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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT buku dengan judul "Akuntansi

Manaiemen Pemerintahan Daerah" dapat diselesaikan dengan baik sesuai harapan' Secara

prinsip buku yang kami tulis ini memiliki banyak keterbatasan sehingga harapan kami' kepada

pembaca dan peneliti dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk

penyempurnaan buku ini. Dalam Statements on Management Accounting 1A menjelaskan

definisl akuntansi manajemen, sebagai berikut:

"fhe Process of identiricstion, medsutement, dccumulotion' ondlysis' PrePotdtion used

by monogement to pldn, evoluotes, ond control within an orgonizotion ond to ossure

oppropridte use ol and occountabitity Jor its resources' Chortered lnstitute of Monogement

Accou ntants"

Mendefinisikan akuntansi managemen sebagai suatu bagian intesral dari manaiemen yang

terkait dengan pengidentifikasian, penyaiian, dan pengintepretasian informasi yang digunakan

untuk:

1. Perumusan strategi

2. Perencanaan dan pengendalian aktivitas

3. Pengambila n kePutusan

4. Pengoptimalan penggunaan sumber daya

5. Pengungkapa n kepada karYawan

6. Perlindungan asset

Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor public tidak banyak berbeda dengan

prinsip akuntansi manaiemen yang dlterapkan pada sektor privat, akan tetapi, harus diingat

bahwa organisasi sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakteristik dengen organisasi

sektor privat seperti telah dijelaskan, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen

sektor priwidak dapat diadopsi secara langsung tanpa modifikasi untuk diterapkan disektor

publik murni dalam hal ini adalah pemerindah daerah. Pengukuran kineria Pemerintahan
daerah dilakukan dengan menilai kinerja pusat pertanggungjawaban yang ada

didalamnya. Pendekatan yang bisa digunakan dalam pengukuran kinerja pusat

pertanggungjawaban pemerintah daerah adalah dengan pendekatan Volue lor Money, yaitu
pengkuran pusat perta nggu ngjawa ba n pemerintahan daerah berdasarkan pemanfaatan

dana yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan public yang sebaik-baiknya dalam

rangka mencapai visi-misi-tu.iuan-sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemanfaatan dana ini ditunjukkan dengan ukuran 3E yaitu sejauh mana penggunaan dana
daerah secara Ekonomis, Efisien, dan Efektif.

Semoga buku ini bisa bermanfaat dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
pengembangan resedrch bagi mahasiswa, dosen dan peneliti. Salam Penulis.

Penulis,
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BAB.I
I(ABAI(TDAISTII( IDAN PDNAN AI(UITTANSI
MANAJDMEN III PDMDNIITTAIIAN DABNA.E

A. CABANGAKUNTANSI

Untuk menjelaskan karakteristik akuntansi manajemen di

pemeritahan daerah, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai akuntansi

dan cabang utamanya. Akuntansi adalah suatu proses mencatat,

mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data. transaksi serta

kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan

oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengeni untuk

pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya-Dalam perkembangannya,

akuntansi memiliki cabang-cabang. Dalam bab ini dipaparkan dua cabang

utama akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi

manajemen.Cabang yang pertama yaitu akuntansi keuangan adalah bidang

akuntansi yang mempelajari transaksi-transaksi keuangan khusus seperti

hutang (kewajiban), perubahan aset, ataupun modal (ekuitas) perusahaan,

tujuan utamanya adalah menyajikan data dari setiap transaksi keuangan

yang terjadi pada periode tertentu serta membuat Laporan Keuangan.

Akuntansi keuangan lebih terfokus pada upaya untuk menyajikan data

dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak eksternal organisasi. Dalam

penyajian data, akuntansi keuangan wajib mengikuti kaidah umum yang

berlaku dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.Cabang

akuntansi yang kedua, yaitu akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi

yang secara khusus untuk membantu pihak internal organisasi (manaiemen)

dalam menentukan kebijakan,memberikan informasi kepada pihak

manajemen sebagai bahan pembahasan untuk menentukan arah kebijakan

organiasai kedepan terutama urusan keuangan. Berbeda dengan akuntansi

keuangan, akuntansi manajemen tidak mendasarkan pada prinsip-prinsip

atau standar akuntansi yang berterima umum, namun menyesuaikan dengan

kondisi dan tujuan organisasi nya.



Informasi akuntansi manajemen berguna dalam pembuatan

keputusan manajemenyang meliputi perencanaan, pengorganisasian.

pengarahan, dan pengendalian yang merupakan fungsi menajerial.

1. PerencanaanlPlanning.

Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan untuk merumuskan tujuan

organisasi dan diikuti dengan merumuskan berbagai rencana dan

strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut.

2. Pengorganisasian/Orgonizing,

Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber

daya manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki organisasi untuk

menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuannya.

3. FungsiPengarahanlDirectingl Leading.

Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta

menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

4. FungsiPengendalianlContoling.

Fungsi pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan

standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau

perbaikan jika diperlukan.

B. AKUNTANSIMANAJEMEN

Dari uraian sebelumnya sedikit dapat disimpulkan bahwa informasi

akuntansi manajemen diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu

manajer (di pemerintahan daerah dikenal dengan aparatur pemerintahan

daerah) dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan

organisasi dapat tercapai. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari

suatu sistem pengendalian manajemen yang integral.Institute of
Management Accountants(lg81) mendefinisikan akuntansi manajemen

sebagai suatu Droses Denqidentifikasian. pensukuran. peneakumulasian.

penganalisaan. oenviaoan. pensintepretasian. dan nenqkomunikasian

informasi keuangan vang digunakan oleh manajemen perencanaan. evaluasi,



dan pengendalian organisasi serta untuk meniamin bahwa sumber dava

digunakan secara teoat dan akuntabel.

Statements on Management Accounting l Atentang definisi akuntansi

manajemen, dipaparkan sebagai berikut:

"The Process of identification, medsuremen\ occumulation, analysis,

preparation, interpretation, and communication of Jinancial information

used by management to plan, evaluate, arrd contol trithin an organizalion

and to assure appropriate use of and accounlabilily for its resources,"

Chartered Institute of Management Accountants(t994) dalam

Jones dan Pandlebury (1996) membuat definisi yang lebih luas daripada

definisi yang dikeluarkan olehlnstitute of Monagement Accounlants,

terutama dalam hal luas informasi yang diberikan.C& artered Institute of

Management Accountanls mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai

suatu bagian inteqral dari manajemen yang terkait dengan

pengidentifikasian, penyajian, dan pengintepretasian informasi yang

digunakan untuk antara lain:

l. Perumusan strategi

2. Perencanaan dan pengendalian aktivitas

3. Pengambilan keputusan

4. Pengoptimalan penggunaan sumber daya

5. Pengungkapan kepada karyawan

6. Perlindungan aset

1. Akuntansi Manajemen di Organisasi Sektor Publik

Secara ekstrim organisasi bisa dibedakan menjadi organisasi

sektor privat dan sektor publik. Perbedaan utama antara kedua jenis

organisasi tersebut adalah pada aspek tuiuan dan asoek sumber dana

vans didapatkan oleh orsanisasi untuk memberikan lavanan pada

"konsumen" nya. Pada aspek tujuan, tujuan organisasi sektor privat

adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik sedangkan

organisasi sektor publik bukan untuk mendapatkan keuntungan namun

lebih kepada fungsi pelayanan masyarakat. Pada aspek sumber dana,



sektor privat mengandalkan pendapatan dari pembayaran konsumen,

sedangkan sektor publik lebih dari iuran masyarakat dan adanya saling

membantu atau gotong royong, terutama masyarakat yang mampu

menolong masyarakat yang kurang atau tidak mampu melalui iuran,

sumbangan, maupun pajak. Selanjutnya organisasi sektor publik bisa

dibedakan lagi menjadi organisasi sektor publik mumi, organisasi kuasi

publik, dan organisasi kuasi privat. Organisasi sektor publik murni tidak

bertujuan mencari laba, dan sumber dana berasal dari iuran, sumbangan,

maupun pajak. Organisasi sektor kuasi publik tidak bertujuan untuk

mencari laba, namun sumber pendanaanya bersifat langsung dari

"konsumen" danjuga dari sumbangan, iuran, maupun pajak. Organisasi

sektor kuasi privat dimana pada umumnya berbentuk badan usaha

bertujuan mencari laba, namun laba tersebut merupakan hak dari

organisasi sektor publik yang menjadi pemiliknya. Buku ini membahas

akuntansi manajemen yang diterapkan pada organisasi sektor publik

mumi yaitu pemerintahan daerah.Pada dasarnva prinsip akunlansi

manajemen sektor publik tidak banvak berbeda dengan prinsip

akuntansi manajemen vans diterapkan pada sektor privat.akan tetaDi.

harus diinsat bahwa oreanisasi sektor nublik memiliki perbedaan sifat

dan karakterisitik densan organisasi sektor privat seperti telah

dijelaskan. sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor

privat tidak dapat diadopsi secara lanssuns tanpa modifikasi untuk

diterapkan di sektor publik mumi dalam hal ini adalah pemerintahan

daerah.

C. PEMERINTAHANDAERAH

Berikut ini akan dibahas mengenai organisasi pemerintahan daeralr.

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan

susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia.

Pasal l8 ayat (1) berbunyi :

"Negara Kesatuan Republik lndonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi

dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap



propisi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang

diatur Undang-Undan g".

Sedang Pasal l8 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

"Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan

urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk

mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh

undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat".

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No' 32 Tahun 2004

tentang pemerintahan daerah pasal I ayat 2, adalah sebagai berikut:

"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah

dikemukakan diatas.maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini

adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah

adalah Gubemur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

l. Fungsi Pemerintahan Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat

daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalamya

pemerintahan.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 adalah:

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya. kecuali urusan pemerintahan

yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.



c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan

daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan,

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber

daya lainnya.

Asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan' khususnya

pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberpa asas dalam

pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

a. Asas sentralisasi

Asas senffalisasi adalah sistem pemerintahan dimana

sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di

pemerintah pusat.

b. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah

kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada

pemerintah kabupaten/kota danlalau desa; serta dari pemerintah

kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia

dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana

terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima

sebagain hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah



di tangan pemerintah. dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada

pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah

dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan,

desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan

pemerintah pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan

kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan

perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional

atau Negara secara keseluruhan.Dengan demikian, desentralisasi

merupakan asas yang menyatukan penyerahan sejumlah urusan

pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang

lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga

menjadi urusan rumah tangga sendiri daerah itu. Untuk itu semua

prakarsa, wewenang dan tanggun&iawab mengenai urusan-urusan

diserahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu.

Desentralisasi yang terwujud dalam konsep otonomi daerah sangat

terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat. OIeh karena itu

dalam desentralisasi terdapat 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

a. Dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan

untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga mereka

secara relatif melepaskan ketergantungannya terhadap bentuk-

bentuk intervensi pemerintah, termasuk didalamnya

mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada

ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya

dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, dilakukan oleh

masyarakat lokal;

b. Dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik, yaitu

ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah;

c. Dimensi psikologis, yakni perasaan individu yang terakumulasi

menjadi perasaan kolektif (bersama) bahwa kebebasan menentukan

nasib sendiri menjadi sebuah keniscayaan demokrasi.



Dengan desentralisasi diharapkan terjadi distribusi kekuasaan

(distribution of power) maupun transfer kekuasaan (transfer of power)

dan terciptannya pelayanan masyarakat Qrublic sentices) yang efektif,

efisien dan ekonomis serta terwujudnya pemerintahan yang demokatis

(democratic government) sebagai model pemerintahan modem serta

menghindari lahirnya pemerintahan sentralistik yang sebenamya sudah

tidak populer. Pemerintahan sentralistik menjadi tidak popular karena

tidak mampu memahami dan menterjemahkan secara cepat dan tepat

nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di daerah, serta kurangnya

pemahaman terhadap sentiment lokal. Salah satu alasan karena warga

masyarakat merasa lebih aman dan tentram dengan badan pemerintah

lokal yang lebih mengetahui keinginan, aspirasi dan kepentingan

masyarakat daerah, serta lebih baik secara fisik dan juga secara

psikologis.

Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari

desentralisasi pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No. 32

Tahun 2004). Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili

kepentingan nasional. Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili

kepentingan masyarakat setempat (lokal) di daerah dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat masyarakat tiap

masyarakat Iokal memiliki keunikan masing-masing, dengan demikian

hanya cocok jika instrumen desentralisasi diterapkan.Desentralisasi

menurut berbagai pakar memiliki segi positif. diantaranya: secara

ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa dan barang

publik yang dibutuhkan masyarakat setempat, megurangi biaya,

meningkatkan output dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya

manusia. Secara politis, desentralisasi dianggap memperkuat

akuntabilitas, political skills dan integrasi nasional. Desentralisasi lebih

mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya,



memberikan/menyediakan layanan lebih baik, mengembangkan

kebebasan, persamaan dan kesejahteraan.

PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN SEBAGAI ALAT
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
DAERAH

l Perencanaan Pemerintahan Daerah

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan

sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifanya

strategik, taktis dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal

perencanaan organisasi. akuntansi manajemen berperan dalam

pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi

perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu

partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan

dan pemilihan alal yang paling tepat untuk memonitor perkembangan

pencapaian tujuan.

Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk

mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap+iap jenis

organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat

ketidak pastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi.

Semakin tinggi tingkat ketidak pastian dan ketidakstabilan Iingkungan

yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang

semakin kompleks dan canggih.

Di pemerintahan daerah, lingkungan yang mempengaruhi sangat

heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam

mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi

diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai

kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi

dan politik saat ini.

