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Abstract 

 
National development process which takes place today is undergoing a restructuring process of the democratic system. This led 
governance into sharp spotlight, especially in the aspect of transparency, accountability, efficiency and effectiveness. In this 
context,  the  application of  the  principles  of  good governance in the management of government was a key demand, because 
people start critical in monitoring and evaluating public services from government agencies.  To  ensure  that  democratic  
governance,  transparent,  accountable, efficient and effective thinking required tailored strategic plan, vision, mission, goals, 
objectives, programs and activities.  
A budget is an essential tool to connect between the planning and  control process. As a means of control, the budget 
provides a detailed  plan for the revenues   and expenditures  of  the  government  for expenditures made accountable to the 
public. Budgeting in the public sector is a complex and lengthy process and can not be separated from politicization. The 
complexity caused by the lack of opportunities that are acceptable to all parties about how the allocation of government resources 
in an orderly manner. The disagreement is partly due to political problems, the values of different leadership among decision-
making, as well as the debate about how the budgeting system can satisfy all parties concerned, the current allocation is 
based on performance targets. 
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Abstrak 

Proses pembangunan nasional yang berlangsung hari ini sedang menjalani proses restrukturisasi sistem demokrasi. Hal ini 
menyebabkan pemerintahan menjadi sorotan tajam, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. 
Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan pemerintah adalah tuntutan utama, karena 
orang mulai kritis dalam pemantauan dan evaluasi pelayanan publik dari instansi pemerintah. Untuk memastikan bahwa 
pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan pemikiran disesuaikan rencana strategis, visi, 
misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.  
Penganggaran di sektor publik merupakan proses yang kompleks dan panjang dan tidak dapat dipisahkan dari politisasi. 
Kompleksitas disebabkan oleh kurangnya kesempatan yang dapat diterima oleh semua pihak tentang bagaimana alokasi sumber 
daya pemerintah secara tertib. Ketidaksepakatan ini sebagian karena masalah politik, nilai-nilai kepemimpinan yang berbeda di 
antara pengambilan keputusan, serta perdebatan tentang bagaimana sistem penganggaran dapat memuaskan semua pihak, alokasi 
saat ini didasarkan pada target kinerja. 
 
Keyword: Pemerintahan Demokratis, Target kinerja 

 
Pendahuluan 
 

Proses pembangunan nasional yang 
berlangsung dewasa ini sedang mengalami 
proses penataan sistem demokrasi. Hal ini 
menyebabkan penyelenggaraan  pemerintahan  
menjadi  sorotan  yang  tajam,  terutama  
dalam aspek transparansi,  akuntabilitas, 
efisiensi dan  efektifitas. Dalam konteks ini, 
penerapan prinsip-prinsip good governance 
dalam pengelolaan pemerintahan menjadi 
suatu tuntutan utama, oleh karena 
masyarakat mulai kritis dalam mengawasi dan 

mengevaluasi pelayanan publik dari instansi 
pemerintah. 

Istilah good governance banyak 
dikaitkan dengan berbagai isu. World Bank 
tahun 1989 dalam Siddiquee dan Mohamed 
(2007) mendokumentasikan bahwa istilah 
governance telah banyak diadopsi berbagai 
pihak untuk dijadikan sumber   ide   dan   
kebijakan.   Governance   merupakan   tata   
cara   bagaimana kekuasaan digunakan untuk 
mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk 
pengembangan (World Bank, 1992 dalam 
Nanda, 2006). Good governance memiliki 
beberapa karakterisitik yaitu : akuntabilitas, 
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transparansi, keterbukaan, prediktibilitas dan 
partisipasi (ADB, 1998). 

Prinsip-prinsip good governance Secara 
ringkas dapat dekelompokan sebagai berikut 
(OECD, 1995 dalam Liou, 2007): 1) The 
Rule of Law and Regulation  Quality; 2)  
Accountability,  Transparancy  and  
Participation;  3). Technical and Managerial 
Competence of Civil Servants; 4) 
Organizational Capacity (Organizational 
Structure and Managerial System); 5) 
Information Technology. 

