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BAB II 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Akuntabilitas 

2.1.1 Makna Akuntabilitas 

Secara harfiah, konsep akuntabilitas atau “accountability” berasal dari dua 

kata, yaitu “account” (rekening, laporan, catatan) dan “ability” (kemampuan). 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kemapuan menunjukkan laporan atau 

catatan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

“Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa 

proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus 

benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan 

masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran 

tersebut, tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau 

pelaksanaan anggaran tersebut”. (Mardiasmo, 2002:105) 

Menurut Rasul dalam Djumhana (2007:97-98): 

“Akuntabilitas dapat didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan 

untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan 

“seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat luas atau dalam suatu 

organisasi. Definisi tersebut memberikan suatu kerangka pertanggungjawaban 

dari “seseorang” atau “sekelompok orang” yang diberikan amanat untuk 

melaksanakan tugas tertentu kepada pihak memberikan amanat”. 
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Menurut Mahsun (2006:83): 

“Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai 

bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau 

pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat 

dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 

aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut.” 

Akuntabilitas menurut Widodo (2001:30) didefinisikan sebagai 

”perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 

periodik”. 

Pertanggungjawaban (accountability) secara tradisional istilah tersebut 

memiliki makna sebagai ”kemampuan untuk memberikan jawaban terhadap 

perilaku atau tindakan seseorang (answerability for one’s actions or behaviour)” 

(Jabbra & Dwivedi, 1989:5). 

Menurut penjelasan Inpres No. 7 Tahun 1999, asas akuntabilitas adalah 

asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan atau hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku (LAN, 2000:6). 
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Menurut Jabbra dan Dwivedi (1989:8): 

Akuntabilitas merupakan persyaratan yang fundamental dalam mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjamin bahwa kekuasaan itu ditujukan 

secara langsung untuk pencapaian tujuan dengan tingkat efisiensi, kejujurab dan 

kebijaksaaan setinggi mungkin (accountability is the fundamental prereguisite for 

preventing the abuse of delegated power and for ensuring instead that power is 

directed toward the achievement of broadly accepted national goals with the 

greatest possible degree of efficiency, effectiveness, probity and prudence). 

Oleh karena itu, syarat yang mendasar dari demokrasi terletak pada 

responsibilitas publik, akuntabilitas para aparat pemerintahan dan pelayanan 

publik. 

Menurut Benveriste (1994:207-216) akuntabilitas merupakan pemenuhan 

misi yang mengacu pada tiga intervensi yaitu: 

1. Berkaitan dengan sumber organisasi, akuntabilitas bahwa dana yang 

tersedia telah dipergunakan sebagaimana yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

2. Mengacu pada target, program, implementasi dan evaluasi output 

tertentu yang sangat diharapkan. Akuntabilitas adalah suatu proses 

internal yang bersifat terbukan dimana organisasi merencanakan dan 

menganggarkan kebutuhan dana serta menjalankan dan mengevaluasi 

aktivitasnya sendiri. 

3. Mengacu pada evaluasi eksternal terhadap output organisasi, 

akuntabilitas merupakan intervensi eksternal yang dirancang untuk 
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mengetahui apakah organisasi sedang beroperasi seperti apa yang 

diharapkan. 

Sedangkan pada buku karangan Kumorotomo (1992:145-147) menyatakan 

bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam administrasi publik 

mengandung tiga konotasi yaitu: 

1. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas, akuntabilitas berperan jika 

suatu lembaga harus bertanggungjawab atas kebijakan-kebijakan 

tertentu. Dalam akuntabilitas ini terbagi dua bentuk yaitu, akuntabilitas 

eksplisit dan akuntabilitas implisit. 

2. Pertanggungjawaban sebagai sebab akibat, muncul bila suatu lembaga 

diharuskan untuk mempertanggungjawabkan jalannya suatu urusan. 

3. Pertanggungjawaban sebagai kewajiban, muncul apabila seseorang 

bertanggungjawab dalam artian kewajiban untuk melakukan sesuatu. 

Dalam penelitian ini definisi akuntabilitas yang digunakan adalah definisi 

yang dikemukakan oleh Jabbra dan Dwivedi (1989) yaitu: 

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan 

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

keterangan atau pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 

periodik. 
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Dari pengertian akuntabilitas tersebut diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa akuntabilitas memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintahan. 

2. Perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik. 

3. Penghentian “penyakit” administrator. 

 

2.1.2 Jenis akuntabilitas 

 Menurut Ellwood dalam Mahsun, 2006:86 Membagi akuntabilitas sebagai 

berikut: 

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran 

penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait 

dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain 

yang berlaku. 

2. Akuntabilitas Proses 

Terkait dengan apakah prosedur yang digunakan sudah cukup 

baik. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan 

publik yang cepat, responsif dan murah biaya. 

3. Akuntabilitas Program 

Terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan 

dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan 

alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya 

yang minimal. 
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4. Akuntabilitas Kebijakan 

Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat 

maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah 

terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 

 Menurut Jabbra dan Dwivedi (1989:5-8) akuntabilitas dibagi menjadi lima 

macam, yaitu: 

1. Akuntabilitas Administratif 

Bahwa dalam rangka pertanggungjawaban organisasi 

diperlukan pertanggungjawaban yang dimulai dari pusat ke unit-unit di 

bawahnya. Untuk membatasi hubungan yang bersifat hirarki internal 

agar lebih jelas, maka dapat dibentuk jaringan yang informal. Oleh 

karenanya prioritas ditentukan pada tingkat yang lebih tinggi 

diutamakan pada jenjang yang paling atas dan diikuti terus sampai ke 

bawah, dan pengawasan dilaksanakan secara intensif agar aparat tetap 

menuruti perintah yang diberikan. Demikian pula bilamana terjadi 

pelanggaran akan diberikan peringatan mulai dari yang paling ringan 

hingga sampai pada pemecatan.  

