebut juga anggaran taktis. 
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b. Anggaran jangka panjang (long-range budget) merupakan anggaran 

yang dibuat jangka waktunya lebih dari satu tahun, misalnya untuk 

keperluan investasi barang modal yaitu anggaran modal (capital 

budget). Anggaran jangka panjang dibutuhkan sebagai dasar 

penyusunan anggaran jangka pendek. 

4.  Jika dilihat dari bidangnya, anggaran dibagi menjadi : 

a. Anggaran operasional merupakan anggaran yang merupakan 

komponen penyusun laporan laba/rugi, misalnya anggaran penjualan, 

anggaran biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, anggaran biaya 

tenaga kerja langsung, ,dan anggaran beban usaha. 

b. Anggaran keuangan (financial budget) merupakan anggaran untuk 

menyusun anggaran neraca, misalnya: anggaran piutang, anggaran 

kas, anggaran utang, anggaran sediaan, dan anggaran neraca.  

5.  Jika dilihat dari kemampuan menyusun, anggaran dapat dikelompokkan 

menjadi : 

a. comprehensive budget merupakan rangkaian dari lebih dari satu 

macam jenis anggaran yang disusun dengan lengkap. Anggaran 

komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran keuangan dan 

anggaran operasional yang disusun secara lengkap. 

b. Partially budget merupakan anggaran yang disusun tidak lengkap 

atau bagian anggaran tertentu saja. misalnya: karena kemampuan 

yang terbatas, maka hanya bisa menyusun anggaran operasional. 

6.  Jika dilihat dari fungsinya, anggaran dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Appropriation budget merupakan anggaran yang digunakan untuk 

sasaran tertentu serta tidak bisa dipakai untuk tujuan yang lain. 
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b. Anggaran kinerja (performance budget) merupakan anggaran yang 

disusun menurut fungsi kegiatan dalam organisasi (perusahaan). 

antara lain untuk melihat apakah biaya (beban) yang dibelanjakan 

tidak melampaui batas. 

7.  Menurut metode penentuan harga pokok produk, anggaraan terdiri dari : 

a. traditional budget atau sering disebut anggaran konvensional adalah 

anggaran berdasarkan fungsional dan anggaran berdasar sifat. 

fungtional based budget merupakan anggaran yang dibuat 

menggunakan cara penetapan harga pokok penuh (full costing) dan 

berfungsi menyusun anggaran tetap dan anggaran induk. 

Characteristic based budget merupakan anggaran dengan metode 

penetapan harga pokok variable (variable costing) yang berfungsi 

sebagai penyusun anggaran variable. 

b. activity based budget ialah anggaran dengan menggunakan cara 

penghargapokokan berdasarkan atas kegiatan dan berfungsi 

menyusun anggaran induk dan anggaran variable. 

2.3.4 Siklus Pengelolaan Anggaran 

Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan tahapan yang harus 

dilakukan dalam  mengelola  keuangan  yang  menjadi  wewenang  dan 

 tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan  keuangan daerah 

tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas, transparan, dan 

akuntabel. Menurut Mardiasmo (2002:111-116) terdapat 4 Tahapan siklus 

anggaran daerah yang terkait dengan otonomi daerah yaitu 1) Tahap 

Perencanaan dan Persiapan, 2) Tahap Ratifikasi, 3) Tahap Implementasi, 4) 

Tahap Pelaporan dan Evaluasi.  
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Tahap Perencanaan dan Persiapan, berkaitan dengan fungsi anggaran 

sebagai alat perencana, sehingga anggaran dapat direncanakan dan 

dipersiapkan dengan baik. Berkaitan dengan perencanaan pendapatan, fungsi 

Dinas Pendapatan Daerah sebagai leading sector harus berperan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Perencanaan pengeluaran, terutama untuk belanja 

pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus ditempatkan 

sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan Bagian Keuangan lebih 

banyak menangani masalah belanja rutin. Dalam hal ini, semua line item 

budgeting perlu ditinjau kembali dengan pemikiran-pemikiran yang lebih maju 

seperti adanya Standard Spending Assessment (SSA) merupakan pemikiran 

maju untuk meninjau kembali semua line-item budgeting dan bisa membedakan 

antara line-item budgeting dengan input-output budgeting, program budgeting 

atau zero based budgeting. 

Tahap Ratifikasi, Pada tahap ini merupakan tahap yang melibatkan 

proses politik yang cukup rumit.  Eksekutif harus memiliki managerial skill, 

political skill, salesmanship dan coalition building yang memadai. Harus ada 

pemisahan fungsi yang jelas antara eksekutif dan legislatif, sehingga peran 

eksekutif dan legislatif dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengajukan anggaran dan DPRD 

sebagai pihak penentu kebijakan anggaran, sehingga tidak diperlukan lagi proses 

ratifikasi yang melibatkan pemerintah pusat. 

Tahap Implementasi, pada proses ini diperlukan adanya pengendalian 

intern dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota, 

sehingga dapat mengawasi pelaksanaan belanja pembangunan maupun belanja 

rutin dari awal pelaksanaan dan mencegah terjadinya penyimpangan kegiatan. 

Optimalisasi peran inspektorat ini hendaknya tidak lagi sebagai watchdog tetapi 
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lebih diarahkan pada fungsi early warning system dengan penekanan sebagai 

quality assurance. 

 Tahap Pelaporan dan Evaluasi, proses ini merupakan proses yang 

berkaitan dengan aspek akuntabilitas. Pada tahap ini digunakan untuk 

kepentingan DPRD sebagai shareholder dan masyarakat sebagai stakeholder. 

Dalam memberikan keyakinan terhadap laporan perlu adanya keterlibatan pihak 

independen untuk menilai pelaporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah 

daerah agar tercipta akuntabilitas. 

Menurut Mahmudi (2007:14) Siklus pengelolaan  keuangan  daerah  

pada  dasarnya  terdiri  dari  tiga  tahap antara lain : 1) Tahap perencanaan; 2) 

tahap pelaksanaan dan 3) tahap pelaporan / pertanggungjawaban. 

Tahap perencanaan anggaran daerah meliputi penyusunan Kebijakan 

Umum APBD hingga penyusunan RAPBD yang terdiri dari beberapa tahapan 

proses perencanaan anggaran daerah. Aspirasi masyarakat merupakan input 

yang digunakan pada tahap perencanaan oleh pemerintah daerah dan DPRD, 

yang hasilnya dituangkan dalam usulan kegiatan masing – masing unit kerja 

dengan memperhatikan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

daerah. Riyadi dan Bratakusuma (2004: 3) menjelakan bahwa unsur-unsur 

perencanaan yang baik meliputi: 

1. Adanya asumsi-asumsi yang berdasarkan fakta-fakta 

2. Adanya alternatif-alternatif sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan 

dilakukan 

3. Adanya tujuan yang akan dicapai 

4. Bersifat prediksi sebagai langkah mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan 

5. Adanya kebijakan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan. 

http://rimaru.web.id/pengertian-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-menurut-para-ahli/
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Sedangkan perencanaan yang baik dan lengkap menurut Syamsi (1993: 

194) mencakup pertanyaan what, why, where, when, who dan how. (1) kegiatan 

apa (what) yang hendak dilaksanakan dalam kaitanya dengan pencapaian 

tujuan, (2) mengapa (why) memilih dan menentukan kegiatan itu dan mengapa 

diprioritaskan, (3) dimana (where) berkaitan dengan pemilihan tempat yang 

dalam melakukan kegiatan, (4) kapan (when) berkaitan dengan dengan waktu 

melaksanakannya, (5) siapa (who) berkaitan dengan pihak yang akan 

melakukannya, dan (6) bagaimana ( how dan how much) kegiatan itu dilakukan 

serta mempertimbangkan berapa dana yang ada dan berapa dana yang 

dibutuhkan. 

Tahap Pelaksanaan anggaran merupakan tahap yang digunakan untuk 

melaksanakan kebijakan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik 

tergantung tepat  dan tidaknya pelaksanaan anggaran yang diterapkan. Dalam 

pelaksanaan anggaran, menurut Suhadak dan Nugroho (2007:12) hal terpenting 

yang harus diperhatikan adalah  sistem informasi akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen yang harus dimiliki. Manajer keuangan publik 

bertanggungjawab menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal 

dalam perencanaan dan pengendalian anggaran serta dapat digunakan sebagai 

bahan penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik 

meliputi sistem pengendalian intern yang memadai. 

Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang 

disediakan kepada pengguna anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran di 

pemerintah daerah disebut Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. Output dari perencanaan anggaran merupakan RAPBD yang 

telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD yang kemudian menjadi input bagi 

tahap pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini dibutuhkan sistem akuntansi 

pemerintah daerah sehingga dihasilkan output berupa laporan pelaksanaan 
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anggaran. Output pada tahap pelaksanaan anggaran dijadikan sebagai input 

dalam tahap pelaporan untuk diproses lebih lanjut, sehingga menghasilkan 

output laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen kemudian 

didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat serta 

sebagai bahan evaluasi kinerja dan umpan balik bagi perencanaan periode 

berikutnya (Mahmudi, 2010: 18-19). 

Menurut Nordiawan dkk (2009:88) menjelaskan bahwa dalam 

pelaksanaan anggaran oleh SKPD, diperlukan penjabaran APBD yang 

dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang 

merupakan dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai Pengguna 

Anggaran. Rancangan DPA berisi sasaran yang akan dicapai, program dan 

kegiatan, ketersediaan anggaran, rencana penarikan dana setiap SKPD dan 

perkiraan pendapatan. 

Pada pasal 1 ayat (61) Permendagri 13 Tahun 2006 sebagai Dasar dan 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

SKPD atau DPA-SKPD yaitu dokumen untuk menetapkan dasar pelaksanaan 

anggaran oleh pengguna anggaran memuat: (1) pendapatan, adalah hak 

pemerintah daerah yang menjadi penambah nilai kekayaan bersih; (2) belanja, 

adalah kewajiban pemerintah yang diakui pada pengurangan nilai kekayaan 

bersih; dan (3) pembiayaan, adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan 

kembali pada saat tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya.  

Pelaporan Keuangan adalah bagian terakhir dari siklus akuntansi yang 

menggambarkan keuangan suatu perusahaan yang secara berkala disusun oleh 

manajemen perusahaan Sumarsan (2013:35). Laporan keuangan dirancang 

dengan menggunakan standar tertentu agar berguna bagi pihak yang 
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membutuhkan. Masing–masing pihak yang berkepentingan akan berusaha 

menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut  untuk 

keperluan yang berbeda- beda. Pihak–pihak yang berkepentingan tersebut 

meliputi pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal meliputi pihak 

karyawan dan manajemen perusahaan yaitu karyawan yang mengelola 

perusahaan, sedangkan pihak eksternal meliputi pemasok, penanam modal, 

kreditur, badan pemerintah dan calon penanam modal. 

2.3.4 Prosedur Penatausahaan Pengeluaran 

 Sebagai langkah awal pada tahap penatausahaan pengeluaran, satuan 

kerja, melalui bendahara pengeluaran mengajukan penerbitan surat penyediaan 

dana. Penerbitan SPD berguna untuk mengatur jumlah dana kas bagi setiap unit 

kerja (SKPD). Menurut Permendagri 13/2006, penerbitan SPD dilakukan 

berdasarkan anggaran kas. Anggaran kas sendiri merupakan dokumen tentang 

perkiraan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berguna untuk membiayai 

pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode yang disusun dari daftar perincian 

anggaran (DPA) masing-masing SKPD yang telah disahkan. Kepala SKPD 

mengajukan permohonan penerbitan SPD kepada PPKD selaku BUD c.q. Sub 

Bidang Anggaran untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kebenaran jumlah 

permohonan penerbitan SPD tersebut untuk memastikan masih tersedia dana 

dalam DPA SKPD yang bersangkutan serta mengecek ketersediaan dananya 

dalam kas daerah.  

Permohonan penerbitan SPD yang dilakukan kepala SKPD, kuasa BUD 

c.q. Sub Bidang Anggaran menyiapkan konsep SPD dan diserahkan ke PPKD 

selaku BUD untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan. Setelah dilakukan 

evaluasi dan mendapatkan persetujuan dari PPKD selaku BUD, maka PPKD 

selaku BUD menandatangani dan menyerahkan konsep SPD tersebut kepada 
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kuasa BUD untuk kemudian diterbitkan SPD. Selanjutnya, sebagai langkah 

kedua setelah diterbitkan SPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP yang 

disampaikan kepada PPK-SKPD dan dilakukan pengecekan kebenarannya 

terlebih dahulu, untuk selanjutnya menjadi dasar dibuatnya SPM oleh PPK-

SKPD. Berdasarkan Permendagri 13/2006, surat perintah pembayaran (SPP) 

terdiri dari 4 jenis yaitu SPP-UP, SPP GU, SPP Tambah Uang (SPP-TU), dan 

SPP Langsung (SPP-LS). 

1.  SPP-UP; SPP-UP diajukan oleh bendahara pengeluaran setiap awal 

tahun anggaran yang besarnya ditentukan berdasarkan SK Kepala 

Daerah dan pengajuannya hanya dilakukan sekali dalam satu tahun tidak 

ada pembebanan kode rekening tertentu. Bendahara mempersiapkan 

dokumen yang ditentukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP  UP 

dan  dokumen  SPP  UP  . Lampiran tersebut misalnya salinan SPD, draft 

Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, dan lampiran lain yang 

diperlukan. Bendahara Pengeluaran SKPD dapat mengeluarkan 

sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada bendahara 

pengeluaran pembantu SKPD agar pelaksanaan kegiatan akan lancar.     

2.  SPP-GU; Jika Uang Persedian sudah digunakan bendahara pengeluaran 

dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) dengan jumlah 

besar SPJ penggunaan Uang Persediaan yang sudah disahkan pada 

setiap periode. SPP-GU dapat diajukan sebagai kegiatan tertentu atau 

beberapa kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

Permohonan SPP-GU dilakukan untuk mengantisipasi uang persediaan 

yang dipakai oleh bendahara pengeluaran. Bendahara mempersiapkan 

dokumen yang dibutuhkan sebagai lampiran pengajuan SPP GU, 

disamping dokumen SPP GU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain 
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salinan SPD, draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Laporan 

Pertanggungjawaban Uang Persediaan, bukti dan nota belanja yang 

lengkap serta sah untuk lampiran lain yang diperlukan. 

 Dalam SE-900/Kep.Menkeu/2007, disebutkan bahwa jumlah maksimum 

SPP- GU yang dapat diajukan oleh bendahara pengeluaran adalah 

sebesar jumlah SPP-UP yang telah dipertanggungjawabkan atau di-SPJ-

kan. Sebagai contoh, jika pada awal tahun anggaran (4/1) ditetapkan 

jumlah UP sebuah SKPD sebesar Rp. 100.000.000,00; dan pada tanggal 

(24/1) telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang menghabiskan uang 

UP sebesar Rp.75.000.000,00 disampaikan pertanggungjawaban, maka 

SPP-GU yang dapat diajukan adalah maksimum adalah sebesar Rp. 

75.000.000,00 yang dibebankan pada kode rekening belanja terkait 

kegiatan. Oleh karena itu, mka untuk setiap pengajuan SPP-GU yang 

dilakukan oleh bendahara pengeluaran disamping harus dilampiri dengan 

salinan SPD dan draft surat pernyataan penggunaan anggaran, maka 

harus dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban uang persediaan 

beserta bukti atau nota belanja yang sah dan lengkap yang selanjutnya 

diteliti dan diverifikasi oleh PPK-SKPD untuk kemudian dilakukan 

penerbitan SPM oleh kepala SKPD. 

3. SPP Tambahan Uang (SPP-TU), adalah SPP yang dapat diajukan 

apabila ada kebutuhan belanja yang bersifat mendesak, dan harus 

dikelola oleh bendahara pengeluaran, sedangkan jumlah uang persediaan 

tidak cukup karena sudah diprogramkan untuk kegiatan yang lainnya. 

SPP-TU harus memperoleh persetujuan dari PPKD, dan jumlah dana 

yang ada dalam SPP-TU tersebut harus dipertanggungjawabkan 

tersendiri,  jika dana TU itu masih ada sisa dalam sebulan, maka 



 

41 
 

 
 

Tambahan Uang yang tersisa harus disetorkan kembali ke kas daerah 

(kasda). Bendahara mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagi 

lampiran pada pengajuan SPP TU antara lain : dokumen SPP TU itu 

sendiri, salinan SPD, draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Surat 

Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU, dan lampiran lain yang 

dibutuhkan.  

4. SPP Langsung (SPP-LS), yaitu: SPP yang diajukan atau digunakan untuk 

pembayaran secara langsung kepada penyedia namun dengan anggaran 

yang terbatas sesuai dengan ketentuan. SPP LS terdiri dari SPP gaji dan 

SPP LS atas pengadaandan penyediaan barang atau jasa. Bendahara 

mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai lampiran pada 

pengajuan SPP LS,  dari dokumen SPP LS sendiri. Lampiran ini 

digunakan untuk  SPP-LS Gaji dan Tunjangan yaitu Salinan SPD, Draft 

Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, dan  Dokumen-Dokumen 

Pelengkap Daftar Gaji. Sedangkan bagi SPP-LS Barang atau Jasa 

Salinan SPD, Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, dan 

Dokumen-Dokumen Terkait Kegiatan. 

Setelah SPP yang dibuat oleh bendahara pengeluaran telah dicek 

kebenarannya oleh PPK-SKPD,  selanjutnya PPK-SKPD berdasarkan SPP yang 

dibuat oleh bendahara pengeluaran tersebut, menyiapkan SPM kemudian 

diserahkan untuk disetujui dan ditandatangani oleh pengguna anggaran. Sebagai 

langkah keempat dari prosedur penatausahaan pengeluaran, setelah semua 

dokumen yang diperlukan tersedia (SPD,SPP,SPM dan semua berkas 

kelengkapan SPM), maka dapat dilakukan penerbitan SP2D oleh BUD.  

Penerbitan SP2D dilakukan berdasarkan SPM yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran. Setelah proses SP2D tersebut selesai, maka dapat dilakukan 
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pencairan dana dari kas daerah. Berdasarkan aturan, waktu pelaksanaan 

penerbitan SP2D selambat-lambatnya 2 hari sejak SPM diterima, dan apabila 

SPM tersebut ditolak, maka harus dikembalikan selambat-lambatnya 1 hari sejak 

diterimanya SPM. SP2D dapat diterbitkan jika pengeluaran yang dikeluarkan 

tidak melebihi batas anggaran yang tersedia dan didukung kelengkapan 

dokumen sesuai peraturan. 

Setelah penerbitan SP2D, bendahara pengeluaran dapat melakukan 

pencairan dana yang selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan prosedur 

penatausahaan berikutnya, yaitu penggunaan dana atau pelaksanaan belanja. 

Pembelanjaan yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan harus 

dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara tepat waktu dengan menyertakan 

dokumen yang mendukung penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan 

terkait kemudian diberikan kepada petugas bendahara pengeluaran sebagai 

dasar untuk bendahara pengeluar dalam membuat surat pertanggungjawaban 

(SPJ). Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PPTK tersebut, maka 

bendahara pengeluaran mencatat pelaksanaan belanja tersebut ke dalam: Buku 

kas umum pengeluaran, Buku pembantu pengeluaran per rincian objek, Buku 

pembantu panjar, Buku pembantu bank, Buku pembantu kas tunai dan buku 

pembantu pajak. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini memakai jenis penelitian analitis deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan dan menguraikan kondisi permasalahan 

yang ada pada obyek penelitian, yang kemudian dianalisa dan berusaha 

dicarikan solusi yang terbaik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

menggunakan strategi pemecahan permasalah yang dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, lembaga, 

masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nyata 

atau apa adanya (Nawawi, 1989:9). 