Di sisi lain, pengukuran keberhasilan 
maupun kegagalan instansi pemerintah dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit 
dilakukan secara obyektif,  disebabkan  oleh  
karena  belum  diterapkannya  sistem  
pengukuran kinerja, yang dapat 
menginformasikan tingkat keberhasilan secara 
obyektif dan terukur dari pelaksanaan 
program-program disuatu instansi pemerintah. 
Reformasi di bidang perencanaan dan 
penganggaran dimulai pada tahun 2005 
dengan mengacu pada UU 17 tahun 2003 
tentang Keuangan Negara dan UU 25 tahun 
2004 tentang Sistem perencanaan 
Pembengunan Nasional. Sebagai tindak lanjut 
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan tersebut, Pemerintah telah 
menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) 21 
tahun 2004 yang menegaskan  bahwa  rencana  
kerja  dan  anggaran  yang  disusun  
menggunakan 3(tiga) pendekatan, yaitu: 1)  
Anggaran Terpadu (unified budget); 2)  
Kerangka pengeluaran jangka menengah 
(KPJM) dan 3)  Penganggaran Berbasi Kinerja 
(ABK / performance based budget). 

Untuk menjamin penyelenggaraan 
pemerintahan yang demokratis, transparan, 
akuntabel, efisien dan efektif diperlukan 
pemikiran yang dirancang sesuai Rencana 
Strategis (Renstra), visi, misi, tujuan, sasaran, 
program dan kegiatan.   Anggaran   
merupakan   alat   manajemen   untuk   
mencapai   tujuan organisasi. Anggaran 
merupakan suatu alat yang esensial untuk 
menghubungkan antara proses perencanaan 
dan proses pengendalian. Sebagai alat 
pengendalian, anggaran   memberikan   
rencana   detail   atas   pendapatan   dan   
pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan 
yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan 
kepada publik. Penganggaran di sektor 

pemerintah merupakan suatu proses yang 
kompleks dan panjang serta tidak dapat 
dilepaskan dari politisasi. 

Kompleksitas disebabkan karena belum 
adanya kesempatan yang dapat diterima 
semua pihak tentang bagaimana 
pengalokasian sumber dana pemerintah secara 
tertib. Ketidaksepakatan tersebut antara lain 
disebabkan masalah politis, adanya nilai-nilai 
kepemimpinan yang berbeda diantara 
pengambilan keputusan, serta adanya 
perdebatan tentang bagaimana system 
penganggaran dapat memuaskan semua pihak 
yang terkait maka alokasi sekarang 
didasarkan kepada target kinerja. 
 
Kerangka Konseptual 
 

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan 
Penyusunan Perhitungan APBN/APBD yang 
mengatur mengenai sistem penganggaran yang 
berbasis kinerja yakni penganggaran program 
dan kegiatan pemerintah yang berorientasi 
kepada   output   yang   sejauh   mungkin   
dapat   terukur.   Prinsip-prinsip   yang 
mendasari pengelolaan keuangan di era 
otonomi ini antara lain transparansi, 
akuntabilitas dan value for money. 

Kriteria pokok yang mendasari 
pelaksanaan manajemen publik dewasa ini 
adalah    ekonomi, efisiensi, efektivitas, 
transparansi dan akuntabilitas publik. Tujuan  
yang dikehendaki masyarakat  yang  
mencakup pertanggungjawaban mengenai   
pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis 
(hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi 
sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam 
penggunaan sumber daya, serta efektif 
(berhasil guna) dalam mencapai  tujuan dan 
sasaran. 

Menurut  Mardiasmo  (2002:127)
   