2. Akuntabilitas Profesional 

Para aparat professional berharap dapat memperoleh kebebasan 

yang lebih besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya, menetapkan 

kepentingan publik, dan mereka berharap pula adanya masukan-

masukan yang baik demi perbaikan. Kode etik professional dan 

kepentingan publik harus berjalan seimbang, untuk memilih dari 
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keduanya maka mereka harus mengutamakan akuntabilitasnya kepada 

kepentingan publik. 

3. Akuntabilitas Legal 

Setiap tindakan administrasi dari aparat pemerintahan harus 

dipertanggungjawabkan dihadapan Legislatif atau didepan Mahkamah. 

Jika terjadi pelanggaran kewajiban-kewajiban hukum ataupun 

keterbatasan kemampuannya memenuhi keinginan Badan Legislatif 

maka pertanggungjawaban aparatur atas tindakan-tindakannya dapat 

dilaksanakan di depan pengadilan ataupun proses revisi peraturan yang 

dianggap bertentangan dengan undang-undang. 

4. Akuntabilitas Politik 

Para aparat dalam menjalankna tugas-tugas dan kewajibannya 

harus mengakui adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik 

untuk mengatur, menetapkan prioritas serta pendistribusian sumber-

sumber, menjamin adanya kepatuhan pelaksanaan perintah-

perintahnya serta tanggungjawab administrasi  dan legalitas harus 

dapat diterima oleh pejabat politik. 

5. Akuntabilitas Moral 

Pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara 

moral atas tindakan-tindakannya. Oleh sebab itu setiap tindakan aparat 

hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika 

sebagaimana diakui oleh konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya 

serta diterima oleh publik sebagai norma dan perilaku sosial yang telah 
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matang. Oleh karena itu tidak berlebihan bila publik berharap agar 

perilaku para politisi dan aparat pemerintah didasarkan atas nilai-nilai 

moral. Akuntabilitas moral perlu dikembangkan untuk menghindari 

penyimpangan kepentingan.  

Pendapat lain yang membagi akuntabilitas adalah pendapat yang 

dikemukakan oleh Kumorotomo (1992:153-155) yaitu bentuk 

pertanggungjawaban etis dan pertanggungjawaban rasional. Selain itu tipe sistem 

pertanggungjawaban dibagi menjadi: 

1. Pertanggungjawaban birokratis 

2. Pertanggungjawaban legal, berdasarkan pada keterkaitan antara 

pengawasan pihak-pihak di luar lembaga dengan anggota-anggota 

organisasi yaitu seseorang atau kelompok yang mempunyai kekuatan 

untuk membebankan sanksi-sanksi hukum atau menuntut kewajiban 

formal tertentu. 

3. Pertanggungjawaban professional, dicirikan oleh penempatan kontrol 

atas aktifitas-aktifitas organisasional ditangan para pejabat yang 

mempunyai kepakaran atau keterampilan khusus dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan. 

4. Pertanggungjawaban politis, yang dicirikan dengan adanya tingkat 

kepekaan atau daya tanggap terhadap kepentingan publik, sehingga 

yang muncul sebagai pertanyaan bagi para administrator adalah untuk 

siapa mereka bertindak sedangkan warga pemilih yang mestinya 
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diwakilkan adalah masyarakat umum, pejabat-pejabat terpilih maupun 

generasi-generasi yang akan datang. 

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2000:154) membedakan 

akuntabilitas menjadi tiga macam yaitu: 

1. Akuntabilitas Keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai 

integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. 

2. Akuntabilitas Manfaat, pada dasarnya memberikan perhatian kepada 

hasil kegiatan pemerintahan. 

3. Akuntabilitas Prosedural, yaitu pertanggungjawaban mengenai apakh 

suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah 

mempertimbangkan masalah moralitas, etika kepastian hukum, dan 

ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan 

akhir yang telah ditetapkan. 

Dengan mengetahui jenis-jenis akuntabilitas akan membantu tercapainya 

akuntabilitas kinerja yang baik, yang akan memberikan imbas pada terciptanya 

kinerja yang memuaskan, mampu memberikan pelayanan yang baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

2.1.3 Akuntabilitas yang baik 

Lingkungan akuntabilitas mengacu pada kondisi dimana di dalamnya 

akuntabilitas dapat berjalan dengan baik. Lingkungan akuntabilitas yang optimal 

merupakan salah satu akuntabilitas yang proaktif dimana dalam suatu individu, 
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tim, dan organisasi memiliki fokus pada pencapaian hasil yang besar daripada 

sekedar menggambarkan cara-cara untuk menjelaskan hasil buruk yang diperoleh. 

Secara khusus, suatu lingkungan yang memiliki akuntabilitas yang baik ditandai 

dengan adanya kondisi dimana didalamnya individu, tim dan organisasi merasa 

(Mahsun (2006 : 90)) : 

1. Termotivasi untuk melaksanakan wewenang mereka dan atau 

memenuhi tanggungjawabnya. 

2. Mendorong untuk melaksanakan kerja mereka dan mencapai hasil 

yang diinginkan. 

