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ABSTRACT 

 
The main aim of this research is to understand the composition of local government 
budgeting process in on the level of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hence, 
this research is developed based on interpretive paradigm. The approach and technique 
of phenomenology analysis used to explore comprehensive meaning of composition of 
local government budgeting process. The result of this research are format and 
technical composition of local government budgeting process have already referred to 
newest policy (Permendagri No. 13 Tahun 2006), but the idealism of performance 
budgeting is not yet achieved. The less effective and less comprehensive socialization 
becomes one of the cause. Although, there is no fundamental change, but  there are 
some changes upon the view on budget. In the Future, a comprehensive and continuous 
socialization need to be performed for all government employees and society to improve 
awareness and understanding on the  performance budgeting.  
 
Key Words: Composition of local government budgeting process, phenomenology, 
performance budgeting 
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Pendahuluan 

Penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada organisasi sektor 

publik, termasuk di antaranya pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan 

penganggaran pada sektor swasta. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari 

rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik 

anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan 

untuk mendapat masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas 

atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang 

publik (Mardiasmo, 2005; 61). Penganggaran sektor publik terkait dalam proses 

penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan 

moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak 

efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang 

telah disusun. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi 

tercapainya tujuan organisasi. 

 Banyak aspek yang muncul dari adanya reformasi keuangan daerah. Namun, 

yang paling umum menjadi sorotan bagi pengelola keuangan daerah adalah adanya 

aspek perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD). Perhatian 

utama adalah adanya paradigma baru dalam manajemen anggaran daerah (Halim, 2001: 

16). Paradigma yang menuntut lebih besarnya akuntabilitas dan transparansi dari 

pengelolaan anggaran, dan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.   Aspek 

utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional budget ke performance 

budget (Yuwono dkk, 2005: 63).  

Perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran 

daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat 
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daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan 

efektif. Reformasi anggaran daerah dimulai dengan penyusunan anggaran daerah yang 

tidak lagi mengacu kepada PP No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan 

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Perubahan kebijakan 

tentang anggaran terjadi mengikuti perubahan kebijakan pengelolaan keuangan negara. 

Salah satu bentuk perubahan kebijakan tersebut dengan mulai diberlakukannya PP No. 

105 Tahun 2000 (Yuwono dkk, 2005: 64), selanjutnya diganti dengan PP No. 58 Tahun 

2005, yang diikuti dengan diterbitkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006. 

 Masalah-masalah yang berkaitan dengan penganggaran seperti partisipasi, 

kesenjangan anggaran, kinerja dan hal lainnya, telah menjadi fokus banyak peneliti, 

khususnya dalam domain akuntansi keperilakuan. Penelitian-Penelitian tersebut antara 

lain dilakukan oleh Kenis, (1979); Brownell dan McInnes, (1986); dan Indriantoro 

(1993). Beberapa peneliti lainnya meneliti tentang anggaran dengan mengadopsi 

pendekatan kontijensi antara lain oleh Brownell (1982); Subramaniam dan Mia (2001); 

Chong dan Chong (2000). Pendekatan Kontijensi menyebabkan adanya variabel-

variabel lain yang bertindak sebagai variabel moderating atau variabel intervening.  

Penelitian mengenai penganggaran pada organisasi sektor swasta yang murni 

berorientasi pada bisnis atau  laba (pure profit organization) memang telah banyak 

dilakukan. Namun, hasil penelitian pada organisasi yang murni mencari laba tidak 

semuanya dapat diperlakukan sama pada organisasi sektor publik. Hal ini disebabkan 

karena ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Beberapa penelitian anggaran 

di bidang sektor publik yang telah dilakukan antara lain oleh Johnson (1982) 

menggunakan pendekatan ethnometodologi dalam penelitian perilaku anggaran; Gordon 
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dan Sellers (1984) membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi sejalan dengan 

sistem penganggaran organisasi, Suryani (2004) menunjukkan bahwa filosofi budaya 

Hukutu Pahamangu Ridihi Pamerangu sangat baik digunakan untuk pedoman 

penyusunan anggaran daerah di Sumba Timur; dan  Munawar (2006) menunjukkan 

bahwa karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku 

dan sikap aparat daerah.  

