
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Akuntansi Sektor Publik 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan 

perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah 

yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta tergantung dari 

kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. 

Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan 

pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), 

perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan 

organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan 

organisasi nirlaba lainnya.  

Istilah sektor publik lebih tertuju pada sektor negara, usaha-usaha 

negara, dan organisasi nirlaba negara (Joedono:2000). Abdullah (1996) 

menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan sektor publik adalah pemerintah 

dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan 

berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat. 

Menurut Indra Bastian (2001:6), akuntansi sektor publik dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis 
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di 
lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di 
bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan 
sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan 
swasta .   

Menurut Abdul Halim (2007:252), mendefinisikan akuntansi sektor 

publik adalah sebagai berikut: 

Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka 
penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan 
dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang 



nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif 
arah tindakan .  

Dengan demikian, akuntansi sektor publik yang umum dipahami adalah 

akuntansi yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga non-

profit. Sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi 

pada sektor swasta. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang 

mempengaruhinya. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang 

sangat kompleks dan turbulence.   

Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dan sektor 

swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini:  

Tabel 2.1 
Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor 

Swasta 
Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta 

Tujuan organisasi Nonprofit motive Profit motive 

Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, 

obligasi pemerintah, laba 

BUMN/BUMD, penjualan 

aset negara. 

Pembiayaan internal; 

modal sendiri, laba ditahan, 

penjualan aktiva. 

Pembiayaan eksternal; 

utang bank, obligasi, 

penerbitan saham. 

Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada 

masyarakat (publik) dan 

parlemen (DPR/DPRD) 

Pertanggungjawaban 

kepada pemegang saham 

dan kreditor 

Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan 

hierarkis. 

Fleksibel, datar, piramid, 

lintas fungsional. 

Karakteristik anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik 

Sistem akuntansi Cash Accounting Accrual Accounting 

(sumber Mardiasmo : Akuntansi sektor publik)  



2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik. 

Menurut American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) 

menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:  

1.   Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara 
tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi 
sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini 
terkait dengan pengendalian manajemen (management control).  

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer 
untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola 
secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya 
yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai 
pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi 
pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait 
dengan akuntabilitas (accountability) .   

Menurut Nurlan Darise (2008:28), akuntansi sektor publik mempunyai 

beberapa tujuan, yaitu: 

a.   Pertanggungjawaban (accountability and stewardship) 
b. Manajerial 
c. Pengawasan .  

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pertanggungjawaban (accountability and stewardship) 

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi 

keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang 

berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan 

operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban 

ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara 

harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan. 

b. Manajerial 

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi sektor publik harus 

menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, 

perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan, serta penilaian 

kinerja pemerintah.  



c. Pengawasan 

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi sektor publik harus 

memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan 

fungsional secara efektif dan efisien.   

Dengan demikian, tujuan akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal 

pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.      

2.2 Anggaran Sektor Publik 

2.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik  

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.    

Menurut Government Accounting Standard Board (GASB), definisi 

anggaran adalah sebagai berikut: 

Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran 

yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk 

membiayainya dalam periode waktu tertentu . 

Sedangkan menurut Freeman (2003) yang dikutip oleh Deddi Nordiawan 

(2006:48), mendefinisikan anggaran sebagai berikut: 

Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi 
sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya 
ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of 
allocation resources to unlimited demands) .      

Anggaran menjadi penghubung antara sumber-sumber daya keuangan 

dengan perilaku manusia dalam rangka pencapaian tujuan keuangan. Pada sektor 

swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup utuk 

publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus 

diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.   

Anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2002:61), adalah sebagai 

berikut: 

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas 

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang 

dibiayai dengan uang publik .    



  
Definisi anggaran publik sendiri menurut Mardiasmo (2002:62) adalah: 

Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan 

pendapatan dan belanja dalam satuan moneter .     

Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya 

sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas 

pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Mardiasmo (2002:63-66), 

menguraikan fungsi utama anggaran sektor publik sebagai berikut:  

1.   Alat perencanaan 
2. Alat pengendalian 
3. Alat kebijakan fiskal 
4. Alat politik 
5. Alat koordinasi dan komunikasi 
6. Alat penilaian kinerja 
7. Alat motivasi 
8. Alat menciptakan ruang publik .  