3. Memberikan inspirasi untuk membagi (melaporkan) hasil mereka. 

4. Kemauan untuk menerima kewajiban atas hasil tersebut. 

Berhubungan dengan hal diatas, akuntabilitas yang efektif (LAN dan 

BPKP modul 1, 2000:35) memiliki ciri-ciri antara lain: 

1. Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggungjawab 

terhadap tugas pokok dan fungsi instansi, serta program pembangunan 

yang telah dipercayakan kepadanya, termasuk penyelenggaraan 

BUMN dan atau BUMD yang berada di bawah kewenangannya). 

2. Mencakup aspek yang menyeluruh mengenai aspek integritas 

keuangan ekonomis dan efisiensi, efektifitas dan prosedur. 

3. Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai 

kinerja individu maupun organisasi. 
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4. Akuntabilitas harus dibangun dengan sistem informasi yang handal 

untuk menjamin keabsahan, akurasi, obyektivitas dan ketepatan dalam 

penyampaian informasi. 

5. Adanya penilaian yang obyektif dan independen terhadap akuntabilitas 

suatu instansi. 

6. Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian asas akuntabilitas. 

Dari ciri-ciri akuntabilitas yang efektif di atas dapat dimengerti bahwa 

akuntabilitas mencakup aspek yang luas, tidak hanya mencakup dalam diri 

individu seorang pegawai saja tetapi mencakup seluruh faktor yang ada dalam 

sebuah instansi. Dengan kata lain akuntabilitas yang dijalankan oleh setiap 

individu pegawai dapat mendukung terciptanya akuntabilitas dalam suatu instansi 

dengan menganut prinsip-prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas. 

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintahan, 

perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini: 

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk 

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan 

sumber daya-sumber daya secara konsisten dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuandan sasaran yang 

telah ditetapkan. 

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan 

manfaat yang diperoleh. 
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5. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator 

perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran 

metode dan tekhnik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan 

akuntabilitas. 

Reformasi yang telah bergulir mendorong pemerintah untuk 

mengembangkan indikator kinerja pemerintah daerah yang diawali oleh Menteri 

Dalam Negeri sejak tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Pada saat itu, Menteri 

Dalam Negeri bekerjasama dengan Universitas Gajahmada Yogyakarta berusaha 

mengembangkan suatu indikator yang mampu menunjukkan suatu kemampuan 

pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi dan desentralisasi fiskal. 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) melanjutkan usaha di atas dengan 

mulai mengembangkan sistem pemeringkatan pemerintah daerah untuk menilai 

kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi. Dalam hal ini 

berupa indikator yang digunakan untuk menilai otoritas tambahan yang mungkin 

ditransfer kepada pemerintah daerah dan jenis bantuan teknis apa saja yang 

diperlukan. Indikator tersebut mencakup empat fungsi yaitu perencanaan dan 

pemrograman, mobilisasi sumberdaya, manajemen dan penganggaran, desain, dan 

implementasi proyek. 

Usaha tersebut berlanjut dengan adanya Inpres no.7 tahun 1999 yang 

mengharuskan eselon II ke atas untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

yang kemudian dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). Eselon II dan yang lebih tinggi diharuskan untuk menyusun 

indikator, metode dan mekanisme pelaporan atas kinerja instansi pemerintahnya. 
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Sistem yang telah disusun diatas kemudian diterapkan dalam proses 

akuntabilitas di instansi pemerintah. Sering dipahami bahwa proses akuntabilitas 

sebagai bentuk saluran pertanggungjawaban yang monolitis dengan mengacu pada 

model hirarkis, misalnya pertanggungjawaban menteri kepada presiden. Dalam 

prospektif ini, seorang pegawai pemerintah hanya bertanggungjawab kepada 

pegawai yang lebih tinggi jabatannya dalam struktur organisasi, tanpa harus ke 

parlemen atau publik. Saat ini banyak ahli yang menganjurkan penerapan 

berbagai variasi atas saluran akuntabilitas publik agar bisa mencerminkan 

pertanggungjawaban yang sebenarnya kepada publik melalui peran dari parlemen. 

Wajar saja jika adanya pluralisme yang baru atas berbagai bentuk saluran 

akuntabilitas publik belum bisa diterima secara umum. Hal ini terutama 

dilatarbelakangi oleh adanya otoritas dan kebijaksanaan yang ditetapkan di suatu 

negara yang berbeda-beda. 

Pada dasarnya proses dari akuntabilitas ini secara implisit terdapat pada 

praktek akuntansi, dimana ada proses pertanggungjawaban untuk melaporkan 

catatan dengan benar. Esensi suatu pelaporan adalah menyediakan informasi 

paradigm akuntansi keuangan, informasi ini bisa menunjukkan indikasi tentang 

apakah dana perusahaan mencukupi untuk membiayai berbagai macam 

pengeluaran. Dalam akuntansi ini dilaporkan juga beberapa penjelasan dan 

justifikasi dari kegiatan yang sudah dilakukan. Beberapa analisis tentang 

akuntabilitas dapat diterangkan dengan fungsi akuntansi ini. 

Akuntabilitas dapat dipahami dalam hubungan dari atasan dan bawahan 

dimana atasan berkepentingan untuk menilai kinerja bawahannya tersebut. 
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Terdapat empat tahap utama yang dapat diidentifikasi dalam suatu proses 

akuntabilitas. Tahap-tahap ini sebetulnya merupakan bagian dari satu kesatuan 

proses akuntabilitas yang menyeluruh. Pertama, fungsi akuntansi atau pelaporan 

yang merupakan suatu kewajiban dalam pertanggungjawaban. Kedua, pencarian 

informasi atau investigasi. Ketiga, penilaian atau verifikasi. Selanjutnya keempat, 

pengendalian atau pengarahan. 