 Penelitian ini merupakan penelitian berupa studi kasus dimana penelitian 

ini dilaksanakan melalui pengumpulan data pada obyek penlitian, identifikasi, dan 

menganalisa data dalam rangka memperoleh suatu gambaran permasalahan 

pada obyek yang diteliti terutama berkaitan dengan pertanyaan mengapa dan 

bagaimana. Dari strategi studi kasus akan dapat diperoleh gambaran secara 

detail dan mendalam tentang rangkaian suatu peristiwa sampai menghasilkan 

suatu kasus. Strategi yang dipakai  pada  penelitian  ini dengan tujuan untuk 

mengeksplorasi dan memberikan makna secara cermat   suatu program, 

peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu khususnya tentang sistem 

pengendalian intern pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada 

Kesbangpol Kota Batu.  

Penelitian ini bermaksud mendapatkan gambaran yang mendalam 

tentang proses penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada 

pelaksanaan anggaran berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 agar mampu 

meningkatkan kualitas penganggarannya. Penelitian kualitatif merupakan 

metode yang dipakai dalam rangka menggali pemahaman makna oleh sejumlah 
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individu atau sekelompok orang dianggap  berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan (Creswell, 2010:4; Noor, 2009:32). 

Berkaitan dengan tempat dan waktu, secara khusus obyek yang bisa 

dipakai sebagai kasus yang sifatnya kontemporer, yaitu sedang berlangsung 

atau telah berlangsung, tetapi masih menyisahkan implikasi dan pengaruh kuat 

serta luas ataupun khusus di saat penelitian dilakukan (Yin, 2009:14). 

 

3.2 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah menganalisis, menginterpretasikan, 

mendeskripsikan, dan menjelaskan SPIP dalam pelaksanaan anggaran di Kantor 

Kesbangpol Kota Batu yang dilihat dari: 

1. Lingkungan Pengendalian yang meliputi: 

a. Penegakan wilayah integritas dan nilai- nilai etika 

b. Komitmen terhadap kompetensi dan kemampuan 

c. Kepemimpinan yang kondusif dan baik  

d. Terbentuknya struktur organisasi yang tepat 

e. Pendelegasian  atau penugasan tanggung jawab dan wewenang 

yang tepat 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik dan sehat tentang 

pembinaan SDM 

g. Terwujudnya peran aparat pengawas internal pemerintah yang efektif 

dan efisien 

h. Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga terkait 

2. Penilaian Resiko 

a. Identifikasi resiko 

b. Analisa resiko 

1. Kegiatan Pengendalian 
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a. Review atas kinerja instansi  

b. Terbinanya Sumber Daya Manusia  

c. Pengendalian pengelolaan sistem informasi 

d. Pengendalian fisik aset atau kekayaan 

e. Penetapan, review dan pemeriksaan kembali pada ukuran kinerja 

dan indikator 

f. Pemisahan dan pengelompokan fungsi  

g. Otorisasi transaksi dan kejadian-kejadian penting 

h. Pencatatan yang tepat dan akurat transaksi kejadian 

i. Pembatasan dan pencatatan akses sumber daya  

j. Dokumentasi internal control serta transaksi dan kejadian penting 

yang baik 

2. Informasi dan Komunikasi 

a. Penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana 

komunikasi 

b. Pengelolaan, pengembangan dan pembaruan sistem informasi 

secara terus menerus 

3. Pemantauan 

a. Pemantauan berkelanjutan 

b. Evaluasi terpisah 

c. Tidak lanjut rekomendasi hasil audit dan peninjauan serta review 

lainnya 

 

3.3 Penetapan Situs Penelitian 

 Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lokasi penelitian 

adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dan dengan 
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mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian (Moleong, 

2011:128). 

 Situs penelitian dalam penelitian ini berada pada Kesbangpol Kota Batu. 

Dimana penentuan fokus dilakukan secara purposive (sengaja). Hal ini dilakukan 

agar mempersempit ruang lingkup pembahasan dan untuk mempertajam 

fenomena yang ingin dikaji sesuai dengan fokus penelitian.  Penelitian ini 

dilakukan pada hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat pukul 07.00 

sampai dengan 14.30 WIB. 

Penelitian ini didorong oleh belum pernah dilakukannya penelitian-

penelitian yang mengkaji masalah sejenis di Kota Batu. Padahal, peraturan 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah ditetapkan sejak tahun 

2008. Dengan harapan, hasilnya kelak dapat digunakan sebagai masukan bagi 

penyempurnaan arah kebijakan khususnya terkait pada proses pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban anggaran serta sistem pengendalian internalnya agar 

terbentuk pengelolaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

 

3.4 Sumber Data dan Informan 

Sumber data utama pada penelitian kualitatif merupakan Perkataan dan 

tindakan selebihnya merupakan data-data tambahan yaitu dokumen dan 

kelengkapan lainnya. Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa yang menjadi 

sumber data utama adalah informan yang mengeluarkan perkataan dan 

tindakan yang dapat diamati dan diwawancarai. Sumber data yang 

dipergunakan pada penelitian ini meliputi data primer.  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

yang dalam hal ini adalah obyek penelitian (Arikunto, 2002). Data primer adalah 

sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari objek sumber aslinya tanpa 

perantara. Data primer berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara 
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khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian (Emory, 1996:14). Data primer 

jenis ini dapat diperoleh melaui wawancara dan observasi. Data dikumpulkan 

secara individu oleh peneliti langsung dari sumber pertama dan tempat obyek 

penelitian dilakukan.  

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pemgumpulan data dapat dilaksanakan melalui interview 

(wawancara), observasi (pengamatan), dokumentasi, kuesioner (angket), serta 

penggabungan keempatnya (Sugiyono, 2014). Sesuai dengan rumusan masalah 

dan tujuan penelitian yang ditetapkan sebelumnya, maka pada penelitian ini 

peneliti mempergunakan teknik pengumpulan data melaui: 

1. Observasi 

Metode observasi yaitu metode pengamatan langsung kepada subjek 

penelitian guna memperoleh gambaran yang nyata. Data Primer 

selanjutnya yaitu observasi dimana informasi yang didapatkan melalui 

hasil observasi berupa pelaku, ruang (tempat), kejadian, objek, 

perbuatan, perasaan, peristiwa, kegiatan, dan waktu. Pengumpulan data 

melalui observasi mengandung maksud untuk mengungkapkan gambaran 

riil tentang kejadian atau perilaku, untuk membantu memahami perilaku 

manusia, untuk merespon pertanyaan, sedangkan evaluasi adalah 

melaksanakan pengukuran pada aspek tertentu serta melakukan umpan 

balik terhadap pengukuran tersebut. 

Ada berbagai cara observasi yang digunakan pada penelitian kualitatif, 

antara lain observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi 

kelompok yang tidak terstruktur (Bungin, 2007:115). 

a. Observasi partisipasi (participant observation) merupakan metode 

yang dilakukan dalam mengumpulkan data dengan cara pengamatan 

langsung dimana peneliti sangat terlibat dalam kegiatan sehari-hari 
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responden. Dalam penelitian ini peneliti akan ikut terjun langsung 

dengan responden di dalam melaksanakan anggaran yang telah 

tercermin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor 

Kesbangpol Kota Batu serta mengamati pertanggungjawaban 

anggaran yang telah dilaksanakan tersebut. 

b. Observasi tidak berstruktur merupakan observasi yang dilakukan 

tanpa mempergunakan panduan atau guide observasi. Dalam hal ini 

peneliti harus mampu mengembangkan keahliannya pada saat 

observasi suatu objek. 

c. Observasi kelompok merupakan pengamatan yang dilaksanakan 

secara berkelompok dari beberapa objek sekaligus. 

Kegiatan observasi ini dilakukan di semua hal terkait dengan penelitian 

yang berhubungan dengan SPIP. Beberapa hal yang akan dilakukan 

observasi adalah terkait dengan penilaian resiko, lingkungan 

pengendalian, kegiatan dan cara pengendalian, sistem informasi dan 

komunikasi, dan pemantauan yang ada di Kesbangpol. 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab langsung pada informan 

maupun pihak-pihak yang terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh informasi atau data secara lebih jelas dan mendalam. 

Pengumpulan data dari setiap informan dengan memahami setiap tingkah 

laku serta kebudayaan dari informan guna memperoleh informasi yang 

valid. karena Setiap kebudayaan mempunyai banyak kesempatan sosial 

yang terutama diidentifikasikan dengan jenis percakapan yang terjadi. 

Setiap percakapan mempunyai aturan budaya untuk memulai, 

mengakhiri, bergiliran, mengajukan pertanyaan dan berhenti sejenak. 

Tindakan wawancara, harus dilengkapi dengan instrument sebagai 
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pedoman wawancara, peneliti juga bisa memakai alat bantu lain misalnya 

gambar, recorder, serta alat bantu lain yang bisa membantu dalam 

melakukan wawancara agar berjalan lancar. 

Sumber data ini bisa didapatkan dengan cara berinteraksi secara 

langsung pada informan dengan mengadakan tanya jawab guna 

mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian terutama 

kepada pihak–pihak yang berhubungan dengan proses Pelaksanaan 

pengendalian intern pemerintah pada Kantor Kesbangpol Kota Batu. 

Informan awal yang menjadi key person (key informan) yaitu Kepala 

Kantor Kesbangpol Kota Batu dan dipilih sebagai data primer. 

Pemilihan informan berikutnya dilakukan melalui teknik snowball yaitu 

berdasarkan data awal untuk memperoleh akurasi data selanjutnya. 

Dalam penentuan informan, yang pertama dipilih satu-dua orang sebagai 

informan, Jika dua informan ini belum dirasa lengkap terhadap data yang 

diberikan, peneliti harus mencari orang lain yang dipandang lebih 

menguasai sehingga dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua 

informan sebelumnya. 

Informasi terakhir didasarkan atas kejenuhan informasi, yaitu apabila 

sudah tidak dijumpai lagi variasi data serta memiliki pola tertentu yang 

diberikan oleh informan. Jika jawaban narasumber yang hampir 

menyerupai dengan narasumber yang lain maka pencarian data dan 

informasi dapat dihentikan. 

  

Daftar informan dalam penelitian ini disebutkan pada tabel 3.1.Keenam 

informan tersebut akan menjadi sumber yang akan memberikan informasi yang 

dibutuhkan untuk menganalisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) 

Berdasarkan perspektif COSO Internal control- intgrated framework. 
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Tabel 3.1 
Daftar Informan                                  

 

No Nama Jabatan 

1 

 

2. 

3. 

4. 

5 

6.. 

Thomas Maydo, S.sos 

 

Sri Wuryantini 

Drs. Gatot Suyanto 

Suyono, SH 

Sugiarso, A.md 

Drs. Saiful Mustofa, M.Si 

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Batu 

Kepala subbag Tata Usaha 

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga 

Kepala Seksi Politik Dalam Negeri 

Kepala Seksi Integrasi Bangsa 

Inspektur Pembantu Wilayah II  

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

 
 
3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah dokumen, 

arsip dan catatan instansi yang dianggap penting dan mempunyai 

relevansi terkait permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini dipakai 

karena merupakan catatan peristiwa yang sudah terlawati.  Berupa 

dokumen tulis,, gambar, atau karya-karya terbaik dari seseorang. 

Dokumen dalam bentuk gambar misalkan gambar hidup, foto, sketsa, 

selanjutnya dokumen dalam bentuk karya antara lain karya seni berupa, 

film, gambar, dan lain sebagainya. 

Penelitian ini menggunakan data berupa dokumen yang berkaitan dengan 

fokus penelitian antara lain  Undang-undang dan peraturan yang berlaku 

yang terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah serta laporan-

laporan yang terkait dengan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Anggaran Kantor Kesbangpol Kota Batu antara lain : 

a. Renstra Kantor Kesbangpol  Kota Batu 

b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

d. Laporan Keuangan 
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e. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat 

f. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD) 

g. Laporan Monev Program Kegiatan SKPD 

 

3.6 Validitas Data 

Menetapkan keabsahan (trustworthiness) dibutuhkan teknik pemeriksaan. 

Kriteria keabsahan  data yang mendasari pelaksanaan teknik pemeriksaan 

terdapat empat jenis yaitu  derajat  kepercayaan atau credibility, keteralihan atau 

tranferability, kebergantungan atau dependability, dan kepastian atau 

confirmability (Moleong, 2013:324). Penelitian ini memakai triangulasi guna 

memeriksa keabsahan dan kelayakan uji  kredibilitas data. Teknik triangulasi 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan dan kebenaran serta kelayakan data. Dalam 

hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber di dalam uji kredibilitas 

data. Triangulasi sumber (Patton, dalam Maleong, 2010: 330-331) yaitu 

mengecek, memeriksa dan membandingkan tingkat derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperolah dengan waktu dan alat yang berbeda-beda dalam 

penelitian kualitatif. Penerapan teknik pemeriksaan ini dicapai melalui cara: 

1. Membandingkan data data hasil pengamatan dengan hasil wawancara  

2. Membandingkan apa yang diungkapkan apa yang diungkapkan secara 

pribadi dengan apa yang diungkapkan orang di depan umum. 

3. Membandingkan apa  yang  diungkapkan  orang  tentang situasi dan 

keadaan  penelitian dengan apa yang dikatakan setiap waktu, 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif serta cara pandang seseorang 

dengan  berbagai kalangan yaitu rakyat biasa, orang berpendidikan 

menengah atau tinggi maupun orang di bidang pemerintahan, 

5. Membandingkan isi suatu dokumen dengan hasil wawancara yang 

berkaitan. 
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 Penerapan teknik pemeriksaan dengan metode triangulasi, diharapkan 

data yang didapat lebih konsisten, tuntas dan pasti. 

 

3.7 Metode Analisis Data  

Metode analisis data bertujuan secara sistematis mencari dan menyusun 

data dari catatan lapangan, hasil wawancara, pengorganisasian data, serta 

menjabarkannya. Dalam hal ini teknik analisis data deskriptif dirasa sesuai, 

karena analisis ini sangat bermanfaat untuk menganalisis data populasi atau 

untuk menganalisis kajian atau penelitian yang obyeknya berupa populasi. 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

ialah dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif yaitu teknik yang 

menginterpretasikan dan menggambarkan arti data-data yang sudah terkumpul 

dengan memberi perhatian sebanyak mungkin pada aspek yang diteliti saat itu, 

sehingga diperoleh gambaran umum serta menyeluruh tentang keadaan yang 

sebenarnya. 

Dalam penelitian ini analisis data yang dipakai ialah analisis data kualitatif 

dengan menggunakan model interaktif. Miles dan Huberman (1992:20) 

menyebutkan bahwa dalam analisa data kualitatif dengan model interaktif, data 

yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Penelitian ini 

menggunakan teknik menggambarkan dan meninterpretasikan, sehingga dapat 

diperoleh gambaran umum dan menyeluruh mengenai objek penelitian. 

Peneliti mengambil tekhnik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman 

(2009:20) karena dirasa sangat fleksibel dan dapat diterapkan dalam penelitian 

ini. Kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan terus menerus sampai 

tuntas. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis ini. Yaitu; 
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1. Pengumpulan data dengan menggunakan cara observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

2. Melakukan data reduction atau pengurangan data langkah ini berarti 

meringkas, memilah sesuatu yang pokok, dan memfokuskan pada suatu 

hal yang penting, dicari pola dan temanya serta membuang hal yang tidak 

perlu. Reduksi data merupakan proses pemilahan, pemilihan, 

perangkuman, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, 

pengabstrakan, transformasi   data kasar yang didapatkan dari catatan 

lapangan. Melalui reduksi data maka dapat dihasilkan gambaran yang 

lebih spesifik dan memberi kemudahan pada peneliti pada saat 

pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika 

diperlukan. Semakin banyak data yang diperoleh maka akan semakin 

kompleks dan rumit proses analisis data, oleh karenanya reduksi data 

perlu dilakukan agar data tidak bertumpuk dan tidak mempersulit 

analisis selanjutnya. 

3. Melakukan Data display (penyajian data) dalam menyajikan data bisa 

dilaksanakan dalam bentuk uraian singkat yang berupa naratif, bagan, 

hubungan antara katagori dan sejenisnya. Penyajian data diarahkan agar 

data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun   dalam   pola   hubungan   

sehingga   makin   mudah   dipahami. COSO Internal Control – Integrated 

Framework yang telah diadopsi oleh PP No. 60 Tahun 2008 melaui 

komponen-komponen yang ada di dalamnya, dijadikan sebagai alat untuk 

menganalisis data yang diperoleh. Melaui Komponen-komponen 

pengendalian intern pemerintah yang terdapat dalam PP no 60 Tahun 2007 

dijadikan sebagai alat untuk melihat gambaran pelaksanaan SPIP secara 

menyeluruh. Adapun Komponen-komponen pengendalian intern pemerintah 

antara lain : 
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a. Komponen Lingkungan Pengendalian terdiri unsur :  

i. penegakan integritas, kredibilitas dan nilai-nilai etika; 

ii. komitmen terhadap kompetensi atau kemampuan; 

iii. kepemimpinan yang baik dan kondusif; 

iv. pembentukan dan penyusunan struktur organisasi yang sesuai; 

v. pendelegasian atau pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 

yang tepat; 

vi. Kebijakan dan praktik-praktik pembinaan 

vii. perwujudan peran dari aparat pengawas internal pemerintah yang 

efektifdan efisien; dan 

b. Komponen Penilaian Resiko yang terdiri dari unsur : 

i. Penetapan tujuan instansi 

ii. Penetapan tujuan pada tingkatan 

iii. Indetifikasi resiko 

iv. Analisis Risiko 

v. Mengelola resiko selama perubahan 

c. Komponen Kegiatan Pengendalian terdiri dari unsur : 

i. Penerapan umum 

ii. Reviu atau peninjauan kembali kinerja instansi pemerintah 

iii. Pembinaan Sumber Daya Manusia 

iv. Pengendalian dalampengelolaan 

v. Pengendalian fisik aset 

vi. Penetapan dan peninjauan atau reviu indikator 

vii. Pemisahan fungsi 

viii. Otorisasi atas transaksi 

ix. Pencatatan yang akurat 

x. Pembatasan akses yang berhubungan dengan sumber daya 
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xi. Akuntabilitas dan perhitungan sumber daya 

xii. Pengdokumentasian yang baik dan sistematis 

d. Komponen Informasi dan Komunikasi terdiri atas unsur: 

i. Informasi 

ii. Komunikasi 

iii. Bentuk dan sarana komunikasi 

e. Komponen Pemantauan terdiri atas unsur: 

i. Pemantauan berkelanjutan 

ii. Evaluasi terpisah 

iii. Penyelesaian audit 

Langkah terakhir, yaitu berupa tahap conclusion drawing atau verification. 

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dari semua data 

yang telah diperoleh, direduksi, dan disajikan sebagai hasil dari penelitian. 