Sementara itu, tingkat ketidakpastian (turbulansi) yang dihadapi

sektor publik di masa-masa mendatang akan semakin tinggi. Hal ini

tidak terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi informasi yang

merambah ke seluruh sector, termasuk sektor publik. Sebagai missal,



perkembangan internet menyebabkan munculnya gagasan

dikembangkannya e-govetnment. E-government merupakan upaya

untuk memperbaiki proses dan prosedur administrasi di pemerintahan

dengan menggunakan teknologi informasi (internet) agar memberikan

kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada stakeholder-nya.

Selain itu, globalisasi juga turut menyumbang semakin

tingginya tingkat ketidakpastian. Dalam era globalisasi yang mana

antara negara satu dengan negara lainnya seolah-olah tanpa batas

(borderless), maka peristiwa di suatu negara akan dengan cepat

mempengaruhi negara lain. Untuk itu, akuntansi sebagai alat

perencanaan memiliki peran yang sentral dalam menentukan arah

organisasi.

Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya

dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

a. Informasi sifatnya rutin ataukah ad hoc

b. Informasi kuantitatif ataukah kualitatif

c. Informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal

Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan

yang regular, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran

atau tahunan. Sementara itu, organisasi sektor publik seringkali

menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan

informasi yang segera. Untuk melakukan perencanaan yang temporer,

diperlukan informasi yang sifatnyaad hoc.

Informasi akuntansi manajemen untuk perencanaan dapat juga

dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah informasi

akuntansi tersebut disampaikan melalui mekanisme formal ataukah

informal. Mekanisme formal misalnya adalah melalui rapat-rapat dinas,

rapat komisi dan sebagainya.

Pada organisasi pemerintah daerah, saluran informasi lebih

banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relative jarang

dilakukan. Hal tersebut adalah karena adanya batasan transparansi dan

akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembagalembaga
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publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal

atau hanya melibatkan beberapa orang saja.

Pengendalian Pemerintah Daerah

Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan

organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien dan efektif, maka

diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif' Pola pengendalian

organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik

organisasi. Organisasi bisnis karena sifatnya yang berorientasi pada

perolehan laba, maka alat pengendaliannya Iebih banyak bertumpu pada

mekanisme negosiasi (negotiated bargain), meskipun hal tersebut

bervariasi untuk tiap organisasi dan tingkatan manjemen. Sementara itu,

organisasi sektor publik karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta

adanya pengaruh politik yang besar, makan alat pengendaliannya lebih

banyak berupa peraturan birokrasi. Fungsi utama informasi akuntansi

pada dasamya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan

alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi

memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi

umunya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga

memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-

tiap unit organisasi yang pada akhimya membentuk gambaran kinerja

organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut, informasi akuntansi

memungkinkan bagi organisasi untuk mengitegrasikan aktifitas

organisasi.

Dalam memahami akuntansi manajemen sebagai alat

pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai

alat pengendalian keuangan (financial control) den1an akuntansi

sebagai alat pengendalian organisasi (organizational control).

Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang

dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki

likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Sementara itu,

pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas
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fungsional kedalam sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian

organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak

menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan.

Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas

dibandingkan pengendalian keuangan.

Informasi yang dibutuhkan lebih kompleks tidak sekedar

informasi keuangan saja. Sebagai contoh dalam sebuah usulan investasi

publik, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah

berupa prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut.

Sementara itu, untuk tujuan pengendalian organisasi di butuhkan

informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sosial dan politik

dari investasi yang diajukan. Untuk itu informasi akuntansi manajemen

sangat diperlukan baik pada aspek pengendalian keuangan maupun

pengendalian organisasi.

3. Peran Akuntansi Manajemen

Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi

pemerintahan daerah adalah memberikan informasi akuntansi yang

relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi

perencanaan dan fungsi pengendalian organisasi. Di pemerintahan

daerah, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan stratejik,

sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas (Iasf

control). Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik

antara lain meliputi:

o Perencanaan stratejik, yang meliputi perencanaan jangka

panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

o Pemberian informasi pendapatan dan biayalbelanja terkait

perencanaan yang telah ditetapkan.

o Penilaian investasi, untuk menilai kelayakannya.

. Penganggaran

. Penentuan harga pokok pelayanan(cosl of services)dan

penentuan tarif p elayanan(charging for services)
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Penilaian kinerja baik kinerja organisasi maupun kinerja

personil

Perencanaan Strategik

Pada tahap perencanaan stratej ik, manajemen organisasi

membuat altematif-alternatif program yang dapat mendukung

strategi organisasi. Pembuatan rencana jangka panjang. jangka

menengah, dan jangke pendek berupa program dan kegiatan

membtuhkan informasi akuntansi manajemen untuk tersusunya

program kegiatan yang bisa menjadi landasan operasional yang

efektif dan efisien. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan

informasi untuk menentukan berapa biaya program(cost of

program)dan beberapa biaya suatu kegiatan(cost of aclivity), serta

potensi pendapatan yang bisa didapatkan sehingga berdasarkan

informasi akuntansi tersebut manajer dapat menentukan berapa

anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang

dimiliki.

Pemberian informasi biaya

Biaya(cost)dalam akuntansi sektor publik dapat

dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

o Biaya Input: Biaya input adalah sumber daya yang

dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa

berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku.

o Biaya proses: Biaya yang dibutuhkan pada saat pelayanan

publik dilakukan atau produk dibuat.

r Biaya output: Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan

untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan

pelanggan. Pada organisasi sektor publik output diukur

dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang

dihasilkan.
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Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada

tiga permasalahan utama yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan

pelayanan(cost, quality and services). Untuk dapat menghasilkan

kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah,

pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi

manajemen yang modem. Hal tersebut disebabkan sebagian besar

biaya pada sektor privat cenderung mertpakanengineered cosryai

biaya memiliki hubungan secara langsung dengan output yang

dihasilkan. sementara biaya pada sektor publik sebagian besar

merupakandiscretionary costyang ditetapkan di awal periode

anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara

aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan.

Kebanyakan output yang dihasilkan di organisasi sektor publik

merupakan intangible outpul yang sulit diukur.

Penilaian investasi

Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih

rumit dibandingkan dengan di sektor privat. Teknik+eknik

penilaian investasi yang digunakan di sektor privat didesain untuk

organisasi yang berorientasi pada laba. Sementara organisasi sektor

publik merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba.

sehingga terkadang teknik-teknik tersebut tidak dapat diterapkan

untuk sektor publik. Di samping itu sulit untuk mengukur output

yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di masa

depan dalam ukuran keuangan (expected return)tidak dapat (sulit)

dilakukan.

Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan

dengan menggunakan analisis biaya-manfaat(cost -benefit an alysis).

Dalam praktiknya, terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan

manfaat dari suatu investasi yang dilakukan. Hal tersebut karena

biaya dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi

finansialnya saja akan tetapi harus mencakup biaya sosial(social
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cost)dan manfaat sosialfsocial benefrts)yang akan diperoleh dari

investasi yang diajukan. Menentukan biaya sosial dan manfaat

sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan, oleh karena itu

penilaian investasi dengan menggunakan analisis biaya-manfaat di

sektor publik sulit dilaksanakan. Untuk memudahkan, dapat

di gunakan analisis efektifi tas biaya(cost-efec th)e ne s s analys is).

Penganggaran

Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi

terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga

fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat

distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan

alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan

sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan

merata. Terdapat berbagai sistem delam penganggaran, baik sistem

tradisional maupun siste yang modern. Apapun sistem yang

digunakan, maka penganggaran harus menghasilkan informasi

yang mampu mendukung kinerja organisasi.

Penentuan harga pokok pelayanan (cosl of services) dan

penentuan tarif pelayanan (charging for services)

Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa

biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan

berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan

publik. termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar

pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat

akan besamya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya

perbaikan sistem akuntansi manajemen di sektor publik.

Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang

cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada

pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan dan keinginan
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masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi

semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Penilaian kinerja

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sitem

pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui

tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan

yang sudah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi

manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci (key

performance indicator) dan satuan ukur untuk masing-masing

aktivitas yang dilakukan. Penilaian kinerja mepiluti penilaian

kinerja organisasi dan kinerja personil. Akuntansi manajemen harus

mampu menghasilkan informasi mengenai kinerja yang betul betul

mampu mendorong kinerja sesuai visi dan misi organisasi serta

tugas pokok dan fungsi personil.
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BAB.II
AKUNTANSI MANAJEMEN SEBAGAI INSTRUMEN

GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
D!PEMERINTAHAN DAERAH

A, RESIKO DAN GOOD GOWRNMENT GOVERNANCE

Salah satu resiko dalam pengelolaan keuangan sektor publik dalam hal

ini pemerintahan daerah adalah aspek kepemilikan aktiva khususnya uang dan

sifat uang itu sendiri. Aspek kepemilikan uang dalam hal ini adalah bahwa ada

perbedaan karakteristik antara organisasi sektor privat dengan orgaisasi sektor

publik dimana kepemilikan uang di organisasi sektor privat adalah jelas yaitu

milik pemilik, si fulan atau keluarga fulan sedangkan pada organisasi sektor

publi dalam hal ini pemerintahan daerah. uang adalah milik rakyat dimana

konsep kepemilikannya menjadi tidak sejelas organisasi sektor privat. Di lain

pihak, uang memiliki karakteristik antara yaitu: Portability, yaitu bahwa uang

mudah untuk dibawa dan Acceptability, yaitu bahwa disukai dan diterima

semua orang. Kedua hal tersebut menjadikan resiko yang relatif lebih tinggi

pada pengelolaan keuangan pemerintahan daerah relatif dibandingkan dengan

pengelolaan keuagan di organisasi sektor privat. Pengendalian terhadap resiko

tersebut perlu dilakukan dengan melandaskan pada konsep Good Government

Governance.

Good Goverrunent Governonce konsep inti nya adalah Governance

yang artinya adalah tata kelola dimana sebenarnya bukan sebuah konsep baru,

namun kehadirannya semakin mengambil peran konsep manajemen.

Governqnce dan manajemen memiliki irisan kesamaan dsfinisi" namun ada

perbedaan diantara keduanya. Governance dan manajemen sama-sama bisa

diartikan sebagai tatakelola yaitu sebuah sistem yang mengatur, mekanisme,

kepatuhan terhadap peraturan. pendistribusian hak dan tanggung jawab. Secara

lengkap, definsi Good Goyernmenl Governance adalah suatu peyelegaraan

tatakelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
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prinsip demokasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana

investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara

administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan

kerangka politik yang baik bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Prinsip-prinsipnya

adalah sebagai berikut (UNDP, 1997):

t. Partisipasi: Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam

menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang

menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun

tidak langsung.

2, Penegakan Hukum: Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil

bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM &

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

3. Transparansi: Menciptakan kepercayaan timbal balik antara

pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin

kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai,

4, Kesetaraan: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota

masyarakat untuk meningkatkan kesej ahteraan n ya.

5. Daya Tanggap: Meningkatkan kepekaan para penyelenggara

pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali.

6. Wawasan Ke Depan: Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi

yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses

pembangunan. sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung

jawab terhadap kemajuan daerahnya.

7. Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan

dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

8. Pengawasan: Meningkatkan upaya p€ngawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintah & pembangunan dengan rnengusahakan

keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
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9.

10.

Elisiensi & Efektivitas: Menjamin terselenggaranya pelayanan

terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia

secara optimal dan tanggungjawab.

Profesionalisme: Meningkatkan kemampuan & moral penyelenggaraan

pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat

dengan biaya yang terjangkau.

Jika dilihat dari arti kata, antara manogemenl dan

governance kelihatannya tidak terlalu banyak perbedaannya, keduanya sama-

sama memiliki hubungan dengan kata dasar kelola, management artinya adalah

pengelolaan dan governance artinya adalah tata-kelola. Jika kata mdnagement

dan governance tersebut dikaitkan dengan konsep governmenl nranagemenl dan

konsep government governance, maka akan sangat kelihatan sekali di mana

letak perbedaan antara management dan governance.

Perbedaan mdnagement dan goternance dilihat dari sudut pandang

perbedaan Government Governance dan Government Management adalah

bahwa Governance fokus pada pengawasan, akuntabilitas dan keputusan-

keputusan strategik, sedangkan mqnagement fokus pada keputusan-keputusan

strategik, keputusan dan pengendalian manajemen dan manajemen operasional.

Irisan antara governance dan managemenl adalah pada area keputusan-

keputusan strategis. Cakupan area dari gol,ernsnce adalah menengah ke atas

sedangkan cakupan area dari management adalah menengah ke bawah.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintahan daerah harus memiliki landasan

got)ernonce yang baik atau Good Goyerhment Governonce yang menjadi

tanggungjawab pimpinan puncak yaitu Kepala Daerah dan DPRD yang mampu

memberikan fondasi yang kuat dalam menciptakan manajemen yang baik yang

akan dilaksanakan oleh manajer lini mengengah dan bawah yaitu para pimpinan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di setiap eselon.
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B. GOOD GOWRNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN

Pada pengelolaan keuangan. good governance ditunjukkan dengan

manajemen sumber daya publik yang transparan. Hal tersebut terkait dengan

pemungutan dana kepada masyarakat (kebijakan perpajakan, administrasi pajak

dan kebijakan utang), dan penggunaan dana (perencanaan anggar.rn,

pendistribusian dana dengan prioritas kepentingan, dan penerapan anggaran)

demikian juga monitoring oleh parlemen dan auditor. Pada negara berkembang,

kadang tidak ada pengelolaan keuangan publik yang menjadi persyaratan dasar

perencanaan dan penerapan tatakelola berorientasi pembangunan. Pendekatan

yang digunakan pada konteks ini meliputi reformasi aturan perundang-

undangan, pelayanan laporan pemerintah dan pengembangan kapasitas

(perpajakan. aministrasi kepabeanan dan fiskal. audit). dan ukuran-ukuran

desentralisasi fiskal.