Dengan memahami uraian di atas, diharapkan penerapan akuntabilitas 

yang baik akan memberikan dampak yang positif pada individu, tim, dan 

organisasi. 

 

2.1.4 Dampak Akuntabilitas 

Dari sini dapat dimengerti bagaimana menjalankan akuntabilitas yang 

benar dan berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas sehingga ciri-ciri 

akuntabilitas yang efektif dapat dicapai. Selain itu terlihat bahwa akuntabilitas 

menghendaki birokrasi publik untuk dapat menjelaskan secara transparan 

(transparency) dan terbuka (openness) kepada publik mengenai tindakan-tindakan 

apa saja yang telah dilakukan. Hal ini memiliki tujuan untuk menjelaskan 

begaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa saja yang 

dipakai untuk melakukan tugas, bagaimana realita pelaksanaannya dan apa saja 

dampaknya. Dengan adanya penjelasan yang transparan dan terbuka, masyarakat 

menjadi tahu tentang apa yang dilakukan birokrasi publik dan bagaimana hasil 

dan pertanggungjawabannya dari tindakan-tindakan yang telah dijalankan. Selain 

itu, akuntabilitas harus pula menyajikan penjelasan tentang realisasi kegiatan 
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dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Dari penjelasan tentang prinsip-prinsip yang dijabarkan di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa dengan adanya akuntabilitas yang baik maka seorang 

pegawai dapat menjalankan kewenangan dengan benar sehingga terhindar dari 

penyelewengan wewenang yang diembannya. Dengan dijalankannya asas 

akuntabilitas yang berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas maka 

akuntabilitas yang efektif dapat dicapai dalam lingkungan kerja. Selain itu 

akuntabilitas dapat menciptakan sebuah instansi yang akuntabel sehingga dapat 

beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tugas yang diberikan 

kepada instansi pada umumnya dan pada diri individu pada khususnya. 

Penjelasan di atas memberikan kesimpulan bahwa dampak dari 

keberadaan akuntabilitas sangatlah vital, khususnya bagi para pegawai dalam 

menjalankan kewenangan yang diembannya. Dengan adanya akuntabilitas 

diharapkan bahwa para pegawai dapat menjalankan kewenangannya secara benar. 

Akan tetapi dalam menjalankan asas akuntabilitas tersebut tidaklah mudah, 

terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat dalam pencapaian asas 

akuntabilitas. Karena itulah diharapkan bahwa para pegawai mengerti tentang 

pentingnya keberadaan akuntabilitas dalam menjalankan kewenangannya 

sehingga akuntabilitas yang efektif dapat tercapai. 

Pada akhirnya dengan adanya akuntabilitas kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah meningkat, sehingga kredibilitas pemerintahan dapat diakui 

dan keberadaanya akan selalu didambakan. Hal itu menyebabkan 
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masyarakatuntuk ikut peduli dan memberikan partisipasinya dalam setiap program 

pemerintahan. 

 

2.1.5 Kendala-Kendala Akuntabilitas 

Dalam mengimplementasikan akuntabilitas pada umumnya menemui 

kendala yang justru bisa menjadi counter-productive dalam menciptakan 

kesehatan dan hubungan akuntabilitas yang efektif. Beberapa hal yang menjadi 

kendala akuntabilitas menurut Mahsun (2006 : 97) adalah: 

1. Agenda atau rencana yang tidak transparan ; hal ini akan membuat 

pegawai meninggalkan tanggung jawab dan merusak kepercayaan 

yang sudah dibangun. 

2. Kepemimpinan yang lemah ; mengakibatkan pencapaian yang kurang 

maksimal. 

3. Kekurangan sumber daya ; untuk memperoleh hasil yang baik atas 

kinerjanya, organisasi harus melakukan investasi pada karyawan 

mereka. 

4. Garis wewenang dan tanggung jawab yang kurang jelas ; 

mengakibatkan pelaksanaan atas kewajiban kinerja menjadi tidak 

terarah sehingga sulit untuk menentukan letak akuntabilitasnya. 

5. Kesalahan penggunaan data ; dengan menggunakan data yang relevan 

maka akan menunjukkan kelemahan transparansi dan 

ketidakpercayaan. Jika data yang digunakan salah atau tidak relevan, 

maka analisa dan kebijakan yang diambil tidak tepat. 
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Hal-hal lain yang dapat menghambat akuntabilitas merurut Suryono (LAN 

2001:5) adalah: 

1. Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan sangat 

mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan 

interaksinya antara lingkungan dengan organisasi publik. 

2. Budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara 

pelayanan publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi politik 

dan budaya masyarakat setempat yang sering tidak kondusif dan 

melanggar peraturan yang telah ditetapkan. 

Dengan memahami pemaparan di atas, diharapkan aparat mampu menjadi 

aktor professional sektor publik dengan kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan. 

 

2.2  Anggaran 

2.2.1  Pengertian Anggaran 

Anggaran oleh Bastian (2006:191) dapat diinterpretasikan sebagai paket 

pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan 

akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Berdasarkan kutipan 

yang dikutip oleh Bastian (2006:191) dari National Committee on Governmental 

Accounting (NCGA), yang saat ini telah diubah menjadi Governmental 

Accounting Standards Board (GASB) anggaran didefinisikan sebagai rencana 

operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan 

sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu 

tertentu. 
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Selain itu, menurut Halim (2002: 234-235) anggaran merupakan perkiraan 

atau perhitungan jumlah penerimaan atau pengeluaran yang akan dilakukan oleh 

suatu organisasi, negara, atau daerah. Anggaran juga dapat diartikan sebagai 

pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana 

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah 

yang disusun menurut klasifikasi secara sistematis untuk satu periode (Andayani, 

2007:63). 