Dengan demikian kesimpulan yang ada akan menjawab rumusan masalah yang 

dibuat sejak awal. Selain hal itu, kesimpulan juga diharapkan menjadi hal dan 

temuan baru yang belum ada sebelumnya. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian yang diperoleh melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi pada Kantor Kesbangpol Kota Batu.   

4.1 Data Fokus Penelitian 

 Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah proses penerapan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam pelaksanaan anggaran di Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu. Data-data yang terkait dengan fokus 

penelitian yang meliputi gambaran proses Pelaksanaan anggaran, SPIP dalam 

pelaksanaan anggaran serta hambatan-hambatan dalam melaksanakan SPIP 

dalam pelaksanaan anggaran akan dipaparkan untuk melengkapi data fokus 

penelitian. 

4.1.1 Pelaksanaan Anggaran 

Landasan setiap SKPD dalam melaksanakan anggaran di Pemerintah 

Kota Batu adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan 

penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan 

Daerah Kota Batu Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2016. 

DPA berisi ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan 

SKPD. Perincian program dan kegiatan dengan kode rekening dan sumber 

pembiayaannya serta besaran biaya yang digunakan untuk mendanai kegiatan 

tersebut dengan rincian dan satuannya, masing-masing kegiatan dilengkapi 

dengan lokasi kegiatan dan target kinerja. 

Belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu (Kesbangpol) 

dibagi menjadi dua yaitu tidak langsung dan belanja langsung dan seperti yang 
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disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ibu Sri Wuryantini sebagai 

berikut: 

“Ya...Belanja itu dibagi dua bagian.. ada Belanja tidak langsung dan 
belanja langsung, belanja tidak langsung mencakup gaji pegawai, 
dan tunjangan. Terus...yang belanja langsung itu meliputi belanja 
program dan kegiatan, termasuk honor dan belanja barang dan 
jasa....” (Wawancara pada 14 desember 2016 pukul 10.20 WIB) 
 
Belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan 

pemenuhan kebutuhan tercapainya pelaksanaan suatu program/kegiatan. 

Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta 

belanja modal. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkaitan 

langsung dengan pemenuhan kebutuhan tercapainya suatu program/kegiatan. 

Belanja ini meliputi belanja pegawai yang didalamnya memuat gaji dan 

tunjangan. 

Berdasarkan DPA-SKPD Kantor Kesbangpol Kota Batu Tahun Anggaran 

2015 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.585.426.452,- setelah PAK 

mengalami perubahan sebesar Rp. 5.117.002.710,-. Pagu anggaran tersebut 

digunakan untuk mendanai 11 program/47 kegiatan. Adapun data terkait dengan 

Program/kegitan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kota Batu Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel 4.1 

Untuk Tahun 2016, Dokumen Pelasana Anggaran Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Batu memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 

7.510.140853,- dan setelah PAK mengalami perubahan sebesar Rp. 

7.407.287.680,-. Dari pagu angaran tersebut  digunakan untuk membiayai8 

Program dan 28 kegiatan sebagaimana terlihat dalam tabel 4.2.  
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Tabel 4.1 
Program/Kegiatan yang didanai pada tahun 2015 

NO PROGRAM/KEGIATAN 

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
8. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
12. Penyediaan Makanan dan Minuman 
13. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

II Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 

 

1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala  Peralatan Gedung Kantor 

III 
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
 Pendidikan dan Pelatihan Formal 

V Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 
 1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

VI Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

 

1. Peningkatan Deteksi Dini Melalui Aktifitas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 
2. Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) Kota Batu 
3. Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kota Batu 
4. Penyuluhan Pencegahan Daerah Rawan Konflik 

VII Pogram Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

 

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Kota Batu 
2. Peningkatan Bela Negara Melalui Pembentukan Paskibra Kota Batu 
3. Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional (Harkitnas, Kesaktian Pancasila, Sumpah 

Pemuda, Hari Pahlawan, dan Hari Ibu/Nusantara/HIPENCA) 
4. Pelaksanaan Rangkaian upacara Kenegaraan dan Hari-hari Besar Nasional 
5. Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan Hari-hari tertentu  

VIII Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

 

1. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam upaya 
Peningkatan Wawasan Kebangsaan   

2. Sosialisasi Peraturan Perundangan Organisasi Kemasyarakatan 
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa 
4. Fasilitasi Penyelenggara Forum Pembauran Kebangsaan 

IX Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 
 1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 

  X Program Pendidikan Politik Masyarakat 

 

1. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 
2. Bimbingan Teknis Penyusunan, Pengajuan, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol 
3. Koordinasi dan Penyusunan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 
4. Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik 

XI Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 

 
1. Tim Identifikasi, Inventarisasi dan verivikasi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga 

Sosial Masyarakat (LSM) 

Sumber: Kantor Kesbangpol Kota Batu 
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Tabel 4.2 

Program/Kegiatan yang didanai pada tahun 2016 

 

NO PROGRAM/KEGIATAN 

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
8. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 
9. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 

II Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 

 
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala  Peralatan Gedung Kantor 

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
 Pendidikan dan Pelatihan Formal 

IV Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 
 1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

V Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

 
1. Peningkatan Deteksi Dini Melalui Aktifitas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 
2. Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kota Batu 

VI Pogram Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

 

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Kota Batu 
2. Peningkatan Bela Negara Melalui Pembentukan Paskibra Kota Batu 
3. Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional (Harkitnas, Kesaktian Pancasila, Sumpah 

Pemuda, Hari Pahlawan, dan Hari Ibu/Nusantara/HIPENCA) 
4. Pelaksanaan Rangkaian upacara Kenegaraan dan Hari-hari Besar Nasional 
5. Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan Hari-hari tertentu  
6. Pendidikan Dan Pelatihan Kader Pembina/Pelatih Bela Negara 

VII Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

 
1. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam upaya 

Peningkatan Wawasan Kebangsaan   
2. Fasilitasi Penyelenggara Forum Pembauran Kebangsaan 

VII Program Pendidikan Politik Masyarakat 

 

1. Penyuluhan Kepada Masyarakat 
2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 
3. Koordinasi dan Penyusunan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 
4. Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik 

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

Ibu Sri Wuryantini menjelaskan bahwa untuk dapat melaksanakan 

program-program kegiatan yang ada dalam DPA, maka perlu dibuat Anggaran 

Kas yang berfungsi untuk membagi alokasi dana setiap periode tertentu, seperti 

yang disampaikannya berikut: 
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 “Setelah APBD didok sama dewan, maka setiap SKPD 
mengajukan RKA untuk disahkan menjadi DPA. Kemudian setelah 
DPA disahkan maka setiap SKPD membuat yang namanya apa 
itu...... Anggaran Kas ya. .... Nah anggaran Kas ini dibagi per 
triwulan”. (Wawancara pada 1Desember 2016 pukul 11.20 WIB) 
 

 Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Kantor Kesbangpol, Bapak Thomas 

Maydo mengatakan: 

“Setiap pelaksanaan kegiatan yang sudah tercover dalam DPA, ya 
harusberpatokan pada anggaran kas itu. Karena anggaran kas itu 
kan merupakan hasil dari perencanaan dari kita sendiri oleh karena 
itu perencanaan yang kita buat harus benar-benar matang dan 
harus kita laksanakan sesuai jadwal”. (Wawancara 5Desember 
2016 pukul 12.00 WIB) 
 
Anggaran kas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal 

ini untuk menjamin ketersediaan dana pada saat dibutuhkan dalam rangka 

membiayai program/kegiatan yang dilakukan oleh SKPD.Anggaran kas 

merupakan instrumen yang penting di dalam proses perencanaan dan 

pengendalian keuangan SKPD, karena di dalamnya terdapat estimasi 

penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu dimasa datang sehingga 

dapat dijadikan sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan program/kegiatan 

SKPD.Tujuannya agar kegiatan dapat berjalan lancar seperti yang direncanakan, 

sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan target kinerja. Angaran Kas 

direncanakan ke dalam 4 tahap dalam setahun yang biasa disebut dengan 

triwulan. 

Untuk Anggaran Kas dari program dan kegiatan di Kantor Kesbangpol 

Kota Batu Tahun 2015 digambarkan dalam tabel 4.3.Anggaran dalam satu tahun 

dibagi ke dalam 4 triwulan dengan masing-masing kebutuhan kegiatan. Kegiatan 

yang bersifat rutin cenderung stabil didalam penyerapannya. Namun untuk 

belanja-belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan tertentu, 

seperti sosialisasi dan pengadaan barang/jasa tidak bisa stabil dalam 

penyerapannya. 
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Tabel 4.3 
Anggaran Kas Kantor Kesbangpol 2015 

 

O PROGRAM 

TRIWULAN 

SETELAH 
PAK 

I II III IV 

 BELANJA LANGSUNG 2.680.938.000 497.106.956 411.472.351 1.222.985.851 549.372.842 

I 
Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

635.362.500 145.716.176 145.716.108 145.716.108 198.214.108 

II 
Program Peningkatan 
Sarana & Prasarana 
Aparatur 

79.156.000 21.231.515 21.231.495 21.231.495 15.461.495 

III 
Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 
 

14.000.000 0,00 0,00 0,00 14.000.000 

IV 
Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

0,00 2.625.000 2.625.000 2.625.000 (7.875.000) 

V 
Program Peningkatan 
Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 

41.210.500 11.110.500 10.900.000 9.300.000 9.900.000 

VI 

Program Pemeliharaan 
Kantrantibmas dan 
Pencegahan Tindak 
Kriminal 

343.354.500 108.401.250 79.417.750 80.287.750 75.247.750 

VII 
Pogram Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

1.210.897.000 71.357.509 33.584.500 880.780.500 225.174.491 

VIII 
Program Kemitraan 
Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan 

158.457.500,00 65.497.500 45.760.000 31.712.500 15.487.500 

IX 
Program Peningkatan 
Pemberantasan Penyakit 
Masyarakat 

29.870.000 0,00 0,00 29.870.000 0,00 

X 
Program Pendidikan 
Politik Masyarakat 

153.320.000 65.857.500 67.237.500 19.462.500 762.500 

XI 
Program Penyempurnaan 
dan Penguatan 
Kelembagaan Demokrasi 

15.310.000 5.310.006 4.999.998 1.999.998 2.999.998 

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

 
 

Untuk Anggaran Kas berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2016 , 

mengalami perubahan dari jumlah program/kegiatan maupun dari segi Anggaran. 

Terdapat program/kegiatan yang dihapus dan terdapat program/anggaran yang 

mengalami penambahan anggaran. Adapun program/kegiatan yang dihapus 

meliputi Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan 

Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dan Program Penyempurnaan dan 

Penguatan Kelembagaan Demokrasi. Adapun perubahan jumlah anggaran 

terlihat secara global pada perubahan jumlah anggaran Belanja Langsung yang 
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tadinya berjumlah Rp. 2.680.938.000,- ditahun 2015 berubah menjadi Rp. 

4.844.459.347,- hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.4. 

Tabel 4.4 
Anggaran Kas Kantor Kesbangpol Kota Batu 2016 

 

NO PROGRAM 
TRIWULAN 

SETELAH PAK I II III IV 

 BELANJA LANGSUNG 4.844.459.347 260.979.207 258.481.000 1.041.729.390 1.036.245.418 

I 
Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

616.591.140 55.878.000 33.523.000 73.159.390 180.400.584 

II 
Program Peningkatan 
Sarana & Prasarana Aparatur 

66.249.207 43.590.207 1.892.000 2.769.000 3.553.000 

III 
Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur  

0,00 0,00 0,00 2.000.000 0,00 

IV 
Program Peningkatan 
Keamanan dan Kenyamanan 
Lingkungan 

83.430.000 24.581.000 24.581.000 1.326.000 32.942.000 

V 
Program Pemeliharaan 
Kantrantibmas dan 
Pencegahan Tindak Kriminal 

372.660.000 123.900.000 79.755.000 79.655.000 77.035.000 

VI 
Pogram Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

3.194.173.000 2.930.000 84.300.000 807.270.000 478.598.834 

VII 
Program Kemitraan 
Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan 

110.985.000 9.700.000 650.000 1.950.000 37.735.000 

VIII 
Program Pendidikan Politik 
Masyarakat 

400.371.000 400.000 33.780.000 73.600.000 225.981.000 

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

 
Dasar dari pelaksanaan anggaran kas adalah Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007. 

Selanjutnya yang terkait dengan prosedur pencairan dana sebagaimana hasil 

wawancara dengan Kepala Sub Bag Tata usaha Ibu Sri Wuryantini sebagai 

berikut: 

“Untuk mengawali pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu kita 
mengajukan uang persediaan (UP). Setelah UP dibelanjakan. 
Kemudian SPJ disetorkan ke DPPKAD untuk  digantikan dengan 
Ganti Uang (GU). Nah setelah GU yang cair tadi dibelanjakan 
kembali maka pengajuan GU berikutnya itu sebesar SPJ yang 
disetorkan. Proses ini akan berulang sampai GU nihil atau akhir 
periode anggaran.   Pengajuan GU didahului dengan membuat 
SPP-SPM selanjutnya akan terbit SP2D.” (Wawancara pada 1 
Desember 2012 pukul 10.38 WIB) 
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Selanjutnya Ibu Sri Wuryantini menjelaskanmengenai tata cara pencairan 

dana lainnya sebagai berikut: 

 

 
“....... Oh iya Lupa Masih Ada jenis pencairan dana lainnya yaitu 
Tambah Uang (TU) dan LS....Kalo yang tambahan uang itu untuk 
kegiatan yang mendesak yang dilaksanakan dalam 1 bulan. 
Iya...kalo di Kantor Kesbang seperti itu. Pengajuan Tambah Uang 
(TU) ini kan biasanya diajukan pada saat itulo....misalkan tiba-tiba 
pak wali menginginkan upacara Hipenca kayak tahun yang lalu, 
sedangkan GU kita persiapkan untuk kegiatan rutin. Untuk 
mempersiapkan upacara tersebut kan membutuhkan biaya, 
sedangkan kita gak ada duit untuk meminjaminya. Nah mau gak 
mau kita harus minta Tambahan Uang (TU) kepada bagian 
keuangan” (Wawancara pada 1 Desember 2016  pukul 10.38 WIB). 
 
Lebih lanjut disampaikan prosedur pencairan untuk belanja yang 

berhubungan dengan belanja langsung (Ls)  sebagai berikut: 

 
“LS itu untuk yang gaji, honor, sama pembayaran kepada pihak ke 
tiga. E e...jadi pembayaran dilakukan secara langsung dari BUD 
kepada rekening pihak ke tiga. Pengajuan pake nota dinas diajukan 
ke DPKAD, setelah di acc DPKAD membuat SPP-SPM. Untuk 
pembayaran LS pada pihak III kan harus memenuhi beberapa 
syarat misalnya dokumennya harus lengkap yang meliputi ijin 
usaha, rekening badan usaha terus apa lagi ya...pekerjaan harus 
sudah dilakukan dan diserahkan kepada kita sesuai dengan 
spesifikasi kontrak. Dan masih ada syarat-syarat lain yang harus 
terpenuhi di dalam pengajuan LS pihak ketiga.”(Wawancara pada 1 
Desember 2012 pukul 12.38 WIB) 
 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Wuryantini dijelaskan bahwa 

prosedur penarikan dana pada SKPD dibagi menjadi 4 (empat) macam cara, 

antara lain: 

1. Uang Persediaan (UP), adalah pencairan sebagian anggaran SKPD pada 

tahun anggaran yang berupa uang tunai untuk keperluan operasional 

SKPD sehari-hari diamana dana itu dikelola secara swakelola. 
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2. Ganti Uang (GU), adalah dana yang diperoleh sebagai pengganti uang 

persediaan yang habis digunakan untuk belanja untuk membiayai 

kegiatan. 

3. Tambahan Uang (TU), adalah pencairan permintaan tambahan uang 

persediaan karena kebutuhan dananya diluar persediaan uang  yang 

telah direncanakan sebelumnya.  

4. Langsung (LS), digunakan untuk belanja: 

a. pembayaran gaji dan tunjangan,  

b. belanja barang/jasa kepada pihak ketiga dimana mekanisme 

pembayarannya langsung dari Bendahara Umum Daerah kepada pihak 

ketiga.  

Setiap pengajuan pencairan Uang Persediaan (UP) di BUD harus 

dilengkapi dengan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD ini merupakan suatu 

dokumen yang berisi tentang keterangan ketersediaan dana suatu SKPD untuk 

membiayai suatu kegiatan. SPD dijadikan dasar penerbitan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP).  

Bendahara Pengeluaran membuat SPP-UP yang kemudian diajukan 

kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Selanjutnya PPK mengajukan 

permohonan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk diterbitkan Surat Perintah 

Membayar (SPM) dan selanjutnya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum 

Daerah (BUD). Dokumen akan diverifikasi oleh Kuasa BUD dan apabila telah 

lengkap maka akan diterbitkan  Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada 

PA untuk kemudian bisa dicairkan melaui bank yang ditunjuk.  

Selanjutnya bendahara bisa membelanjakan berbagai kebutuhan yang 

sesuai dengan perencanaan. Belanja barang/jasa yang dilakukan oleh 

bendahara pengeluaran harus disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ 

sebagai bukti atas pembelanjaan tersebut. Selanjutnya bendahara bisa 
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mengajukan kembali persediaan dana yang telah dibelanjakan melalui Ganti 

Uang (GU). Besaran pengajuan SPP-GU setara dengan besarnya SPJ yang 

dibelanjakan.Proses itu berlanjut terus-menerus sampai dengan akhir tahun 

anggaran. Jika UP tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan suatu kegiatan 

dan sifatnya mendesak maka bendahara dapat mengajukan Tambahan Uang 

Persediaan (TUP). 

SPP LS diajukandengan cara mengerjakan kegiatan terlebih 

dahuluselanjutnya bendahara mengajukan SPP-LS, SPM dilengkapi dengan 

dokumen lainnya kepada BUD. Kemudian BUD menerbitkan SP2D yang 

langsungditransfer kepada rekening pihak ketiga. Adapun untuk prosedur belanja 

yang harus dilalui di dalam Kantor Kesbangpol pada masing-masing 

seksimenurut Ibu Sri Wuryantini adalah sebagai berikut: 

 
 “PPTK melalui pembantu bendahara membuat rincian pengeluaran –
pengeluaran untuk memulai kegiatan. ....eee semacam DP lah...karena 
memulai kegiatan itu kan mesti butuh duit lah. Untuk mengatasi hal itu 
maka Pembantu Bendahara meminta panjar ke bendahara 
pengeluaran....terus dari uang panjar itu PPTK bisa memulai untuk 
melaksanakan kegiatan. Nanti Pembantu Bendahara menyerahkan SPJ 
dari uang panjar tersebut pada Bendahara pengeluaran, baru nanti diinput 
kedalam simda. Kemudian Bendahara Pengeluaran menghitung 
pengajuan GU berdasarkan SPJ dari seksi-seksi dan dari kebutuhan rutin 
kantor yang tidak bisa diganggu gugat. SPJ dari seksi-seksi diberikan 
kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi. Setelah di acc oleh PPK-SKPD, 
baru nanti membuat SPP-SPM, setelah itu dibawa lagi ke BUD untuk 
diterbitkan SP2D.” (Wawancara pada 1 Desember 2016 pukul 12.30 WIB) 
 
 Dari uang GU/UP yang tersedia di Bendahara  Pengeluaran kemudian 

didistribusikan kepada setiap seksi sebagai uang panjar untuk membiayai 

kebutuhan suatu kegiatan yang tidak bisa dilakukan melalui mekaisme LS.Uang 

Panjar ini dijadikan sebagai uang muka kerja untuk mendanai program-program 

kegiatan yang dilaksanakan. Setelah uang panjar dibelanjakan maka PPTK 

melaui pembantu bendahara wajib membuat SPJ untuk diberikan pada 
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Bendahara Pengeluaran. SPJ yang terkumpul dari seluruh seksi kemudian 

dijadikan dasar mengajukan GU kembali. 