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.   Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool) 

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan 

organisasi. Anggran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa 

yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, berapa 

hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. 

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool) 

Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran 

pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada publik. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan 

dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. 

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool)  

Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga 

dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan 

kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan 

ekonomi. 



4. Anggaran sebagai alat politik (Political Tool) 

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif 

dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan 

tertentu.  

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and 

Communication Tool)  

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian pemerintah, yang 

diharapkan akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat komunikasi antar 

unit kerja dalam lingkungan eksekutif yang mana harus dikomunikasikan ke 

seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. 

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool)  

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan 

efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk 

pengendalian dan penilaian kinerja. 

7. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool)  

Anggaran digunakan untuk memotivasi manajer dan sifatnya agar bekerja 

secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. 

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (Public Sphere)   

Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan 

harus terlibat dalam proses penganggaran publik.  

Dalam menyusun anggaran terdapat dua pendekatan, yang dapat dilihat dari 

output/tampilan anggaran itu sendiri: 

1.   Pendekatan Tradisional  

Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: 

a. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan 

incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah 

pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan 

menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan 



besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang 

mendalam. 

b. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item, yaitu didasarkan 

atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. 

2.   Pendekatan Era New Public Management (NPM)  

Menurut Mardiasmo (2002:83), pendekatan NPM terdiri dari: 

a. Angggaran Kinerja (performance budgeting) 

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang 

terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang 

disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. 

b. Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budgeting - ZBB) 

Pendekatan pembuatan anggaran ini adalah bahwa setiap aktivitas atau 

program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara 

otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahun 

untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini dengan 

melihat kontribusi yang diberikannya kepada tujuan organisasi. 

c. Pendekatan Sistem Perencanaan, Program, dan Anggaran Terpadu 

(Planning, Programming, and Budgeting System  PPBS)   

PPBS didefinisikan sebagai suatu anggaran di mana pengeluaran secara 

primer dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan pada 

program kerja dan secara sekunder didasarkan pada jenis atau karakter 

objek di satu sisi dan kinerja di sisi lainnya.   

2.2.2 Penganggaran Daerah   

Anggaran di Pemerintah Daerah disebut Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). APBD adalah suatu rencana keuangan daerah yang 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. (Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2004). APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan 

digunakan Pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan kewenangannya untuk 

penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran.  



  
Atas dasar umum pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD 

hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut : 

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran 

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, 

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

yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama 

untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan 

kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup 

masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban 

atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 

2. Disiplin Anggaran 

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara 

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan 

belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi 

pengeluaran belanja 

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian 

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan 

melaksanakan kegiatan/proyek yang belum tersedia anggarannya dalam 

APBD/perubahan APBD. 

3. Keadilan Anggaran 

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara 

adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa 

didikriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada 

hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat. 

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat 

guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat 

dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan 

sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan 

yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.  



5. Disusun dengan pendekatan kinerja. 

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya 

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

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

biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan 

profesionalisme kerja disetiap organisasi kerja yang terkait.   

APBD disusun berdasarkan format anggaran surplus dan defisit, selisih 

antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya 

surplus yang akan digunakan sebagai dana cadangan atau tabungan pemerintah, 

sedangkan bila terjadi defisit dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman 

atau penerbitan obligasi daerah.  

2.2.3 Siklus Perencanaan Anggaran Daerah  

   Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan yang mencakup 

penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya rancangan 

APBD, terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah antara 

lain: 

1. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran 

berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD. Kebijakan umum 

APBD harus berpedoman pada RKPD. 

2. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh 

pemerintah daerah dalam pembicara pendahuluan RAPBD tahun anggaran 

berikutnya. 

3. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, 

pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran 

sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD. 

4. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun 

berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. 

5. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas 

dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. 



6. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola 

keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD 

tahun berikutnya. 

7. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai 

dengan penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD. 

8. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD 

dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang 

bersangkutan dilaksanakan.   