Dengan adanya perubahan yang dramatik pada situasi ekonomi nasional

sebagai akibat dari Krisis Keuangan Asia dan transisi rezim yang baru,

pemerintahan Indonesia membuat kebijakan otonomi daerah melalui aturan

perundangan dengan adanya UU 22199 tentang otonomi daerah yang diikuti

dengan otonomi khusus untuk Aceh dan Papua. Desentralisasi dan Undang-

undang otonomi khusus dari pemerintah pusat kepada pemeintahan daerah

memberikan tanggungjawab terhadap pelayanan publik dasar. Pelayanan publik

sebelum densentralisasi tidak memungkinkan komunitas atau masyarakat untuk

bisa berpartisipasi sehingga sedikit perhatian terhadap transparansi,

akuntabilitas dan profesionalitas dalam hubungan pemerintahan. Penegakan

hukum tidak dilaksanakan, ada perlakuan khusus. dan pelayanan tidak efekrif

dan efisien. Secara mendasar pemerintah tidak bertanggungjawab secara penuh

terhadap kebutuhan rakyat dan mengelola tanpa visi. Dalam prosesnya

kepercayaan masyarakat menurun. Dengan adanya situasi tersebut" menjadi

penting untuk menunjukkan bahwa perubahan manajemen pemerintahan daerah

dibutuhkan. Perubahan tersebut berdasarkan kebutuhan untuk menciptakan dan



mendorong pemahaman yang lebih luas dan berbagi visi untuk reformasi

pemerintahan, meliputi kebijakan dan praktik otonomi daerah dan pemerintahan

daerah. Setelah tahun pertama desentralisasi, contoh dorongan perubahan sudah

terlihat dengan adanya gerakan pemerintahan daerah yang berkembang secara

gradual di Indonesia.

1. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan

yang diambil oleh pemerintah. Transparansi pengelolaan keuangan secara

keseluruhan sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu: perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Transparansi keuangan

sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan rakyat. Upaya-upaya

yang perlu dilakukan dalam meningkatkan transparansi kepada publik, antara

lain :

a. Pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik langsung dan tidak

langsung melalui temu wicara maupun media cetak maupun elektronik.

b. Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi,

bentuk informasi yang dapat diakses publik dan innformasi yang bersifat

rahasia.

c. Membuat prosedur pengaduan apabila informasi tidak sempat ke publik.

d. Membuat peraturan yang menjamin hak publik untuk mendapatkan

informasi, fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi.

Keberhasilantransparansiditunjukkanolehindikator sebagai

berikut:

a. Meningkatkan keyakinkan dan kepercayaan publik,

b. Meningkatkan partisipasi publik.

c. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap

penyelen ggaraan pemerintahan.

d. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku.



Berdasarakan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi

adalah semua keputusan yang diambil secara terbuka dan berdasarkan fakta

obyektif. Transparansi mempersyaratkan ketersediaan informasi yang akurat

dan cermat. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi sehingga orang

dapat menggunakannya untuk melacak penyalahgunaan wewenang dan

memperjuangkan kepentingan mereka. Sedangkan indikator yang digunakan

adalah :

a. Bertambah wawasan danpengetahuan masyarakat terhadap

penyelengaraan pemerintahan;

b.Meningkatnya kepercayaaan masyarakat kepada pemerintah.

meningkatkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam

pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo. transparansi berarti keterbukaan (openess)

pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas

pengelolaan seumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan

informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan

informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh

pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi pada akhirnya akan

menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan

masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien,

akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamain akses atau kebebasan bagi setiap

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta

hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi

pengawasan. Yang dimaksud dengan inforrmasi adalah informasi mengenai

setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. keterbukaan

informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat.

toleran, dan kebijakan dibuat beradsarkan preferensi publik. Makna dari
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transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dalam dua hal

yaitu: (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan

(2) tpaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah kepada rakyat, dan

(2) ryaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi

dan nepotisme (KKN).

2. Akuntabilitas dalam Pengengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitt accountability yang

artinya kemampuan menjelaskan apa yang dilakukan terkait dengan

tanggungiawab suatu pihak. Menurut The Oxford Advance Leamer's

Dictionary, akuntabilitas adalah required or expected to give an explanation for
one's action. Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban

untuk menyaj ikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya

terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih

tinggi/atasannya.

Menurut J.B. Ghartey, akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban

terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada

siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Ledvina V. Carino, mengatakan

akuntabilitas merupakan suatu evoluasi kegiataa yang dilaksanakan oleh

seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada

jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya. Dengan demikian, dalam

setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu

memperhatikan lingkungan. Ada 4 (empat) dimensi yang membedakan

akuntabilitas dengan yang lain, yaitu siapa yang harus melaksanakan

akuntabilitas; kepada siapa dia berakuntabilitas; apa standar yang digunakan

untuk penilaian akuntabilitasnya; dan nilai akuntabilitas itu sendiri.

Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas publik (tahun 1985)

menetapkan defi nisi bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari

individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-
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sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab

hal-hal yang menyangkut pertanggung-jawaban fiskal, manajerial, dan program.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa

yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sehingga seseorang yang mendapatkan

amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang

memberinya kepercayaan.

Lebih jauh, LAN RI dan BPKP menjelaskan pembagian akuntabilitas

sebagai berikut:

a. Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas

keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran

pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan

perundangan yang berlaku yang rnencakup penerimaan, penyimpanan, dan

pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

b, Akuntabilitasmanfaat

Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasamya memberi perhatian kepada

hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seluruh aparat

pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan

memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan

terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektivitas yang harus dicapai bukan

hanya berupa output akan tetapi yang tebih penting adalah et-eldivitas dari sudut

pandang output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut

pandang outcome. Akuntabilitas manfaat hampir sama dengan akuntabilitas

progam.
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c. AkuntabilitasProsedural

Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggung jelasan mengenai apakah

suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatukebijakan telah

mempertimbangkan masalah moralitas, etika. kepastian hukum, dan ketaatan

pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah

dietapkan. Pengertian akuntabilitas prosedural ini adalah sebagaimana dengan

akuntabilitas proses.

Berdasarkan deskripsi akuntabilitas yang demikian itu, maka akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan

pertanggungiawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki

hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungiawaban.

Berdasarkan pada pengertian yang demikian itu, maka semua Instansi

Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan

tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-

masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga

kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan.

C. PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN DALAM GOOD
GOWRNMENT GOVERNANCE MELALUI PERWUJUDAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Sepeni apa yang telah dijelaskan pada BAB I bahwa Akuntansi

manajemen memiliki peran dalam hal perencanaan dan pengendalian

organisasi. Akuntansi manajemen harus manrpu mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Peran utama

akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan

informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk

melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi.

Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak

dilakukannya perencanaan stratejik, sedangkan pengendalian dilakukan
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terhadap pengendalian tugas (lasft controD. Peran akuntansi manajemen dalam

organisasi sektor publik terkait dua aspek di atas meliputi:

. Perencanaanstratejik

. Pemberian informasi biaya

o Penilaian investasi

o Penganggaran

o Penentuan biaya pelayanan (cost of serttices) dan penentuan tarif

pelayanan (charging for sen ices)

o Penilaian kinerja

1. Perencanaan Stratejik

Pada tahap perencanaan stratejik, manajemen organisasi membuat

altematif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi.

Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk

menentukan berapa biaya program (cost of program) dan beberapa biaya

suatu aktivitas (cost of aclivity), sehingga berdasarkan informasi akuntansi

tersebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan

dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Akuntansi manajemen pada

sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan utama yaitu efisiensi

biaya, kualitas produk, dan pelayanan (cost, quality and seruices). Untuk

dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya

yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi

manajemen yang modern. Namun tetap, terdapat sedikit perbedaan antara

sektor swasta dengan sektor publik dalam hal penentuan biaya

produk/pelayanan (product costin|. Hal tersebut disebabkan sebagian besar

biaya pada sektor swasta cenderung merupakan engineered cost yang

memiliki hubungan secara langsung dengan output yang dihasilkan,

sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakan discretionary

cost yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki

hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan output yang
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dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan di sektor publik merupakan

intangible output yang sulit diukur.

2. Pemberian informasi biaya

Biaya (cost) dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan

menjadi tiga kelompok. yaitu:

Biaya Input: Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk

memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan

biaya bahan baku.

Biaya output: Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk

mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada

organisasi sektor publik output diukur dengan berbagai cara tergantung

pada pelayanan yang dihasilkan.

Biaya proses: Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi

organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi.

3. Penilaian investasi

Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit

dibandingkan dengan di sektor swasta. Teknik-teknik penilaian investasi

yang digunakan di sektor swasta didesain untuk organisasi yang berorientasi

pada laba. Sementara organisasi publik merupakan organisasi yang tidak

berorientasi pada laba, sehingga terkadang teknik-teknik tersebut tidak dapat

diterapkan untuk sektor publik. Di samping itu sulit untuk mengukur output

yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di masa depan

dalam ukuran finansial (expected return) tidak dapat (sulit) dilakukan.

Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan

menggunakan analisis biaya-manfaat (cost-benefit onalysis). Dalam

praktiknya. terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari

suatu investasi yang dilakukan. Hal tersebut karena biaya dan manfaat yang

harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja akan tetapi
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harus mencakup biaya sosial (social cost) dan manfaat sosial (social

benefits) yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan. Menentukan

biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan.

Oleh karena itu, penilaian investasi dengan menggunakan analisis biaya-

manfaat di sektor publik sulit dilaksanakan. Untuk memudahkan, dapat

digunakan analisis efektifitas biaya (cost-eflectiveness onalysis).

4. Penganggaran

Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya

anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran. yaitu

sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka

akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses

mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis,

efisien, efektif, adil dan merata.

5. Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif
pelayanan (c harging.for serv ice s )

Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang

dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang

akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik. tennasuk

menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan

mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan

merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen

di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan

pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi

pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan dan keinginan

masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik

dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
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6. Penilaian kinerja

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sitem pengendalian. Penilaian

kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas

organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahap

penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan

indikator kinerja kunci (key performance indicator) dan satuan ukur untuk

masing-masing aktivitas yang dilakukan.
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BAB.III
NDGUIASI PDNGBLOI.,AAN I(DUANGAN

PDMDRINTAEAN DAEBAH

A. OTONOMIDAERAII

Indonesia denganluas wilayah mencapai 1.919.440 km2.

Menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk

otonomi daerah.Sistem hubungan pemerintah pusat-pemerintah daerah ini

pada mulanya diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Derah. UU tersebut merupakan

penjabaran dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18 ayat

(2) yang menyatakan "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan

kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan". Yang terjadi, pada masa itu adalah sistem

sentralisi (kontrol dari pusat) masih dipergunakan secara dominan baik

dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan di Indonesia.Usaha

serius untuk melakukan desentralisasi terjadi setelah rezim orde baru

tumbang dan berganti dengan orde reformasi. Pada masa pemerintahan

Habibie memberlakukan hukum desentralisasi baru untuk menggantikan UU

No. 5 Tahun 1974, yakni dengan memberlakukan UU No. 22 Tahun 1999

tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Undang-

undang otonomi daerah kemudian disempumakan kembali dengan

dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan

UU No, 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak,

wewenang dan kewajiban doerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan sistem

perpanjangan kewenangan pemerintah pusat kepoda pemerintah daerah

untuk melalcanakan pe merintahan se ndiri di w ilayahnya.Sistem otonomi
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daerah diharapkan mampu membangun negara secara lebih efisien karena

implementasi pembangunan dilaksanakan di daerah secara langsung.

Dengan kewenan gan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah

harusnya dapat memberi layanan kepada publik dengan lebih baik karena

pemerintah berada lebih dekat dengan masyarakat.Pemerintah daerah

diberikan kewenangan untuk mencari sumber pendapatan. sehingga

diperoleh Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah juga mendapatkan

bantuan dari pemerintah pusat berupa transfer ke daerah yang dianggarkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu

mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Disebutkan

dalam UU No. 33 Tahun 2004 dart PP No. 55 Tahun 2005 Dana

Perimbangan ini terdiri atas tiga macam, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).Menurut UU No.

33 Tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU

diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah

daerah dalam memanfaatkan PAD yang dikumpulkannya.Dana

perimbangan tersebut diperuntukan untuk;

a. Menjamin terciptanya perimbangan secara vertikal di bidang

keuangan antartingkat pemerintahan.

b. Mencapai terciptanya perimbangan horizontal di bidang keungan

antarpemerintah di tingkat yang sama.

c. Menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan tertentu di daerah

yang sejalan dengan kepentingan nasional.

Penerapan otonomi daerah bukannya tanpa resiko. Ada terdapat

resiko yang bisa ditimbulkan dari penerapan sistem ini. Dalam menjalankan

pemerintahan daerah, setiap pemerintah daerah diberikan wewenang untuk

mengelola keuangan daerahnya masing-masing, kewenangan yang besar

beresiko diikuti dengan tindakan penyalahgunaan wewenang seperti

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada aspek ini sudah semestinya

harus ada dukungan akuntansi baik akuntansi keuangan maupun akuntansi
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manajemen untuk mampu mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas

sehingga KKN bisa dicegah.Aturan tentang pengelolaan keuangan daerah

yang memasukkan unsur pelaksanaan akuntansi menjadi hal yang penting

untuk bisa mewujudkan otonomi daerah yang baik yang mampu

menciptakan Good Government Gove rnance.