merupakan  inti  pengukuran  kinerja 
keuangan  pada  instansi  pemerintahan.  
Kinerja  keuangan  instansi  pemerintah harus 
dinilai dari sisi output, input dan outcome 
secara bersama-sama”. Agar dalam menilai 
kinerja keuangan instansi pemerintah dapat 
dilakukan secara objektif, maka diperlukan 
indikator kinerja.Menurut Mardiasmo 
(2002:130) “Indikator kinerja value for money 
dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1)  Indikator 
alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi); 2)   
Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)”. 
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Indikator  value for money  menekankan 
pada tiga elemen utama yanitu ekonomi, 
efisiensi, dan efektivitas atau lebih dikenal 
3E”, (Mardiasmo, 2002:4). Ekonomi 
berhubungan dengan biaya pengadaan (cost 
of inputs). Dengan kata lain, ekonomi  
adalah praktek pembelian barang dan jasa 
input dengan tingkat kualitas tertentu pada 
harga terbaik yang dimungkinkan, mencakup 
juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat 
dan tidak ada pemborosan. Efisiensi 
menggambarkan hubungan antara masukan 
sumberdaya dengan keluaran yang 
dihasilkan. Kegiatan  dikatakan  efisiensi  
apabila output  tertentu  dapat  dicapai 
sumber daya seminimal mungkin. Efektivitas 
adalah ukuran berhasil tidaknya suatu 
organisasi   mencapai tujuannnya. Efektifitas 
menggambarkan kontribusi output terhadap 
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan. 

Tujuan pengukuran kinerja dengan 
konsep value for money yaitu untuk mengukur 
tingkat  keekonomisan  dalam  alokasi  sumber 
daya,  efisiensi  dalam penggunaan sumber 
daya   dengan hasil yang optimal serta 
efektivitas dalam penggunaan sumber daya. 
Indikator ekonomi, efisiensi, dan efektivitas 
harus digunakan secara bersama-sama. 
Karena disatu pihak mungkin pelaksanaannya 
sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien 
akan tetapi output yang dihasilkan tidak 
sesuai dengan target yang diharapkan. Sedang 
dipihak lain, sebuah program dapat dikatakan 
efektif dalam mencapai tujuan, tetapi mungkin 
dicapai dengan cara yang tidak ekonomis 
dan efisien. Pengukuran value for money 
dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Pengertian transparansi anggaran 
berarti keterbukaan dalam setiap proses 
penganggaran mulai dari perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan anggaran, sehingga  
masyarakat  memiliki  hak  dan  akses  yang  
sama  untuk  mengetahui proses penganggaran 
karena menyangkut kepentingan, aspirasi dan 
upaya pemecahan permasalan yang mereka 
hadapi untuk memenuhi kebutuhannya. 
Tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang 
baik di era otonomi mendorong pemerintah  
pusat/daerah  berusaha  mewujudkan  sistem  
pengelolaan  keuangan yang lebih baik, lebih 
transparan dan akuntabel dari masa 
sebelumnya, Dalam kaitan tersebut kemudian 
berkembang berbagai usulan sebagai hasil 
analisis pada setiap tahapan siklus anggaran 
yang kesemuanya bertujuan agar pengelolaan 
keuangan negara dapat lebih 
dipertanggungjawabkan. 

Anggaran negara yang berorientasi pada 
kinerja pelaporannya merupakan salah satu 
syarat terwujudnya good governance pada 
organisasi pemerintah pusat/daerah. Untuk 
itu, Wholey (1994) yang dikutip Rahardjo 
Adisasmita (2011:78) mengatakan 3(tiga) 
tahapan kunci dalam penerapan anggaran 
berbasis kinerja yaitu : 1)  Penetapan tujuan 
dan strategi; 2)  Implementasi sistem 
pengukuran kinerja; 3)  Pengguna informasi 
kinerja sebagai dasar pembuatan keputusan. 

Penetapan tujuan  dan  strategi, kinerja 
(performance) merupakan suatu istilah yang 
memiliki banyak pengertian . Oleh karena itu 
tujuan organisasi dan strategi untuk 
tercapainya merupakan tehap pertama yang 
harus dilakukan oleh manajemen anggaran 
kinerja untuk diterapkan secara efektif. 
Penetapan tujuan dan strategi pada dasarnya 
merupakan proses yang memerlukan 
kesepakatan antara pimpinnan dengan para 
steakholders. Tujuan yang disepakati akan jadi 
tolak ukur kinerja organisasi yang harus 
dicapai dalam periode tertentu hanya diukur 
berdasarkan keberhasilan organisasi dalam 
mencapai tujuannya, tetapi dapat juga diukur 
berdasar. Dengan penyusunan anggaran 
berbasis kinerja diharapkan rencana dan 
program-program pembangunan yang disusun 
dapat mengarah kepada : 