Dengan mengacu kepada uraian di atas, peneliti memandang anggaran 

pemerintah daerah merupakan suatu realitas sosial yang disusun dengan adanya 

interaksi sosial antara berbagai pihak. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti 

melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pemahaman 

atas fenomena penganggaran dengan berfokus bagaimana proses penyusunan anggaran 

pemerintah daerah pada tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khususnya yang 

berkaitan dengan perilaku aparatur. Dengan ini maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

memahami perilaku aparatur dalam proses penyusunan anggaran daerah pada satu 

SKPD.  

 

Tinjauan Teori Tentang Proses Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah 

Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat 

nyata yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas 

masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan 

(keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang 

tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif 

melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang 

paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Mardiasmo, 2005: 25). 
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Otonomi daerah memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

yang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Perubahan 

paradigma ini membawa konsekuensi bagi pemerintah. Di antara perubahan yang harus 

dilakukan adalah pendekatan dalam penganggaran (Yuwono dkk, 2005: 58). Dalam 

pengelolaan keuangan daerah juga harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas 

dan value for money. 

Peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik  berasal dari 

kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang 

diberikan (Nordiawan, 2006: 47). Menurut Freeman dalam Nordiawan (2006: 48), 

anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk 

mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang 

tidak terbatas. Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam 

pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik.  Organisasi sektor publik tentunya 

berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi seringkali 

terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki.  

Dukungan SDM yang terlatih merupakan salah satu faktor  menentukan 

keberhasilan penerapan performance budgeting. Aspek utama budgeting reform adalah 

perubahan dari traditional budgeting ke performance budgeting. Traditional budget 

didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan incremental, proses 

penyusunan anggaran hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun 

sebelumnya. Performance budgeting pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan 

pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja. Kinerja 

tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti 
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harus berorientasi pada kepentingan publik (Yuwono dkk, 2005: 64). Oleh karena itu, 

anggaran dianggap sebagai pencerminan program kerja (Bastian, 2006b: 53). Untuk 

memenuhi tujuan akuntabilitas dan keterbukaan dalam melaksanakan pelayanan kepada 

masyarakat, pos-pos anggaran harus dikelompokkan ke dalam kegiatan-kegiatan 

(sebagai cost object) dengan menetapkan berbagai standar biaya, pelayanan minimal 

dan kinerja (outcome, impact and benefit).   

Mardiasmo (2005: 63) menyatakan terdapat beberapa alasan pentingnya 

anggaran sektor publik yaitu: (a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk 

mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (b) Anggaran diperlukan karena adanya 

masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choise) dan trade 

offs. (c) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung 

jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen 

pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. 

Mengingat pentingnya anggaran sektor publik, maka APBD harus disusun 

berdasarkan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Permendagri No. 26 Tahun 

2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa 

dalam penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip-prinsip, sebagai berikut: (a) 

Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin 

Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran,  dan (f) Taat 

Asas.  

Proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, target dan 

kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan 

keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi 
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kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. 

Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan 

anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali 

melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan 

evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi 

(Bastian, 2006a: 188).  

 

Metode Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah manusia, sehingga peneliti merasa lebih tepat jika 

menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Moleong, (2005: 5) 

memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan 

pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman 

tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.  

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. 

Paradigma interpretif lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang 

terhadap sebuah simbol. Tujuan penelitian dalam paradigma ini adalah memaknai (to 

interpret atau to understand, bukan to explain dan to predict) sebagaimana yang 

terdapat dalam paradigma positivisme. 

Pendekatan yang digunakan adalah  fenomenologi. Pendekatan Fenomenologi 

bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman 

yang dipahami dalam berinteraksi (Saladien, 2006). Para fenomenolog percaya bahwa 
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pada makhluk hidup, tersedia berbagai  cara untuk menginterpretasikan pengalaman 

melalui interaksi dengan orang lain (Moleong, 2005: 18). 