Tahapan penganggaran diatas dapat diringkas dengan bagan seperti di 

bawah ini: 

Gambar 2.1 
Tahapan Penganggaran               

2.2.4 Struktur APBD   

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, APBD merupakan satu 

kesatuan yang terdiri dari:  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kebijakan Umum APBD 

Prioritas dan Plafon Anggaran SKPD 

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) 

Rancangan Perda APBD 

Perda APBD 



1. Pendapatan daerah. 

2. Belanja daerah. 

3. Pembiayaan daerah.   

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja 

daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus anggaran, 

terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran 

belanja daerah.    

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, digunakan/dimanfaatkan untuk 

pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian 

pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah, transfer ke dana cadangan dan sisa 

lebih tahun anggaran berjalan. Pemanfaatan surplus disebut pengeluaran 

pembiayaan.   

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk 

menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan 

anggaran lalu, penggunaan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman 

atau penerimaan piutang. Langkah-langkah untuk menutupi defisit disebut 

penerimaan pembiayaan.   

Berdasarkan uraian tersebut, rincian struktur APBD adalah sebagai 

berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.   

Sumber-sumber PAD terdiri dari: 

1) Pajak daerah. 

2) Retribusi daerah. 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

4) Lain-lain PAD yang sah. 

b. Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 



daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk 

menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. 

Dana perimbangan terdiri dari: 

1) Dana bagi hasil. 

2) Dana alokasi umum (DAU) 

3) Dana alokasi khusus (DAK) 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mencakup: 

1) Hibah/bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan 

lembaga /organisasi swasta dalam negeri, kelompok 

masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak 

mengikat. 

2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan 

korban/kerusakan akibat bencana alam dan krisis solvabilitas. 

3) Dana bagi hasil pajak dari Teknis kepada Kabupaten/Kota. 

4) Dana penyesuaian. 

5) Bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya. 

2. Belanja Derah, diklasifikasikan menurut: 

a. Fungsi 

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada 

fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, terdiri dari: 

1) Klasifikasi berdasarkan urusan pemeritahan yang bersifat wajib 

dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan 

pemerintahan kota. 

2) Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan Negara. Klasifikasi 

tersebut tidak nampak dalam RKA dan DPA SKPD tetapi hanya 

nampak dalam APBD sebagai lampiran 

b. Organisasi, yang dimaksud dengan klasifikasi belanja menurut 

organisasi pemerintahan daerah seperti Kepala Daerah dan Wakil 



Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, 

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

c. Program dan Kegiatan, klasifikasi belanja menurut program dan 

kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah berdasarkan organisasi pemerintahan. 

d. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja 

Belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja yaitu: 

1) Belanja langsung, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 

a. Belanja pegawai 

b. Belanja barang dan jasa 

c. Belanja modal 

2) Belanja tidak langsung, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri 

dari: 

a. Belanja pegawai 

b. Belanja bunga 

c. Belanja subsidi 

d. Belanja hibah 

e. Belanja bantuan sosial 

f. Belanaj bagi hasil 

g. Bantuan keuangan 

h. Belanja tidak terduga 

Keseluruhan belanja tidak langsung tersebut hanya ditemui atau 

dianggarkan pada Rencana kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 

Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Badan Pengelola Keuangan 

sedangkan pada SKPD lainnya hanya belanja pegawai yang 

dianggarkan dalam RKA dan DPA SKPD. 

3. Pembiayaan Daerah, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup 

defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, dan jenis pembiayaan.  

Pembiayaan daerah terdiri dari: 



1) Penerimaan Pembiayaan, mencakup: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran   sebelumnya 

(SILPA) 

b. Pencairan dana cadangan 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

d. Penerimaan pinjaman daerah 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 

f. Penerimaan piutang daerah 

2) Pengeluaran Pembiayaan, mencakup: 

a. Pembentukan dana cadangan 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

c. Pembayaran pokok utang 

d. Pemberian pinjaman daerah.  

2.3 Keterkaitan antara Rencana strategik, Rencana kinerja, Anggaran 

Berbasis Kinerja, dan Standar Pelayanan Minimal. 

        Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan membuka jalan bagi pemerintah 

daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan prinsip ekonomi seluas-

luasnya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 

pasal 10 ayat 2 sebagai berikut:   

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan .    