1)  Terwujudnya sasaran yang 
ditetapkan 
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2)  Dicapainya hasil yang optimal 
dari setiap insvestasi yang 
dilakukan guna meningkatkan 
kualitas pelayanan publik 

3)  Tercapainya efisiensi serta 
peningkatan produktifitas di 
dala jasa untuk mewujudkan 
kesinambungan pembangunan 
dan kemandirian nasional 

4)  Mendukung alokasi anggaran 
terhadap prioritas  program dan 
kegiatan yang akan 
dilaksanakan 

 
Penyusunan anggaran yang dikelola 

berdasarkan prinsip efisiensi harus dikelola 
menggunakan 3(tiga) asas dasar, yaitu : 1)  
Transparansi; 2)  Akuntabilitas, dan 3)  
Partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut 
maka diperlukan sebuah formula yang 
komprehensif dan terpadu dari berbagai sistem 
yang bertujuan agar memudahkan dalam 
pelaksanaannya dan tidak menimbulkan 
multitafsir dalam penerapannya. Penyusunan 
anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan 
memperhatikan antara pendanaan   dengan   
dan   hasil   yang   diharapkan   termasuk   
efisiensi   dalam pencapaian hasil dan keluaran 
tersebut. Dalam penyusunan anggaran 
berbasis kinerja diperlukan indikator, standar 
biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program 
dan jenis kegiatan. 
 
Pembahasan 

 
Anggaran   negara   adalah   rangkain   

proses   pengambilan   keputusan berkaitan 
dengan tindakan pemerintah yang akan 
dilakukan, bagaimana sumberdaya 
dialokasikan, dihemat (conserved), dan 
digunakan untuk mencapai tujuan. Miller et al. 
(2001) dalam Vian (2010) menyatakan proses 
penganggaran berhubungan dengan penetapan 
kebijakan dan pelaksanaan program, dan 
digunakan untuk mempermudah pembuatan 
keputusan, memperkirakan ketersediaan  
sumber  daya,  menerapakan  bagaimana 
komitmen sumber daya dapat  
diimplementasikan   ke   tingkat   pelayanan,   
pengendalian   pengeluaran terhadap 
pemborosan, pelanggaran dan penyimpangan. 

Penganggaran  tradisional  
memfokuskan  pada  line-item  budget.  Dalam 

line-item budget, anggaran dibuat tahunan dan 
estimasi peningkatan jumlah anggaran 
berdasarkan perbandingan pengeluaran tahun 
lalu (Melkers dan Willoughby,  2001).  
Umumnya  negara  berkembang  
menggunakan  line-item budget dan budget 
basics yang didefenisikan berkaitan dengan 
line-item control, cash control, pelaporan 
keuangan, dan compliance audits (Andrews, 
2006). 

ABK menjadi perhatian utama dalam 
meningkatkan proses penganggaran dan 
efisiensi program, serta meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas antara 
penggunaan  input  dan  output  yang  
dihasilkan  (Jordan  dan  Hackbart,  2005). 
Broom dan McGuire (1995) menyatakan 
kinerja anggaran pada setiap level pemerintah 
dihubungkan dengan keinginan untuk 
meningkatkan akuntabilitas, pencapaian 
prioritas tujuan, dan pemahaman kegiatan-
kegiatan yang lebih baik. Transaparansi dan 
akuntabilitas organisasi publik dapat 
dilakukan dengan pengungkapan pelaporan 
keuangan berbasis akrual (Calabrese, 2011). 
Akuntansi berbasis akrual diyakini dapat 
memberikan informasi yang lebih akurat dan 
meningkatkan pengambilan keputusan yang 
lebih baik (Hyndman dan Connolly,2011). 