Situs, Informan dan Pengumpulan data 

Penelitian ini dilakukan pada salah satu satuan kerja perangkat daerah di Sebuah 

Kota/Kabupaten Provinsi Jambi. Obyek analisis pada penelitian ini adalah realitas 

organisasi pemerintahan daerah sebagai sebuah komunitas, yang di dalamnya terjadi 

interaksi antara individu dan struktur. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

para aparatur yang terlibat langsung dan mempunyai pengalaman dalam proses 

penyusunan anggaran. Identitas informan yang digunakan hanya inisial untuk 

menggantikan nama informan yang sebenarnya. 

 Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan berpartisipasi, wawancara 

mendalam dengan para informan dan dokumentasi. Pengamatan berpartisipasi 

dilakukan dengan cara keterlibatan peneliti di dalam proses penyusunan anggaran 

selama rentang waktu kurang lebih dua bulan. Wawancara dilakukan secara tidak 

terstruktur dan informal dalam berbagai situasi. Dokumentasi digunakan untuk 

mengungkap realitas sosial yang terjadi yang terdapat dalam suatu dokumen. 

Teknik Analisis 

Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dapat dilakukan oleh peneliti pada 

saat maupun setelah pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian 

ini mengacu kepada Sanders (1982). Sanders (1982) membagi empat tahap analisis data 

dalam penelitian fenomenologi, yaitu: (1) Deskripsi fenomena, (2) Identifikasi tema-

tema, (3) Mengembangkan noetic/noematic correlates dan (4) Abstraksi intisari atau 

universals dari noetic/noematic correlates.  
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Hasil Penelitian 

Perencanaan dan penganggaran merupakan kegiatan yang saling terintegrasi. Anggaran 

Daerah (APBD) disusun berdasarkan rencana kerja daerah yang telah disusun baik 

Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP), Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) dan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat SKPD, anggaran juga 

disusun berdasarkan rencana jangka menengah SKPD yang sering disebut Renstra 

SKPD. Renstra SKPD dan RKPD menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun rencana 

kerja (Renja) SKPD. Renstra SKPD disusun dengan cara “duduk bersama” para anggota 

SKPD serta mengacu kepada RPJP dan RPJM baik nasional maupun daerah.  

 Draft Renja SKPD, khususnya Renja program pembangunan fisik disusun 

berdasarkan data akurat berdasarkan hasil survei ke lapangan. Draft Renja SKPD yang 

akan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk 

Tingkat Kabupaten/Kota, dibahas terlebih dahulu pada Forum SKPD. Pada Forum 

SKPD, setiap SKPD memaparkan Renja SKPD dan mendiskusikan dengan pihak 

kecamatan, untuk menyelaraskan program/kegiatan yang telah disusun SKPD dengan 

hasil Musrenbang dari setiap kecamatan. Adapun alur penyusunan anggaran SKPD 

dapat dilihat pada lampiran.  

 Dari hasil pengamatan peneliti, proses Forum SKPD dan Musrenbang, 

dilaksanakan belum secara maksimal. Dalam diskusi kelompok bidang, setiap SKPD 

hanya diberikan waktu yang sangat singkat untuk memaparkan dan mendiskusikan 

Renja SKPD yang telah disusun. Fokus perhatian para peserta juga lebih dominan 

kepada program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik, sementara pembangunan 

non fisik tidak terlalu banyak dibahas. Dominasi perhatian pada pembangunan fisik 

salah satunya dibuktikan dengan hasil proses Musrenbang pada salah satu kecamatan, di 
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mana usulan kegiatan pembangunan fisiknya mencapai 86,47%. Demikian juga pada 

SKPD yang diteliti, untuk anggaran tahun 2007, 59,38% dari anggaran belanja  

langsung diperuntukkan untuk pembangunan dan pemeliharaan yang bersifat fisik. 

Dominasi perhatian terhadap pembangunan fisik diakui oleh Bapak Naufal (salah 

seorang middle management di SKPD yang diteliti): 

“ …itu karena fisik lebih terukur, lebih jelas sedangkan non fisik belum 
begitu jelas. Kita belum seperti negara maju yang telah memfokuskan 
pada  pembangunan non fisik seperti peningkatan kualitas SDM. Tapi 
pelan-pelan ke depan, kita juga akan mencapai tahap itu”. 
 