Urusan-urusan wajib yang menjadi tanggung jawab dan harus 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah juga telah ditetapkan dalam Undang-Undang 

tersebut khususnya pasal 13 dan 14.    

Pelaksanaan urusan wajib oleh pemerintah daerah harus memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakatnya, untuk itulah pemerintah pusat sebagai fasilitator 

penyelenggaraan otonomi daerah, menetapkan suatu standar pelayanan yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah, agar pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat terjamin jumlah dan kualitas minimalnya dan tepat guna, yaitu 



Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan adanya SPM akan terjadi pemerataan 

pelayanan publik dan terhindar dari kesenjangan pelayanan antar daerah.    

SPM ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, 

yang mengatur jenis-jenis pelayanan apa saja yang harus disediakan oleh 

pemerintah daerah termasuk target kinerja minimal yang harus dicapai. Penetapan 

SPM diajukan untuk merangsang tumbuhnya akuntabilitas pemerintah daerah. 

SPM ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penetapan program yang 

didasarkan pada tujuan dan sasaran sebagai pencerminan dari visi dan misi yang 

tedapat dalam renstra dan perencanaan kerja/kegiatan pelayanan publik yang 

menjadi urusan wajib pemerintah daerah, terutama dalam kinerja anggarannya.  

2.3.1 Pengertian Rencana strategik dan Rencana kinerja 

2.3.1.1 Rencana Stratejik (Renstra)   

Untuk menyusun Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), pemerintah daerah 

terlebih dahulu harus mempunyai Renstra. Renstra merupakan kegiatan dalam 

mencari tahu dimana organisasi berada saat ini, arahan kemana organisasi harus 

menuju, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu. Oleh karenanya, renstra 

merupakan analisis dan pengambilan keputusan stratejik tentang masa depan 

organisasi untuk menempatkan dirinya (positioning) pada masa yang akan datang.    

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

mendefinisikan rencana strategik sebagai berikut:   

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi 
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai 
dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan 
kendala .    

Renstra memberikan petunjuk tentang bagaimana mengerjakan suatu 

program/kegiatan yang benar (doing the right things). Dalam perumusan renstra 

haruslah jelas dan nyata sehingga dapat dijadikan petunjuk atau arah perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan pemerintah di daerah.   

Ada beberapa langkah dalam melakukan perencanaan stratejik yaitu: 

1. Merumuskan visi dan misi organisasi. 



2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal (environment 

scanning), dengan melihat lingkungan stratejik organisasi. 

3. Merumuskan tujuan dan sasaran (gool setting) 

4. Merumuskan stratejik-stratejik untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

5. Merumuskan indikator-indikator penting dalam mencapai sasaran tersebut.   

Dalam rangka menyusun renstra, pemerintah daerah terlebih dahulu harus 

merumuskan visi yang menyatakan cara pandang jauh ke depan kemana instansi 

pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Misi adalah 

sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, agar tujuan organisasi 

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.    

Tujuan stratejik memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau 

diinginkan organisasi. Dengan ditetapkannya tujuan stratejik, maka dapat 

diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam 

memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima tahun 

kedepan. Sasaran stratejik merupakan bagian integral dalam proses pencapaian 

kinerja yang diinginkan. Pada masing-masing sasaran tersebut ditetapkan program 

kinerjanya yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Perencanaan program 

menjelaskan hubungan garis organisasi secara kolektif yang menunjukkan apa 

yang hendak dicapai dan bagaimana setiap rupiah dialokasikan untuk memenuhi 

program dan sasaran.    

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan 

terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program-

program dasar yang merupakan prioritas dan memenuhi tingkat pelayanan yang 

diharapkan, program tersebut memperlihatkan tingkat kerincian yang lebih tinggi 

mengenai hasil yang diharapkan, klien dan konsumen (harapan masyarakat), 

sasaran dan biayanya/anggarannya.  

2.3.1.2 Rencana Kinerja   

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan 

ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. 

Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat capaian kinerja 



yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka 

mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan 

komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah 

daerah. Sedangkan perencanaan kinerja membantu pemerintah untuk mencapai 

tujuan yang sudah diidentifikasikan dalam rencana stratejik, termasuk didalamnya 

pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja. Aktivitas 

dan pengeluaran biaya dilaksanakan pada tiap satuan kerja perangkat daerah, 

maka kinerja yang dimaksud akan menggambarkan tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, dan visi unit kerja tersebut.  

2.3.2    Anggaran Berbasis Kinerja 

2.3.2.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja    

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang 

pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, penganggaran daerah di 

Indonesia disusun dengan pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja disusun untuk 

mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat dalam pendekatan tradisional, 

khususnya kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

pelayanan publik. Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari 

sebelumnya yang sangat menekankan pos belanja (object of expenditure) pada 

kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja.    

Menurut Sony Yuwono,dkk (2005:34), mendefinisikan anggaran kinerja 

sebagai berikut:   

Anggaran kinerja adalah sistem anggaran yang lebih menekankan 

pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang 

optimal .    

Menurut Nurlan Darise (2008:146), Penganggaran Berbasis Kinerja dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran 
yang dilakukan dengan memerhatikan keterkaitan antara keluaran 



dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk 
efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut .     

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap 

unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program 

diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada 

anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrument kebijakan yang berisi 

satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga 

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau 

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.  

2.3.2.2 Indikator-indikator Anggaran Berbasis Kinerja    

Bagian penting dalam menyusun anggaran berbasis kinerja adalah 

menetapkan ukuran atau indikator keberhasilan sasaran dari fungsi-fungsi belanja. 

 Menurut Indra Bastian (2001:337) mendefinsikan indikator kinerja 

sebagai berikut: 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan, dengan memperhitungkan elemen indikator kinerja .    

Elemen indikator kinerja menurut Indra Bastian (2001:337) sebagai berikut:     

1.   Indikator masukan (input) 
2. Indikator keluaran (output) 
3. Indikator hasil (outcome) 
4. Indiaktor manfaat (benefit) 
5. Indikator dampak (impact) .    

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Indikator Masukan (input)   

Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat 

berjalan untuk menghasilkan keluaran ini. Indikator ini dapat berupa dana, sumber 

daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan 

sebagainya. Ukuran ini berguna untuk memonitor jumlah sumber daya yang 



digunakan untuk mengembangkan, memelihara dan mendistribusikan produk, 

kegiatan dan atau pelayanan. 

2.  Indikator Keluaran (output)   

Adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang 

dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator keluaran dapat menjadi landasan 

untuk menilai kinerja kemajuan suatu kegiatan apabila target kinerjanya (tolok 

ukur) dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan 

terukur. Karenanya, indikator keluaran harus sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi (tupoksi) unit organisasi yang bersangkutan. Indikator keluaran (output) 

digunakan untuk memonitor seberapa banyak yang dapat dihasilkan atau 

disediakan. Indikator tersebut diidentifikasikan dengan banyaknya satuan hasil, 

produk-produk, tindakan-tindakan, dan lain sebagainya. 

3.  Indikator Hasil (outcome)   

Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan 

pada jangka menengah (efek langsung). Indikator hasil (outcome) merupakan 

ukuran kinerja dari program dalam memenuhi sasarannya. Pencapaian sasaran 

dapat ditentukan dalam satu tahun anggaran, beberapa tahun anggaran, atau 

periode pemerintahan. Sasaran itu sendiri dituangkan dalam fungsi atau bidang 

pemerintahan, seperti keamanan, kesehatan, atau peningkatan pendidikan. Ukuran 

hasil (outcome) digunakan untuk menentukan seberapa jauh tujuan dari setiap 

fungsi utama, yang dicapai dari output suatu aktivitas (produk atau jasa 

pelayanan), telah memenuhi keinginan masyarakat yang dituju. 

4.  Indikator Manfaat (benefit)      

Adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan 

kegiatan. Indikator ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator 

hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya 

dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukan hal-

hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi 

dengan optimal (tepat lokasi dan tepat waktu), manfaat ini dapat berupa 

tersedianya fasilitas yang dapat diakses.  