Hal yang biasa terjadi pada setiap level 
pemerintahan ketika sistem baru 
diperkenalkan tidak didukung oleh sumber 
daya manusia dan keuangan yang memadai 
(Kong, 2005). Hambatan utama dalam 
mengembangkan dan mempertahankan sistem 
PBK yang efektif adalah kurangnya kapasitas 
yang memadai dalam menciptakan 
mekanisme yang berkualitas untuk mengikuti 
dan melaporkan performance information 
(Kopozynski dan Lombardo, 1999). Joyce dan 
Sieg (2000) menyatakan ada empat syarat 
yang akan mempengaruhi keberhasilan ABK: 
1) entitas publik harus mengetahui apa yang 
ingin dicapai, 2) adanya ukuran kinerja yang 
valid, 3) mengembangkan pengukuran biaya 
yang akurat, dan 4) biaya dan performance 
information harus digunakan bersama-sama 
dalam pengambilan keputusan penganggaran. 

Anggaran merupakan satu instrumen 
penting di dalam manajemen karena 
merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di 
dunia bisnis maupun di organisasi sektor 
publik, termasuk pemerintah, anggaran 
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merupakan bagian dari aktivitas penting  yang  
dilakukan  secara  rutin.  Dalam  rangka  
penyusunan  anggaran terdapat beberapa 
prinsip penganggaran yang perlu dicermati, 
yaitu: 

1. Transparansi dan 
Akuntabilitas Anggaran. 
APBN/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 yang belum/tidak 
tersedia anggarannya dalam 

APBN/ APBD ataupun pada 
perubahannya. 

3. Keadilan Anggaran. 
Pemerintah wajib 
mengalokasikan penggunaan 
anggarannya secara adil agar   
dapat   dinikmati   oleh   
seluruh   kelompok   
masyarakat   tanpa 
diskriminasi dalam 
pemberian pelayanan karena 
pendapatan 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 maksimal 
untuk kepentingan 
masyarakat. 

5. Disusun Dengan Pendekatan 
Kinerja. APBN/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 di 
setiap organisasi kerja yang 
terkait. 
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Penganggaran merupakan rencana 
keuangan yang secara sistematis menunjukkan 
alokasi sumber daya manusia, material, dan 
sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam 
sistem penganggaran pemerintah 
dikembangkan untuk melayani berbagai 
tujuan termasuk untuk pengendalian 
keuangan, rencana manajemen, prioritas dari 
penggunaan dana, dan pertanggungjawaban  
kepada publik. Penganggaran Berbasis Kinerja 
(performance based budgeting) diantaranya 
menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat 
pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja 
pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja 
merupakan metode penganggaran bagi 
manajemen untuk mengaitkan setiap 
pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-
kegiatan dengan keluaran (output) dan hasil 
yang diharapkan (outcome) termasuk efisiensi 
dalam pencapaian hasil dari  keluaran  
tersebut.  Keluaran  dan  hasil  tersebut  
dituangkan  dalam  target kinerja  pada  setiap  
unit  kerja.  Sedangkan  bagaimana  tujuan  itu  
dicapai, dituangkan dalam program yang 
diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat 
pencapaian tujuan. 

Program pada anggaran berbasis kinerja 
didefinisikan sebagai instrumen 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. Aktivitas tersebut disusun sebagai 
cara untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan 
kata lain, integrasi dari rencana kerja tahunan 
(Renja) yang merupakan rencana operasional 
dari Renstra dan anggaran tahunan 
merupakan komponen dari anggaran berbasis 
kinerja. Elemen-elemen yang penting untuk 
diperhatikan dalam penganggaran berbasis 
kinerja adalah: a) Tujuan yang disepakati dan 
ukuran pencapaiannya;  b)  Pengumpulan 
informasi yang sistematis atas realisasi 
pencapaian kinerja dapat diandalkan dan 
konsisten, sehingga dapat diperbandingkan 
antara biaya dengan prestasinya. Sementara 
kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor 
pemicu keberhasilan implementasi 
penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu: 

a) Kepemimpinan dan komitmen 
dari seluruh komponen organisasi.  

b) Fokus penyempurnaan 
administrasi secara terus-
menerus. 

c) Sumber daya yang cukup untuk 
usaha penyempurnaan tersebut 
(uang, waktu, dan orang). 

d) Penghargaan dan sanksi yang 
jelas. 

e) Keinginan yang kuat untuk 
berhasil. 
 