Dominasi perhatian pada pembangunan fisik ini, tidak hanya terjadi di daerah yang 

diteliti, tetapi juga terjadi di daerah lain seperti Kota Samarinda. Dari hasil analisis 

anggaran tahun 2005 yang dilakukan oleh FH Pokja 30 ditemukan peruntukan belanja 

anggaran di hampir seluruh bidang berkonsentrasi pada rehabilitasi fisik. 

 Masalah lain dalam Musrenbang adalah tingkat keterwakilan undangan yang 

menghadiri kegiatan Musrenbang masih rendah. Tidak seluruh pihak yang diundang 

menghadiri acara ini. Bahkan sebagian besar undangan hanya menghadiri kegiatan 

pembukaan dan pemaparan tentang kebijakan dan arah pembangunan daerah pada awal 

kegiatan saja. Pada saat proses diskusi kelompok, Musrenbang tidak jauh berbeda 

dengan proses SKPD. Diskusi yang hanya bersifat klarifikasi pembahasan Forum 

SKPD, dilakukan untuk membuktikan bahwa usulan dari setiap kecamatan telah 

diakomodasikan oleh SKPD. Masyarakat seharusnya ikut menghadiri diskusi kelompok 

bidang ini, agar mendapatkan informasi tentang program/kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. 

 Dengan penerapan desentralisasi, pemerintah daerah memang  seharusnya lebih 

terbuka untuk akses seluruh informasi pemerintahan termasuk informasi mengenai 
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APBD. Dalam PP No. 25 Tahun 1999 pasal 27 dinyatakan bahwa APBD merupakan 

data terbuka yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat. Namun dalam penerapannya 

di daerah, tidak semua pihak dapat mengakses data keuangan khususnya APBD. 

Perilaku birokrasi yang tertutup dan kaku masih banyak diterapkan.  Keterbukaan 

informasi tentang pengelolaan keuangan daerah belum berjalan. Seperti yang 

diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa 

di daerah-daerah, aparat masih memegang paradigma bahwa dokumen APBD 

merupakan rahasia negara dan tidak semua orang bisa mengakses informasinya.  

Dengan paradigma ini, pada akhirnya masyarakat mengalami kesulitan dalam 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan anggaran publik. Partisipasi masyarakat 

hanya sebatas penyampaian usulan jenis kegiatan pada saat proses Musrenbang. Setelah 

proses Musrenbang, partisipasi masyarakat terputus. Masyarakat tidak pernah diberi 

kesempatan untuk mempelajari dan menganalisa berbagai kebijakan yang dibahasakan 

dalam bentuk anggaran. Hasil final Musrenbang seharusnya saling berkaitan dengan 

hasil awal Musrenbang, sehingga program yang dijalankan pemerintah mencerminkan 

kebutuhan riil masyarakat (Bastian, 2006b: 22) dan anggaran merupakan sarana 

manajemen keuangan pemerintah yang utama (Hoesada, 2005). Agar masyarakat 

mampu menilai hal tersebut, perlu ada kemudahan dan keterbukaan untuk akses 

informasi anggaran. Keterbukaan informasi anggaran, akan melatih masyarakat untuk 

mulai melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dari awal. 

Tertutupnya akses informasi anggaran bagi masyarakat, bisa menimbulkan 

kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah. Bahkan bisa memberikan 

kesempatan bagi para aparatur untuk melakukan penyimpangan. 
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 Dari sisi format, memang format anggaran yang digunakan adalah anggaran 

berbasis kinerja. Tapi dalam proses penyusunan anggaran itu sendiri, mind set 

traditional budgeting masih digunakan. Wahyuni (Seorang auditor ahli muda pada Biro 

Perencanaan dan Pengawasan BPKP) (2006) menyatakan: 

“…..Kinerja belum dijadikan dasar alokasi dan acuan pembahasan 
anggaran di pemerintah. Pola pembahasan masih menggunakan pola 
lama, dengan penentuan alokasi lebih banyak didasarkan pada alokasi 
tahun sebelumnya. …..Struktur APBN 2005 dan 2006 tidak berbeda 
dengan struktur sebelumnya yang disusun berdasarkan penganggaran 
line item yaitu dirinci berdasarkan pendapatan, pengeluaran dan 
pembiayaan anggaran….. Sama sekali tidak tercantum informasi 
mengenai target kinerja per program” 