B. SEJARAH REGULASI PENGELOLAAN KEUAI\IGAN DAERAH

l. Manajemen Keuangan Dearah di Era Pra-reformasi

Manajemen atau pengelolaan keuangan daerah di era pra-

reformasi dilaksanakan terutama berdasarkan UU Nomor 25 Tahun

1974. Pengertian Daerah adalah daerah tingkat I yaitu provinsi dan

daerah tingkat II yaitu kabupaten atau kotamadya. Terdapat beberapa

peraturan lain yang menjadi dasar pelaksanaan manajemen keuangan

daerah pada era pra-reformasi, antara lain:

a. PP Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung

Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

b. PP Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD.

c. Keputusan Menetri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900-099

Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah

(MAKUDA).

d. Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD.

e. UU Nomor l8 Tahun 1997 tentangPajak dan Retribusi Daerah.

f. Kepmendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan usunan

Perhitungan APBD.

Berdasarkan peraturan diatas, dapat disimpulkan beberapa

ciri pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi, antara lain:

1) Pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah dan

DPRD (pasal 13 ayat (l) UU Nomor 5 Tahun 1975). Artinya

tidak terdapat pemisahan secara kongkret antara lembaga

eksekutif dan legistatif.



Perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari

pertanggungiawaban kepala daerah (pasal 33 PP Nomor 6

Tahun 1975).

Bentuk laporan perhitungan APBD terdiri atas:

a) Perhitungan APBD

b) Nota Perhitungan

c) Perhitungan kas dalam pencocokan antara sisa perhitungan.

Pinjaman, baik pinjaman pemda maupun pinjaman BUMD.

diperhitungkan sebagai pendapatan pemda, yang dalam

struktur APBD, menurut Kepmendagri Nomor 903-057 Thaun

1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran

Pendapatan Daerah, masuk dalam pos Penerimaan

Pembangunan.

5) Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah

pemda yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD, belum

melibatkan masyarakat.

6) Indikator kinerja pemda mencakup:

a. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya

b. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya

c. Target dan persentase fisik proyek

. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah dan Laporan Perhitungan APBD, baik yang

dibahas DPRD maupun yang tidak dibahas DPRD,

tidak mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan

kepala daerah.

Manajemen Keuangan Daerah di Era (Pasca) Reformasi Periode

1999-2004

Era reformasi ditandai dengan pergantian dari Orde Baru kepada

Orde Reformasi pada tahun 1998. Dalam manajemen keuangan daerah,

reformasi ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk

merealisasikannyam pemerintah pusat mengeluarkan dua peraturan

2)

3)

4)
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yaitu UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Puat dan Daerah.Setelah UU tersebut disahkan, pemerintah

juga mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan, di antaranya:

l) PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

2) PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

3) PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.

4) PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

5) Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17

November 2000 Nomor 9031273515J tentang Pedoman Umum

Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2001 .

6) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan

Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanaja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah,

serta Penyusunan Perhitungan Angggaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

7) UU Nomor I 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

8) UU Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, manajemen keuangan

daerah di era reformasi memiliki karakteristik yang berbeda dari

pengelolaaan keuangan daerah di era pra-reformasi, seperti:

l) Pengertian daerah adalah propinsi dan kota atau kabupaten.

Istilah pemda tingkat I dan II sera kotamadya tidak lagi

digunakan.

2) Pengertian pemda adalah kepala daerah beserta perangkat

lainnya. Pemda yang dimaksud disini adalah badan

eksekutif, sedang badan legislatifnya adalah DPR-D (Pasal

l4 UU Nomor 22 Tahun I 999). Jadi, terdapat pemisahan yang

nyata antara lembaga legislatif dan eksekutif.
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3) Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban

kepala daerah (Pasal 5 PP Nomor 108 Tahun 2000).

4) Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran

terdiri atas:

a) Laporan Perhitungan APBD

b) Nota Perhitungan APBD

c) Laporan Aliran Kas

d) Neraca Daerah

Dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan

tolak ukur rencana strategi-renstra (Pasal 5 PP Nomor 108

Tahun 2000)

5) Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos Pendapatan (yang

menunjukkan hak pemda), tetapi masuk dalam pos Peneriman

Pembiayaan (yang belum tentu menjadi hak pemda).

6) Masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusun

APBD. selain pemda yang terdiri atas kepala daerah dan

DPRD.

7) Indikator kinerja pemda tidak hanya mencakup:

a) Perbandingan antara anggaran dan realisasinya

b) Perbandingan antara standar biaya dan realisasinya

c) Target dan persentase fisik proyektetapi juga meliput

standar pelayanan yang diharapkan.

9) Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah pada akhir

tahun anggaran yang bentuknya adalah Laporan

Perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung

konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila

mengalami penolakan dari DPRD.

l0) Digunakannya akuntansi dalam pengelolaan daerah.

Diantara peraturan-peraturan tersebut diatas, peraturan yang

mengakibatkan adanya perubahan mendasar dalam pengelolaan APBD

adalah PP Nomor 105/2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun
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2002. Perubahan mendasar tersebut adalah adanya tuntutan akan

akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan

anggaran. Secara umum, terdapat enam pergeseran dalam pengelolaan

anggaran daerah, yaitu:

I ) Dari vertical accountability menjadi harizontal accountability.

Sebelum reformasi keuangan daerah. pertanggungiawaban atas

pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah

yang lebih tinggi. Dengan adanya reformasi,

pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui

DPRD-

2) Dari traditional budget menjadi performance budget.

Proses penyusunan anggaran dengan sistem tradisional

menggunakan pendekatan inkremental dan "line item" dengan

penekanan pada pertanggunglawaban setiap input yang

dialokasikan. Reformasi keuangan daerah menuntut

penyusunan anggran menggunakan pendekatan

pertanggungjawaban tidak sekedar pada input, tetapi juga pada

output dan outcome.

3) Dari pengendalian dan audit keuangan, ke pengendalian dan

audit keuangan serta kinerja.

Pada era pra-reformasi, pengendalian dan audit keuangan dan

kinerja telah ada, namun tidak berjalan dengan baik.

Penyebab hal ini adalah karena sistem anggaran tidak

memasukkan kinerja. Pada era reformasi, karena sistem

penganggaran menggunakan sistem penganggaran kinerja,

maka pelakssanaan pengendalian dan audit keuangan serta

kinerja akan menjadi lebih baik.

4) Lebih menerapkan konsep value for money.

Penerapan konsep value for money lebih dikenal dengan

konsep 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektifl. Artinya dalam

mencapai maupun menggunakan dana, pemda dituntut selalu

menerapkan prinsip 3E tersebut. Hal ini mendorong pemda
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s)

untuk selalu memerhatikan tiap rupiah dana yang diperoleh

dan digunakan.

Penerapan konsep pusat pertanggungjawaban.

Penerapan pusat pertanggungjawaban dilakukan dengan

memperlakukan:

a) Dinas pendapatan sebagai pusat pendapatan (revenue

center)

Pusat pendapatan adalah unit dalam suatu organisasiyang

perstasinya diukur dari kemampuannya dalam

menghasilkan pendapatan.

b) Bagian keuangan sebagai pusat biaya (expense center)

Pusat biaya adalah unit organisasi dalam suatu organisasi

yang prestasinya diukur dari kemampuannya

mengefi sienkan pengeluaran

c) BUMD sebagai pusat laba Qtrofit center).

Pusat laba adalah unit dalam suatu organisasi yang

prestasinya diukur dari perbandingan antara laba yang

dihasilkan dengan infestasi yang ditanamkan dalam unit

organisasi tersebut.

Perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Reformasi sitem akuntasi keuangan pemda merupakan

'Jantung" dari reformasi keuangan daerah karena sistem inilah

yang akan menghasilkan output yang sesuai dengan PP Nomor

105 Tahun 2000. Sistem akuntansi keuangan pemerintahan

selama ini berjalan menggunakan sistem pencatatan tungggal

(single entry system) dengan basis pencatatan atas dasar kas

(cash basis). Di era reformasi keuangan daerah, sistem

pencatatan yang digunakan adalah sistern ganda (double entry

system) dengan basis pencatatan atas dasar kas modifikasi

(modified cash Easis) yang mengarah pada basis akual. Basis

kas modifikasian diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun

6)
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2002, sedang basis akual diatur dalam UU Nomor I Tahun

2004.

Reformasi Lanjutan Periode 2004-Sekarang

Sejalan dengan diterbitkannya paket UU tentang Keuangan

Negara, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

UU Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU

Nomor 15 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara, maka sebagai konsekuensinya adalah penyesuaian

dan amandemen atas peraturan perundangan sebelumnya. Dalam kaitan

pemerintahan pengelolaan keuangan daerah, maka diterbitkan UU

Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1999.

Selain itu muncul pula peraturan perundangan yang diamanatkan oleh

UU terdahulu, seperti PP Nomor 24 Tahun 2005 yang disempumaan

menjadi PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PP yang berpayung hukum dengan UU yang telah diamandemen

tentu harus menyesuaian dan atau mengalami perubahan atau revisi. PP

Nomor 105 Tahun 2000, misalnya diganti dengan PP Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Begitu pula dengan

peraturan yang lebih teknis, seperti Kepmendagri Nomor 29 Tahun

2002, diganti dengan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa perubahan mendasar dalam peraluran perundangan

tersebut adalah dikenalkannnya kembali Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran. Selain itu, pengelompokan jenis belanja

lebih menekankan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Penegasan perlunya penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah juga

merupakan salah satu perubahan. Selain itu, penerapan konsep

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Multi Terms

Expenditure Framework (MTEF) merupakan perubahan yang

dikehendaki mulai tahun anggaran 2009.
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C. KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH ATAU
MULTI TERMSEXPEDITURE FRAMEWORK

Kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) ata:u multiterm

expenditure .framework (MTEF) merupakan konsep yang dianggap cukup

baik dalam pengelolaan keuangan publik (public expenditure

managemen PEM) saat ini, khususnya di negara berkembang yang

memiliki kelemahan dalam manajemen keuangan publiknya. MTEF

mengintegrasikan kebijakan ekonomi mako dan fiskal dalam beberapa

tahun anggaran, dan menghubungkan antara kebijakan Q;olicy), perencanaan

Qtlanning), dan penganggaran (budgeting) secara komprehensif.

1, Tujuan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah atat Multi

Terms Expe n d it ure Fro mewor k

Secara umum, tu|uan multi-term expenditure framework

(MTEF) adalah:

a. Memperbaiki situasi fiskal secara makro. sehingga dapat

menurunkan defisit anggara\ meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, dan lebih rasional dalam menjaga stabilitas ekonomi;

b. Meningkatkan dampak kebijakan pemerintah dengan cara

mengaitkan prioritas dan kebijakan pemerintah dengan program-

progmm yang dilaksanakan;

c. Meningkatkan kinerja dan dampak program, salah satunya dengan

cara mengubah kultur birokrasi dari administratif ke manajerial;

d. Menciptakan fleksibilitas manajerial dan inovasi sehingga tercapai

rasio cosVoutput yang lebih rendah, peningkatan efektifitas

program/kebijakan, dan meningkatkan prediktabilitas sumberdaya.

Menurut World Bank (1998) tujuan MTEF adalah:

a. Mengembangkan keseimbangan dalam kebijakan ekonomi makro

dan penegakan disiplin fiskal;

b. Mengalokasikan sumberdaya sektoral secara lebih baik;

c. Prediktabilitas anggaran yang lebih baik untuk setiap urusan atau

kewenangan;
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d. Akuntabilitas politik yang lebih baik untuk outcome pengeluaran

publik dalam suatu proses pembuatan keputusan yang legitimate;

e. Menghasilkan pengambilan keputusan penganggaran yang lebih

kedibel.

World Bank (1998:) menyebutkan enam tahapan dalam MTEF,

yakni:

a. Pembentukan kerangka ekonomi makro dan fiskal: Tahap ini

dicirikan dengan pembentukan model ekonomi makro yang dapat

pemproyeksi pendapatan dan pengeluaran dalam jangka menengah

(multi-year);

b. Pengembangan program-program sektoral, yang dilaksanakan

dengan melakukan: (a) kesepakatan alas objectives, outputs, dan

activities setiap sektor, (b) mereviu dan mengembangkan program

dan sub-program, dan (c) membuat estimasi kebutuhan biaya untuk

masing-masing program.

c. Pengembangan kerangka pengeluaran sektoral, yakni dengan

menganalisis *ade-offyang terjadi antar-sektor dan di dalam sektor

sendiri dan membangun konsensus terkait dengan pengalokasian

sumberdaya dalam jangka panjang (stratejik).

d. Mendefinisikan alokasi-alokasi sumberdaya sektoral dengan cara

menentukan budgetceilings sektor untuk jangka menengah (3-5

tahun).

e. Penyiapan anggaran sektoral: program-program sektoral yang

bersifat jangka menengah didasarkan pada budget ceilings.

f. Pengesahan MTEF secara politik, yakni melalui pemaparan

estimasi anggaran ke kabinet dan parlemen untuk disahkan.

2. KPJMA,ITEF dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia

Pasal I angka 33 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 dan

pasal I angka 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nol3/2006

menyatakan: Kerangka Pengeluorun Jangka Menengoh adalah

pendekatan penganggaran berdassrkan kebijakan, dengan
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pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam

perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan

mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang

bersangkatan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam

prakiraan maj*

Prakiraan maju (orv,ord estimate) adalah perhitungan

kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang

direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan

yang telah disetujui dan menjadi dasar penlusunan anggaran tahun

berikutnya. Konsep yang juga tidak dapat dipisahkan adalah anggaran

terpadu (unified budgeting), yang didefinisikan sebagai penyusunan

rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk

seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang

didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat ditemukan beberapa

hal penting dalam KPJM. yakni:

a. Penggunaan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan.