 

2.2.2 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pada Bab I Ketentuan 

Umum, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD pada 

dasarnya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh tim 

anggaran (eksekutif) beserta panitia anggaran (legislatif) yang disetujui oleh 

DPRD dan kemudian disahkan menjadi peraturan pemerintah. 

Berdasarkan pengertian di atas, Yani (2002:239) menyatakan bahwa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana 

keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang 

APBD. Suparmoko (2002;26) juga menuliskan bahwa APBD merupakan suatu 

alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan di masa yang akan 

datang umumnya, yang disusun untuk masa 1 (satu) tahun. Sehingga dapat 
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dikatakan bahwa APBD merupakan suatu rencana pembangunan dan 

kebijaksanaan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, dimana satu pihak 

memuat penerimaan sedangkan di lain pihak memuat mengenai pengeluaran 

untuk mencapai tujuan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Di samping itu, 

anggaran juga merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap pengeluaran 

ataupun penerimaan pemerintah daerah di masa yang akan datang. APBD 

merupakan anggaran dari pemerintah daerah. Definisi APBD di atas menunjukkan 

bahwa anggaran daerah termasuk APBD mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Rencana keuangan pemerintah 

2. Adanya sumber penerimaan yang digunakan untuk menutup 

pengeluaran daerah 

3. Kebijakan dan program kerja yang dituangkan ke dalam bentuk 

pengeluaran berupa angka-angka 

4. Periode anggaran biasanya ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun 

ke depan dan ditetapkan pula dengan peraturan pemerintah. 

 

2.2.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Menurut Mardiasmo (2002:63-66) anggaran sektor publik memiliki 

beberapa fungsi utama, yaitu: 

1. sebagai alat perencanaan. Anggaran dibuat untuk merencanakan 

tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah, 

berapa besar biaya yang akan dikeluarkan, dan seberapa besar hasil 

yang akan diperoleh atas pembiayaan tersebut. 
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2. sebagai alat pengendalian. Anggaran lebih lanjutnya juga digunakan 

untuk mengendalikan keuangan daerah agar tidak terjadi pemborosan 

keuangan yang tentunya akan merugikan semua lapisan. 

3. sebagai alat kebijakan fiskal. Dengan adanya anggaran, pemerintah 

dapat memprediksikan arah kebijakan fiskal yang diberlakukan oleh 

pemerintah daerah sehingga ekonomi daerah dapat berjalan dengan 

stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. 

4. sebagai alat politik. Anggaran sangat berpengaruh pada politik dan 

kepentingan politik itu sendiri. Kegagalan di dalam melaksanakan 

anggaran dapat menyebabkan jatuhnya kepemimpinan seorang 

pemimpin daerah sehingga sekaligus berdampak pada menurunnya 

kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dan para investor. 

5. sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran dapat mendeteksi 

terjadinya inkonsistensi suatu satuan kerja perangkat daerah. 

6. sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja pemerintah dapat dinilai dengan 

melihat pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran. 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 4 menyebutkan bahwa 

APBN atau APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, 

alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain mempunyai fungsi yang bersifat umum 

seperti yang telah dijelaskan di atas, anggaran sebagai instrument fiskal 

pemerintah mempunyai beberapa fungsi khusus, yaitu: 

1. Fungsi alokasi. Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa 

publik yang dilakukan oleh pemerintah. 
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2. Sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara 

adil. 

3. Sebagai sarana untuk menstabilkan perekonomian, yaitu mendukung ke 

arah tercapainya satu tingkat pengerjaan tertentu, stabilitas harga, 

pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan neraca pembayaran. 

Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa APBD sebagai instrumen 

yang penting dalam manajemen publik, memiliki fungsi sebagai pedoman, 

sebagai alat kontrol, sebagai alat koordinasi, sebagai alat penilaian kinerja, 

sebagai alat motivasi, sebagai alat politik, dan sebagai sarana untuk mewujudkan 

otonomi daerah, sedangkan APBD sebagai sebuah kebijakan memiliki fungsi 

dalam hal alokasi, distribusi, dan stabilitas ekonomi atau fiskal. 

 

2.2.4 Prinsip-prinsip Anggaran 

Untuk dapat mencapai fungsi-fungsi anggaran yang optimal diperlukan 

pemenuhan prinsip-prinsip anggaran secara konsisten. Fungsi-fungsi anggaran 

sektor khususnya APBD pada intinya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat sehingga diharapkan bahwa APBD mampu mencerminkan kondisi 

serta kebutuhan masyarakat di daerah tersebut secara riil. Untuk mencapai kondisi 

yang diinginkan, maka sebuah anggaran daerah harus memperhatikan prinsip-

prinsip anggaran seperti yang dijelaskan oleh Halim (2003:236-237) sebagai 

berikut: 
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1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran 

Transparansi mengenai anggaran merupakan salh satu dari sekian 

persyaratan yang harus dimiliki untuk mewujudkan pemerintahan yang 

baik, bersih, dan bertanggung jawab (good governance). Dan oleh 

karena tuntutan tersebut, anggaran diharapkan untuk harus mampu 

memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk 

kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. 