5.  Indikator Dampak (impact)    

Adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau 

kepentingan umum lainnya yang dimiliki oleh capaian kinerja setiap indikator 

dalam suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak 

langsung dapat mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian 

sasaran. Dalam hal ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses 

identifikasi, pengembangan, seleksi, konsultasi tentang indikator atau ukuran 

kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.  

2.3.2.3 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja   

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi 

manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-

kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada 

seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap 

unit kerja.    

Menurut Nurlan Darise (2008:146), manfaat yang dapat diperoleh dari 

Anggaran berbasis kinerja yaitu: 

e. Kepada masyarakat, adalah sebagai pernyataan pembangunan yang 

dinyatakan oleh pemerintah daerah untuk menjawab setiap kebutuhan, 

tuntutan atau aspirasi masyarakat (public issue) guna mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tak terbatas sedangkan 

sumber daya yang terbatas. 

f. Kepada kepala daerah selaku manajemen, adalah sebagai alat manajemen 

untuk mengendalikan dan mengarahakan setiap aktivitas dalam pemerintah 

daerah agar senantiasa mengarah kepada rencana yang dibuat. 

g. Kepada aparatur dan satuan kerja pelaksana, adalah sebagai saran untuk 

mendorong setiap aktivitas dalam pemerintah daerah agar senantiasa 

mengarah kepada rencana yang dibuat. 

h. Kepada stakeholders yang diwakili oleh DPRD, adalah sebagai media 

komunikasi dan pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 



yang telah ditetapkan, menerapkan kinerja yang telah ditetapkan, serta 

menerapkan kinerja yang telah dilaksanakan.   

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang efektif akan mengidentifikasikan 

keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana 

keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program 

secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat 

dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan 

output/outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.  

2.3.2.4 Proses Anggaran Berbasis Kinerja   

Menurut Deddi Nordiawan (2006:79), tahap-tahap peyusunan anggaran 

berbasis kinerja sebagai berikut: 

1. Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi)       

Visi dan misi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang memberi 

gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi. 

Dari sudut pandang lain, visi dan misi organisasi harus dapat : 

 

Mencerminkan apa yang ingin dicapai. 

 

Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. 

 

Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis. 

 

Memiliki orientasi masa depan. 

 

Menumbukan seluruh unsur organisasi. 

 

Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi  

2. Pembuatan Tujuan 

Tujuan dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 

satu tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional. Karena 

tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi organisasi, tujuan 

operasional seharusnya menjadi dasar untuk alokasi sumber daya yang 

dimiliki, mengelola aktivitas harian serta pemberian penghargaan (reward) 

dan hukuman (punishment). Pembuatan tujuan menjadi langkah sangat 

penting dan strategis karena tujuan menjadi dasar utama pembuatan target dan 

indikator kinerja yang akan melekat pada langkah pelaksanaan aktivitas. 



3. Penetapan Aktivitas 

Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang 

telah ditetapkan.  

4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan 

Penelaahan dan penentuan peringkat yang dilakuakn dengan standar baku 

yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada 

masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat.   

2.3.3 Standar Pelayanan Minimal   

Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 11 ayat 4, menyatakan bahwa 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada 

Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh 

pemerintah. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah pusat 

adalah cara untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan urusan wajib oleh 

pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan sekaligus merupakan akuntabilitas 

daerah kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan darah.  

2.3.3.1 Pengertian Standar Pelayanan Minimal   

Pengertian Standar Pelayanan Minimal dapat dijumpai pada beberapa 

sumber, antara lain: 

 

Undang-Undang 32 tahun 2004 penjelasan pasal 167 ayat 3, menyatakan 

bahwa SPM adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan 

minimal kelayakan. 

 

Lampiran Surat Edaran Dirjen OTDA Nomor 100/757/OTDA tanggal 8 Juli 

2002, menyatakan Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur untuk 

mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dari berbagai pengertian tersebut, 

secara umum dapat diikhtisarkan bahwa SPM merupakan standar minimal 

pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada 

masyarakat.  



2.3.3.2 Manfaat Standar Pelayanan Minimal   

Adanya Standar Pelayanan Minimal akan menjamin minimal pelayanan 

yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Dengan adanya SPM maka 

akan terjamin kuantitas dan atau kualitas minimal dari suatu pelayanan publik 

yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi 

pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar 

daerah. SPM mempunyai beberapa manfaat antara lain : 

 

Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan 

publik dari pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat. 