 
Proses penentuan plafon anggaran juga masih menggunakan incremental 

budgeting, yaitu dengan menaikan dari plafon anggaran tahun sebelumnya dengan 

tingkat persentase tertentu. Dari RKA SKPD yang telah disusunpun, masih banyak 

ditemukan indikator kinerja untuk keluaran dan hasil yang belum sesuai dengan 

kegiatan/program yang direncanakan atau bahkan tidak diisi sama sekali. Fokus 

perhatian dari para aparatur masih kepada kegiatan yang akan dilaksanakan. Mereka 

belum memperhatikan sampai kepada indikator kinerja untuk keluaran dan hasil yang 

ingin dicapai. Bahkan dari hasil wawancara di lapangan, sebagian besar informan 

mengakui tidak mengerti dan tidak memahami sama sekali tentang anggaran berbasis 

kinerja itu sendiri.  

Jika dibandingkan  dengan APBD pola lama, APBD berbasis kinerja 

penyusunannya memang lebih rumit dan detail karena setiap pengeluaran sepeser saja 

harus dicantumkan termasuk  hasil dari alokasi anggaran tersebut. Bahkan  Mulia P. 

Nasution, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan kepada Pikiran Rakyat (2004) 

di Yogyakarta menyatakan: 
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“….membutuhkan waktu dari input ke activity dan akhirnya output base. 
Jadi ini juga menuntut perubahan paradigma….Kami sudah klaim di 
pusat telah menggunakan pengganggaran berbasis kinerja. Akan tetapi, 
pada hakikatnya kami masih menyusun anggaran berdasarkan 
aktivitas…”. 
  

Perubahan format dan teknik penyusunan anggaran memang lebih mudah dan 

cepat dilakukan daripada mengubah paradigma berpikir. Mengubah paradigma daerah 

yang telah terbiasa dengan traditional budgeting ke performance budgeting, bukanlah 

hal yang mudah. Hal ini juga diakui oleh Bupati Sleman , Yogyakarta, kepada Media 

Akuntansi (2003), menurut beliau, hal yang paling sulit adalah mengubah paradigma 

masa lalu. Daerah memang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan kebijakan.  Perubahan kebijakan memang harus diikuti dengan perubahan 

mind set, sehingga tidak terjadi perubahan hanya pada formatnya saja. Hal ini sesuai 

dengan gambaran opini Republika, 13 Agustus 2005:  

“Memang  Pemerintah Indonesia  telah menerapkan anggaran berbasis 
kinerja, namun dalam praktik mereka hanya bersifat formalistik. Mind 
set birokrat kita masih terpaku dalam sistem anggaran lama 
(incremental). Soal teknik dan format dapat dipelajari, namun yang 
dibutuhkan bukan hanya sekedar hal tersebut. Tanpa ada perubahan 
sikap dalam melaksanakan penyusunan anggaran, maka mustahil ini bisa 
berhasil”. 
 

 Perhatian pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pemerintah untuk 

masyarakat juga masih rendah. Dari total anggaran yang direncanakan, sebagian besar 

dana anggaran tersebut masih dinikmati oleh birokrasi. Untuk anggaran SKPD yang 

diteliti pada tahun 2007, 82,10% merupakan anggaran untuk belanja tidak langsung 

seperti pembayaran gaji, hanya 17,90% dari total anggaran yang dialokasikan untuk 

belanja langsung. Alokasi anggaran yang sebagian besar dinikmati oleh kalangan 

birokrasi, juga terjadi di Kota Bandung. Menurut hasil penelitian Bandung Institute for 

Governance Study, sekitar 90% dana APBD dinikmati oleh birokrasi. Kecenderungan 
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ini juga berlaku di Kota/Kabupaten lain di Indonesia (Indrayana dalam Bastian, 2006b: 

22). Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan langsung 

yang dapat dinikmati oleh rakyat masih sangat minim, dibandingkan dana yang 

dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan kalangan birokrasi. Ke depan, ini harus 

diperbaiki. Alokasi dana untuk rakyat harus terus ditingkatkan, mengingat tujuan 

pemerintahan adalah mensejahterakan rakyat.  