2. Disiplin Anggaran 

Skema anggaran yang dibuat hendaknya harus disusun dan 

dilaksanakan secara konsisten dengan berorientasi pada kebutuhan 

masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan 

pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, anggaran harus disusun 

berlandaskan atas asas efisiensi, tepat guna, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pemilihan antara belanja yang bersifat rutin 

dengan belanja yang bersifat pembangunan atau modal harus 

diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi pencampuradukan atas 

kedua dana yang nantinya akan berujung pada pemborosan dana APBD. 

Pengalokasian dana harus didasarkan atas dasar skala prioritas pada 

upaya peningkatan pelayanan masyarakat, dan tidak dibenarkan untuk 

melaksanakan kegiatan/program yang belum / tidak tersedia 

anggarannya serta tidak melebihi kredit plafon anggaran yang 

disediakan. 



31 

 

3. Keadilan anggaran 

Pembiayaan pemerintah dilakukan melalui mekanisme pajak dan 

retribusi yang dipikul oleh segenap masyarakat. Oleh karena itu, 

pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan sumber daya (keuangan) 

tanpa mengdiskriminasi dalam pemberian pelayanan. Penetapan 

besarnya pajak dan retribusi harus mampu menggambarkan nilai-nilai 

rasional yang transaparan dalam menentukan tingkat pelayanan bagi 

masyarakat. 

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran 

Dana yang telah tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk 

dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang 

maksimal guna kepentingan masyarakat. Dan oleh karena itu, di dalam 

proses penyusunan anggaran hendaknya harus memperhatikan tingkat 

efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran yang jelas. 

5. Format Anggaran 

Pada dasarnya anggaran yang dibuat itu disusun berdasarkan anggaran 

defisit. Selisih antara pendapatan dan belanja yang mengakibatkan 

surplus maka pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan. 

Namun apabila selisih tersebut mengakibatkan defisit, maka 

kekurangan tersebut akan ditutupi melalui sumber pembiayaan, 

pinjaman atau obligasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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Selain itu, Mardiasmo (2002:67-68) juga menyebutkan bahwa prinsip-

prinsip anggaran sektor publik meliputi: 

1. Otorisasi oleh legislatif. Hal ini berarti bahwa anggaran publik yang 

dibuat harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu 

sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 

2. Komprehensif. Hal ini berarti bahwa anggaran harus menunjukkan 

pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang sebenarnya. 

3. Keutuhan Anggaran. Hal ini berarti bahwa semua penerimaan dan 

belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. 

4. Nondiscretionary Appropriatio. Hal ini berarti bahwa jumlah yang 

disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, 

efisien, dan efektif. 

5. Periodik. Hal ini berarti bahwa anggaran merupakan suatu proses yang 

periodik yang dapat bersifat tahunan ataupun multi tahunan. 

6. Akurat. Hal ini berarti bahwa estimasi anggaran yang dibuat oleh 

pemerintah hendaknya sudah memasukkan cadangan yang tersembunyi 

yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan 

inefisiensi anggaran serta yang dapat mengakibatkan munculnya under 

estimate pendapatan ataupun over estimate pengeluaran. 

7. Jelas. Hal ini berarti bahwa anggaran hendaknya merupakan sebuah 

anggaran yang sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat luas, dan 

tidak membingungkan. 
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8. Diketahui Publik. Hal ini berarti bahwa anggaran harus diinfomasikan 

kepada masyarakat. 

 

2.2.5 Teknik Penyusunan Anggaran 

Secara umum di dalam penyusunan anggaran dikenal beberapa teknik 

penyusunan yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Beberapa teknik penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Anggaran Tradisional 

Sistem anggaran tradisional (line-items budgeting system) dikenal 

juga sebagai sistem anggaran berdasarkan  obyek pengeluaran. Titik 

berat perhatian pada sistem anggaran ini terletak pada segi pelaksanaan 

dan pengawasan pelaksanaan anggarannya. Dari segi pelaksanaannya, 

yang menjadi topik terpenting adalah besarnya hak tiap-tiap lembaga 

negara sesuai dengan obyek pengeluarannya masing-masing. 

Pada sistem ini juga lebih menekankan pada segi administrasi saja, 

antara lain: 

a) Penyusunan Anggaran, yaitu pembuatan perkiraan dan pengeluaran 

negara sesuai dengan masing-masing jenisnya. 

b) Pengesahan oleh lembaga yang berwenang. 

c) Pembelanjaan yaitu pelaksanaan anggaran yang ditandai dengan 

diajukannya surat permintaan membayar kepada negara melalui 

kantor pembayar. 



34 

 

d) Pembuatan laporan, yaitu pencatatan realisasi penerimaan dan  

pengeluaran oleh bendahara di dalam pembukuannya. 

e) Pertanggungjawaban kas, yaitu pertanggungjawaban realisasi 

pengeluaran, yang dimana dalam hal ini setiap pengeluaran identik 

dengan biaya. 

Kelemahan dari teknik ini adalah teknik ini mengabaikan persoalan 

tujuan atau kebijaksanaan yang penting dan hanya mengevaluasi item-

item pengeluaran yang telah dilakukan. Sedangkan kelebihan dari 

teknik ini adalah penyusunan anggaran yang lebih sederhana. 

2. Sistem Anggaran Inkremental (Incremental Budget) 

Penyusunan anggaran dengan teknik seperti ini adalah dengan cara 

menaikkan item-item pengeluaran dengan prosentase tertentu. 