 Melalui Laporan Realisasi Anggran (LRA) maka bisa diketahui besaran 

serapan anggaran dalam rangka membiayai kegiatan-kegiatan yang telah 

dianggarkan dalam DPA. Laporan Realisasi Anggaran dibuat oleh Bendahara 

Pengeluaran untuk dilaporkan secara periodik kepada DPPKAD. Untuk tahun 

2015, realisasi anggaran dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Laporan Realisasi Anggaran Kantor Kesbangpol Tahun 2015 
 

 

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

 
Perubahan anggaran (PAK)pada Pemerintah Kota Batu dilakukan satu 

kali dalam satu tahun yaitu dimulai pada bulan Juni tahun berjalan. Penetapan 
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perubahan anggaran seringkali terjadi keterlambatan karena adanya proses tarik 

ulur antara eksekutif dan legislatif di DPRD, sehingga seringkali perubahan 

anggaran baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV. Hal inilah yang merupakan 

salah satu alasan serapan anggaran menumpuk di akhir tahun. 

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpoldilengkapi 

dengan dokumen pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan 

Pertanggungjawaban (SPJ) yang berisi penatausahaan laporan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).Selain itu masih ada beberapa laporan lain 

seperti yang disampaikan oleh Kasubbag Tata Usaha, Ibu Sri Wuryantini berikut: 

“Laporan Realisasi Anggaran itu dilaporkan secara periodik 
misalnya: untuk intern kantoritu biasanya tiap bulan, biasanya kalau 
untuk bapeda ya tiap triwulan, terus BPKAD biasanya tiap 
semester, terus eee....ada  laporan neraca dan CaLK itu dibuat tiap 
tahun, trus laporan kinerja, lakip.” (Wawancara pada 6 Desember 
2016 pukul 13.38 WIB) 
 

 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dibuat setiap tiga bulan dan setiap 

semester disampaikan kepada Badan Perencana Pembangunan Daerah 

(Bappeda) dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD). Selain itu ada Laporan Pembangunan dibuat untuk memenuhi 

permintaan Bagian Administrasi perekonomian dan Pembangunan Sekretariat 

Kota Batu setiap bulannya. Sedangkan laporan tahunan berupa Neraca, CaLK, 

Laporan Kinerja dan LAKIP. 

4.1.2 SPIP dalam Pelaksanaan Anggaran 

 Dari hasil observasi dan dokumentasi ditemukan bahwa infrastruktur 

pendukung pelaksanaan SPIP berupa Peraturan pelaksana PP No 60 Tahun 

2008 tentang  SPIP belum dibuat. Hanya terdapat Peraturan tentang Sistem 

Pengandalian Intern pada pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dituangkan 

dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem 
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Pengendalian Intern Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kota 

Batu.  Sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, 

seharusnya tidak hanya mencakup SPI Pengadaan Barang/Jasa namun harus 

mencakup SPIP pada seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi. 

Bentuk komitmen lain dari Pemerintah Kota Batu ditandai dengan adanya 

kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Propinsi Jawa Timur terkait dengan kerjasama berupa konsultasi dan 

pendapingan tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah.  

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan SPIP, setiap SKPD wajib 

membuat Standart Operating Procedure (SOP)termasuk Kantor Kesbangpol Kota 

Batu. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu II 

Inspektorat Kota Batu sebagai fasilitator implementasi SPIP bahwa seluruh 

SKPD masih belum secara keseluruhan membuat SOP, Bapak Saiful Mustofa 

menyampaikan berturut-turut:  

 “SOP ini idealnyasetiap SKPD harus mebuat baik pada level 
tupoksi SKPD maupun di level pelaksanaan program/kegiatan. 
Dengan adanya SOP maka setiap kegiatan akan mudah untuk 
dikontrol apabila terjadi penyelewengan. Setiap SKPD minimal 
harus membuat SOP yang terkait dengan tupoksi SKPD apalagi 
SKPD tersebut memberikan pelayanan langsung kepada 
masyarakat. Nah kalau gak ada SOP maka sulit untuk dikontrol.” 
(Wawancara pada 6 Desember 2016 pukul 10.30 WIB) 
 
 “Memang banyak SOP yang harus dibuat, bisa sampe puluhan 
bahkan ratusan lembar karena terkait dengan tupoksi dan 
pelaksanaan kegiatan yang banyak.Setiap tahunnya SOP harus 
diperbarui karena mungkin ada kegiatan yang harus dihapusdan 
ditambah, jadi harus diperbarui setiap tahun.” (Wawancara pada 6 
Desember 2016 pukul 10.00 WIB) 

 
Adapun manfaat dari SOP adalah disampaikan dalam kesempatan yang 

sama oleh Bapak Saiful Mustofa sebagai berikut: 

“.....Kalo SOPnya sudah dibuat kita bisa ngontrol disana apakah 
pelaksanaan anggaran/kegiatan tersebut sudah sesuai dengan 
prosedur ataukah tidak. Tapi sayang mas....banyak SKPD termasuk 
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Kantor Kesbang tidak membuat SOP, padahal sangat penting untuk 
Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin 
dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan anggaran.” 
(Wawancara pada 6 Desember 2016 pukul 10.30 WIB) 
 

 Dari hasil wawancara dengan Kasubbag Tata usaha, Ibu Sri 

Wuryantinidijelaskan pentingnya pengendalian dan kontrol terhadap pelaksanaan 

anggaran di SKPD adalah sebagai berikut: 

“ SPIP itu sangat penting sekali dalam pelaksanaan anggaran... 
karena kaloundak ada SPIP bisa bisa gak mencapai sasarannya.” 
(Wawancara pada 7Desember 2016 pukul 12.38 WIB) 

 SPIP merupakan alat kontrol terhadap prosedur pelaksanaan suatu 

anggaran sehingga tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, 

baik dari segi aturan, maupun dari segi perencanaan yang telah ditetapkan. 

Lebih lengkap dijelaskan oleh Kepala Kesabangpol, Bapak Thomas maydo 

sebagai berikut: 

“Ya penting mas....SPIP ini berfungsi sebagai alat untuk memonitor 
atau monitoring/evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan...Kemudian 
ya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan program 
kegiatan itu, kemudian untuk mengetahui juga upaya preventif yang 
telah dilakukan untuk meminimalisir resiko-resiko yang mungkin 
akan muncul dalam suatu kegiatan, misalkan di kegiatan 
pembentukan Paskibra itu ada cadangannya dua orang. Hal ini 
dilakukan untuk mengantisipasi resiko seandainya pada saat 
pelaksanaan upacara ada pasukan paskibra yang sakit itu bisa 
langsung diganti.... nah terkait dengan evaluasi kegiatan, seluruh 
personel kesbang, mulai dari level kepala kantor,  seluruh kasi 
sampai jajaran staf disini akan selalu mengevaluasi seluruh 
kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan.” (Wawancara pada 8 
Desember 2016 pukul 9.16 WIB) 
 

 SPIP dapat digunakan untuk mengetahui sejauhmana suatu kegiatan 

sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan. Selain itu pengendalian 

juga dapat digunakan untuk mengetahui hambatan yang muncul pada 

pelaksanaan kegiatan yang tidak terpikirkan sebelumnya pada saat menyusun 

perencanaan, sehingga dengan adanya monitoring dan evaluasi yang 

merupakan salah satu unsur dari pengendalian intern (SPIP) bisa segera 

ditemukan solusinya untuk meminimalisir resiko kegagalan suatu kegiatan. 
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Pelaksanaan pengendalian intern di SKPD merupakan proses yang integral dari 

seluruh unsur SPIP yang meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, 

pelaksanaan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.. 

4.1.2.1 Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian dalam hal inidiartikan sebagai kondisi 

lingkungan organisasi yang sehat yang mendukung penerapan SPIP pada 

pelaksanaan anggaran. Kondisi lingkungan organisasi yang sehat ini menjadi hal 

yang sangat penting dalam membangun moral, etika, kejujuran, integritas, 

kompetensi, disiplin, komitmen dari seluruh anggota organisasi untuk dapat 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi. Seperti penjelasan 

yang berturut-turutdari Bapak Thomas Maydo selakuKepala Kantorterkait dengan 

kebijakan dalam rangka menciptakan lingkungan organisasi yang 

kondusifsebagai berikut : 

“... saya, kasi dan seluruh staf bertanggungjawab dalam menciptakan 
lingkungan kerja yang kondusif, tentram sehingga enak dalam 
melaksanakan anggaran/kegiatan yang sesuai dengan tujuan kita. 
..disetiap rapat, apel pagi, dan berkomunikasi dengan teman-teman selalu 
saya sampaikan pembinaan moral dan etika. ....intinya itu menggangap 
kerja seperti ibadah jadi harus disertai dengan hati yang ikhlas” 
(Wawancara pada 7Desember 2016 pukul 13.30 WIB) 
 
“... pelanggaran disiplin dalam proses pelaksanaan kegiatan pasti ada aja 
mas, namanya juga manusia. Jika ada pelanggaran disiplin biasanya 
saya perintahkan kasinya untuk mengingatkan. Kalau tidak mempan 
biasanya saya panggil secara pribadi, kita omongin baik-baik, agar tidak 
diulangi lagi.”  (Wawancara pada 7Desember 2016 pukul 13.30 WIB) 
 
“ .... Rapat staf, rapat struktural, dan rapat-rapat dalam kaitanya dengan 
koordinasi pelaksanaan kegiatan rutin, agar pelaksanaan kegiatan 
berjalan sesuai dengan tujuan kita. Kemajuan kegiatan yang sedang 
dilakukan oleh seksi-seksi terus saya pantau dengan memanggil kasi 
untuk menjelaskan progresnya. ...pokoknya Komunikasi selalu kita 
bangun melalui komunikasi formal maupun informal dengan seluruh 
personel agar semua sadar dengan tanggungjawabnya masing-masing. 
(Wawancara pada 7Desember 2016 pukul 13.30 WIB) 
 

Terkait dengan pendidikan formal yang merupakan upaya peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia ditentukan berdasarkan bidang tugas dan Daftar 
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Urut Kepangkatan (DUK). Sementara yang terkait dengan promosi jabatan 

didasarkan atas DUK dan penilaian kinerja.  Seperti yang disampaikan Kasubag 

TU Ibu Sri Wuryantini  sebagai berikut:. 

“.....setiap ada udangan bimtek atau diklat yang berkaitan dengan 
pelaksanaan suatu kegiatan, maka disposisi ditujukan pada kasi yang 
berangkutan. Jika kasi yang bersangkutan berhalangan, maka bisa 
diwakili oleh personel yang paling senior dari seksi yang tersebut... untuk 
promosi jabatan tentu kita sesuaikan dengan kepangkatan dan penilaian 
kinerja juga  (Wawancara pada 7Desember 2016 pukul 13.30 WIB) 
 
Sementara itu dalam rangka menciptakan lingkungan pengendalian yang 

kondusif, perlu didukung dengan struktur organisasi yang sesuai dengan 

kebutuhan. Pemisahan tugas dan pembagian kewenangan merupakan upaya 

meningkatkan kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran. Dengan adanya 

pemisahan tugas, program/kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan secara 

maksimal  karena lebih intensif dalam penanganannya. Pemisahan tugas dan 

wewenang dapat dilihat melalui gambar 4.1 tentang struktur organisasi.  

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Kantor Kesbangpol 2016 
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Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu, 2016 

Dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan, setiap pejabat yang ditunjuk 

harus memiliki kompetensi yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi pendidikan 

yang dimiliki. Untuk mengetahui kualifikasi pendidikan dari pejabat Kantor 

Kesatuan Bangsa dan politik Kota Batu dapat dilihat pada tabel 4.6 

Tabel 4.6 

Kualifikasi Pendidikan Pejabat Kantor Kesbangpol 

No Nama Jabatan Latar 
Belakang 

Pendidikan 

Diklat yang pernah diikuti 

1 Thomas Maydo Kepala Kantor S1 FIA Negara 
D4 STPDN 

1. Sepala/Adum/Diklatpim Tk. III 

2. Sepala/Adum/Diklatpim Tk. IV 

3. Wawasan Kebangsaan 

4. Bela Negara 

5. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa 

6. Bimtek Pengelolaan Keuangan  

2 Sri Wuryantini Kasubag TU S1 FIA Negara 1. Sepala/Adum/Diklatpim Tk. IV 

2. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa 

3. Bimtek Pengelolaan Keuangan 

3 Gatot Suyanto Kasi Hub Antar 
Lembaga 

S1 Administrasi 1. Sepala/Adum/Diklatpim Tk. IV 

2. Wawasan Kebangsaan 

3. Bela Negara 

4 Suyono Kasi Poldagri S1 Hukum 1. Sepala/Adum/Diklatpim Tk. IV 

2. Wawasan Kebangsaan 

3. Bela Negara 

5 Sugiarso Kasi Integrasi 
Bangsa 

D4  1. Sepala/Adum/Diklatpim Tk. IV 

2. Profesional & Effective Leader 

3. Bela Negara 

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

Kondisi Lingkungan Pengendalian yang sehat yang dalam pelaksanaan 

anggaranmerupakan pilar utama untuk membangun etika, integritas, 

moral,kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dari seluruh anggota organisasi. 

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian antara lain: 

 
Tabel 4.7 

Sub Unsur Lingkungan Pengendalian 

N

O 

SUB UNSUR PELAKSANAAN 

1 Penegakan a. Seluruh pegawai Kantor Kebangpol di dalam melaksanakan 
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integritas dan 

nilai etika 

anggaran/kegiatan wajib mematuhi PP Nomor 53 Tahun 2010. 

b. Kepala kantor membina dan mendorong terciptanya budaya yang 

mendorong terciptanya integritas dan  nilai  etika  moral dalam 

melaksanakan anggaran  (misalnya  melalui pemberiaan pesan-pesan 

moral pada  saat rapat koordinasi, apel pagi, atau pimpinan memberi  

contoh yang baik dalam kegiatan sehari-hari). 

c. Penegakan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sehingga seluruh 

pegawai memahami tindakan yang etis dan tidak etis. 

d. Di dalam proses pelaksanaan anggaran apabila ada pelanggaran 

disiplin yang dilakukan oleh personel maka Kepala Kantor Kebangpol 

akan memberikan respon yang memadai. 

e. Di dalam melaksanakan anggaran Tindakan disiplin atau sanksi atas 

pelanggaran disampaikan melalui pemanggilan secara personal. 

2 Komitmen 

terhadap 

kompetensi 

a. Terdapat deskripsipekerjaan yang jelasdalam rangka pelaksanaan 

anggaran/kegiatan. (tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 

2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungi Kantor Kesbangpol Kota 

Batu) 

b. Terdapatketentuan 

yangjelasmengenaitingkatkompetensi(pengetahuandankeahlian)yangdib

utuhkandalam rangkamelaksanakan anggaran/kegiatan(Peraturan 

Pemerintah Nomor 78  Tahun 2013 Tentang Pengadaan PNS) 

c. Adabuktiyangdapatmeyakinkanbahwaseorangpegawai 

telahditempatkansesuaikeahliandanpengetahuanyang dibutuhkan. 

d. Terdapatketentuan yangjelasmengenai kapanseorang pegawai  dapat  

memperoleh   pendidikan   dan  pelatihan 

untukpengembangankompetensidalam  rangka memperlancar 

pelaksanaan anggaran. (Diklatpim bagi PNS yang memiliki jabatan) 

e. Para pejabat struktural  memiliki  pengetahuan, pengalaman,   dan   

pelatihan   dalam   pelaksanaan  program/kegiatan yang ada. 

3 Kepemimpina

n yang 

kondusif 

a. Rapat Staf, Rapat Struktural sebelum suatu kegiatan dilaksanakan 

b. Desk/pemanggilan secara perorangan untuk mengetahui 

kemajuan/kendala suatu program/kegiatan 

c. Katerbukaan pimpinan untuk berkomunikasi dengan bawahan mengenai 

berbagai permasalahan yang terjadi pada saat melaksanakan anggaran. 

d. Diskusi-diskusi seputar permasalahan didalam proses melaksanakan 

anggaran/kegiatan. 

4 Membentuk 

struktur 

organisasi 

a. Struktur organisasi yang dimiliki SKPD sudah lengkap dan mampu 

memenuhi kebutuhan organisasi dalam melaksanakan 

anggaran/kegiatan operasional. 
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sesuai 

kebutuhan 

b. Para pejabat strukturaltelah memahami 

sepenuhnyatanggungjawabpengendaliandanpengawasandalam 

kaitanya dengan pelaksanaan anggaran. 

c. ParapejabatstrukturalmemilikikeleluasaandalamberkomunikasidenganPi

mpinan dalam melaksanakan anggaran. 

5 Mendelegasik

an tanggung 

jawab dan 

wewenang 

yang tepat 

a. Masing-masing formasi jabatan memiliki tugas pokok dan fungsi 

(tertuang dalam Peraturan walikota Nomor 48 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Tugas dan Fungi Kantor Kesbangpol Kota Batu) 

b. Mekanisme  pembebanan  suatu  tanggung  jawab, 

pendelegasianwewenangdanpengembangan kebijakan dalam kaitanya 

dengan pelaksanaan anggaran, dilengkapi dengan Surat 

Keputusansehingga dapat 

mendukungakuntabilitasdanpengendalian.(Misalkan SK-SK Penunjukan 

PPTK, PPK-SKPD, Bendahara, Pejabat/Panitia Pengadaan dll). 

c. Setiap pegawai di SKPD memiliki wewenang dan tanggung jawab di 

dalam melaksanakan anggaran (belum dibuat job description untuk 

masing-masing pegawai secara lengkap). 

6 Menyusun dan 

menerapkan 

kebijakan 

yang tepat 

terhadap 

pembinaan 

SDM 

a. Pelaksanaan diklat-diklat penjenjangan sesuai dengan DUK 

b. Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan diklat/bimtek yang 

diselenggarakan instansi lain sesuai dengan tupoksinya 

c. Terdapatprosedurdankebijakantertulisdalampelatihan,promosipegawai. 

(Peraturan Pemerintah Nomor 96, Tahun 2000) 

d. Setiap pegawai menyadari tanggungjawab dan harapan 

organisasiterhadapmereka di dalam memperlancar  pelaksanaan 

anggaran. 

e. Jajaranpimpinan/pejabatSKPDmelakukan reviu terhadapseluruh staf 

dalam melaksanakan anggaran. (tidak terdokumentasi) 

f. Pimpinanmengetahui mengenai kebijakanpromosidilingkungan Kantor 

Kesbangpol Kota Batu(ada ketentuanyangjelas). 

g. SKPDmembuatlaporanatas anggaran yang telah dilaksanakan (LAKIP). 