Paradigma baru dalam  pengelolaan 
keuangan  negara mencakup antara lain   
penerapan   sistem   penganggaran   berbasis   
kinerja.   Dalam   dokumen penyusunan   
anggaran   berbasis   kinerja   yang   
disampaikan   oleh   instansi pemerintah  
harus  betul-betul  dapat  menyajikan  
informasi  yang  jelas  tentang tujuan, sasaran, 
serta keterkaitan antara besaran anggaran 
dan manfaat yang ingin dicapai atau diperoleh 
masyarakat dari suatu kegiatan yang 
dianggarkan. Oleh karena  itu,  penerapan  
anggaran  berbasis  kinerja  mengandung  
makna  bahwa setiap penyelenggara 
pemerintahan (pusat/daerah) wajib 
bertanggung jawab atas hasil proses dan 
penggunaan semua sumberdaya. 

Tujuan utama pengukuran kinerja di 
instansi pemerintah adalah untuk 
memperbaiki pengambilan keputusan 
internal serta alokasi sumberdaya (Ferry dan 
Abdul, 2005). Pemanfaatan pengukuran 
kinerja mengandung suatu pertimbangan 
mengenai usaha untuk memperbaiki efisiensi, 
dan menimbulkan interpretasi tentang 
bagaimana suatu program atau kegiatan dapat 
didefinisikan, diukur, dan dapat dibandingkan. 
Menurut Willoughby (2004), terdapat 
ekspektasi bahwa  dalam  reformasi  yang  
terkait  dengan  kinerja,  jika  diterapkan  
dengan benar, akan menghasilkan efisiensi 
managemen, meningkatkan efektifitas 
program, dan selanjutnya akan mengarah 
pada anggaran yang “lebih baik”. 

Hal ini didukung oleh hasil riset 
Jordan dan Hackbart (1999)

  
yang 

menunjukkan bahwa terdapat perubahan 
pembelanjaan untuk mendukung perbaikan 
atau peningkatan kinerja ketika informasi 
kinerja itu diungkapkan, dan menyimpulkan 
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bahwa pengukuran kinerja dapat memberi 
kontribusi pada pembuatan keputusan 
budgetary. Kontribusi pengukuran kinerja 
dalam pembuatan keputusan budgetary 
tampak pada saat fase 
pengembangananggaran (Jordan dan 
Hackbart, 1999; Melkers dan Willoughby, 
2005) Pengukuran kinerja di instansi 
pemerintah di Indonesia diwajibkan 
berdasarkan INPRES Nomor 7 tahun 1999 
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. INPRES ini diterbitkan sebagai 
tanggapan dari TAP MPR no. IX/MPR/1998 
tentang penyelenggaraan negara yang  bebas  
dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisma,  dan  UU  
no.  28  tahun  1998 tentang hal yang sama.  

Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan 
(BPKP) menerbitkan pedoman pengukuran 
kinerja bernama AKIP (Akuntabilitas dan 
Kinerja Instansi Pemerintah). Meski telah 
diwajibkan untuk mengembangkan 
pengukuran kinerja, Mahsun (2005) 
menyatakan bahwa masih ada expectation gap 
antara instansi pemerintah dengan 
masyarakat, yaitu perbedaan antara harapan 
masyarakat dengan apa yang sebenarnya 
menjadi pedoman mutu managemen organisasi 
layanan publik. Ini merupakan akibat dari 
belum adanya sistem pengukuran kinerja 
formal yang dapat   menginformasikan   
tingkat   keberhasilan   suatu   instansi   
pemerintah.  

Beberapa temuan riset menggambarkan 
bahwa ternyata belum semua instansi 
pemerintah melakukan pengukuran kinerja, 
atau melakukan pengukuran kinerja tetapi 
tidak memanfaatkannya. Hasil penelitian 
Riandi (2003) di propinsi Kalimantan Timur 
menunjukkan masih ada pemerintah daerah 
yang belum menerapkan APIP, dan penelitian 
tentang pemakaian informasi ukuran kinerja 
di instansi pemerintah belum ditemukan. 
Swindel dan Kelly (2002, dalam Ferry dan 
Abdul,  2005)  mengemukakan  bahwa  hamper  
75%  organisasi  yang mengumpulkan data 
kinerja tidak menggunakannya dalam 
pengambilan keputusan. 