Pengeluaran yang sudah ada tidak perlu diperiksa kembali, namun yang 

perlu diperiksa adalah kenaikan pengeluaran saja. Kelemahan teknik ini 

adalah mengabaikan relokasi dana-dana anggaran dan hanya 

mengevaluasi tambahan dana dari item-item pengeluaran yang sama 

dari APBD yang sedang berjalan. Sedangkan item-item pengeluaran 

yang sudah ada tidak pernah dipertanyakan apakah masih diperlukan 

atau tidak. Kelebihan dari sistem ini adalah mengurangi konflik 

struktural dan analisis, selain itu waktu dan data dalam penyusunan 

anggaran kurang dibutuhkan. 
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3. Planning, Programming, Budgeting System (PPBS) 

Penyusunan anggaran dengan teknik PPBS adalah dengan 

mengalokasikan dana-dana anggaran ke dalam program-program 

dengan mengintegrasikan program-program dengan perencanaan yang 

telah ditetapkan. Teknik  ini mempunyai aspek jangka panjang, 

struktural, analisis, dan informasi. Kelebihannya adalah terdapat 

keterpaduan antara tujuan dengan program-program yang ditetapkan. 

Sedangkan kelemahannya adalah di dalam menentukan indikator tujuan 

terasa sulit untuk dilakukan, dan produksi serta pelayanan yang 

dihasilkan oleh program-program yang ditetapkan sulit untuk 

dihubungkan dengan tujuan. 

4. Zero Based Budgeting (ZBB) 

Penyusunan anggaran dengan teknik ZBB adalah mengalokasikan 

dana anggaran ke dalam item-item pengeluaran dari setiap APBD dari 

nol. Ini berarti setiap item harus diperiksa kepentingannya. Semakin 

prioritas item tersebut, maka akan semakin lebih dahulu untuk dibiayai. 

Ini menjadi sangat penting agar item yang menjadi prioritas dapat 

ditampung dalam APBD yang terbatas sumber penerimaannya. 

Kelebihan dari teknik ini adalah memberikan perhatian kepada 

pembentukan nasional yang dalam skala jangka pendek, dan setiap 

badan atau lembaga didorong untuk memperhitungkan apakah item 

pengeluaran atau program masih dibutuhkan. Sedangkan kelemahan 
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dari sistem ini adalah banyaknya pihak yang terlibat dan membutuhkan 

perhatian yang serius dari banyak pihak tersebut. 

5. Sistem Anggaran Kinerja (Performance Budgeting) 

Dalam penyusunan anggaran sistem ini, yang paling ditekankan 

adalah berbagai segi yang akan dicapai (output), seperti pembangunan 

sosial ekonomi dan aspek fisik yang terukur secara jelas. Di dalam 

sistem ini ditekankan pula segi-segi fungsional dari masing-masing 

lembaga/departemen, pengelompokan setiap kegiatan proyek yang 

berorientasi pada pengendalian anggaran serta menekankan pula pada 

efisiensi pelaksanaan program/kegiatan. 

 

2.2.6 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat disebut 

juga dengan nama Anggaran Daerah harus disusun berdasarkan pendekatan 

kinerja yang mengutamakan kepada pencapaian hasil kinerja atau output dari 

perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Menurut Mardiasmo 

(2002:187), Anggaran Daerah yang disusun dengan pendekatan kinerja yang 

dimana saat ini APBD yang dibuat harus berbasis kinerja tersebut harus memuat 

keterangan-keterangan sebagai berikut: 

1. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja. 

2. Standar pelayananan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan 

komponen kegiatan yang bersangkutan. 
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3. Persentase dari jumlah pendapatan yang membiayai belanja 

administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja 

modal/pembangunan. 

Sesuai dengan pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 

yang menyatakan bahwa penyusunan APBD dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kinerja. Sistem yang dipakai dalam penyusunan APBD adalah sistem 

anggaran terpadu fungsional yang merupakan proses perencanaan suatu anggaran 

yang memmpunyai indikator selektif, seperti yang dijelaskan Ichsan (1997:88-89) 

yaitu: 

1. Penyusunan program harus terpadu yang mengikat unit organisasi yang 

memiliki program serupa. 

2. Programnya dapat mengelompok. 

3. Lebih memprioritaskan fungsinya menurut program. 

4. Terkoordinator untuk setiap program sejak dari prosedur perencanaan, 

pemrograman, dan anggaran. 

5. Dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih antara program yang satu 

dengan yang lainnya, termasuk dananya atau mengidentifikasi program 

yang tidak lagi mendukung tujuan nasional. 

6. Pendayagunaan yang maksimal dari sumber-sumber pendapatan yang 

tersedia dan terbatas untuk mencapai tujuan dengan cara berdaya guna 

dan berhasil guna. 

7. Tidak Nampak dalam APBD adanya kode untuk organisasi walaupun 

boleh untuk dicantumkan dalam kolom-kolomnya. 
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Anggaran dengan menggunakan pendekatan kinerja pada dasarnya 

merupakan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi 

kepada pencapaian hasil atau kinerja. Sedangkan kinerja selayaknya harus 

mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga indikator yang 

bersifat selektif dianggap perlu di dalam pencapaian anggaran yang berorientasi 

pada kepentingan publik. 

 

2.2.7 Prosedur Penyusunan APBD Berbasis Kinerja berdasarkan 

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 

Sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 

Tahun 2000, terdapat Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menguraikan 

Prosedur Penyusunan APBD sebagai berikut: 

1. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD 

Aktivitas ini berpedoman pada Rencana Strategi Daerah 

(Renstrada) hasil penjaringan aspirasi masyarakat, laporan kinerja 

historis, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), serta kebijakan keuangan daerah. 