7 Mewujudkan 

peran 

pengawas 

intern 

pemerintah 

yang efektif 

Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan ketatausahaan, 

pembinaan aparatur dan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan 

anggaran, serta aset daerah yang dilakukan secara berkala. Tujuannya 

agar tercipta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tercipta 

efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya, serta agar  SPIP bisa 

berjalan dengan baik . 
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8 Kerjasama  

yang baik 

dengan 

lembaga 

pemerintah 

yang memiliki 

keterkaitan 

Di dalam melaksanakan anggaran bekerjasama dengan: 

1. Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Program 

PengembanganWawasan Kebangsaan bagi pelajar, dan Pembentukan 

Paskibra 

2. TNI dan Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Beacukai dalam pelaksanaan : 

a. Program Pemeliharaan ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal 

melalui kegiatan: 

1) Peningkatan Deteksi Dini Melalui Aktivitas Komunitas Intelijen 

Daerah (KOMINDA), 

2) Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA),  

3) Tim Terpadu Penangan Gangguan Keamanan Kota Batu,  

4) Penyuluhan Pencegahan Daerah Rawan Konflik 

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melaui kegiatan: 

1) Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Kota Batu 

2) Peningkatan Bela Negara Melaui Pembentukan Paskibra Kota Batu 

3) Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional 

4) Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari-Hari Besar 

Nasional 

5) Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan Hari-hari Tertentu 

c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 

3. Dinas Kesehatan dalam Program Pengembangan Wawasan 

Kebangsaan  

4. BNN Kota Batu dalam Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

 
Sumber:  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

 

4.1.2.2 Penilaian resiko 

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas resiko yang 

dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam rangka pelaksanaan 

anggaran, melalui: 

Tabel 4.8 
Sub Unsur Penilaian Resiko 

 

NO SUB 
UNSUR 

PELAKSANAAN PENGENDALIAN 
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1 Identifikasi 
resiko 

Identifikasidan analisisresiko dalam melaksanakan anggaran 

diserahkan pada masing-masing penanggungjawab kegiatan. 

(Belum dipetakan dan belum terdokumentasi ) 

2 Analisa 
resiko 

Rapat-rapat koordinasi dalam rangka mencari solusi 

ataspermasalahan yang muncul dari proses pelaksanaan 

anggaran sehingga diperoleh solusi 

dalammengatasiataumengurangibahkanmenghilangkanresiko 

tersebut.  

 
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 
 

Dalam sebuah organisasi perangkat daerah terdapat program /kegiatan 

yang mengandung resiko.Untuk dapat meminimalkan adanya resiko dalam 

melaksanakan anggaran perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab 

untuk masing-masing kegiatan, sehingga resiko-resiko yang mungkin 

munculdapatdiidentifikasisecara lebih detil dan terfokus. 

Kasi Politik Dalam Negeri, Bapak Suyono membenarkan adanya resiko 

dalam setiap pelaksanaananggaran di Kantor Kesbangpol.Resiko itu juga terjadi 

pada kegiatan yang ada di seksi Politik Dalam Negeri seperti yang 

disampaikannya sebagai berikut: 

“Kalo resiko setiap pelaksanaan program/kegiatan pasti ada, seperti 
misalkan dalam kegiatan yang ada di seksi Politik Dalam Negeri 
tahun yang lalu.... Bimtek pelaporan Banpol mengalami 
keterlambatan pencairan honor karena SK kepanitiannya belum di 
Tanda tangani sama walikota. Nah saat ini untuk meminimalisir 
resiko, supaya tidak terjadi lagi seperti kejadian tahun yang lalu 
maka pengajuan SK panitia kami ajukan sebelum kegiatan dimulai. 
Supaya pada saat pengajuan pencairan dokumen lengkap dan tidak 
terjadi keterlambatan. Malu mas kalau sampai terlambat, karena 
anggota panitia banyak dari instansi lain.” (Wawancara pada 
2Desember 2016 pukul 13.00 WIB) 
 
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Hubungan Antar 

Lembaga, Gatot Suyanto sebagai berikut : 

“Kemarin (Tahun 2015) itu pak wali tiba-tiba menyuruh untuk 
mengadakan upacara Hipenca padahal kita menganggarkan untuk 
upacara hari nusantara, jadinya kita kelabakan. Setiap upacara itu 
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kan beda-beda mas, antara upacara satu dengan upacara lainnya 
itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri sehingga otomatis juga 
memiliki perbedaan anggaran. Jalan keluarnya ya kita menunggu 
PAK karena kebutuhan anggaran dalam struktur DPA gak 
memadai. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut pada tahun-tahun 
berikutnya maka jauh sebelum upacara dilaksanakan, kita akan 
menghadap Pak Wali untuk menjelaskan upacara-upacara yang 
akan kita laksanakan. Sehingga kebijakan beliau bisa sejalan 
dengan yang kita anggarkan dalam DPA. ” (Wawancara pada 
2Desember 2016 pukul 13.30 WIB) 

 
Begitupula yang disampaikan oleh Kasi Integrasi Bangsa Bapak Sugiarso 

sebagai berikut : 

 “...Sama mas ditempat saya juga begitu tahun yang lalu...kadang kita uda 
matang merencanakan kegiatan. Misalkan kegiatan sosialisasi yang 
mengundang banyak orang, melibatkan banyak instansi juga. Kemudian 
segala sesuatu sudah kita kondisikan mulai dari narasumber, peserta, 
terus gedung pertemuanya dll. Eh tiba-tiba ada perintah untuk 
menyelenggarakan acara tersebut dalam lingkup yang lebih besar, 
misalkan pesertanya mencakup banyak kalangan.Mau gak mau kita harus 
melaksanakan karena ini perintah. Untuk mengatasi hal itu kegiatan kita 
tunda setelah ada PAK. Kalau untuk tahun ini sebelum kita 
memepersiapkan kegiatan, kita maju dulu ke Pak Wali untuk melaporkan 
rencana kegiatan kita sehingga apa yang diinginkan pak wali sinkron 
dengan anggaran yang ada.  (Wawancara pada 2Desember 2016 pukul 
13.45 WIB) 

 
 Dari wawancara di atas, penilaian resiko dapat bermanfaat untuk 

mengetahui resiko yang mungkin muncul dalam setiap pelaksanaan 

anggaran.Penilaian resiko juga digunakan untuk mengetahui sejauhmana resiko 

itu akan berdampak dan upaya apa yang dapat dilakukan agar dapat mengurangi 

resiko dan dampak resiko yang dimunculkan. 

4.1.2.3 Kegiatan Pengendalian 

Sub unsur Kegiatan pengendalian ini terdiri atas: 

Tabel 4.9 
Sub Unsur Kegiatan Pengendalian 

NO SUB UNSUR PELAKSANAAN PENGENDALIAN 

1 Review atas kinerja 
instansi pemerintah yang 
bersangkutan 

Review atas pelaksanaan anggaran  belum dilaksanakan 

2 Pembinaan SDM a. Rewards: pegawai yang berprestasi di dalam melaksanakan 
tupoksi dapat dipromosikan  

b. Punnishment:dilakukan dengan memberikan teguran 
lisanoleh atasan langsungataupun melalui pemanggilan 
langsung oleh kepala kantor 
(terdapat penilaian DP3 terhadap PNS) 
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3 Pengendalian pada 
sistem informasi yang 
dijalankan 

Dikendalikan oleh Sub Bagian Tata Usaha dengan menunjuk 
staf sebagai pranata Komputer   

4 Pengendalian fisik atas 
asset 

a. Pencatatan atas seluruh assettelah  dilakukan  
secaramemadai dengan cara dibuatkan kartu inventaris A – 
F dan pemberiaan kode pada fisik aset. 

b. Dokumentasiterhadapassettelahdilakukansecaralengkapda
n akuratsehinggamemungkinkan dilakukannya 
penelusuran. 

c. Sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2007  
( Dicatat dan didokumentasikan dengan Sistem Manajemen 
Aset Kota Batu (SIMAKOBA)) 

5 Menetapkan serta review 
ukuran kinerja dan 
indikatornya  

Laporan kinerja Pemerintah didasarkan atas indikator sasaran 
strategis dan target kinerja( Renja 2015 dan Renja 2016 ) 

6 Pemisahan fungsi Pemisahan  kewenangan     
untukmengendalikanseluruhaktivitasdisesuaikan pada tugas 
pokok dan fungsi masing-masing. 

7 Otorisasi transaksi serta 
kejadian yang penting 

Dilaksanakan oleh PPTK sebagai pejabat yang memiliki 
tangung jawab terhadap pelaksanaan suatu kegiatan yang 
dibantu oleh Pembantu Bendahara dalam menatausahakan 
setiap belanja yang dilakukan 

8 Pencatatan atas transaksi 
dan kejadian secara tepat 
waktu dan akurat  

Dokumentasi secara tertulis dan elektornik terhadap transaksi 
maupun kejadian penting dilakukan secara lengkap dan akurat 
dan memungkinkan dilakukannya penelusuran. (Buku Kas 
Umum) 

9 Pembatasan atas akses 
sumber daya dan 
pencatatannya 

Laporan disampaikan secara berkala kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan 

10 Akuntabilitas pada 
pencatatan sumber daya  

Pencatatan disesuaikan dengan SAP 

11 Pendokumentasian 
secara tepat pada SPI, 
kejadian penting serta  
transaksi-transaksi. 

a. SPJ, disimpan oleh Bagian Keuangan 
b. Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, 

LaporanPembangunan, LAKIP, dll disimpan oleh Bagian 
Tata Usaha 

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2016 

 Bapak Thomas Maydo selaku Kepala Kantor Kesbangpol menyampaikan 

dalam wawancaranya sebagai berikut: 

“Setiap pelaksanaan anggaran pasti akan ada evaluasi...untuk 
evaluasi program/kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing seksi. 
Pada saat kegiatan selesai dilaksanakan, setiap PPTK diwajibkan 
untuk membuat laporan kegiatan yang biasanya diminta oleh kepala 
kantor dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan. Laporan kegiatan 
itu akan digunakan sebagai bahan pembuatan Laporan Kinerja 
Pemerintahan .” (Wawancara pada 6Desember 2016 pukul 09.00 
WIB) 
 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Thomas Maydo di atas dijelaskan bahwa 

laporan kegiatan dibuat oleh setiap seksi sebagai pelaksana teknis 
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kegiatanuntukmengetahui tingkat keberhasilan suatu program/kegiatan sesuai 

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

4.1.2.4 Informasi dan Komunikasi 

Informasi dan komunikasi untuk menunjang pelaksanaan anggaran agar 

berjalan secara efektif dilaksanakan melalui: (1) penyediaan dan pemanfaatan 

berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan (2) pengelolaan, pengembangan, 

dan pembaruan sistem informasi secara terus menerus. 

 
Tabel 4.10  

Sub Unsur Informasi dan Komunikasi 
 

NO SUB UNSUR PELAKSANAAN PENGENDALIAN 

1 penyediaan dan 
pemanfaatan berbagai 
bentuk dan sarana 
komunikasi 

a. Simda yang dibuat oleh DPPKAD 
digunakan untuk memperlancar proses 
pencairan anggaran. 

b. Sistem manajemen Aset Kota Batu 
(Simakoba) dibuat oleh Bagian Aset dan 
Perlengkapan Sekretariat Daerah 
digunakan untuk pengelolaan aset 

c. Sistem Informasi Aplikasi Geopolitikdan 
Inteligen Daerah (SIAGIDA)dibuat untuk 
mengelola informasi perkembangan politik 
dan intelijen Daerah. ( Pada saat penelitian 
dilakukan sistem masih belum bisa 
dilakukan karena butuh perbaikan) 

2 pengelolaan, 
pengembangan, dan 
pembaruan sistem 
informasi secara terus 
menerus untuk 
menunjang pelaksanaan 
anggaran. 

a. Program dikelola Sub unit Program dan 
Pelaporan 

b. Pengembangan dan perbaruan selalu 
disosialisasikan oleh masing-masing 
Leading Sector termasuk mengadakan 
pelatihan bagi operatornya. Misalkan 
SIMDA oleh DPPKAD dan Simakoba Oleh 
Bagian Aset dan Perlengkapan, dan 
Siagida oleh Kantor Kesbangpol. 

 
Sumber: Kantor Kesbangpol Kota Batu 2016 
 

Sistem informasi yang digunakan pada Kantor Kesbangpol, terus 

mengalami pembaharuan yang disesuaikanmenurut perkembangan kebutuhan 
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dalam rangka menunjang pelaksanaan anggaran. Jika ada pembaharuan sistem 

informasi yang ada, maka diadakan pelatihan-pelatihan untuk operator. Pada 

Simda, telah terjadi modifikasi informasi yang disesuaikan dengan basis akrual, 

seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Wuryantini berikut: 

“Dari Bagian Keuangan itu selalu ada pelatihan untuk operator 
simda setiap ada upgrade aplikasi dalam menunjang pelaksanaan 
anggran. Lo...kalau gak ada sosialisasi dan pelatihan pada setiap 
perubahan aplikasi ya susah untuk dipraktekkan di setiap SKPD. 
Kayak penyesuaian simda terhadap penyesuaian basis akuntansi 
akrual kemarin itu semua operator simda dan bendahara diundang 
untuk mengikuti Bimtek Simda Akrual...” (Wawancara pada 5 
Desember 2016 pukul 13.25 WIB) 

 
 Dengan penggunaan dan modifikasi sistem informasi ini dapat dijadikan 

sebagai alat untuk membantu mempermudah pelaksanaan anggaran di Kantor 

Kesbangpol. 

 

4.1.2.5 Pemantauan  

Pelaksanaan pemantauan dilakukan melalui monitoring/pengawasan oleh 

atasan langsung dan juga melaluipengawasanbebentuk koordinasi antar kepala 

seksi terkait dengan pelaksanaan anggaran. Dalam koordinasi tersebut antara 

seksi satu dengan seksi yang lain melaksanakan pengawasan dengan cara 

saling memberikan masukan-masukan pada permasalahan-permasalahan yang 

timbul pada suatu pelaksanaan anggaran. Seperti yang disampaikan dalam 

wawancara dengan Kepala Kantor Bapak Thomas maydo berikut: 

“Kalo pengawasan itu ada yang bersifat vertikal dan ada 
pengawasan yang bersifat horizontal. Pengawasan vertikal artinya 
pengawasan itu terjadi dari atasan ke bawahan misalnya kepala 
kantor mengawasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh 
kepala seksi, kemudian kepala seksi mengawasi staf, dengan 
maksud untuk memastikan bahwa kinerja bawahan selaras dengan 
tujuan dan sasaran organisasi. Terus ada juga pengawasan yang 
bersifat horisontal misalnya antara teman satu dengan teman yang 
lain, trus antara seksi satu dengan seksi lainnya itu saling bekerja 
sama, saling mengawasi, dan saling mengingatkan apakah 
anggaran sudah dilaksanakan dengan baik. Dari kondisi seperti itu 
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maka kesalahan itu kan bisa diminimalkan,karena ada sinergi dari 
level yang paling bawah sampai level atas.” (Wawancara pada 9 
Desember 2016 pukul 11.45 WIB) 
 
 Menurut Bapak Thomas maydo, pengawasan dibentuk oleh lingkungan, 

dengan kata lain lingkungan yang mengendalikan. Hal ini terkait dengan 

bagaimana seorang pimpinan harus memperlakukan bawahannya, ataupun 

sebaliknya.Dengan kondisi seperti itu makabudaya saling mengingatkan antar 

personel menjadi salah satu bentuk pengawasan dalam pelaksanaan anggaran 

yang efektif. 

Pengawasan Terhadappelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh intern 

kantor maupun aparat pengawasan internal pemerintah dalam hal ini adalah 

Inspektorat Kota Batu atau pihak eksternal pemerintah seperti BPKP dan BPK. 

Ibu Sri Wuryantini selakuKasubag TU menjelaskan tentang bagaimana 

Pengawasan di Kantor Kesbangpol dilaksanakan dalam wawancaranya berikut: 

“ Selain ada pengawasan dari intern Kantor Kesbang sendiri, 
pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran juga dilakukan oleh 
pihak ekternal. Pengawasan dari ekternal ini dilakukan rutin setiap 
tahunnya. Pengawasan dari inspektorat sendiri sifatnya early 
warning atau memperingatkan secara dini inilo kesalahanmu tidak 
sesuai dengan peraturan ini. Nah dari temuan itu kita disuruh untuk 
memperbaikinya. Misalkan inspektorat menemukan kelebihan bayar 
atas honor seseorang, maka orang tersebut harus 
mengembalikannya.  

...Memang kita sering mengalami keterlambatan didalam 
menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat, misalnya kaitanya 
dengan lebih bayar ini. ...Uangnya sudah kadung habis dipakai, 
mau gak mau kita harus menunggu yang bersangkutan punya duit. 
...Selain itu kita juga harus fokus pada kegiatan kita saat ini 
sehingga rekomendasi inspektorat kadang agak tertunda.....Bentuk 
kontrol Inspektorat itu bisa membantu untuk pengawasan  dan 
pembinaan.” (Wawancara pada 5Desember 2016 pukul 9.16 WIB) 
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa Pengawasan 

terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan oleh intern Kantor Kesbang sendiri 

dan pengawasan yang berasal dari eksternal seperti inspektorat dan 
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BPKP.Pengawasan dari intern kesbangpol dilakukan dengan caraberjenjang dari 

atasan ke bawahan, antarseksi dan antar staf kesemuanya dilakukan dengan 

menjalin komunikasi yang intens. 

Pengawasanatas pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Inspektorat Kota 

Batu secara berkala setiap tahun dalam bentuk review atau pemeriksaan reguler, 

dan insidental. Pemeriksaan reguler dilakukan secara rutin oleh inspektorat 

setiap tahun sedangkan pemeriksaan insidental dilakukan jika ada permintaan 

dari Walikota terkait dengan permasalahan tertentu yang terjadi di SKPD. 

 
Tabel 4.1 

Sub Unsur Pemantauan 

NO SUB UNSUR PELAKSANAAN PENGENDALIAN 

1 Pemantauan 
berkelanjutan (on 
going monitoring) 

1. Pengawasan melekat oleh atasan langsung atas 
pelaksanaan anggaran. 

2. InspektoratKota 
Batumelakukanpengawasansecaraperiodikpada 
setiapSKPD atas anggaran yang dilaksanakan 

2 Evaluasi terpisah 
(separate evaluation) 

1. Pada Kantor Kesbangpol evaluasi dilakukan 
olehKepala Kantor atau Kepala Seksi untuk 
mengetahui kendala/tingkat kemajuan 
pelasanaan anggaran.  

2. Inspektorat:Program Kerja Pengawasan 
Tahunan(PKPT) atau non PKPT 

3 Tindak lanjut atas 
hasil audit dan reviu 
lainnya 

Pemeriksaan Reguler oleh Inspektorat kepada 
Kantor Kesbangpol dengan LHPNomor: 
X.710/74/422.201/2013, LHPNomor: 
X.710/74/422.201/2014, dan LHPNomor: 
X.710/88/422.201/2015 menerangkan bahwa status 
dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan telah 
ditindak lanjuti oleh kantor Kesbangpol. 

 
Sumber: Kantor Kesbangpol Kota Batu 2016 
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4.1.3 Alasan-alasan yang Menghambat Pelaksanaan SPIP dalam 

Pelaksanaan Anggaran  

Pelaksanakan SPIP pada proses pelaksanaan anggaran pada Kantor 

Kesbangpol tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Dalam proses 

pelaksanaannya sering memperoleh hambatan yang mengakibatkan SPIP tidak 

bisa berjalan secara maksimal.   

Hambatan yang pertama adalah keterbatasan kemampuan Pembantu 

Bendahara yang ada di tiap Seksi dalam pencatatan transaksi dan membuat 

laporan Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan.  