Kebijakan dibuat untuk memecahkan masalah atau memenuhi suatu

kebutuhan yang teridentifikasi dan disepakati oleh pelaksana

(eksekutif.l dan lembaga perwakilan (legislatifl. Dalam pengelolaan

keuangan daerah di Indonesia, kebijakan ini disebut Kebijakan

Umum APBD (KUA), yang dilengkapi dengan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS), dan harus disepakati dulu dalam

bentuk penandatanganan Nota Kesepakatan antara kepala daerah

dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam

persepktif lebih luas, klausul keb[akan tentang pelaksanaan suatu

program/kegiatan yang melebihi satu tahun anggaran dicantumkan

dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Pengambilan keputusan terhodap kebijakan tersebut dilakukan

dalant perspehif lebih dari satu tahun onggaran. Tahun anggaran

dengan menggunakan durasi satu tahun kalender, yakni 1 Januari

sampai 31 Desember, dipandang tidak selalu memadai untuk
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menampung kebutuhan daerah dalam mencapai outcome dari suatu

program/kegiatan. Untuk itu dimungkinkan suatu programlkegiatan

dilaksanakan melebihi waktu satu tahun anggaran.

c. Implikasi biayo atau kebutuhan dana. Kebutuhan biaya untuk

pelaksanaan program/kegiatan yang melebihi waktu satu tahun

harus diestimasi sejak awal (bersifat indikatif). Hal ini secara

implisit telah diprediksi ketika target kinerja (outcome) yang hendak

dicapai pada akhir priode jangka menengah (multi-year) telah dapat

ditentukan, baik untuk akhir periode program maupun untuk

masing-masing tahun pelaksanaan.

d. Memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah

disetujui. Hakikat dari penganggaran berbasis kinerja bukanlah

periode pelaksanaan anggaran, tetapi hasil (outcome) yang hendak

dicapai. Outcome merupakan solusi atas masalah/kebutuhan yang

dihadapi pemerintah danlalat masyarakat, sementara periode

anggaran adalah mekanisme untuk memudahkan perencanaan)

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan demikian,

kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan selama beberapa

tahun anggaran merupakan keniscayaan untuk mencapai hasil

(outcome) yang telah ditetapkan.

Menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Besaran

alokasi anggaran yang telah diestimasi sejak awal akan

memudahkan dalam penlusunan anggaran periode selanjutnya.

Pencapaian tahun berjalan akan menjadi dasar pengalokasian tahun

mendatang.

Terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan

kegiatan pemerintahan. Hal ini bermakna balrwa pelaksanaan

program/kegiatan dapat mencakup semua jenis belanja, yakni

belanja pegawai. belanja barang dan jasa, dan belanja modal, yang

dianggarkan dalam satu dokumen yang sama. Pemda membuat

aturan khusus terkait besaran, komposisi dan proporsi jenis belanja

yang dibutuhkan dalam suatu program/kegiatan.

e.
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D. AKUNTANSI MANAJAMEN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGANDAERAH

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai "semua hak dan kewajiban

yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang

maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum

dimiliki atau dikuasai oleh negara maupun daerah yang lebih tinggi serta

pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku".

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut

sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi

daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lainJain, dan atau hak

untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana

alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang

ditetapkan. Hal tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah.

b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah untuk

mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah

dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan,

insfrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah.

Keuangan daerah juga memiliki ruang lingkup yang keuangan

daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang

termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan

barang-barang inventaris milik daerah, sedangkan keuangan daerah yang

dipisahkan adalah BUMD. Pengelolaan keuangan daerah adalah

pengorganisasian dan pengelolaaan sumber-sumber daya atau

kekayaan pada suatu daearah untuk mencapai tujuan yang

dikehendaki daerah tersebut. Dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan

keuangan daerah dibutuhkan informasi yang dihasilkan dari proses

akuntansi manajemen pemerintahan daerah untuk memenuhi ketentuan

perundangan antara lain: penyusunan anggaran yang mampu mendukung
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budaya kinerja, penerapan kejelasan pusat pertanggungjawaban, penilaian

kinerja, penentuan harga pokok dan tarif layanan, penentuan kelayakan

investasi, dan lainJain.
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BAB.IV
AKUNTANSI PDRTANGGUNGJAWAIIAN

IDI PDMDNINTAIIAN DAENAII

A. TAI\GGUNG JAWAB Pf,MERJNTAIIAN

Pemerintahan merupakan organisasi yang berfungsi memberikan

pelayanan publik kepada masyarakat. Di dalarn sistem tata kelola pemerintahan

daerah pasca reformasi, lndonesia mengalami metamorfosa dari sistern O1d

Public Management yang dikenal dengan istilah birokasi menuju sistem Neu

Public Manogemena (NPM). NPM pertama kali dikemukakan Crishtopher

Hood dafam anikelnya All Public Managenent o/ ,.{// Seasors. NPM

menekankan pada pengendalian atas output kebijakan pemerintah.

descntralisasi otoritas manajemen, pehgenalan pada dasar kuasi-mekanisme

pasar, serta layanan yang bercrientasipada konsumen.

Selama ini tatakelola pemerintahan dikenal dengan istilah birokmsi.

Birokrasi dianggap berkaitan emt dengan keengganan maju, komp€ksitas

himrki jabatan dan tugas, serta mekanisme pembuatan keputusan yang lop-

dowr, kurang berorientasi pada konsumen. Fokus dari NPM sebagai sebuah

gerakan adalah pengadopsian keunggulan leknik manajemen organisasi sektor

privat untuk diimplementasikan pada organisasi sektor publik. Prinsip-prinsip

NPM adalah sebagai berikut:

a. PenekaDan pada keahlian menajemen profesional dalam mengendalikan

organisasi.

b. Standar-standar yang tegas da[ lerukur atas kinerja organisasi, termasuk

klsrifikasi tujuan, target, dan indikator indikator kcbcrhasilannya.

c. Peralihan pengendalian pada input menjadi output dalam prosedur-

prosedur birokasi yang seluruhnya diukur lewat indikator-indikator

kinerja kuantitatif.

d. Peralihan dari sistem manajenlen sentralistik menjadi desentralistik pada

unit-unit sektor publik.
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e. Pengenalan pada kompetisi yang lebih besar dalam sekor publik, seperti
penghematan dana dan pencapaian standar tinggi lewat kontrak dan

sejenisnya.

I Penekanan pada prakek-praktek manajeman bergaya perusahaan swasta

seperti kontrak kerja singkat, pembangunan rencana korporasi, dan

pemyataan misi.

g. Penekahan pada efisiensi dan efekrifitas.

Singkatnya paradigma NpM memberikan amhan untuk organisasi
pemerintahan bisa melakukan iatakelolanya dengan mendasarkan pada

pencapaian kinerja pelayanan publik ),ang semakin baik (continuous

h provenrcnt). Pemerintah daerah harus memfokuskan tatakelola
pemerintahannya pada tatakelola berbasis kinerja dalan arti melakukan upaya
untuk bisa menghasilkan kinerja pemerintahan secara optimal melalui
kewenangan dan instrumen tatakelolanya. Hal utama yang harus dipahami
dalam tatakelola berbasis kinerja adalah konsep pertanggungiawabatr
(respohsibility). Tidak akan ada kinerja jika tidak ada tanggung jawab yang
jelas, untuk itu dibutuhkan kejelasan mengenai sejauhmana organisasi
pemerintahan bisa membagi tanggungiawab, selanjutnya mampu
mendefinisikan siapa bertanggungiawab spa. dan menilai kinerja
berdasarkan tatrggungiawab yang dibeba[kannya. Untuk memenuhi hal ini
dibutuhkan informasi pertanggunggjawaban yang dihasilkan oleh akuntansi
pertanggungiawaban.

B. AKUNTANSIPERTANCGUNGJAWABAN

Akuntansi penanggung,awaban merupakan salah satu

akuntansi manajemen terkait dengan keberadaan

pe(anggungiawaban yang ada dalam organisasi. Isrliah
penanggungiawaban ini mengarah pada proses akuntansi yang

sejauh mana manajer pusat pertanggungiawaban dapal mengelola

konsep dari

pusat-pusat

akuntansi

melaporkan

pekerjaan di
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bawah pengawasannya dan yang menjadi tanggungiawabnya. Menurut Hansen,

Mowen (2005) definisi akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

Akuntansi pertanggungjawaban adalah Sistem yang mengukur
berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawabatr
menurut itrformasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk
meDgoperasikan pusat pertanggungiawaban mereka.

Sedangkan akuntansi pertanggungiawaban menurut LM Samryn (2001)

adalah sebagai berikut:

Akuntansi pertanggungiawaban merupakan suatu sistem akuntansi
yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat
pertanggurgiawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan
manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka
sebagai bagian dari sistem pengendaliatr matrajemen.

Dari berbagai definisi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai

akuntansi pefanggungiawaban sebagai berikut:

a. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang

disusun berdasarkan struldur organisasi yang secara tegas memisahkan

tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing tingkat

manajemen-

b. Akuntansi pertanggungiawaban mendorong para individu, terutarna para

manajer untuk berperan aktif dalam mencapai fujuan organisasi secara

efektifdan efisien.

c. Penlrusunan anggaran dalam akuntansi pertanggungiawaban adalah

berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban. Da laporan

pertanggungiawaban dapat diketahui perbandingan antara realisasi

dengan anggarannya, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat

dianalisa dan dicari penyelesaiannya dengan manajer pusat

pertan ggun giawabannya.

d. Akuntansi petanggungiawaban melaporkan hasil evaluasi dan pe laian

kinerja yang berguna bagi pimpinan dalam pen,'usunan rencana kerja

periode mendatang, baik unluk masing-masing
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pusatpertangguD&iawaban maupun untuk kepenlingan perusahaan secara

keseluruhan.

Manfaat akuntansi pertanggungiawaban menurut Soekamo (2002)

adalah:

a. Mutu berbagai keputusan lebih baik, sebab dibuat oleh pimpinan yang

berada ditempat terjadinya isu-isu yang relevan-

b. Berkurangnya beban manajemen puncak sehingga bisa lebih

memfokuskan pada konsep pengendalian manajemen yang lebih

strategis.

c. Bagi pimpinan pusal pertanggungjawaban, pendelegasian wewenang

dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan keativitasnya.

d. Dari keterangan di atas dapat disinrpulkan bahwa manfaat informasi

akuntansi pertanggungiawaban adalah sebagai berikut (Soekamo. 2002):

a. Sebagei dasar penyusuDatr anggaran

Proses penyusunan anggaran pada dasamya merupakan

proses penetapan pera,n (role se ing) dalam usaha pencapaian

sasaran perusahaan. Dalam proses penlusunan anggaran ditetapkan

siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagaiah aktivitas

pencapaian sasamn organisasi dan ditetapkan pula sumber daya

yang disediakan bagi pemegang peran tersebut untuk

memungkinkannya melaksanakan perannya. Sumber daya yang

disediakan untuk memungkinkan manajer berperan dalam usaha

pcncapaian sasaran psrusahaan rersebut diukur dengan satuan

moneter staodar yang berupa informasi akuntansi.

b, Penilai kinerja manajer pusat p€rtanggungiawaban

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan

informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pe gendalian

aktivitas organisasi- karena informasi tersebut meflekankan
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hubungan antara informasi dengan manajer yang befianggungiawab

terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat

dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer untuk

merencanakan pendapatan dan/atau biaya yang menjadi

tanggungjawabnya, dan kemudian menyajikan infomasi rcalisasi

pendapatan dar/atau biaya tercebut menuut manajer yang

bertanggungiawab menceminkan skor yang dibuat oleh setiap

manajer dalam menggunakan be$agai sumber daya untuk

melaksankan peran manajer teNebut dalam mencapai sasaBn

organisasi.

Untuk memotivasi manajer

Motivasi adalah proses prakarsa dilakukannya suatu

tindakan secam sadar dan bertujuan. Permotivasi adalah sesuatu

yang digunakan unfuk mendorong timbulnya prakarsa seseorang

untuk melaksanakan tindakan secara sadar dan bertujuan. Dalam

sistem penghargaan perusahaan, informasi akuntansi merupakan

bagian yang penting, maka informasi akuntansi ini akan berdampak

terhadap motivasimanajer melalui duajalur berikut ini:

l) Menimbulkan pengaruh langsung terhadap motivasi manajer

dengan mempengaruhi kemungkinan usaha diberi penghargaan.

Stuktur penghargaan sebagian didasarkan atas infomasi

akuntansi, maka manajer akan berkeyakinan bahwa prestasinya

yang diukur dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban

akan diberi penghargaan yang sebagian besar didasarkan pada

' lfonnasi akurtaDsi.

2) Informasi pefianggundawaban berdampak terhadap motivasi

melalui nilai penghargaan. Informasi akuntansi

pertanggungjawaban digunakan untuk mengukul prestasi

manajer. Jika struktur penghargaan sebagian besar didasarkan

pada informasi akuntansi, manajer akan memperoleh kepuasan.
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l. Perlgukuratr Kinerja Manager Pusat PedangguDgiawrbrn

Prestasi kerja atau yang biasajuga disebut kinerja adalah kontribusi

yang dapat diberikan oleh suatu bagian pencapaian tujuan perusahaan oleh

karena itu pengukuran atas kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu

bagian bagi pencapaian tujllan perusahaan. Dalam mengevaluasi

pengukuran kinerja manager pusat pertanggungjawaban ada tiga kriteria

yang digunakan yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Suatu pusal

pertanggungiawaban dalam melaksanakan operasinya harus memenuhi

ketiga kriteria tersebut.

Di dalam pengertian di atas Mulyadi menyimpulkan bahwa syarat

untuk dapat rnenerapkan akuntansi pertanggungjawaban:

a. Struktur organisasi. Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur

organisasi harus menggambarkan aliran tanggungjawab, wewenang dan

posisi yang jelas untuk setiap unit k€rja dari setiap tingkat manajemen

selain itu harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas pula.