Pelaksana: Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD 

Waktu : Mei, Juni, Juli 

2. Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD 

Prosedur Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD bersumber 

dari Arah dan Kebijakan Umum APBD 

Pelaksana: Pemda 
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Waktu : Juli – Agustus 

3. Persiapan Penyusunan Rancangan Anggaran Unit Kerja 

Aktivitas ini bersumber pada Peraturan Daerah (Perda) 

Pengelolaan Keuangan Daerah tentang standar pelayanan, tingkat 

pencapaian kinerja, dan standar biaya. 

Pelaksana: Tim Anggaran Eksekutif 

Waktu : Agustus - September 

4. Pernyataan Visi – Misi, Tupoksi, Tujuan, dan Sasaran Unit Kerja 

Aktivitas ini berpedoman pada Perda Struktur Organisasi dan 

Unit Kerja, Surat Edaran (SE) Kepala Daerah. 

Pelaksana: Unit Kerja 

Waktu : September - Oktober 

5. Perencanaan Program Unit Kerja 

Aktivitas ini berpedoman pada tujuan dan sasaran unit kerja dan 

Surat Edaran Kepala Daerah. 

Pelaksana: Unit Kerja 

Waktu : September – Agustus 

6. Perencanaan Kegiatan Unit Kerja 

Aktivitas ini berpedoman pada program unit kerja dan Surat 

Edaran Kepala Daerah. 

Pelaksana: Unit Kerja 

Waktu : September – Agustus 
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7. Perencanaan Anggaran Unit Kerja 

Aktivitas ini berpedoman pada kegiatan unit kerja dan Surat 

Edaran Kepala Daerah. 

Pelaksana: Unit Kerja 

Waktu : September - Agustus 

8. Penilaian atas Usulan Anggaran Unit Kerja terhadap Kewajaran 

beban Kerja dan Beban Kegiatan 

Aktivitas ini berpedoman pada AKU APBD, Strategis dan 

Prioritas APBD, SE Kepala Daerah, serta Pernyataan Anggaran. 

Pelaksana: Tim Anggaran Eksekutif 

Waktu : Oktober - November 

9. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) 

Aktivitas penyusunan RAPBD bersumber dari Anggaran Unit 

Kerja. 

Pelaksana: Tim Anggaran Eksekutif 

10. Pengajuan RAPBD 

Rancangan APBD ini diajukan kepada DPRD untuk dimintakan 

persetujuan untuk pelaksanaan pembahasan RAPBD pada bulan 

November. 

Pelaksana: Kepala Daerah 

11. Pembahasan RAPBD 

Sebelum RAPBD dibahas, DPRD menyosialisasikan kepada 

masyarakat untuk mendapat masukan. Masukan dari masyarakat atas 
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rancangan peraturan daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada 

peraturan daerah tentang APBD. 

Pelaksana : Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran 

Eksekutif 

Waktu : November - Desember 

12. Penetapan APBD 

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui oleh 

DPRD kemudian disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan 

Daerah tentang APBD paling lambat 1 bulan setelah APBN 

ditetapkan. 

Pelaksana: Kepala Daerah 

 

2.2.8 Prosedur Penyusunan APBD Berbasis Kinerja berdasarkan 

 Permendagri No. 59 Tahun 2007 

Sebagai peraturan pelaksana PP No. 58 Tahun 2005 yaitu Permendagri 

No. 59 Tahun 2007, berikut ini adalah mekanisme penyusunan APBD, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD 

dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 

yang mengacu pada rencana kerja pemerintah. RKPD tersebut 

ditetapkan dengan peraturan dari Kepala Daerah. 
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2. Kebijakan Umum APBD (KUA) 

Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD 

dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 

Negeri setiap tahunnya. Dalam menyusun rancangan KUA tersebut, 

Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

(TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Rancangan 

KUA yang telah disusun disampaikan oleh Sekda kepada Kepala 

Daerah paling lambat minggu pertama bulan Juni. Kemudian 

rancangan KUA disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling 

lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas 

dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. 

Rancangan KUA yang telah dibahas bersama dengan panitia anggaran 

DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu 

pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Berdasarkan KUA yang telah disepakati bersama antara 

pemerintah dan pimpinan DPRD, pemerintah daerah menyusun 

rancangan PPAS. Kemudian selanjutnya Kepala Daerah 

menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun tersebut kepada 

DPRD untuk dibahas oleh TAPD dan panitia anggaran DPRD paling 

lambat pertangahan bulan Juli tahun angaran berjalan. Rancangan 

PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling 

lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPA yang 
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telah disepakati dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang 

diandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan 

DPRD. Apabila Kepala Daerah berhalangan, maka yang bersangkutan 

dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani 

nota kesepakatan KUA dan PPA. 

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 

Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan SE 

Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai 

acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. SE Kepala Daerah 

perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD tersebut ditertibkan paling 

lambat awal bulan Agustus tahun berjalan. 

5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) 

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD 

menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan 

pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, 

penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. 

6. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD (Raperda APBD) 

RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas lebih 

lanjut oleh TAPD. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala 

SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan 

rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan 
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Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan 

daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan 

kepada Kepala Daerah. Rancangan peraturan daerah tentang APBD 

sebelum disampaikan kepada DPRD kemudian disosialisasikan 

kepada masyarakat untuk memberikan informasi mengenai hak dan 

kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan 

APBD tahun anggaran yang direncanakan. 

7. Penetapan APBD 

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan 

peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling 

lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala 

Daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan 

Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling 

lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 