Ibu Sri Wuryantini selaku Kasubag TU menyampaikan: 

 “..... ada sebagian pembantu bendahara di seksi-seksi yang rajin 
dalam membuat SPJ ada yang...... Biasanya setelah kegiatan 
sudah terselenggara anak-anak itu nyantai mas, seolah-olah sudah 
gak punya tanggungan lagi, alasannya capek dan lain-lain.”( 
Wawancara pada 5 Desember 2016 pukul 10.30 WIB) 
“....memang ada yang rajin ada yang... ya namanya manusia 
karakternya macem-macem mas. Jarang ada yang mau ditunjuk 
jadi bendahara mas, sehingga dalam menunjuk bendahara itu ya 
seadanya. Umumnya mereka belum pernah ikut bimtek pengelolaan 
keuangan, bimtek Simda juga gak pernah, sehingga 
kemampuannya kurang dalam melakukan pencatatan transaksi dan 
pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ). ....Memang tidak 
ada dan belum pernah diadakan pendidikan atau pelatihan khusus 
bagi Pembantu Bendahara yang ada di seksi-seksi.”( Wawancara 
pada 5 Desember 2016 pukul 9.16 WIB) 
 
Transaksi-transaksi yang terjadi di seksi-seksi masih dicatat secara 

manual. Sehingga dibutuhkan tenaga ekstra serta waktu yang lebih banyak bagi 

Bendahara Pengeluaran serta operator simda untuk mencocokkan transaksi 

yang terjadi di seksi-seksi dengan pagu anggaran serta input data ke dalam 

Simda. Untuk memperlancar proses penatausahaan keuangan yang baik, 

dibutuhkan SDM Bendahara yang mumpuni dalam penatausahaan pengelolaan 

keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) khususnya 

Pembantu Bendahara di seksi-seksi. 
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Hambatan yang kedua Standar Operating Procedur (SOP) yang belum 

disusun secara menyeluruh serta belum terbentuknya Satuan Tugas yang 

memantau pelaksanaan SPIP di Kantor Kesbangpol, menjadikan SPIP belum 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPIP dalam pelaksanaan 

anggaran tidak akan bisa berjalan dengan maksimal jika belum ada SOP. 

Dengan adanya SOP pada pelaksanaan suatu kegiatan, maka kesalahan-

kesalahan pada tahapan pelaksanaan anggaran akan dengan mudah diketahui.  

 Hambatan yang ketiga adalah Perubahan prilaku masyarakat yang 

mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan SPIP dalam pelaksanaan anggaran 

di Kantor Kesbangpol. Kepala seksi Integrasi Bangsa, Bapak Sugiarso 

menjelaskan berturut-turut sebagai berikut: 

 “...Permasalahan pengendalian yang sering muncul dalam 
pelaksanaan kegiatan lebih banyak ke permasalahan perubahan 
prilaku manusia ya,  sekarang kan jamannya serba duit mas, seperti 
misalnya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM), 
ini kan terkait dengan pengkaderan masyarakat yang selanjutnya 
kita fasilitasi untuk membentuk suatu wadah yang disebut FKDM. 
Pengkaderan ini kan tujuannya  membantu pemerintah untuk 
mendeteksi secara dini berbagai potensi ancaman keamanan, 
ketertiban serta gejala atau peristiwa bencana. Sebenarnya 
manfaatnya ya untuk masyarakat sendiri to, tapi ya masyarakat 
masih kurang sadar dalam menjalankan tugasnya, kayak aras-
arasen gitu lo, sehingga informasi mengenai kejadian di daerah-
daerah sering terlambat laporannya, jadi ya terlambat 
penanganannya. Selain itu kualitas kader boleh dibilang masih 
kurang kompeten, karena memang tidak pernah mendapatkan 
pendidikan dan ketrampilan terkait tugas FKDM... permasalahannya 
lebih mengarah kepada prilaku ya, kalo perubahan prilaku itu kan 
susah sekali, kesadaran sosial mulai luntur. Oleh karena itu kita 
berusaha terus untuk meningkatkan kesadaran dan peran 
masyarakat gitu. Kalo hanya mengandalkan dana pemerintah jelas 
ndak cukup.”( Wawancara pada 28 September  2016 pukul 12.33 
WIB) 

 
 

“Kendala kita kebanyakan ya karena masalah kita lebih banyak ke 
arah perubahan prilaku. Dalam arti untuk menangani masyarakat 
itu, kita harus berusaha meningkatkan kesadaran mereka. Jiwa 
sosial mereka harus kita hidupkan kembali, kepedulian mereka 
terhadap keamanan, ketertiban harus kita pupuk.” (Wawancara 
pada 28 September 2016 pukul 12.33 WIB) 
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 Bapak Sugiarso menyampaikan bahwa dalam mengatasi permasalahan 

terkait upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, 

membutuhkan waktu panjang dan peran kesadaran masyarakat. Pengaruh 

keterbukaan informasi dengan banyaknya media yang bisa diakses, membuat 

masyarakat semakin kritis dan matrialistis, sehingga berpengaruh terhadap 

prilaku dan pandangan mereka terhadap program-program pemerintah dalam 

upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Hal ini sejalan 

dengan yang disampaikan oleh KasiHubungan Antar Lembaga, Bapak Gatot 

Suyanto sebagai berikut: 

“...Yang menghambat pengendalian pelaksanaan program kita, 
selama ini ya bukan hanya dari jajaran kita sendiri tapi juga dari 
eksternal...ya masyarakat itu sendiri.”( Wawancara pada 
28November 2016 pukul 9.16 WIB) 
”Iya...masyarakatmemang mengalami perubahan yang luar biasa, 
dengan kemajuan teknologi, masyarakat makin banyak menerima 
informasi yang baru dari berbagai sumber jadi misalnya ada 
pembinaan ataupun penyuluhan dari pemerintah, masyarakat jadi 
ndak nggatekno gitu ya, kayak kurang antusias gitu lo, merasa lebih 
pinter...... .”( Wawancara pada 28 November 2016 pukul 9.16 WIB) 
 
Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Sugiarso Kasi Integrasi Bangsa 

sebagai berikut : 

“.....Hambatan yang lain itu, makin berkurangnya peran dari kader 
yang membantu program kita dalam meningkatkan keamanan dan 
kenyamanan lingkungan. Berkurangnya peran kader ini disebabkan 
oleh berbagai hal antara lain: banyak kader-kader yang  mungkin 
kerja di luar kota, atau lunturnya semangat pengabdian dalam bagi 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalo dulu kader itu bener-
bener tulus membantu masyarakat, kalo sekarang ini mungkin 
karena faktor ekonomi, trus pengaruh kemajuan informasi dan 
komunikasi. .....Masyarakat sekarang jadi matrialistis, dikit-dikit 
uang.Kemudian kader-kader yang menjadi binaan kita kebanyakan 
bapak-bapak. Mereka umumnya sibuk bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga. sekarang kan banyak yang bekerja diluar, jadi 
untuk menemukan kader-kader itu sulit ya, walaupun ya masih ada 
yang bener-bener tulus itu.....”( Wawancara pada 28 November 
2016 pukul 9.16 WIB) 
 

 Wawancara diatas menjelaskan bahwa perubahan prilaku masyarakat 

meliputi perubahan cara pandang masyarakat terhadap program-program 
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pemerintah yang dianggap kurang update, dan yang kedua berkurangnya peran 

kader dalam mendukung program Kantor Kesbangpol yang terpencar di desa-

desa dan kelurahan. Keberadaan dan peran kader ini sangat penting bagi Kantor 

Kesbangpoldalam mendukung program/kegiatan. Program/kegiatan yang ada 

membutuhkan komunikasi dan informasi dari masyarakat di seluruh 

desa/kelurahan, namun saat ini keberadaan kader menjadi sangat sulit dengan 

berbagai alasan. 

Hambatan yang keempatdalam pelaksanaan SPIP adalah adannya 

Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tidak dapat direncanakan dengan pasti seperti 

yang disampaikan olehKasi Hubungan Antar Lembaga, Bapak Gatot Suyanto 

berturut-turut sebagai berikut: 

“.... kendalanya bahwa program atau kegiatan yang berkaitan 
dengan upacara itu tidak bisa direncanakan dengan pasti.” 
(Wawancara pada 28November 2016 pukul 9.16 WIB) 
 
“...kendalanya diluar Kendali kita ya, misalkan kita sudah 
menyiapkan upacara dengan matang, segala sesuatu sudah 
disiapkan dengan baik. Mulai dari peserta upacaranya, dekorasinya, 
sudah pesen konsumsinya, uda pesen sound systemnya eh tiba-
tiba pada saat mau pelaksanaan upacara, turun hujan deras. Ya 
mau gak mau upacara dibatalkan, padahal sasaran kegiatan kita 
kan terlaksananya kegiatan upacara. Kita kan udah terlanjur pesan 
konsumsi, sound system, dan undangan uda menyebar gak 
mungkin dibatalkan dan harus tetep bayar. Ini diluar dugaan kita ya, 
kita gak bisa berbuat banyak karena ini sudah kehendak Allah SWT 
”(Wawancara pada 28 November 2016 pukul 11.12 WIB) 
 
Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa peristiwa alam 

seringkali tidak dapat direncanakan dengan pasti, peristiwa-peristiwa ini disebut 

Kejadian Luar Biasa (KLB). Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan perencanaan 

yang tidak dapat dipastikan ini menyebabkan pelaksanaan pengendalian intern 

menjadi terhambat. 

Hambatan yang kelima adalah proses penetapan anggaran di awal tahun  

seringkali mengalami keterlambatan.Hal ini membawa dampak terhadap proses 

pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Kantor Kesbangpol. Dalam 
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wawancara dengan Ibu Sri Wuryantini selaku Kasubag Tata Usaha 

menyampaikan: 

 
“... 1 Januari itu harusnya anggaran sudah di doksehingga kita 
sudah startbekerja. Tapi seringkali setiap awal tahun itu APBD 
terlambat di dalam pengesahanya, padahal ada program/kegiatan 
dan pelayanan di kantor kesbangpol yang direncanakan 
pelaksanaanya di awal tahun.Kalau APBD belum di dok , otomatis 
kita gak bisa mengajukan UP sebagai uang muka pelaksanaan 
kegiatan. Keterlambatan pengesahan anggaran ini juga akan 
berpengaruh pada anggaran kas yang kita rencanakan tiap triwulan 
pertama.”( Wawancara pada 5 Desember 2016 pukul 9.16 WIB) 
 
Pelayanan perizinan di Kantor Kesbangpol berlangsung sepanjang tahun, 

sementara anggaran kadang baru dapat dicairkan pada bulan Maret.Kondisi ini 

mengakibatkanKantor Kesbangpol mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

pelayanan perizinan karena tidak adanya dana operasional kantor. Proses 

penetapan anggaran yang berlangsung sangat panjang terutama dalam proses 

politis di DPRD, berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat. Seperti 

yang disampaikan oleh  Kepala Kantor Kesbangpol, Bapak Thomas Maydo 

berikut: 

“Kendalanya itu pas awal tahun mas, dikantor kesbang itu kan ada 
pelayanan perizinan survey, penelitian, KKN sepanjang tahun dan 
biasanya dilakukan oleh mahasiswa, pelajar, dosen tidak hanya dari 
Kota Batu tapi bisa sampai seluruh indonesia. Jumlahnya lumayan 
banyak mas, jadi otomatis diawal tahun harus ada anggaran untuk 
kertas, tinta, belum lagi kalau ada peralatan elektronik yang tiba-tiba 
rusak, seperti komputer dan printer. Ini kan akan menghambat kita 
di dalam memberikan pelayanan pada masyarakat kalau APBD 
belum didok di awal tahun.” (Wawancara pada 7 Desember 2016 
pukul 12.38 WIB) 
 

Hambatan keenam adalah keberadaan pejabat yang terkait dengan 

proses pengajuan pencairan anggran. Untuk pengajuan SPP/SPM disertai 

dengan kelengkapan administrasi yang harus ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pejabat 

Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). Seringkali dalam melengkapi tanda 
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tangan atas dokumen kelengkapan administrasi pengajuan anggaran tersebut, 

mengalami kendala dalam mencari keberadaan PA, PPTK, PPK-SKPD. Mereka 

seringkali merangkap tugas yang lain dalam bentuk dinas luar atau menghadiri 

undangan dinas yang diperintahkan oleh pimpinan. Keterbatasan personel 

menjadi alasan tersendiri yang mengakibatkan beberapa personel merangkap 

tugas.  Hal ini mengakibatkan keterlambatan proses pencairan anggaran, yang 

pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pelaksanaan program-

program/kegiatan Kantor. Seperti yang disampaikan oleh Kasubag Tata Usaha 

Ibu Sri Wuryantini sebagai berikut: 

“...mereka ( PA, PPTK, PPK-SKPD) kadang ada dinas diluar, rapat,  
sehingga untuk melengkapi tanda tangan ya menunggu. Kadang itu 
banyak undangan untuk kepala kantor sementara kepala kantor 
sedang ada tugas juga, otomatis personel yang ada harus mewakili 
. .....Kantor Kesbangpol tugasnya lebih banyak pemantauan kondisi 
sosial politik masyarakat jadi ya banyak personel kesbang yang 
harus turun kebawah ke desa-desa dan kelurahan.”( Wawancara 
pada 5Desember 2016 pukul 14.15 WIB) 
 
 
Hambatan ketujuh adalah proses perubahan anggaran yang 

pengesahannya seringkali terlambat, hal ini disampaikan oleh Kasi Politik Dalam 

Negeri Bapak Suyono, dalam wawancaranya berturut-turut sebagai berikut: 

“Terus untuk kendala berikutnya ya kayak adanya perintah 
mendadak dari Pak Wali untuk menambah anggaran, karena 
anggaran yang ada dirasa tidak cukup untuk mengcoverkegiatan 
yang diinginkan beliau. Misalnya kita sudah menyusun anggaran 
untuk suatu kegiatan sosialisasi dengan format yang sederhana 
dengan mengundang sedikit orang. Namun ketika ketika rencana 
kegiatan tersebut kita konsultasikan pada beliau, tiba-tiba beliau 
menginginkan kegiatan itu dilaksanakan dengan mengundang 
banyak orang. Ya mungkin tujuannya bagus mas, agar semakin 
banyak orang yang mengetahui materi  sosialisasi, sehingga bisa 
diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah otomatis kan kita 
harus menunggu PAK, .....”( Wawancara pada 29 September 2016 
pukul 12.17 WIB) 
 
“Perubahan P-APBD biasanya akan banyak memakan waktu mas, 
karena ada proses politik di dalamnya. Tim anggaran akan 
mempelajari dan menilai beberapa SKPD yang dianggap memiliki 
program/kegiatan yang dirasa penting dan perlu mendapatkan 
prioritas. Pengajuan Rancangan P-APBD memakan waktu yang 
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lama, dikarenakan tambahan anggaran yang diberikan pada SKPD 
harus dirinci dalam belanja program/kegiatan. Itupun belum tentu 
disetujui oleh dewan. ...Prosesnya panjang karena menunggu 
proses revisi anggaran yang dilakukan oleh SKPD.  Selain itu pada 
saat pembahasan dengan Legilatif di rapat paripurna, juga terjadi 
tarik ulur kepentingan sehingga untuk mencapai kesepakatan 
antara eksekutif dan legislatif dibutuhkan waktu yang lama...”( 
Wawancara pada 29 September 2012 pukul 12.34 WIB) 
 
 Perubahan anggaran daerah hanya berlangsung satu kali dalam satu 

tahun. Pada saatproses Perubahan Anggaran berlangsung, proses pencairan 

anggaran untuk seluruh SKPD akan dihentikan sementara. Penghentian 

pencairan anggaran ini berlaku untuk seluruh program/kegiatan yang ada pada 

seluruh SKPD,walaupunprogram/kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan. 

Prosedur yang demikianmenghambat kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan 

karena terkait dengan kewajiban pembayaran belanja kegiatan pada pihak 

ketiga. 

Hambatan yang kedelapan adalah proses pembuatan dokumen 

pertanggungjawaban (SPJ) yang sering kali terlambat dikarenakan keberadaan 

pihak ketiga dan pejabat yang terkait dengan dokumen pengadaan barang/jasa. 

Kasubag Tata UsahaKantor Kesbangpol, Ibu Sri Wuryantini menyampaikan 

bahwa proses pembuatan SPJ merupakan salah satu alasan penghambat 

pelaksanaan pengendalian pelaksanaan anggaran pada wawancaranya berikut: 

 
“Pembuatan SPJ itu seringkali banyak kendala didalamnya mas, 
Karena dalam dokumen SPJ itu membutuhkan banyak tanda 
tangan. Mulai dari PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan Barang, 
Pemeriksa Barang, Penerima Barang, Penyimpan Barang, 
Bendahara, Pihak Ketiga. Nah mengumpulkan tanda tangan 
mereka ini bukan perkara mudah.  Terutama terkait dengan pihak 
ketiga yang tidak bisa diprediksi keberadaannya. Kadang mereka 
pergi keluar kota untuk jangka waktu yang lama padahal saat itu 
kita butuh tanda tangan untuk revisi dokumen yang masih salah. 
Karena setelah dokumen itu sudah jadi, tidak serta merta dokumen 
tersebut lolos. Prosesnya kan dokumen itu harus diserahkan dulu 
kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi, nah..saat diverifikasi oleh 
PPK-SKPD jika ada kesalahan maka dokumen tersebut harus di 
perbaiki lagi, maka otomatis akan mengumpulkan Tanda tangan 
lagi. Tidak hanya sampai disitu, di Bagian Keuangan dokumen 
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tersebut juga akan diverifikasi lagi. Ya...namanya juga manusia 
kadang PPK-SKPD yang ada di Kesbang kurang teliti. Setelah 
diverifikasi di Bagian Keuangan.. ee ada aja kekurangannya, maka 
dokumen spj itu harus diperbaiki lagi, cari tandatangan lagi. Nah ini 
lo yang bikin lama di dalam penyerapan anggaran dan ini diluar 
kendali kita karena terkait dengan pihak ketiga.”( Wawancara pada 
5 Desember 2016 pukul 9.45 WIB) 
 
Terkait dengan Permasalahan proses pembuatan dokumen SPJ, Bapak 

Suyono selaku Kasi Politik dalam Negeri menambahkan sebagai berikut : 

 
“ Kalau di tempat saya, hambatan pelaksanaan SPIP ini dalam hal 
pengajuan bantuan Parta Politik serta pengajuan SPJ Bantuan 
Partai Politik mas apalagi jika ada konflik intern pada tubuh partai 
politik tersebut. Kayak kasus partai ..... yang memiliki kepemimpinan 
ganda, dimana kedua kubu sama sama mengaku sah. Nah disini 
kami bingung untuk menentukan siapa yang sah menjadi pengurus, 
akhirnya jalan keluarnya kita menungggu keputusan dari DPP untuk 
menentukan keabsahan kepengurusan. Hal ini kan butuh waktu 
yang lama sampai berbulan-bulan. Dalam pengajuan batuan partai 
politik kan harus ada Rancangan Alokasi Biaya (RAB) yang harus 
ditanda tangani oleh Pengurus sah. Trus masalah kompetensi 
bendahara partai politik yang belum begitu mampu membuat 
dokumen SPJ sehingga membutuhkan waktu yang lama juga.” 
(Wawancara pada 7 Desember 2016 pukul 10.45 WIB) 
 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Anggaran 

DPA merupakan dokumen yang berisi rincian anggaran belanja  yang 

dipakai oleh Pengguna Anggaran sebagai dasardari pelaksanaan anggaran di 

Kantor Kesbangpol Kota Batu. DPAadalah penjabaran dari APBD, dimana di 

dalam DPA memuat rincian program dan kegiatan, sumber pembiayaan, kode 

rekening, besaran anggaranbeserta rincian dan satuannya yang 

dibutuhkandalam membiayai kegiatan tersebut.Setiap kegiatan ditambah dengan 

indikator dan tolok ukur kinerja dengan target yang diharapkan. 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Wuryantini bahwa belanja Kantor 

Kesbangpol Kota Batu dibagi menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan 

belanja langsung. Belanja langsung mencakup didalamnya belanja pegawai, 

belanja modal dan jasa sertabelanja barang yang berkaitan langsung dengan 
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pemenuhan kebutuhan tercapainya pelaksanaan suatu program/kegiatan.Belanja 

tidak langsung adalah belanja pegawai yang berkaitan dengan gaji dan 

tunjangan serta belanja-belanja yang berhubungan dengan hak-hak 

kepegawaian.  