Organisasi disusun sedemikian rupa sehingga wewenang dan

tanggungiawab tiap pimpinar jelas. Dengan demikian wewenang

mengalir dari tingkat manajem€n atas ke bawah, sedangkan

tanggun&iawab adalah sebaliknya.

b. Anggaran. Dalam al!:uDtansi pertanggungjawaban setiap pusat

pertanggungrawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggamn

karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang

akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya. Diikut

sertakannya semua manajer dalam penyusunan.

c. Penggolongan bhya. Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam

suatu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya.biaya

terkendalikan yang harus dipertanggung jawabkan olehnya. Pemisahan

biaya kedalam biaya terkendatikan dan biaya tak tcrkendalikan perlu

dilakukan dalam akuntansi peftanggungiawaban-
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l) Biaya terkendalikar adalah biaya yang dapat secara langsung

dipengaruhi oleh manajer dalam jangka waku tertentu.

2) Biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang tidak memerlukan

keputusa.n dan pertimbangan manajer karena hal ini tidak dapat

mernpengaruhi biaya karena biaya ini diabaikan.

Sistem akutrtansi. Oleh karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan

untuk setiap tihgkatan manajer maka biaya harus digolongkan dan diberi

kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam stIuk1ur

organisasi. Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat biaya dan

akan dibebani dengan biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan

antara biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan.

Sistem pelaporan biaya. Bagian akuntansi biaya setiap bulannya

membuat laporan pertanggungjawaban untuk tiap-tiap pusat biaya.

Setiap awal bulan dibuat rekapitulasi biaya atas dasar total biaya bulan

lalu, yang tercantum dalam kaitu biaya. Atas dasar rekapitulasi biaya

disajikan laporan peftanggung,awaban biaya. lsi dari laporan

pertanggungiawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang

akan menerimanya. Untuk tingkatan manajemen yang terendah

disajikan jenis biay4 sedangkan untuk tiap manaiemen diatasnya

disajikan total biaya tiap pusat biaya yang dibawahnya ditambah dengan

biaya-biaya yang terkendalikan dan terjadi dipusat biayanya sendi .

C. PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN

Pusat pedanggungjawaban ialah setiap unit kerja dalam organisasi

yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab atas

akivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Dalam

kaitan ini, suatu organisasi terdiri dari kumpulan dari beberapa pusat

pertanggungjawaban. Keseluruhan pusat pertanggun&jawaban ini
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membentuk jenjang hirarki dalam organisasi tersebut. Pengertian pusat

pertanggungjawaban ),ang dijelaskan oleh beberapa ahli antam lain:

Menurut Hansen dan Mowen (2001):

Pusat PertaDggutrRiawabaD merupakan sebuah segme[ bisnis yang
manaicrrya b€rtanggun&ian'ab atas hasil kegiatan uoit bistrisnyr.

Menurut Samryn (2001):

Pusat pertenggungiaweban merupakan suatu bagian dalam
organisasi yang memiliki kendali atas terj.dinya bi.ya, peroleh.n
pendapatan, atau penggunaan dana investasi.

Pusat pertanggungjawaban menurut Moriarty and Allen (1991):

A Responsibilitl cenler is an acliviU or colleclioh ol actit'ilies
supenised b! a rirrgle indiidual,

Dengan demikian dari berbagai pendapat diatas kesimpulannya adalah

bahwa pusat penanggungiawaban adalah suatu unit organis.si yang dipimpin

oleh seorang malajer yalg memputryai wewenang dan tanggungiawab

ltas aktivitas unit yang dipimpinnya.

1. Jenis-jeni6 Pusat Pertanggung jrwaban pada organisasi sektor privat

Pusat penanggungiawaban pada dasamya diciptakan untuk

mencapai sasaran tertentu, jadi sasamn dari masing-masing individu dalam

pusat pertanggungiawaban itu harus diusahakar agar selaras, serasi dan

seimbang dalam usaha mencapai sasaran umum dari organisasi secara

keseluruhan. Suatu pusat penanggungja*aban pada dasamya dibentuk

unfuk mencapai sasaran tertentu yang selaras dengan sasaran umum

organis:tsi.

a, P$ tBiiya (Cosl Cenler)

Pusat biaya merupakan segmen atau subdivisi dari suatu organisasi

dimana manajemya hanya bertanggungiawab terhadap segala pengeluaran pada

segmen tersebut. Pusat biaya merupakan pusat pertanggun&iawaban yang

mengolah masukan (input) yang diukur dalam nilai uang namun output tidak
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dinkur dengan cara ]an8 sama- Berdasarkan hubungan masukan dan kcluaran.

pusat biala dapat dibagi atas pusat bia\'a iekhntk lengtneercd cost centet) dan

pusat biaya kebijakan (discre(ltiond0, cost Len!rt ).

Pusat biaya tekhnik adalah pusat bia]a )ang scbagia besar biayanla

dapat ditentukan dcngan pasti karena biaYa tersebut berhubungan erat dcngan

lolume kegiatan pusat bia-r' a tersebut. Salah satu contoh pusal biala tekhnik

adalah departemen produksi dan departemen pengiriman. Jika kcluaran

dinaikkanjumlahn)a akan meny-ebabkan bertan bahn),a j um lah masukan (bia)a

produksi) dcpafemcn tersebul. Preslasi manajer pusal bia)a tekhnik diukur

berdasarkan kemampuan mempeftahankan cfisicnsi kc4a.

Pusat biala kebijakan adalah pusat bia!a vang sebagian besar bia)an,va

tidak mempunlai huhungan )ang erat dengan lolume kegiatan pusal bia,r. a

tcrscbut. Junrlah bia)a .vang tcpat unluk kegiatan pusat biaya kebijakan

ditentukan berdasarkan kebiiakan man4iernen. Salah satu contoh dari pusat

bia)a ini adalah deparlemcn al(unlansi, pcrsonalia. dan bagian penelitian

pengembangan. Tuiuan dari pusal bia)a kcbijakan bukanlah untuk

nrcminimumkan junrlah pengeluaran. Letapi unluk mengusahakan bagaimana

menggunakan dana yang dianggarakan dengan cara yang seefektif mungkin.

Itulah sebabnya pusat biaya irli lidak dapar diukur preslasi rranajernya dari

sudul efisiensi.

b. Pusat Pendapatan (Rerchue Center)

Pusat pendapatan )ai1u suatu pusat pc(anggungia$aban di mana

manaiemya hanya bertansgung jawab unluk pcnjualan atau perolehall

pendapatan. Prestasi nlanajer pusat pe,tanggunSja\raba diukur LErdasarkdD

.jumlah penjualanipendapatan yanS dicapai dibandingka densan peniualan

)ang diarlggarkan. dan biala pemasaran aktual dibandingkan dengan bia)a

pemasaran !ang dianggarkan.
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c, Ptus t L^b^ (Ptofil Cenler)

Pusat laba adalah suatu pusat pertanggungajawaban dalam suatu

organisasi yang kinerja manajemennya dinilai atas dasar selisih pendapatan

dengan biaya dalam pusat pertanggungjawaban tersebut. Adapun yang menjadi

perhatian dalam pusa( pertanggungjawaban ini adalah besar laba ),ang

diperoleh, yaitu denBan membandingkan biaya sebagai input dengan

pendapatan sebagai output. Contoh: Unit bisnis sebagai pusat laba biasanya

ditetapkan pada perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk

atau iasa. Dalam hal ini manaier divisi bertanggung jawab untuk

mengendalikan atas pehgembangan produk proses produksi. dan stmtegi

pemasaran. Para manajer tersebut berpemn untuk mempengaruhi pendapatan

dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas

"laba bersih".

d. Pusat Investasi (Inveslmefit Ce letl

Pusat investasi adalah suatu pusat penanggungjaNaban dalam suatu

organisasi yang kine{a ya dinilai atas dasar pendapatan, biaya, dan sekaligus

investasi (aktiva dan modal) pada pusat pertanggungiawaban tersebut. Prestasi

pusat investasi diukur dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat

pertanggun&jawaban tersebut d€ngan investasi yang bersangkutan. Adapun

ukuran prestasi yang sering dipakai pada pusat investasi ini adalah Retum on

lnvestment (ROI), yang dihitung dengan rumus:

ROI= Net Operatinq Income

Total Asset

2. Pusat Pertanggungiawaban di organisasi Pcmerintaha

Pada organisasi pgmerintahan yang notabene adalah organisasi sektor

publik, pusat penanggungawaban tidak cocokjika dinilai berdasarkan indikator

finansial sepeni pada organisasi sektor prival. Suatu organisasi besar seperti
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pemerintah daeral dapat dianggap sebagai suatu pusat peftanggungjawaban.

Pusat pertanggungjawaban tercebut dipecah-pecah lagi menjadi pusat

pefianggungjawaban yang lebih kecil hingga kepada level pelayanan atau

program, misalnya dinas-dinas dan sub-sub dinas. Pusat-pusat

pertanggungiawaban tersebut biasanya disebut dengan istilah satuan keda

perangkat daemh (SKPD). SKPD kemudian menjadi dasar perencanaan dan

pengendalian anggaran serta penilaiao kineda pada unit yang bersangkutan.

Pusat pertanggungjawaban memperoleh sumber daya input berupa tenaga keia,

material dan sebagainya dan dengan input tersebut diharapkan dapat

menghasilkan output dalam be[tuk barang atau pelayanan pada tingkat kualitas

dan kuantitas tertentu.

Untuk menguraikan pusat pertanggungjawaban pada organisasi

Pemerintah, bisa didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi

tersebut. Tugas pokok dan fungsi unit bisa didasarkan pada pengelompokan

fungsi organisasi. Mintzberg menyatakan bahwa setiap organisasi mempunyai

lima bagian dasar. Hal ini didefinisikan sebagai berikut :

Gambar 1

Pemisahan unit dalam organisasi menurut IIenry Mintzberg

a. The stategic ape\. Unit yang berfungsi sebagai pengarah. Dinilai

kinerjanya berdasarkaa sejauhmana rencana strategis dan strategi pemda
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dirumuskan dalam menjalankan fungsinya sejauhmana strategi rencana

strategis dan strategi di srale-kan ke semua unit. Unit ini adalah kepala

daerah dan DPRD.

b. The ,niddle lihe. Unit yang berfungsi menjembatani tupoksi pihak

strtaegic apex dan operaling cors, Dinilai kinerjanya berdasarkan:

kemampuan koordinasi operating core, membangun komunikasi antara

sbalegic apex dall. operaling core- Yang masuk dalam kiteria tersebut

adalah unit Seketariat Daerah.

c. The operating corc. U\it ydng langsung terlibat dalam pelayanan

publik. Dinilai berdasarkan pada kualitas pelayanan publik dalam

rangka mewujudkan rencana strategis dan strategi yang dirumuskan

strategic apex. Unit tersebut adalah SKPD yang berbentuk dinas, seperti:

dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan lainlain

d. The technosttucture. Unit yang berfungsi mensupport unit-unit lain

untuk hal-hal yang bersifat strategis. Dinilai kinerjanya berdasarkan

kualitas hasil pemikiran dan output-output yang bersifat strategis yang

disampaikan pada unit-unit intemal yang lain. Yang temasuk dalam

kelompok ini adalah: SKPD yang berbentuk Badan seperti Badan

Peremcanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

e. The support stall: Unit yang berfungsi mensupport unit-unit lain untuk

hal-hal yang bersifat teknis. Dinilai inerjanya berdasarkab: kualitas hasil

pemikiran dan output-output yang bersifat teknis yang disampaikan

pada unit-unit intemal. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah

SKPD yang berbanruk Biro atau Bagian, seperti biroAagian umum,

biro/bagian perlengkapan, dll,

Dengan akuntansi pertanggungiarlaban, berdasarkan pusat

pertanggungjawaban yang jelas, akan dihasilkan indikator dan target serta

capaian kinerja dari masirrg-masing pusat pertanggun&jawaban yang sesuai

dengan sifat dari pusat penanggungjawaban itu sendiri. Informasi menganai

capaian kinerja pusat pertanggungiawaban menjadj bahan yang sangat
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dirumuskan dalam menjalankan fungsinya sejeuhmane strstegi rencanA

strategis dan strategi di slare-kan ke semua unit. Unit ini adalah kepala

daerah dan DPRD.

b, The middle line, Unit yang berfungsi me,ljembatani tupoksi pihak

strtdegic aryx dan operating core, Dinilai kinerjanya berdasarkan:

kemampuan koordinasi operating core, me,nbangun komunikasi antara

sttategic apex da'n operating core. Yang masuk dalam kriteria tersebut

adalah unit Sekretariat Daerah.

c. The operating core. Unil yal],g langsung terlibat dalam pelayanan

publik. Dinilai berdasarkan pada kualitas pelayanan publik dalam

rangka mewujudkan rencana strategis dan strategi yang dirumuskan

sEategic apex. Unit tersebut adalah SKPD yang berbentuk dinas. seperti:

dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan lainJain

d. The technostucture- Unit yang berfungsi mensupport unit-unit lain

untuk hal-hal yang bersifat strategis. Dinilai kinerjanya berdasarkan

kualitas hasil pemikiran dan output-output yang bersifat stralegis yang

disampaikan pada unit-r.lnit intemal yang lain. Yang termasuk dalam

kelompok ini adalah: SKPD yang berbentuk Badan seperti Badan

Peremcanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

e. The support stdlf. Unit yang berfungsi mensupport unit-unit lain untuk

hal-hal yang bersifat teknis. Dinilai inerjanya berdasarkab: kualitas hasil

pemikirao dan output-output yang bersifat teknis yang disampaikan

pada unit-unit intemal. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah

SKPD yang berbantuk Biro atau Bagian, seperti biro/bagian umum,

bim/bagian perlengkapan. dll.