 

Dengan ditetapkannya SPM akan dapat ditentukan jumlah anggaran yang 

dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik. 

 

Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja.

  

Masyarakat dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah memenuhi 

kewajibannya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal 

ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. 

 

Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja yang 

telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu pelayanan. 

 

Sebagai benchmark untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah 

dalam pelayanan publik. 

 

Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi 

pengawasan.  

2.4   Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik   

Menurut Hatry (1999), mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai 

pengukuran hasil (outcome) dan efisiensi jasa atau program berdasarkan basis 

regular (tetap dan teratur). Pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai suatu 

alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi 



pemerintah. Dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk 

menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan.   

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang 

bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi 

melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat 

dijadikan sebagai alat pengambilan organisasi, karena pengukuran kinerja 

diperkuat dengan menetapkan reward and punishment sistem. Pengukuran kinerja 

sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, antara lain: 

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah yang fokusnya pada tujuan dan 

sasaran program unit kerja, hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. 

2. Ukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan 

keputusan. 

3. Ukuran kinerja digunakan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan 

memperbaiki komunikasi kelembagaan.  

2.4.1   Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja   

Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah: 

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom 

up). 

2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang 

sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. 

3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan 

bawah serta memotivasi terciptanya keselarasan tujuan (goal congruence). 

4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan 

kemampuan kolektif yang rasional.  

2.4.2   Indikator Kinerja Konsep Value For Money   

Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output saja, akan tetapi 

harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. 



Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik adalah ekonomis, 

efisien, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang 

dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai 

pelaksanaan value for money, yaitu; ekonomis dalam pengadaan dan alokasi 

sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya 

diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai 

tujuan dan sasaran. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan 

sumber daya oleh suatu unit organisasi, dan keluaran yang dihasilkan.    

Sedangkan indikator efektifitas menggambarkan keberhasilan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara 

masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka 

organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Dengan kata lain, semakin besar 

kontribusi output yang yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran 

yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja dan semakin baik kualitas 

pelayanan suatu organisasi.  

2.4.3 Peranan Indikator Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja   

Dalam pengukuran kinerja, variabel kunci dikembangkan menjadi 

indikator kinerja untuk unit yang bersangkutan. Agar dapat diketahui tingkat 

capaian kinerja, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target 

kinerja atau standar kinerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya 

berupa umpan balik, reward dan punishment kepada manajemen pusat 

pertanggungjawaban. Indikator tersebut dapat berbentuk faktor-faktor 

keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci yang terdiri dari 

sekumpulan indikator yang bersifat finansial maupun non finansial untuk 

melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Penggunaan indikator kinerja sangat 

penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan 

secara efektif dan efisien.    

Peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain: 

 

Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. 

 

Untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan. 



 
Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial. 

 
Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan 

pilihan. 

 

Untuk menunjukan standar kinerja 

 

Untuk menunjukan efektifitas 

 

Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektifitas biaya yang 

paling baik untuk mencapai target sasaran 

 

Untuk menunjukan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk 

dilakukan penghematan biaya 

(sumber Mardiasmo : Akuntansi Sektor Publik)  

2.5  Penilaian Terhadap Aspek Kinerja   

Banyak pendapat yang mengartikan mengenai kinerja, akan tetapi pada 

dasarnya memiliki prinsip yang sama, hanya saja perbedaan itu terjadi 

dikarenakan oleh perbedaan sudut pandang dan kepentingan. Kinerja adalah 

pencerminan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku seseorang 

dalam melaksanakan suatu tindakan atas pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang 

diharapkan. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku 

manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan 

organisasi. Kinerja adalah seberapa besar dan seberapa jauh tugas-tugas yang 

telah dijabarkan, diwujudkan, atau telah dapat dilaksanakan yang berhubungan 

dengan tanggung jawabnya. Kinerja hanya dapat diketahui dengan baik 

berdasarkan suatu proses penilaian, jika semua tugas dilaksanakan dengan benar, 

dan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat digambarkan keseluruhan tugas 

organisasi secara keseluruhan. Apabila organisasi pada dasarnya yang 

menjalankan adalah manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan 

penilaian atas perilaku manusia di dalam suatu organisasi.  