Hal ini sesuai dengan penjelasan Mahmudi (2010: 18-19) bahwa hasil dari 

perencanaan anggaran adalah RAPBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi 

APBD dan dirinci dalam Dokumen Pelakanaan Anggaran (DPA) yang 

meliputi:target yang hendak dicapai, namaprogram/kegiatan, anggaran yang 

dibutuhkan, rencana penarikan dana setiap SKPD dan perkiraan pendapatan 

yang kemudian menjadi input bagi tahap pelaksanaan anggaran. Proses 

pelaksanaan anggaran membutuhkan sistem akuntansi pemerintah daerah 

sehingga dihasilkan output berupa laporan pelaksanaan anggaran. Hasildari 

pelaksanaan anggaran dijadikan sebagai input pada tahapan pelaporan yang 

selanjutnya diproses sehingga menghasilkan output laporan keuangan. 

Selanjutnya akan diaudit oleh auditor,dan selanjutnyadidistribusikan kepada 

DPRD, diumumkan pada masyarakat, yang selanjutnyadijadikan bahan evaluasi 

kinerja dan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya. 

Pagu anggaran Kantor Kesbangpol tahun 2016sebesar 

Rp.5.117.002.710,-untuk mendanai 11 program/39 kegiatan. Dan tahun 2016, 

mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.7.407.287.680,-. untuk mendanai 7 

Program/28 kegiatan. Program/Kegiatan tersebut mengalami penurunan jumlah 

program dan kegiatan disebabkan karena di tahun 2016 seluruh SKPD yang ada 

di Pemerintah Kota Batu diwajibkan pindah ke Block Office “Among Tani”. 

Sehingga tidak memerlukan lagi anggaran untuk sebagian kegiatan yang ada 

pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan–kegiatan yang 

dihilangkan antara lain misalnya: Kegiatan Pengadaan Jasa Komunikasi, Listrik 

dan Sumber daya air. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, serta Penyediaan 



 

92 
 

 
 

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor karena sudah 

dianggarkan pada UPT Pengelola Gedung Block Office “Among Tani”. Kemudian 

ada penghilangan program/kegiatan yang dianggap tidak dibutuhkan lagi seperti 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah karena seluruh SKPD sudah 

berada dalam satu tempat yang tadinya berpencar. Dan ada beberapa kegiatan 

yang dihilangkan karena dianggap tidak diperlukan lagi.    

Selanjutnya Ibu Sri Wuryantini menjelaskan bahwa untuk mempermudah 

pelaksanaan program-program kegiatan dalam DPA, maka DPA perlu dijabarkan 

lagi menjadi Anggaran Kas. Anggaran Kas dibuat dengan membagi anggaran 

kegiatan ke dalam 4 triwulan, untuk memudahkan bagi pelaksana kegiatan dalam 

membelanjakan anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 

13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 merupakan acuan dibuatnya Anggaran kas 

dantatacara pencairan dana Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), 

Tambahan Uang (TU), dan Langsung (LS). 

Besaran serapan sebagai akibat dari pelaksanaan anggaran dapat dilihat 

pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dibuat oleh Bendahara 

Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran melaporkan LRA tiap triwulan dan tiap 

semester kepada DPPKAD. Sesuai LRA Kantor Kesbangpol tahun 2016, Untuk 

serapan anggaran Semester I tahun anggaran 2016 terjadi kenaikan serapan 

anggaran dari 28,76% di tahun 2015 menjadi 33,34% di tahun 2016. Terdapat 

sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) di Tahun 2015 sebesar Rp. 

345.607.024,- yang menandakan bahwa target penyerapan anggaran yang telah 

direncanakan pada anggaran kas tidak terpenuhi.  

Seperti yang diungkapkan olehBastian (2007:387) bahwa Laporan 

Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan gambaran tentang 

selisih dari jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah anggaran 
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yang terserap  di akhir tahun. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan 

kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap 

APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menjelaskan alokasi, ikhtisar sumber, 

serta pemanfaatan sumber daya yang dikelola pemerintah dalam satu periode 

pelaporan. 

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagi alat pengendali didalam proses 

pelaksanaan anggaran.Seperti yang dijelaskan oleh Yuwono, dkk (2005:15) 

bahwa pengendalian keuangan dapat dilakukan dengan sistem akuntansi dalam 

hal ini melalui Laporan Realisasi Anggaran yang dalam fungsi manajemen 

berhubungan dengan pemantauan program dan aktivitas untuk menjaga 

organisasi agar berjalan ke arah pencapaian sasaran dan membuat berbagai 

koreksi yang diperlukan sehingga dapat diketahui bahwa di kantor Kesbangpol 

Kota Batu tidak terjadi konsistensi perencanaan sumber daya dengan pencatatan 

pengeluaran aktual pada sistem akuntansinya. 

 

4.2.2 SPIP dalam Pelaksanaan Anggaran 

Kegiatan pengendalian intern berfungsi melakukan pengendalian pada 

pelaksanaan tupoksi instansi pemerintah di dalam upaya pelaksanaan anggaran. 

Pengendalian intern dilakukan oleh seluruh anggota organisasi, mulai dari 

pimpinan sampai bawahan. Lingkup pengendalian intern mencakup,lingkup 

tugas, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, Laporan keuangan, 

sumber daya yang dimiliki, peraturan yang terkait dengan bidang tugas.Hal ini 

sesuai dengan pengertian internal control menurut COSO yang disampaikan oleh 

Moeller (2007, 4) bahwa pengendalian intern merupakan proses yang integral 

atas kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan terus menerus oleh seluruh 

komponen organisasi dalam rangka memberi keyakinan yang memadai pada 
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pencapaian tujuan organisasi dengan kegiatan yang efisien dan efektif, 

keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan pada aturan. 

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta 

pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah. Seluruh anggota organisasi 

mulai dari pimpinan sampai bawahan wajib menerapkan unsur dari sistem 

pengendalian intern. Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern 

sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai 

diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan 

pemantauan secara terus menerus. Pada PP No. 60 Tahun 2008 pasal 43 

menyebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan 

antara lain melalui evaluasi terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya. 

Masing-masing untuk mengetahui kinerja dan efektivitas Sistem Pengendalian 

Intern serta cara mengembangkannya. Pengendalian juga berguna untuk 

mengidentifikasi dan mengatasi resiko utama seperti penggelapan, pemborosan, 

penyalahgunaan, dan salah kelola (mismanagement). 

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat Standart 

Operating Procedure (SOP). Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan 

SPIP. Namun pada saat penelitian dilakukan, Kantor Kesbangpol belum 

menyusun SOPsecara menyeluruh.Hanya terdapat 3 SOP yang dibuat yaitu 

SOP pemberian Bantuan Politik, SOP pelayanan perijinan survey/PKL/KKN, dan 

SOP pendaftaran ormas/LSM.Berdasarkan penjelasan Bapak Saiful Mustofa, 

Inspektur Pembantu II Pemerintahan Inspektorat Kota Batu bahwaSOP  

seharunya dibuat untuk setiap kegiatan dan tupoksi SKPD. SOP ini dibuat 

sebagai instrumen pendukung pelaksanaan SPIP di dalam mengontrol 

pelaksanaan anggaran. Senada dengan hal tersebutBapak Thomas Maydo 

menjelaskan bahwaSPIPpada pelaksanaan anggarandi SKPD penting dilakukan 



 

95 
 

 
 

sebagai pembatas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan 

di dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan. Sehingga Pelaksanaan 

program/kegiatan tetap berjalan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan 

sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.  

Lebih lanjut Bapak Thomas Maydo menjelaskan bahwa selain dapat 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan telah dilaksanakan, 

SPIP dengan unsur-unsurnya berfungsi juga digunakan untuk memprediksi 

kendala atau kejadian yang mungkin saja timbul pada saat pelaksanaan 

anggaran.Melalui Penilaian Resiko dan evaluasi yang merupakan salah satu 

unsur dari SPIP, setiap resiko program/kegiatan bisa segera ditemukan solusinya 

dalam rangka mengurangi kemungkinan resiko gagalnya pelaksanaan anggaran. 

Seperti yang dijelaskan oleh Moeller (2007:4) bahwa pengendalian intern 

merupakan proses yang terintegrasi pada  kegiatan dan tindakan yang 

dilaksanakan secara berulang oleh seluruh komponen organisasi sehingga bisa 

memberi keyakinan memadai pada tercapainya tujuan organisasi, dengan 

kegiatan yang efisien dan efektif,  pengamanan aset negara, keandalan 

pelaporan keuangan, dan kepatuhan atas peraturan perundang-undanga. Untuk 

itu, penerapan SPIP pada pelaksanaan anggaran diperlukan dukungan dari 

setiap unsur-unsur pengendalian yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian 

Resiko, Pelaksanaan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta 

Pemantauan. 

4.2.2.1 Lingkungan Pengendalian 

Ibu Sri Wuryantini selaku Kasubag Tata Usahamenjelaskanperan kepala 

kantor dalam membuat kebijakan yang sifatnya umum kemudian diterjemahkan 

dalam teknis kegiatan oleh kasi. Pimpinan juga mengontrol kinerja 

bawahanagarpelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan.  
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Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen, pada sub 

unsur penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksankan dengan baik. Hal ini 

ditandai dengan adanya konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai etika yang 

dianut. Sebagai PNS nilai etika yang harus dipegang adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Pada sub unsur Komitmen terhadap kompetensi dapat dijelaskan bahwa 

Untuk dapat melaksanakan anggaran diperlukan sumber daya manusia yang 

kompeten. Kompetensi ini akan lebih muda didapatkan pada awal rekrutmen 

sebagai pegawai, dengan cara pengisian formasi yang sesuai dengan jenjang 

pendidikan dan keahlian calon pegawai. Hal ini telah diatur dengan UU no 8 

tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana diubah dengn UU 

No. 43 tahun 1999. Kantor Kesbangpol memiliki 5 Jabatan Struktural yang 

kesemuanya telah diisi sesuai dengan tenaga-tenaga yang kompeten dalam 

bidang tugas yang diembannya. Seluruh pejabat yang ada telah mengikuti diklat-

diklat yang dibutuhkan didalam mengemban tugas dan kewenangan yang 

dibebankan kepadanya. Dengan memiliki pegawai yang kompeten, maka 

diharapkan pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan porsinya 

masing-masing sehingga lingkungan pengendalian dapat terwujud dengan baik. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kesbangpol, dapat 

digambarkan bahwa, terdapat upaya yang dilakukan oleh Kantor Kesbangpol 

dalam membangun komunikasi kepada seluruh personel. Hal ini dilakukan 

melalui cara-cara yang penuh kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kinerja. 

Komunikasi dilakukan secara formal dan informal berupa rapat ataupun diskusi-

diskusi ringan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kantor yang 

kondusif.Komunikasi yang penuh dengan kekeluargaan perlu dilakukan oleh 

seorang pemimpin agar dapat memahami kebutuhan dan keinginan setiap 

anggota organisasi. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan anggota 
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organisasi dapat menciptakan lingkungan yang kondusif yang pada akhirnya 

akan meningkatkan pelaksanaan anggaran.  

Pembentukan struktur organisasi telah dilakukan oleh Kantor Kesbangpol 

sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 48 Tahun 2013 tentang 

Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu. 

Pembentukan struktur organisasi didasarkan atas penilaian kebutuhan 

organisasi didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Terkait dengan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab, setiap 

jabatan memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang telah diatur oleh 

Perwali no. 48 Tahun 2013. Pembebanan tanggungjawab pendelegasian 

kewenangan dilengkapi dengan Surat Tugas maupun SK Kepala Kantor. 

Misalkan pemberiaan SK pada personel penatausahaan keuangan antara lain: 

Bendahara, PPK-SKPD, Pejabat Penerima Barang, Pejabat Penyimpan 

Barang, Pejabat Pengadaan Barang/jasa. Dll. Namun demikian tidak secara 

keseluruhan personel Kantor Kesbangpol memiliki Job descriptiondalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya. Job description hanya dimiliki oleh 

personel yang memegang jabatan tertentu. Hal ini tidak sesuai dengan PP no 

60 Tahun 2008 terutama pada pasal 9. Job description adalah panduan dari 

organisasi kepada anggotanya dalam melaksanakananggaran. Semakin jelas 

job description yang diberikan, maka semakin mudah bagi anggota organisasi 

untuk melaksanakan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah 

dibuat.Job description dipakai juga sebagai alat pengukur prestasi anggota 

dalam rangka pembinaan sumber daya manusia. Tugas dan wewenangyang 

didokumentasikan pada job descriptiondapat menjadi parameter prestasi kerja 

dari seorang pegawai. Dengan menetapkan parameter di awal masa kerja, 

maka semua pihak dapat menilai kebijakan yang sehat dan obyektivitas dari 

suatu keputusan manajemen tanpa takut ada faktor like and dislike.  
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Pada sub unsur Penyusunan serta pelaksanaan kebijakan yang tepat 

tentang pembinaan SDM telah berjalan dengan baik. Seperti promosi jabatan 

yang dilakukan pada personel yang telah memenuhi syarat kepangkatan dan 

memiliki integritas. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk merangsang setiap 

pegawai dalam melaksanakan tugas dimana hal ini telah diatur didalam UU no. 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Jajaran pimpinan/pejabat 

melakukan reviu atas pelaksanaan anggaran namun belum dilakukan 

dokumentasi. Dokumentasi atas hasil reviu sangat dibutuhkan sebagai bahan 

evaluasi untuk pelaksanaan anggaran yang lebih baik. 

Lingkungan pengendalian yang kondusif dilaksanakan oleh peran aparat 

pengawasan intern pemerintah yang memberi pembinaan pada pengelolaan 

anggaran, kepegawaian, serta aset daerah. Selain itu, didalam melaksanakan 

program/kegiatan yang ada di Kantor Kesbangpol, diperlukan adanya kerjasama 

dengan instansi-instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, 

TNI/Polri, Kejaksaan, Bea cukai. Kerjasama tersebut antara lain dalam bentuk 

kerjasama pelaksanaan program sosialisasi Wawasan Kebangsaan tentang 

pembentukan Paskibra, sosialisasi pencegahan peredaran narkoba, Kerjasama 

di bidang intelijen dalam bentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), serta 

Forpimda. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti terhadap unsur Lingkungan Pengendalian. Peneliti 

menemukan beberapa sub unsur Lingkungan Pengendalian yang belum 

terpenuhi antara lain belum adanya job description secara lengkap, utamanya 

pada staf yang membantu dalam melaksanakan anggaran, serta tidak adanya 

dokumentasi atas reviu pelaksanaan anggaran. 
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4.2.2.2 Penilaian Resiko 

Penilaian risiko menggambarkan aktivitas penilaian atas segala sesuatu 

yang menghambat pelaksanaan anggaran diKantor Kesbangpol. Unsur Penilaian 

Resiko menekankan pada pengendalian intern yang harus memberi penilaian 

pada risiko yang dihadapi oleh kantor Kebangpoldi dalam melaksanakan 

anggaran.  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa setiap anggaran yang dilaksanakan 

pada Kantor Kesbangpol selalu diikuti oleh resiko. Hal tersebut didukung oleh 

pernyataan beberapa Kasi yang mengatakan bahwa resiko selalu ada dalam 

setiap pelaksanaan anggaran. Penilaian atas resiko belum pernah dilakukan 

pemetaan dan pendokumentasian dengan baik. Seperti yang dijelaskan 

Djohanputro (2008:43) Manajemen resiko merupakan proses terstruktur dan 

sistematis dalam mengukur, mengidentifikasi, mendokumentasi, memetakan, 

mengembangkan alternatif penanganan resiko, memonitor dan mengendalikan 

penanganan resiko.  

4.2.2.3 Kegiatan Pengendalian 

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi  diketahui bahwa 

kegiatan pengendalian atas pelaksanaan anggaran dilakukan melalui evaluasi 

hasil laporan kegiatan yang dibuat oleh PPTK setelah anggaran dijalankan. 

Evaluasi atas laporan kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan 

masih berjalan sesuai dengan tupoksi yang dibebankan. Hasil penelitian tentang 

unsur kegiatan pengendalian yang dilakukan pada Kantor Kesbangpol, 

menunjukkan bahwa reviu intern atas kinerja instansi belum pernah 

dilaksanakan. Reviu hanya sebatas memenuhi permintaan APIP sebagai bagian 

dari pengawasan rutin. Pembinaan SDM dilakukan dengan memberikan rewards 
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terhadap pegawai yang berprestasi dan punishment bagi pegawai yang 

melakukan pelanggaran. Untuk rewards dilaksanakan melalui pemberian 

kesempatan promosi dan tawaran pendidikan/pelatihan yang telah direncanakan 

dalam DPA-SKPD. Sedangkan punnishment dilakukan dengan memberikan 

teguran lisan maupun tertulis oleh atasan langsung ataupun oleh Inspektorat. 

Reward and punishment merupakan dua bentuk metode yang dipakai oleh 

pimpinan untuk meningkatkan prestasi kerja bawahan dalam rangka 

Melaksanakan anggaran Kantor Kesbangpol. 

Pengelolaan sistem informasi di dalam menunjang pelaksanaan 

anggarandikendalikan dengan menunjuk salah satu pegawai yang dijadikan 

sebagai operator yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jaringan. 

Pengendalian fisik atas aset yang digunakan untuk mendukung keberhasilan 

pelaksanaan anggaran, dilakukandengan manajemen aset yang mengacu pada 

Pemendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Milik Daerah yaitu dengan menginventarisasi aset yang dimilikinya untuk 

kemudian dibuatkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A – F (peralatan dan mesin, 

untuk tanah,  jalan irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan, konstruksi dalam 

pengerjaan, kartu inventaris ruangan, dan aset tetap lainnya), kodefikasi secara 

langsung terhadap fisik aset dan kartu inventaris ruangan terhadap aset bergerak 

yang berada di setiap ruangan. 