Tuntutan  penyusunan  anggaran  
berbasis  kinerja  kepada  pemerintah daerah 
sudah ada sejak terbitnya PP 105 tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban 
Keuangan Daerah. Pada pasal 8 PP ini 

menggariskan bahwa “APBD disusun dengan 
pendekatan kinerja”. Penganggaran kinerja 
merupakan penyempurnaan sistem anggaran 
tradisional yang telah diterapkan sebelumnya, 
berorientasi pada output organisasi dan terkait 
erat dengan visi, misi dan rencana strategis 
organisasi. Penggunaan pengukuran kinerja 
dalam penganggaran berarti menerapkan 
perubahan dalam pemerintah, baik 
operasional, personil, struktur, bahkan budaya.  

Perubahan ini selalu mengarah pada 
perlawanan dan transfer kekuasaan, sehingga 
menimbulkan resistensi dari beberapa pihak. 
Oleh karena itu, penerapan ukuran kinerja 
juga harus mempertimbangkan kerangka 
politik. Faktor politik, yang meliputi dukungan 
internal dan dukungan eksternal berpengaruh 
positif terhadap pemanfaatan informasi 
kinerja (Julnez dan Holzer, 2001; Ferry dan 
Abdul, 2005). Hal yang senada diungkapkan 
oleh Wang (2000) yang menemukan bahwa 
terdapat hubungan positif antara dukungan 
stakeholders pemerintah dengan penggunaan 
pengukuran kinerja dalam penganggaran. 
 
Kesimpulan 
 

Hasil penelitan mengindikasikan 
bahwa perubahan menuju anggaran kinerja di 
instansi pemda dipengaruhi oleh politik, 
meliputi dukungan internal dan eksternal. 
Baik dukungan internal dan eksternal 
berpengaruh langsung dan tidak  langsung  
terhadap pemanfaatan informasi kinerja pada  
penganggaran, melalui pengembangan 
pengukuran kinerja.  

Ini berarti pengembangan dan 
pemanfaatan informasi kinerja pada 
penganggaran membutuhkan inisiatif 
pimpinan,  keterlibatan  staf  managemen  dan  
non managemen,serta  pihak legislatif dan 
masyarakat. Faktor teknis yang berpengaruh 
pada pemanfaatan informasi kinerja pada 
penganggaran adalah pengetahuan teknis. 
Kapabilitas sistem informasi dan 
ketidakmampuan menilai dan menjelaskan 
metrik kinerja teknis tidak berpengaruh 
terhadap pengembangan dan pemanfaatan 
informasi kinerja, dan  ini  menunjukkan  
bahwa instansi  pemda belum  siap  
menghadapi perubahan menuju anggaran 
berbasis kinerja.  
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Peran pihak eksternal untuk 
membantu instansi mengembangkan 
pengukuran kinerja dan mendukung 
pemanfaatan informasi kinerja pada 
penganggaran sangat diperlukan. Dukungan 
ini dapat berupa pemanfaatan informasi 
kinerja oleh DPR/DPRD ketika menentukan 
sasaran pemerintah, mengembangkan ukuran-
ukuran kinerja, dan mengalokasikan 
sumberdaya. Masyarakat pun dapat 
dilibatkan untuk menentukan ukuran-ukuran 
kinerja serta memanfaatkannya. Di samping 
itu, untuk memotivasi pengembangan dan 
pemanfaatan informasi kinerja, perlu juga 
dibentuk reward dan punishment baik formal 
maupun informal. Informasi kinerja yang 
digunakan pada penganggaran tidak   
sepenuhnya   menggunakan   LAKIP,   boleh   
jadi masih menggunakan informasi keuangan 
saja. Oleh karena itu, untuk meningkat-kan 
pemanfaatannya perlu dipertimbangkan 
sistem yang dapat mengintegrasikan antara 
data LAKIP dengan penganggaran. 
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