Selain perubahan paradigma, di daerah juga dibutuhkan perubahan struktur 

organisasi. Di daerah masih banyak struktur organisasi yang belum disesuaikan dengan 

kebutuhan perkembangan saat ini. Sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah saat ini, proses perencanaan dan penganggaran membutuhkan waktu dan tenaga 

yang lebih dibandingkan sebelumnya. Sehingga sangat dibutuhkan bagian khusus yang 

mengelola perencanaan dan penganggaran. Pada SKPD yang diteliti, ditemukan tidak 

adanya bagian perencanaan dan penganggaran. Proses koordinasi perencanaan dan 

penganggaran dilakukan secara sukarela oleh tim kecil. Tim kecil ini terdiri dari tiga 

orang staf dan satu orang kepala seksi. Mereka yang diminta bergabung dengan tim 

kecil ini, adalah orang-orang yang dipandang memilki kemampuan, khususnya di 

bidang komputer dan kemauan kerja yang tinggi. 

Masih rendahnya kemampuan dan motivasi kerja para aparatur daerah memang 

merupakan kendala yang sampai saat ini belum terpecahkan.  Dari hasil analisis jenjang 

pendidikan para aparatur di SKPD yang diteliti, ditemukan 54% pegawai struktural 

memiliki latar belakang pendidikan diatas jenjang diploma. Hal ini menunjukkan bahwa 

SDM yang dimiliki oleh SKPD mempunyai kemampuan yang cukup baik. Walaupun 

sebenarnya jenjang pendidikan memang bukanlah satu-satunya faktor kemampuan 

kerja, namun secara logis ini akan mempermudah proses pembelajaran individu itu 
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sendiri. Kendala utama yang berkaitan dengan SDM ini adalah rendahnya kemauan dan 

motivasi untuk mengembangkan diri mereka.   

Perilaku para aparatur memang sangat menentukan keberhasilan pencapaian 

tujuan pemerintah. Anggaran mempunyai dampak yang besar terhadap perilaku 

manusia. Anggaran memberikan informasi kepada manusia mengenai apa yang 

diharapkan dan kapan harus dilaksanakan. Anggaran memberikan batasan mengenai apa 

yang boleh dibeli dan seberapa banyak yang boleh dibeli. Anggaran membatasi ruang 

gerak manusia (Kusuma,2004 :51). Penyusunan anggaran merupakan bagian dari proses 

anggaran. Penyusunan anggaran adalah suatu tugas yang bersifat teknis. Kata-kata 

seperti keuangan, angka, estimasi muncul ketika seseorang  berpikir mengenai 

anggaran. Tetapi, dibalik seluruh citra teknis yang berkaitan dengan anggaran, terdapat 

manusia. Manusialah yang menyusun anggaran dan manusia jugalah yang harus hidup 

dengan anggaran tersebut (Ikhsan dan Ishak, 2005:159).  Tidaklah mengherankan kalau 

setiap penyusunan anggaran, faktor keperilakuan harus dicermati dan dipertimbangkan 

agar tujuan anggaran tercapai.   

Perilaku resisten berupa keengganan para aparatur terhadap perubahan kebijakan 

penyusunan anggaran ditemukan di lapangan. Hal ini tergambar dari komentar para 

informan saat ditanyakan tentang proses penyusunan anggaran saat ini yang mengacu 

kepada kebijakan baru. Ibu Astuti (salah satu informan) mengatakan: 

“Proses menyusun anggaran yang sekarang membingungkan, apalagi 
dengan terus berubahnya kebijakan, bikin tambah mumet…. Seperti 
aturan yang sekarang terlalu rinci… semua harus detail..kegiatan tidak 
boleh benturan.. lebih sulit deh mbak.. Karena sudah tugas ya.. harus 
dilaksanakan.” 
 

Salah seorang staf memberikan penjelasan tidak jauh berbeda, yang juga menunjukkan 

resistensi: 
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“Proses nyusun anggaran buk?… enak dengan cara yang dulu lah buk… 
yang paling enak yang masih seperti dengan KPKN. Bulan Januari kami 
sudah bisa pencairan dana, semua kegiatan sudah bisa jalan, dan 
membukukan pun enak. Kalau sekarang… hhhh… bukunya banyak, 
tahap-tahapnya banyak sekali, coba ibu lihat sampai bulan Februaripun 
belum bisa apa-apa. Mana aturan terus berubah-ubah. Cara dengan 
aturan kemarin aja kami belum begitu bisa, sudah muncul lagi aturan 
baru…”. 
 