2.5.1 Pengertian Penilaian Kinerja   

Penilaian kinerja menurut Mulyadi (1997:419) adalah penentuan secara 

periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi serta 



karyawannya berdasarkan sasaran, standar, kriteria yang ditetapkan sebelumnya. 

Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian atas 

perilaku manusia dalam melakukan peran dalam organisasi. Penilaian kinerja 

dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang 

dan menegakan perilaku yang semestinya yang diinginkan melalui umpan balik 

hasil kinerja dan waktu serta penghargaan.  

2.5.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja   

Tujuan dari sistem penilaian kinerja adalah pelaksanaan strategi. 

Sedangkan tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan 

dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang 

telah ditetapkan, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Penilaian 

kinerja dilakukan untuk merangsang dan menegakan perilaku yang sesuai dengan 

tujuan organisasi melalui umpan balik hasil kinerja.   

Manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen dengan 

karyawannya seperti; promosi, transfer/mutasi, dan pemberhentian.     

2.6  Hubungan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dengan Penilaian 

atas Kinerja di Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis 

Anggaran merupakan proses yang sangat penting dalam suatu organisasi 

sektor publik khususnya pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan anggaran tidak 

hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas 

pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Dalam pengelolaan dana 

publik, pemerintah harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan 

prinsip value for money. Value for money berarti diterapkannya prinsip ekonomi, 

efisiensi, efektivitas.  Prinsip ekonomi berkaitan dengan pemeliharaan dan 

penggunaan sumber daya dalam jumlah berkualitas dengan harga murah, prinsip 

efisien berarti bahwa penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output 



maksimal, sedangkan prinsip efektif berarti penggunaan anggaran harus mencapai 

target-target atau tujuan.  

Penganggaran di Indonesia disusun dengan pendekatan kinerja atau yang 

sering disebut dengan anggaran berbasis kinerja, yang merencanakan anggaran 

dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil 

yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian 

keluaran dari hasil tersebut. Sebelum adanya anggaran berbasis kinerja, anggaran 

disusun dengan melakukan dua pendekatan yaitu; pendekatan incrementalism dan 

bersifat line item, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan 

pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya yang disebut dengan anggaran 

tradisional. Sehingga konsekuensi pada anggaran tahun berikutnya hanya terjadi 

penambahan atau pengurangan jumlah rupiah pada item-item anggaran yang 

sudah ada tanpa dilakukan kajian yang mendalam yang mempertimbangakan 

apakah anggaran tersebut telah mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Selama digunakannnya anggaran tradisional, pola pikir pegawai negeri 

sipil berorientasi pada proyek. Yang mana mereka telah akrab dengan cara kerja 

memproyekkan setiap item pekerjaan yang seolah-olah menghabiskan anggaran 

untuk setiap proyek yang dikerjakan tanpa mempertimbangkan tingkat ekonomi, 

efektivitas, dan efisiensi, karena kinerja mereka dinilai dari habisnya anggaran. 

Berkaitan dengan penilaian kinerja, dengan diterapkannya anggaran 

berbasis kinerja dapat mengubah pola pikir pegawai negeri sipil yang semula 

berorientasi pada proyek berubah menjadi orientasi pola aktivitas dan manfaat, 

karena anggaran berbasis kinerja mempunyai ukuran yang jelas dan indikator 

yang jelas serta memperhatikan konsep value for money. Sehingga dalam 

penilaian kinerja mereka tidak hanya dinilai dari sisi output, akan tetapi harus 

mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama, serta 

pelaksanaan daripada value for money. Karena kinerja yang baik adalah kinerja 

yang mencerminkan ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. 

Jadi kinerja instansi pemeritah dapat dinilai baik tergantung pada seberapa 

besar tingkat capaian kinerja ekonomis, efisiensi, dan efektifitas yang dihasilkan, 

dari perencanaan yang telah ditetapkan  melalui anggaran berbasis kinerja. 