Pemisahan fungsi dalam rangka pelaksanaan anggaran dilakukan 

berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pemisahan fungsi ini dapat 

dilihat pada struktur organisasi pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 

Tahun 2013 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Batu. Dimana Kepala Kantor Kesbangpol membawahi 1 Kepala 

Subag Tata usaha dan 3 Kepala Seksi (seksi Politik Dalam Negeri, seksi 

Integrasi Bangsa, dan seksi Wawasan Kebangsaan).  
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Otorisasi pada transaksi dan kejadian penting dalam rangka pelaksanaan 

anggaran dilakukan oleh PPTK, PPK-SKPD, dan Bendahara Pengeluaran. PPTK 

dibantu Pembantu Bendahara dalam menatausahakan, mencatat, dan 

mendokumentasikan belanja yang dilaksanakan dalam rangka mendukung 

pelaksanaan kegiatan di seksi-seksi. PPK-SKPD mencatat transaksi kas, 

belanja, kewajiban, berdasarakan bukti-bukti yang diserahkan oleh Pembantu 

Bendahara. Pencatatan dilakukansecara akurat, tepat waktu dan up to date 

sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). Bendahara Pengeluaran 

menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses 

pelaksanaan akuntansi di SKPD. 

Terhadap pencatatan tersebut secara berkala dibuat laporan yang 

akuntabel dan terdokumentasi dengan baik dan bersifat transparan. Laporan-

laporan berupa laporan penyerapan anggaran dan laporan capaian kinerja 

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dan  laporan kegiatan 

berdasarkan program/kegiatan yang menjadi prioritas. Dari wawancara dengan 

Bapak Thomas Maydodijelaskan bahwa laporan kegiatan dibuat oleh 

Bidang/Seksi sebagai pelaksana tugas di lapangan dan dipakai sebagai bahan 

evaluasi didasarkan pada tingkat keberhasilan suatu program/kegiatan yang 

sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

 

4.2.2.4 Informasi dan Komunikasi 

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menjelaskan bahwa 

sarana informasi dan komunikasi yang dipakai oleh Kantor Kesbangpol dalam 

rangka mendukung pelaksanaan anggaran yaitu Simda untuk pengelolaan 

keuangan daerah terhubung secara online dengan DPPKAD, Sistem Manajemen 

Aset Kota Batu (Simakoba) untuk mengelola aset daerah yang berhubungan 

dengan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah secara langsung, dan Sistem 
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Informasi Aplikasi Geopolitik dan Inteligen Daerah (Siagida) dibuat oleh Kantor 

Kesbangpol untuk pengelolaan informasi perkembangan politk dan intelijen. 

Melalui sistem informasi yang baik, maka laporan dapat disampaikan secara 

tepat waktu dengan tingkat akurasi yang tinggi.  

Pada sistem informasi yang digunakan di Kantor Kesbangpol, selalu 

terjadi pembaharuan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Pembaharuan 

selalu dikuti oleh pelatihan pada operator aplikasi tersebut agar dapat 

diaplikasikan dengan baik. Laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi 

inidijadikan bahan analisis dan evaluasi untuk perbaikan perencanaan 

selanjutnya. Hal ini sependapat dengan Yuwono (2005:19) bahwa 

pengendalian yang dilakukan dengan sistem akuntansi dengan menggunakan 

sistem informasi akuntansi serta modifikasi aplikasi komputer dengan tujuan 

untuk mendapatkan informasi yang lebih reliabel.Informasi dan komunikasi dapat 

diselenggarakan secara efektif melalui penyediaan dan pemanfaatan berbagai 

bentuk dan sarana komunikasi,pengelolaan, dan pengembangan sistem 

informasi secara terus menerus. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti menggambarkan bahwa Sistem informasi dan komunikasi 

telah dikelola dengan baik khususnya untuk sistem aplikasi Simda dan 

Simakoba. Hal ini membantu memberikan informasi terkait laporan pelaksanaan 

anggaran sehingga SPIP mampu menjadi faktor yang mempermudah 

pelaksanaan anggaran. Hal tersebut didukung oleh temuan peneliti bahwa setiap 

sistem memiliki program yang terintegrasi sehingga mempermudah kontrol 

pelaksanaan anggaran. Disamping itu, pengelolaan, pengembangan, dan 

pembaharuan sistem informasi secara terus menerus dijalankan sehingga semua 

program mampu ter-update dengan baik pada setiap bagian kerja. Terkait 
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dengan sistem aplikasi Siagida yang dibuat oleh Kantor Kesbangpol masih belum 

bisa dimanfaatkan dengan baik, dikarenakan perlu adanya perbaikan pada 

aplikasi yang ada. 

4.2.2.5 Pemantauan 

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa pemantauan/pengawasan 

pelaksanaan anggaran di Kantor Kesbangpol dilaksanakan dalam bentuk 

pengawasan oleh atasan langsung maupun pengawasan yang berbentuk 

koordinasi pada setiap bidang untuk saling memberikan masukan-masukan dan 

saling mengingatkan. Pemanggilan secara langsung dilakukan oleh kepala 

kantor kepada Kepala Seksi ataupun Kepala seksi kepada staf jika 

membutuhkan suatu informasi yang dibutuhkan. Komunikasi yang terjadi 

termasuk budaya saling mengingatkan merupakan bentuk kontrol yang 

dihasilkan oleh lingkungan dan merupakan salah satu bentuk pengawasan yang 

dilakukan secara dini. 

Pengawasan intern tehadap pelaksanaan anggaran Kantor Kesbangpol 

dilakukan oleh Kepala Kantor sendiri, serta dilakukan oleh aparat pengawasan 

internal pemerintah dalam hal ini adalah Inspektorat Kota Batu, sedangkan 

pengawasan dari pihak eksternal pemerintah dilakukan oleh BPKP. Ibu Sri 

Wuryantini mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan oleh intern 

Kantor Kesbangpol sendiri, dilakukan secara berjenjang atasan ke bawahan, 

lintas bidang/seksi dalam bentuk koordinasi dan masukan-masukan dari 

bawahan ke atasan yang kesemuanya dilakukan dengan menjalin komunikasi 

yang intens. 

Pengawasanterhadap pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Inspektorat 

Kota Batu secara berkala setiap tahun dalam bentuk pemeriksaan reguler, dan 

insidental jika ada laporan atau perintah langsung dari Walikota terkait dengan 
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permasalahan tertentu yang terjadi di SKPD. Inspektorat berperan sebagai early 

warning system terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Kantor 

Kesbangpol.Selain melakukan pemeriksaan juga melakukan permbinaan dan 

supervisi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan 

daerah, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang daerah. 

Terhadap hasil pengawasannya tersebut diterbitkan LHP yang harus ditindak 

lanjuti oleh Kantor Kesbangpol Kota Batu. Dari LHP yang dikeluarkan oleh 

Inspektorat untuk Kantor Kesbangpol mulai dari tahun 2013, 2014, dan 2015 

telahdirespon danditindak lanjuti, namun masih belum mendapatkan prioritas 

utama dalam penanganannya dikarenakan adanya kendala. 

Pemantauan dilak untuk meminimalisir penyimpangan dan efektifitas 

pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Kegiatan monitoring atau 

pemantauan berkelanjutan di kantor Kebangpol sangat membantu kelancaran 

kegiatan evaluasi dan pertanggungjawaban karena dengan adanya pemantauan 

maka pelaksanaan anggaran akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang 

akan dicapai. Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2003:30) bahwa 

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sejalan 

dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

4.2.3 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan SPIP dalam Pelaksanaan 
Anggaran 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan 

diperoleh alasan-alasan yang menghambat penerapan SPIP dalam pelaksanaan 

anggaran dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal Kantor 
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Kesbangpol. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan SPIP pada 

plaksanaan anggaran sebagai berikut: 

1. Keterbatasan SDM  

Pembantu Bendahara yang ada disetiap seksi melakukan pencatatan 

transaksi dan membuat laporan kegiatan masih manual, sehingga 

membutuhkan tenaga lebih dalam mencocokkan transaksi yang terjadi di 

seksi-seksi dengan pagu anggaran yang seharusnya 

dilaksanakan.Akurasi data masih sangat rendah, dibutuhkan SDM 

Bendahara yang mumpuni dalam penatausahaan pengelolaan keuangan 

sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). 

2. Belum tersusunnya SOP secara menyeluruh 

 Implementasi SPIP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 masih 

belum dilaksanakan secara maksimal.Hal ini dibuktikan dengan belum 

disusunnya Standar Operating Procedur (SOP) untuk seluruh bidang 

tugas dan fungsi Kantor Kesbangpolserta pembentukan Satuan Tugas di 

Kantor Kesbangpol untuk mengawal berjalannya SPIP. Hal ini menjadikan 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  belum dilaksanakan secara 

maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Perubahan prilaku masyarakat 

Prilaku masyarakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Hal ini 

disebabkan oleh keterbukaan informasi, sehingga mempengaruhi 

perubahan prilaku.Prilaku masyarakat mengarah pada masyarakat yang 

lebih kritis dalam menyikapi informasi-informasi yang masuk. Sementara 

itu, penyelesaian masalah peningkatan keamanan dan kenyamanan 

lingkungan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Penyelesaian 

masalah dengan waktu yang panjang tersebut ternyata tidak sejalan 

dengan perubahan prilaku masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap 
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cara pandang mereka terhadap program-program pemerintah dalam 

upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 

Perubahan prilaku masyarakat digambarkan melaui perubahan cara 

pandang masyarakat terhadap program-program pemerintah yang 

dianggap sudah basi, dan yang kedua berkurangnya peran kader yang 

membantu Kantor Kesbangpol dalam meningkatkan keamanan dan 

kenyamanan lingkungan di desa/kelurahan. Peran kader ini sangat 

penting bagi Kantor Kesbangpol untuk menyampaikan dan melaksanakan 

program pemerintah baik pusat maupun daerah yang membutuhkan 

komunikasi intens dengan masyarakat, namun kini keberadaan kader 

menjadi sangat sulit dengan alasan-alasan yang bersifat materi. 

4. Kejadian Luar Biasa (KLB)  

Kepastian dari KLB ini tergantung dari iklim atau cuaca yang seringkali 

tidak menentu sehingga tidak bias direncanakan dan diminalisir. Dari 

peristiwa-peristiwa tak terduga tersebut menyebabkan pelaksanaan 

pengendalian intern menjadi terhambat. 

5. Keterlambatan penetapan APBD di awal tahun 

Proses penetapan APBD yang seringkali mengalami keterlambatan setiap 

tahunnya membawa dampak terhadap proses pelaksanaan anggaran. 

Pelayanan Kantor Kesbangpol berlangsung sepanjang tahun, sementara 

terkadang anggaran baru dapat dicairkan pada bulan Maret, hal ini 

mengakibatkanKantor Kesbangpol mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan pelayanan karena tidak adanya danaoperasional. Proses 

penetapan APBD yang berlangsung sangat panjang terutama dalam 

proses politis di DPRD memiliki dampak lanngsung terhadap pelayanan 

masyarakat. 

6. Keterlambatan prosedur pencairan 
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Ada beberapa kegiatan yang tiba-tiba dirubah atas perintah Walikota 

sehingga mebutuhkan anggaran yang cukup besar namun batasan uang 

persediaan cukup kecil, sehingga untuk dapat melaksanakan kegiatan 

membutuhkan tambahan uang persediaan 

Untuk pengajuan SPP-UP harus disertai dengan nota dinas kepada 

Kuasa BUD seringkali mengalami hambatan keberadaan Kuasa BUD dan 

pejabat-pejabat lain karena adanya tugas-tugas lain. Hal ini 

mengakibatkan persetujuan nota dinas menjadi lebih lama, dan dapat 

berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan kantor yang membutuhkan dana 

besar terutama dari tambahan uang persediaan. Dengan keterlambatan 

terbitnya SP2D, pencairan dana menjadi lama sehingga pelaksanaan 

program-program/kegiatan menjadi tertunda. 

7. Proses perubahan anggaran 

Perubahan anggaran di daerah hanya berlangsung satu kali dalam satu 

tahun, dan pada saat proses perubahan anggaran tersebut berlangsung, 

SKPD tidak bisa mencairkan anggaran yang ada dalam DPA-SKPD 

meskipun kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan. Prosedur yang 

seperti ini membawa dampak terhadap pihak ketiga apabila kegiatan telah 

berjalan dan harus segera dibayarkan  

8. Proses pembuatan dokumen pertanggungjawaban (SPJ)  

Proses pembuatan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) untuk belanja 

barang/jasa yang nilainya besar membutuhkan tanda tangan Pejabat 

Pengadaan Barang, pihak ketiga, dan pejabat-pejabat yang lainnya. Hal 

ini sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang 

Jasa Pemerintah. Dari hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha Ibu 

Sri Wuryantini menjelaskan bahwa Keberadaan pihak ketiga dan pejabat-

pejabat inilah yang seringkali menjadi kendala dalam pembuatan 
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dokumen pertanggungjawaban (SPJ), karena seringkali pada saat 

dibutuhkan tanda tangannya, mereka tida ada ditempat.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1  Kesimpulan  

 Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dalam penelitian ini dapat 

diambil kesimpulan bahwa SPIP pelaksanaan anggaran belum secara maksimal 

diterapkan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008.Hal ini digambarkan dalam unsur-unsur SPIP yang belum terpenuhi 

secara keseluruhan serta belum dibuatnya infrastuktur pendukung system 

berupa peraturan pelaksana PP No 60 Tahun 2008 dan SOP kegiatan dan 

tupoksi Kantor. Adapun gambaran unsur-unsur SPIP sebagi berikut : 

1. Lingkungan Pengendalian, dengan 8 sub unsurnya telah diterapkan sebagai 

soft control yang merupakan unsur terpenting dari SPIP. Lingkungan 

Pengendalian membentuk budaya dan prilaku manusia dalam membangun 

moral, etika, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, dan komitmen dari 

para pelaksana anggaran. Untuk dapat melaksanakan kinerja anggaran 

yang tepat harus didukung dengan hard control yang mumpuni. Minimnya 

komitmen pimpinan dalam menciptakan lingkungan pengendalian seperti 

yang diamanatkan oleh Pasal 9, PP No. 60 Tahun 2008 menjadi kendala 

utama di dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang baik. Hal ini 

dibuktikan dengan belum dibuatnya Job description untuk masing-masing 

personel kesbang secara lengkap, belum ada dokumentasi atas reviu intern 

dari pimpinan/pejabat kepada staf kantor Kesbangpol terkait dengan 

pelaksanaan kinerja. 

2. Penilaian Resiko, dengan dua sub unsur identifikasi dan analisis resiko telah 

dilakukan, namun belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi 
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3. Kegiatan Pengendalian, dengan sebelas sub unsurnya telah dilakukan, 

namun dalam melakukan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan 

atas permintaan data dari instansi terkait. 

4. Informasi dan Komunikasi, dengan dua sub unsurnya merupakan alat 

informasi dan komunikasi yang efektif dalam rangka membantu pelaksanaan 

anggaran di dalam membuat laporan anggaran yang memiliki tingkat akurasi 

yang memadai. Laporan Keuangan yang ditampilkan melalui alat informasi 

dan komunikasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan 

perencanaan selanjutnya. Namun demikian masih diperlukan adanya 

perbaikan dalam sistem informasi yang digunakan serta memberikan 

pembekalan yang cukup terhadap pembantu bendahara dalam 

menggunakan SIMDA.  

5. Pemantauan, dengan 3 sub unsurnya telah dilaksanakan dalam rangka 

meminimalkan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran dan 

meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Namun tindaklanjut 

rekomendasi monitoring oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

dalam hal ini Inspektorat Kota Batu masih belum mendapatkan prioritas 

dalam penanganannya. 

 

5.2  Implikasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang 

dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Batu perlu 

membuat Instrumen pendukung pelaksanaan SPIP berupa Peraturan Daerah 

sebagai peraturan pelaksana atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 

tentang SPIP. Kepala kantor Kesbangpol segera membuatStandart Operating 

Procedure (SOP) atas seluruh kegiatan dan tupoksi Kantor Kesbangpol Kota 

Batu sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan SPIP. Selain ituPemerintah Kota 
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Batu perlu membentuk  satuan tugas implementasi SPIP disetiap SKPD, yang 

bertugas mengawal pelaksanaan SPIP sehingga berjalan sesuai dengan yang 

diamanatkan PP No 8 Tahun 2008. 

Kantor Kesbangpol Kota Batu juga perlumemperbaiki unsur-unsur SPIP 

yang belum terlaksana dengan baik. Unsur-unsur yang perlu diperbaiki tersebut 

antara lain: 

1. Unsur Lingkungan Pengendalian berupa komitmen yang kuat dari pimpinan 

untuk segera membuatjob description atas seluruh staf, sehingga dapat 

dijadikan sebagai instrumen didalam memberikan penilaian kinerja staf, serta 

perlu membuat dokumentasi atas reviu intern atas kinerja staf yang 

dilakukan oleh pimpinan/pejabat Kantor Kesbangpol Kota Batu. 

2. Unsur Penilaian Resiko perlu melakukanpemetaan seluruh resiko yang bisa 

terjadi dalam setiap kegiatandan kemudian mendokumentasikannya, 

sebagai bahan evaluasi untuk membuat perencanaan kegiatan berikutnya. 

3. Pada unsur Kegiatan Pengendalian dengan melaksanakan review 

internalatas kinerja instansi yang dilakukan sebelum review inspektorat 

dimulai.Review internal ini diharapkan menjadi acuan dalam mengevaluasi 

dalamrangka memperbaiki pelaksanaan anggaran di tahun-tahun yang akan 

datang. 

4. Informasi dan Komunikasi yang dilakukan melalui inovasi-inovasi baru dalam 

menerapkan teknologi informasi, harus segera memperbaiki dan 

merealisasikan pembuatan sistem informasi politik dan intelijenagar dapat 

diakses secara online oleh pihak yang berkepentingan, dan  

5. unsur Pemantauan, dengan memperhatikan rekomendasi atas tindak lanjut 

monitoring oleh APIP agar efektivitas pencapaian tujuan organisasi dapat 

diwujudkan. 
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5.3  Keterbatasan dan Penelitian Lanjutan 

 Penelitian ini masih menunjukkan bahwa SPIP masih belum diterapkan 

secara maksimal, dan dalam pelaksanaanya menghadapi beberapa kendala. 

Kendala inilah yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Melalui kendala-

kendala yang ada ini,peneliti selanjutnya diharapkan mampu membuat strategi 

agar tidak menghadapi keterbatasan yang sama sehingga hasilnya menjadi lebih 

bernilai dan bermanfaat bagi stakeholder. Keterbatasan penelitian ini adalah: 

1. Kajian empiris yang bisa dijadikan acuan penelitian masih sangat sedikit, 

sehingga dasar pijakan praktis yang dihadapi dalam penelitian masih belum 

dapat memberikan kontribusi yang maksimal. 

2. Para informan yang ada masih belum sepenuhnya mengerti konsep SPIP, 

sehingga informasi yang diperoleh masih masih belum mendalam. 

3. Waktu audiensi peneliti dengan informan yang relatif sempit dikarenakan 

waktu penelitian yang berbarengan dengan kegiatan Pelaksanaan Anggaran 

hasil Perubahan APBD2016 yang waktunya sempitserta persiapan 

punyusunan  RAPBD 2017 

 Hasil penelitian ini hanya mampu menemukan pemahaman dasar tentang 

SPIP yang dalam pelaksanaannya terinternalisasi dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan serta melekat pada tupoksi aparatur. Oleh sebab itu, perlu adanya 

penelitian lanjutan pada aspek-aspek yang berbeda, misalnya: (1) pemilihan 

lokasi daerah lain yang sudah mengimplementasikan Sistem SPIP secara 

menyeluruh, (2) Pemilihan waktu penelitian diawal tahun agar tidak berbenturan 

dengan kesibukan narasumber dalam mempersiapkan RAPBD dan Pelaksanaan 

Anggaran di akhir tahun.  
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