Dari hasil diatas dapat dilihat, resistensi terhadap kebijakan baru memang ada, 

selain karena aturan baru yang lebih rumit, proses yang  lebih lama dan  sering 

terjadinya perubahan kebijakan juga mendorong perilaku ini. 

Perilaku kurang efisien dan efektif juga masih ditemukan dalam proses 

penyusunan anggaran. Seperti digambarkan oleh Bapak Yusuf: 

“…perilaku itu tetap ada… nanti kalau Anda ikut mengcek RKA yang 
disusun sub dinas juga akan menemukan itu. Bukan hanya itu, dalam hal 
penggunaan standar satuan harga yang nyata-nyata sudah diatur oleh 
Perda saja, masih banyak yang tidak mengikutinya. Misalnya kemarin, 
kegiatan pembelian meja dan kursi, khan sudah ada standarnya, harganya 
yang disusun oleh sub dinas terlalu tinggi, setelah diskusi lebih lanjut 
dengan bagian tersebut, alhamdulillah mereka mau memperbaiki. Khan 
sayang ya…. Dengan harga yang sesuai standar, kita bisa beli meja dan 
kursi lebih banyak, atau kalau memang kebutuhan sedikit, khan bisa 
dialihkan untuk kegiatan lain…”. 
 

Pada saat tim kecil melakukan proses penilaian RKA SKPD yang telah disiapkan oleh 

sub-sub dinas, banyak ditemukan ketidaksesuaian harga dengan standar yang telah 

ditetapkan dan ketidaksesuaian kebutuhan untuk kegiatan tersebut.  

 Perilaku tidak efisien dan tidak efektif dari penyusun anggaran dari sub-sub 

bagian pada tingkat SKPD akan dapat diketahui jika proses verifikasi intern dilakukan. 

Proses musyawarah digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, yang seharusnya 

dikoordinasi oleh bagian perencanaan dan anggaran. Untuk tingkat Kota/Kabupaten, 

ketidakefisienan SKPD sebenarnya dapat diketahui sejak dini oleh tim verifikasi baik di 
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Bappeda maupun di bagian keuangan Kota/Kabupaten. Dengan demikian diharapkan 

anggaran yang disusun dapat menghasilkan anggaran yang efisien dan efektif. 

 Proses musyawarah juga digunakan untuk meredam ego sektoral selama proses 

penyusunan anggaran. Ego sektoral merupakan bentuk dari konflik internal dalam 

proses penyusunan anggaran. Ego sektoral ini dapat terjadi pada saat penentuan prioritas 

kegiatan dan prioritas pelaksanaan kegiatan. Setiap sub dinas menginginkan bagiannya 

memperoleh kegiatan yang lebih banyak dibandingkan bagian lain, dan pelaksanaan 

kegiatan sub dinasnya didahulukan.  

 Perilaku-perilaku diatas menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi dalam 

proses penyusunan anggaran daerah belum terlalu banyak. Perubahan yang terjadi baru 

sebatas format dan teknis. Perubahan dilakukan hanya sebagai wujud kepatuhan kepada 

peraturan, seolah-olah mengikuti format dan alur hanya sekedar untuk menggugurkan 

kewajiban. Idealisme yang diinginkan oleh performance budgeting belum tercapai. 

Walaupun demikian, telah terdapat beberapa perubahan pada para aparatur. Seperti 

pemahaman dan kesadaran bahwa anggaran adalah rencana kerja yang wajib mereka 

susun, tanpa menyusun anggaran maka mereka tidak dapat melakukan kegiatan apapun. 

Perubahan lain adalah perubahan tentang pelaksanaan anggaran. Paradoks anggaran 

harus selalu habis sudah bergeser, saat ini, kegiatan yang telah diprogramkan memang 

harus terlaksana seratus persen, tetapi dananya tidak harus habis, karena masih bisa 

dikembalikan. 

 Memang harus disadari, perubahan fundamental tidak mungkin dilakukan dalam 

waktu sekejap. Perubahan membutuhkan waktu, banyak tantangan dan hambatan untuk 

melakukan perubahan itu sendiri, baik dari sisi intern pemerintah maupun dari sisi 

ekstern pemerintah.  Sesuatu hal yang baru, sangat wajar kalau masih ada kelemahan, 
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yang paling penting adalah upaya untuk terus berubah, sehingga penganggaran kinerja 

tidak melenceng dari filosofi dan tujuannya (Wahyuni, 2006). Proses sosialisasi terus 

menerus dan menyeluruh harus dilakukan baik kepada para aparatur maupun 

masyarakat.  

 Selain proses sosialisasi, sikap mental para aparatur juga harus diperbaiki. 

Kesadaran akan kewajiban selaku pelayan masyarakat harus ditingkatkan. Kesadaran 

untuk melakukan perubahan demi memenuhi tuntutan masyarakat akan mempercepat 

proses perubahan itu sendiri. Kearifan lokal yang masih dimiliki para aparatur seperti 

pengabdian, kejujuran dan musyawarah harus terus dikembangkan. Kearifan lokal yang 

sebenarnya telah ada dalam budaya dan agama  yang ada di Indonesia, harus digunakan 

untuk menjalankan kewajiban sehari-hari. 

 

 Simpulan, Keterbatasan dan Implikasi 

Dari pembahasan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan  bahwa penerapan 

performance budgeting dalam proses penyusunan anggaran belum berjalan sebagaimana 

yang diinginkan. Perubahan kebijakan hanya diikuti oleh daerah pada tingkat perubahan 

teknis dan format, namun perubahan paradigma belum banyak terjadi. Dominasi 

pembangunan fisik dan alokasi anggaran yang lebih banyak dinikmati oleh kalangan 

birokrasi, menunjukkan bahwa fokus dan alokasi dana pembangunan masih harus terus 

diperbaiki. Partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan bukan hanya pada pengajuan 

usulan program/kegiatan saja. Pemerintah daerah harus membuka akses informasi bagi 

masyarakat untuk mengetahui tentang anggaran daerah yang disusun. Sosialisasi 

tentang hak dalam proses penganggaran pemerintah daerah harus diberikan kepada 

masyarakat.  
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Bagi para aparatur, sosialisasi dilaksanakan secara baik dan menyeluruh, bukan 

sebatas format dan teknis saja. Selain itu, sikap mental para aparatur juga harus 

ditingkatkan. Perilaku yang berdasarkan nilai-nilai budaya dan agama harus terus 

dikembangkan. Sehingga tujuan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat dapat 

tercapai. 

Keterbatasan utama penelitian ini adalah jangka waktu pengamatan dan 

partisipasi di SKPD yang relatif singkat. Idealnya penelitian ini dilakukan dengan 

jangka waktu yang lebih panjang, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih 

komprehensif dari proses penyusunan anggaran. Selain keterbatasan utama tersebut, 

masih terdapat banyak keterbatasan lainnya yang tidak disadari oleh peneliti. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: Pertama, berkaitan dengan SKPD yang 

diteliti, proses penyusunan anggaran harus lebih banyak melibatkan masyarakat dengan 

memberikan akses informasi terbuka bagi masyarakat. Perubahan struktur organisasi 

harus segera dilakukan.. Sosialisasi yang terarah dan berkelanjutan harus terus 

dilakukan untuk mengubah paradigma berpikir para aparatur maupun masyarakat. 

Kedua, implikasi bagi kalangan profesional akuntan dan akademisi akuntansi. Dari hasil 

penelitian ini dapat diambil pelajaran bahwa sangat diperlukan pengkajian mendalam 

dari berbagai perspektif tentang atas tidak efektifnya proses penyusunan anggaran 

daerah. Dan ketiga, implikasi bagi peneliti dan penelitian selanjutnya, untuk 

mengembangkan fokus penelitian, bukan hanya pada proses penyusunan anggaran saja, 

sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses anggaran 

daerah dan pengelolaan keuangan daerah. 
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Gambar 1. Alur Penyusunan Anggaran di SKPD (Hasil Wawancara dan Pengamatan 

di Lapangan) 
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