Dengan akuntansi pertanggungiawaba,l, berdasarkan pusat

pertanggungiawaban yang jelas, akan dihasilkan indikator dan target serta

capaian kinerja dari masing-masing pusat pertanggungjawaban yang sesuai

dengan sifat dari pusat pertanggungiawaban itu sendiri. Informasi menganai

capaian kinerja pusat pertanggungjawaban menjadi bahan yang sangat
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bemanfaat bagi kepala daerah untuk menganalisis capaian kinerja

pemerintahan daerah dan membuat keputusan dalam rangka memberikan

pelayanan kepada publik yang semakin baik.

3, Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk mengetahuijenis pusat pertanggungiawaban dan tugas pokok dan

fungsi unit kerja dalam pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan

kepada publik, perlu diketahui urusan pada pemerintahan daerah yang dibagi

menjadi dua urusan utama, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib

adalah urusan yang harus ada dan harus diselenggarakan di setiap pemerintahan

daerah. Urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu urusan yang tidak harus

diselenggarakan oleh setiap pemerintahan daerah, namun bersifat tentatif sesuai

dengan kondisi daerahnya. Berikut ini adalah urusan wajib dan urusan pilihan

pemerintahan daerah diserlai dengan SI(PD yang bersesuaian dengan urusan

te$ebut:

URUSAN PEMERINTAIIAN DAERA.H

Pendidikan
Dinas Pendidikan Operating Core

Kantor Perpustakaan Daerah ODeraling Core

Kesehatan
Dinas Kesehatan Operating Core

Rumah Sakit Umum Daerah Operating Core

Rumah Sakit liwa ODeratine Core
Rumah Sakit paru-paru Operating Core
Rumah Sakit KetersantunEan Obat Operating Core

Pekeriaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum Operating Corg

Dinas Bina Marga Operating Core
Dinas Pengairan Operating Core
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URUSAN WAJIB
PUSAT

?ERTANGGUNGJAWABAIL
Dinas Pensa\ asan Bangunan dan Tala Kota Operating Core

Dinas Cipta Kar-Ya Operating Core

Pcrumahan
Dinas Permukiman Operating Core

Dinas Pemadam Kebakaran Operating Core

Dinas Penlakarnan Opemting Core

Penataan Ruang

Dinas Tata Ruang Operating Core

Percncanaan Pemban gunan

BAPPEDA Technostructura

Perhubungan
Dinas Perhubu gan Operating Core

Linskungan Hidup
Dinas Linqkungan Hidup Operating Core

g-danpengenduliarDampakLingkungan
Daerah

Operating Core

Dinas Pertamanan Operating Core

Dinas Kebersihan Operating Core

Pertanahan

-BadanP"nanahanDn".ah

Operatinp Core

KeDendudukan dan Catatal Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatqn Silll Operating Core

D--rrn,,t.r'ran P.rehhtrrn
Dinas Pemberdayaan PeremPuatr Operating Core

Keluarga Berercana dan Keluarga
Seiahtera
Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Daerah
Technostructure
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PERTANGGUNGJAWABAN
Sosial

Dinas Sosial Operating Core

Tenaga Keria
Dinas Tenaga Keria Operating Corc

KoDerasi dan Usaha Kecil Mcnensah
Dinas Koperasi dan IIKM Operating Core

Penanaman Modal
Badan Penanaman Modal Daerah Technostructure

Kebudayaan
Dinas Kebudayaan OpeBting Core

Permuseuman Opemtinq Core

Pcmuda dan Olah Raga
Dinas Pemuda dan Olah Raga ODerating Core

Opemting Core

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Dinas Kesbang Linmas Operating Core

Dinas Ketentraman dan Ketefiiban Operatine Core

Kantor Satuan Polisi Pamong Praia Operating Core

Pem€rintahan Umum
DPRD Strategic Apec
KDH & WKDH Strategic Apex
Seketariat Daerah Middle Line/ Suppofi Staff
Sekretariat DPRD Middle Line/ Support Staf
Badan Pengelola Keuangan Daerah Technostrucfure
Badan Penelitian dan Peneembanean

Badan Pengawasan Daerah Technostructure

Kecamatan Operating Core

Kelurahan Operaling Core

KeDegarvaian
Badan Pendidikan dan Pelatihan Technostructure

Badan Kepegawaian Daerah Technosxructure

61

URUSAN WAJIS



I]RUSAN WAJIB PUSAT
Pf RT,ANGGIJNG.IAWABAN

Pemberdayaan Masyrrakat dan Desa

Badan Pemberdayaan Mas\"amkat Desa Technostruclure

Statislili
Badan Statistik daerah Operating Core

Kafior Statistik Daerah Support Staff

Kearsioan
Kantor Arsip Daerah Support Staff

Komunikasi dan Informatika
Dinas Irrfonnasi dan K()munikasi Operating Core

Kantor Pengolahan Data Elekronik Suppon Staff

URUSAN PILIIiAN

Pertanian
Dirras Peflanian Operating Core

Dinas Perkcbunan Operating Core

Dinas Petemakan ODemting Core

Dinas Ketahanan Panean ODeratjnq Core

Kehutanan
Dinas Kehutanan Ooeratins Core

Enersi dan Sumberdava Mineral
Dinas Pertambansan Operating Core

Pariwisata
Dinas Pariwisala Operating Core
Kebun Binatang Operating Core

Kelautan dan Perikanan
Dinas KclaLrtan dao Pcrikanan Operating Core

Perdasansan
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Berdasarkan ienis pusat perlanggungjawabannva tersebut. akuntan manajemen

bisa olulai men)usun strategi penilaian kinerja organisasional masing-masinS

unit kerja.
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Dinas Perdagangan Operatinq Core

Dinas Pasar Operatins Core

Perindustrian
Dinas Dinas Perindustrian Operatine Core

Transmisrasi
Dinas Transmierasi ODerating Core
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BAB.V
PDNGUI(UNAN I NERJA PDlIIDAINTAIAN

IDAtrNAE

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Fungsi Pemerintah dalam hal ini adalah kepala daerah dan segenap

perangkatnya adalah melakuka regulasi dan melaksanakan pelayanan publik

yang menjadi keperluan masyarakat. Untuk mendukung kualitas pelayanan

publik yang semakin baik, pencatatan dan pengukuran yang menghasilkan

informasi akuntansi manajemen sangat penting untuk membuat keputusafl

yang rasional dan strategis. Terdapat ungkapan bahwa apabila kita dapat

mengukur kinerja suatu organisasi maka kita dapat mengelolanya -If we can

heosMe it, we can manage ir-. Seperti yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, salah satu aspek tujuan dari akuntansi manajemen dalam hal ini

akuntansi pertanggungjawaban adalah memberikan informasi mengenai

indikator, ukuran, dan capaian kinerja organisasional suatu pusat

pertanggungjawaban baik pada unsur .rr,"aregic apex, middle line, opelating

col'e, tecnostructure, ma]upt,,], support staf pada tugas pokok dan fungsinya

masing-masing.

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang

merupakan tanggungjawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu

demi mencapai suatu tujuan. Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu

Dale Yoder dalam moekijat (1998), The Tetm Task is frequentl! used la

descfibe one portiot or element in a job (Tug s digunakan untuk

mengembangkan safu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan).

Sementara Stone dalam Moekijat (1998), mengemukakan bahwa ,{ /aslr is a

specifrc trork dctiviry carfied oal to dchieve a specilic putpose (Suat\tngas

merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai

suatu tujuan tertentu). Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas

mempakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu

menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998), menyatakan bahwa

Tugas adalah kegiata pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu

tujuan khusw. Sedangkan menurut Moekijat (1998), Tugas adalnh suatu
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bogion otou solu ulsut otou talu kompoten dori suotu jobaton. Tugas

adolah gobungu dofi dad ansut (elemen) otau lebih sehinggo menjadi

suatu kegidton !a g lebgkap.

Berdasarkan definisj tugas di atas, dapat kita sirrpulkan bah*a gpg4g

pokok adalah kesatuan pekeriaan atau keriatan vans paling utama dan rutin

dilakukan oleh Dara peqawai dalam sebuah oreanisasi lanq memberikan

sambaran tenlans ruanq linskup atau kompleksitas iabatan atau oreanisasi

demi mencaDai tuiuan tefientu.

Pengertian Fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia

merupakan kegunaan suatu hal. daya guna serta pekerjaan lang dilakukan.

Adapun menurut para ahli. definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie

dalam Nining Haslinda Zainal (2008), Fungsi merupakan sekelompok

aktivitas yang tergolong pada jenis ylng sama berdasarkan sifatnya,

pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki

persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining

Haslinda Zainal (2008). yaitu Fungsi adelah rincian tug.s y.ng sejenis

alru erat hubunga[nya satu sama laitr untuk dilatukan ol€h seo]ang

pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok

aktivitas sejenis menurut sifat atru pelaksanaannya. Sedangkan

pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekiiat dalam Nining

Haslinda Zainal (2008), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari

sualu tugas terlenlu.

Berdasarkan pergertian masirg-masing dari kata tugas pokok dan

fungsi di atas. nraka dapat disimpulkan bahrva definisi tugas pokok dan

fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan ttau kegiatan

yang dilaksanaken oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta

saling berkaitan satu sama lain meDurut sifat atlu pelrksanaannya

untuk mencapai tujuan tertentu dalam seblah organisasi.

B. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja adalah gambaran seiauhmana pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan suatu unit kerja dalam mewujudkan sasaran.
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tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi

yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu berdasarkan rencana

stratejik organisasi. Pada organisasi peme ntahan sebagai institusi sektor

publik pengukuran kinerja mendasarkan pada aspek finansial dan non

finansial. Pengukuran kinerja pemerintahan daerah dilakukukan

dengrn menilai kinerja pusat pertanggungiawaban yang ada di

dalamnya. Pendekatan yang bisa digunakan dalam pengukuran kinerja

pusat pertanggungjawaban pemerintahan daerah adalah dengan pendekatan

Value fot Money. y^itn pengukuran pusat pertanggungjawaban

pemerintahan daerah berdasarkan kemanfaatan dana yang digunakan untuk

menghasilkan pelayanan publik yang sebaik-baikrya dalam rangka

mencapai visi-misi-tujuah-sasamn sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. Kemanfaatan dana ini ditunjukkah dengan ukwan 3E yaitu

sejauhmana penggunaan dana secara Ekonomis, Elisien, dan Efektif.

1. Ekonomisasi

Ekonomisasi terkait dengm minimisasi cost of rcsoulces yarlg

digunakan (staff, bahan, dan peralatan) untuk sebuah aktivitas dalam

mencapai tujuannya dan apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip dan

praktik administratif dan kebijakan manajemen yang baik. Organisasi

yang ekonomis menggunakan sumber daya input pada kualitas dan

kuantitas yang sesuai pada kos yang paling rendah. Kesimpulannya,

ekonomisasi berafii meminimasi kos sumber daya yang digunakan untuk

sebuah aktivitas dengan tetap memperhatikan kralitas (spending

economically, whilg mantaining quality)

2. Efisiensi

Efisiensi terkait dengan hubr.rngan antara barang dan jasa yang

diproduksi (output) dan sumber daya yang diguhakan untuk

memproduksi barang dan jasa tersebut (input).

Sebuah entitas yang efisien menghasilkan output maksimal

dengan satu set input teftentu. Altematifnya adalah, dengan input yahg

75



minimal untuk mencapai kuantitas dan kualitas output tertentu. Hal

tersebut akan merefleksikah peningkatan produktivitas dan kos unit yang

lebih rendah. Kesimpulannya, efisiensi menjamin bahwa output barang

dan jasa maksimum didapatkan dari sumber daya yag digunakan dalam

pr o dtrksi (s p e n d i n g r e I l)

3. Efektivitas

Efektivitas terkait dengan pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya (capaian rencana spesifik) atau tujuan-tujuan

dimana dampak aktual (capaian output) dibandingkan dengan dampak

yang diinginkan (sasaran). Menggunakan jangkauan ukuran-ukuran dan

indjkator-indikator kinerja, memungkinkan untuk menilai efektivitas

entitas. Kesimpulannya, efektivitas menjamin bahwa hasil yang

diinginkan, tujuan, targel atau kebijakan berhasil dicapai (spending

visely)

a. Pengukuran kinerjr

Pengukuran kinerja adalah proses mencatat, mengukur

pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah

pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk,

jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik. Dalam mengukur

kinerja, diperlukan indikator kirerja. Indikator kineria pemerintah

daerah memiliki karakteristik vans relatif lebih rumit iika

dibandinskan denean indikator kineria oreanisasi privat karena

indikator kinerja pada oemerintah daerah indikator kineria non

finansial secara Iebih dominan dibandinskan indikator finansial.

Pengukuran kinerja merupakan instrumen di dalam

manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara

berkelanjutan akan memberian umpan balik. sehingga upa!'a

perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa

mendatang. Dengan informasi pencapaian indikator kinerja,
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2)

3)

pemedntah daerah diharapkan dapat mengetahui prestasinya secara

obyektif dalam periode tertentu. Kegiatan dan program pemerintah

daerah seharusnya dapat diukur dan dievaluasi. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pengukuran kinerja merupakan alat manajemen

untuk

1) Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang

digunakan untuk pencapaian kinerja

Mcmastikan tcrcapain)a skcma kin.ia ) ang d;sepakali

Memonitor dan megcvaluasi pclaksanaa kinerja dan

membandingkan derrgan skema kerja scna rnclakukan tindakan

Lrntuk rnempcrbaiki kincrja ) ang telah discpakati

Menjadikan alat komunikasi antara ba\\'ahan dan pimpinan

,Ja rm uJ.arr nrrrnfcrhaili kincrir.'ru.rnr.a.i

\4cngidcntifi kasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi

Menrbantu nlemahami proses kegialan inslansi pemerirtah

Memastikan bahwa pcnganlbilan kcputusan dilakukan secara

objektif

Menr.rnjukkan peningkatan yanS pcrlu dilakukan

Mengungkap pernrasalahan I ani: teriadi

4)

5)

6)

7\

8)

e)

b. Indikator Kinerja

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja.

Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau

karakteristik tertentu yang disunakan untuk menqukur inDut

maupun output. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai 4hl
ukur yane dieutrakan utrtuk merentukan deraiat keb€rhasilan

orsanisasi dalam mencapai tuiuannya. Salah satu definisi lagi

menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi

operasional vatre berupa indikasi meneenai kineria atau kondisi

suatu fasilitas atau kelomDok fasilitas. Indikator merupakan alat

yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Apabila

sesuatu kondisi dikatakan "bagus", kiteria apa yang digunakan

77



untuk menjelaskan mengenai hal yang disebut "bagus" te.sebut.

Apabila dikatakan seseorang sudah "pahanl", apa yang digunakan

untuk menjelaskan mengenai tingkat pemahaman tersebut. Untuk

menjawab hal lersebut dibutuhkan suatu indikator yang dalam hal ini

adalah indikator kinerja yaitu indikator yang menjelaskan mengenai

kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu

organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan

menggunakan indikator kineria.

Indikator yang komprehensif tidak hanya memperhatikan

aspek output saja, namun juga memperhatikan faktor-faktor sebelum

output didapatkan dan aspek setelah output itu dicapai. Dengan

demikian kinerja pemerintah daerah yang didasarkan pada pelayanan

yang diberkan kepada publik didasarkan pada golongan-golongan

indikator: masukan (input). keluaran (output), hasil (outcome),

manfaat (benefits). dao dampak (impact)

1)@adalah
besaran harga atas input yang akan digunakan. Contoh indikator

ini dapat berupa harga bahan baku per unit! honor pegawai per

hari. dll

2) Golonean indikator masukan (inrrrll adalah segala sesuatu

yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk

menghasilkan keluaran, Contoh lrrdikator ini dapat berupa

kuantitas dana. kuantitas sumber daya manusia, kuantitas waktu,

dlt.

3) Golonsan Indikator keluarar (o,//rr1) adalah sesuatu yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat

berupa fisik dan atau non fisik

4) Golonsa[ Indikator hasil (oarcarre) adalah segala sesuatu yang

mencerminkan berfungsinya keluaran kegiata pada .iaDgka

menengah

5) Golonsa[ Ildikator manfaat (rerrer?t) adalah sesuatu yag

terkait dengan tujuan akhir daripelaksanaan kegiatan



6) Golonqan Ildikator dampak 0/rrrrcr] adalah pengaruh yang

ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap tiap tingkatan

indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan

Syarat-Syarat Indikator Kinerja

Indikator terdiri dari angka dan satuannya. Angka

menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuan memberikan adi

dari nilai tersebut (apa). Angka yang digunakan sebagai indikator

kinerja menghasilkan bebempa tipe indikator kinerja. Ada beberapa

tipe indikator kinerja yaitu kualitatif, kuantitas absolut, persentase,

rasio. rata.rata. dan indeks. Terdapat banyak sekali ukuran yang

dapat digunakan sebagai indikator kinetja. The Universily of

Califomia menggrnakan tes SMART yang merupakan lima kdteria

sebagai referensi utltuk menentukan kualitas suatu indikator kinerja,

yaitu:

l) S=Spesific. Indikator kinerja harus cukup jelas dan terfokus
sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Asumsi-
asumsi serta definisi harus disertakan harus mudah
diinterpretasikan.

2) M=Measurable. Indikator kinerja harus dapat dikuantifikasikan
dan dapat dibandirgkan dengan data yang lain secara obyektil
Indikator yang baik sebaiknya juga dimungkinkan untuk dapat
dianalisis secara statistik.

A=Attainable. Indikator kinerja yang telah ditetapkan akan

berguna apabila data mengenai target dan realisasinya dapat

diperoleh. lndikator kinerja yang ditetapan harus dapat

mempe(imbangkan ketersediaan data agar dapat digunakan
sebagai indikator kinerja.

R=Realistic. Sama halnya dengan kriteria "dapat dicapai".
Indikator kinerja -!ang ditelapkan harusiuga mempertimbangkan
keterbatasan organisasi untuk mencapainya termasuk yang
terkait dengan masalah biaya. Pemilihan indikator kinerja harus

mengkalkulasi manf'aat yang akan diperoleh dibandingkan
dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan data

hingga mengolah data tersebut menjadi informasi. "R'' dalam
kriteria SMART kadang-kadang diatributkan kepada Relevan.
Indikalor kinerja yang dipilih seharusnya yang terkait dengan

3)

4)
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ukuran-ukuran yang relevan untuk mengukur keberhasilan
pencapaian program dan tujuan organisasi.

5) T=Timely/Timeline. Indikaror kinerja harus
mempertimbangkan pelaksanaannya di dalam suatu kerangka
waktu yang telah ditetapkan.

Bidang kehidupao atau sektor/program pembangunan sangat

betagam, indikator kine4a dan cara penerapannya untuk bidang fisik

dan non fisik tidak selalu sama. Berikut ini contoh indikator kinerja

. Tingkat kecepatan pelayanan

. Tingkat ketepatan pelayanan

. Tingkat kenyamanan

. Tingkat kemurahan

. Jumlah SDM

. Kualitas SDM

. Kelancarantransportasi

. KesejahteraanMasyarakat

Penentuan indikator-indikator di atas ke dalam masing-

masing golongannya (inprt, output, outco e, benertL ifiryact) sangat

tergantung pada bentuk kebijakan yang diberlakukan. jenis progam,

dan jenis kegiatannya.

Manfaat Indikatior kinerja yaitu:

. Kejelasan tujuan organisasi pemda.

. Menyamakan persepsi dalam hal pengukuran kinerja

aktivitas.

r Kejelasan dalam mengukur kinerja

. Tersedianla pembandingan kinerJa baik secara cross

sectional maupun secara time series.

. Terjadinya fasilitas ,reltirg of target untuk penilaian

organisasi dan individual manajer sebagai bagian dari

pertanggungjawaban or ganisasi kepzda st ake holde r.
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d. Langkah-Langkah Penyusutran Indikator Kinerja

l. Susun dan tetapkan rencana strategis, meliputi visi, misi, tujuan,

sasaran, dan cara mencapai fujuan dan sasaran

2. Identifikasi datalinformasi yang dikembangkan dalam indikator

kinerja secara relevan, lengkap, akurat dan kemampuan

pengetahuan tentang bidang akan dibahas untuk menyusun dan

menetapkan untuk men)rusun dan menetapkan indikator kinerja

yang tepat dan relevan.

3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan

berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan

kebijakanaan, program, kegiatan.

Prosedur Mengukur Kitrerja Dengan Value For Mohqt

Mengukur kinerja denga,l. l/alue For Money, syarat yang

pertama adalah terpenuhinya konsep Money FollofFunction, dimana

setiap SKPD harus bisa dipetakan Rencana Stratejiknya sampai pada

Anggaran yang disusun berbasis aktivitas yang diturunkan dari

rencana strategis tersebut disertai dengan indikator dari akivitas

pada anggamn tersebut. Pada periode selesainya pelaksanaan

anggaxan, ditentukan ukuran capaian Value fot Mofiey dali setiap

aktivitas yang telah dilaksanakan. Capaian Value for Money tetsebnt

meliputi ukuran Ekonomisasi (El) yaitu Rasio dari indikator Harga

Input dengan indikator, Efisiensi (E2) yaitu Rasio Output dengan

Input, dan Efektivitas (E3) yaitu Rasio antara Outcome dengan

Output. Selanjutnya keberhasilan El, E2, maupun E3 (3E) bisa

ditentukan dengan melakukan analisis time series yaitu dengan

membandingkannya dengan capaian 3E tersebut dengan capaian 3E

periode-periode sebelumnya atau dengan cara cross section dengan

cara membandingkan dengan suatu benchmark capaian da SKPD

atau Pemda yang lain yang sebanding. Hasil analisis penilaian

kinerja ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kepala SKPD
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maupun kepala daerah untuk melakukan tatakelola pemerintahan

daerah menuju GGG yang semakin baik.

C. BALANCED SCORECARD

Aspek yang mengemuka dalam perrilaian kiner.ja organisasi adalah

konsep Balahced Score Carl (BSC). Penulis mencoba memasukkan konsep

BSC pada penilaian kinerja mengunakan Value For Money. Seperti

dijelaskan sebelumnya penilaian kinerja pada pemerintahan daerah tidak

terlepas dari aspek manajemen stratejik, yaitu suatu prcses perumusan dan

pengimplementasian strategi untuk mewujudkan ekspektasi organisasi

berupa visi-misi-tujuan-sasaran (VMTS) secara terus menerus dan

terstruktur melalui progmm-program dan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakanrrya. Penilaian kinerja dilakukan menggunakan indikator-

indikator kinerja yang melekat pada suatu aktivitas berupa indikator cost of

input, input, output, maupun outcome yang menghasilkan ukuran

ekonomisasi, efisiensi, dan efektivhas (3E) seperti apa yang telah dibahas

pada pengukuran kinerja menggunakan patudigma yalue for Money.

Pengukuran kinerja dengan Value for Money fokus kepada sejauhmana

setiap dana pemerintahan daerah digunakan dengan baik (3E), namun belum

mempertimbangkan keseimbangan dalam tuiuan dan sasaran dalam hal

keseimbangan untuk tujuan dan sasaran pada aspek yang sifatnya intemal

maupun ekstemal dan aspek yang sifatnya jangka pendek dan jangka

panjang.

Bolanced S@ecoxl merupakan sislem manajemen srralegis yang

menterjemahkan VMTS dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan dan

ukuran operasional yang dinyatakan dalatn empat perspektifyaitu perspektif

finansial, pelanggan. proses bisnis internal, serta pembelajaran dan

pertumbuhan (Kaplan dan Norton 1996). Patadigma Balanced scorecard

yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton dalam manajemen stratejik

adalah memperluas perspektif dalam setiap tahap sistem manajemen

strategis tersebut sehingga menjadikan fokus manajemen menjadi seimbang

yang pada akhimya bisa dilakukan pengukuran kinerja kuantitatif secara
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seimbang pula. Kata halanced dalan Balanced S'corecorrl merujuk pada

konsep keseiDbangan antara berbagai aspek )aitu aspek jangka waktu

(pendek dan panjang). dan aspek lingkup perhatian (inrern dan eksrern).

Kata sorc(ard dalam Balanced Scorccard mcngacu pada ukuran kinerja

organisasi sccara kuantilatil ddlam perspekt if sebaga i berik ut:

a. Perspcktifl:inansial

Dalam perspektif tinansial. kirreria dilihal dai sudut pandang scjauhmana

pusat pertanggun&iauaban manrpu memberikan kontribusi lcrhadap

keberhasilan finansial organisasi dimasa lang akan datanu. Tujuan

flnansial suatu organisasi pemerintahan misaln)a rasio elisiensi. rasio

elcktivitas. rasio kemandirian- dll.

b. PerspektifPelansqan

I)alam perspcktif pclanggan. k;ncria dilihat dari sudut pandang

pelanggan laitu maslarakat yarrg diberikan pelalanan. Iujuan lang bisa

ditelapkan dalam perspektif ini adalah pemuasan kebuluhan nlasyarikat.

Llkuran-ukuran vang digunakan dalitm perspektif ini di organisasi

pcmcrintahan anlara lain kepuasan masYarakat. kuantitas maslarakat \.ang

terlalani, dll.

c- PersDekt if Proscs Bisnis Inlemal

Perpektil proscs bisnis jntemal. kinerja dilihat dari sudut pandang

bagairnana proses operasi dari pusat pertanggungia\\,aban dalam rangka

melaksanakan pclalanan kepada mas)arakal pada saat ini. Komponcn

utanra rlalam proscs bisois ;nlernal adalah: I ) proses inovasi. yang diukur

dengan ada tidaknla inovasi proscs operasi dalam rangka pelayanan.

kecepatan pela)anan. ketepatan pelayanan. dan lain-lain-

d. Perspcktif Pembelaiaran dan Pertumbuban

Perspektif pem be laj aran dan penumbuhan. kinerja dilihat dari sudut

pandang sejauhnrana pusat p ertan ggungia\r aban mampu mcnciplakan
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pertumbuhan jangka panjang. Perspektif ini bertujuan meningkatkan

kemampuan pegawai, meningkatkan kapabilitas sistem informasi, dan

motivasi untuk semakin berkembangan. Ukuran yang bisa digunakan

antara lain cakupan pelayanan masyarakat, penyesuaian dengan kondisi

eksternal seperti tuntutan teknologi. dll.

Setiap tujuan dan ukuran dari setiap perspektif merupakan suatu

hubungan sebab akibat, artinyajika tujuan dari satu perspektiftercapai maka

akan mendukung pencapaian pada perspektif yang lain. Dalam menerapkan

balanced scotecard- Robert Kapla dan David Norton, mensyaratkan

dipegangnya lima prinsip utama berikut:

(l) Menerjemahkan sistem manajemen strategi betbasis balakced

scorecard ke dalam terminologi operasional sehingga semua orang

dapat memahami

(2) Menghubungkah dan menyelaraskan organisasi dengan strategi itu. lni

untuk memberikan arah dari eksekutifkepada stafgaris depan

(3) Membuat strategi merupakan pekerjaan bagi semua orang melalui

kontribusi setiap orang dalam implernentasi strategis

(4) Membuat strategi suatu proses terus menerus melalui pe,nbelajaran

dao adaptasi organisasi dan

(5) Melaksanakan agenda perubahan oleh eksekutif guna memobilisasi

perubahan.

l. Mengitrtegrasikatr konsep BSC pada petrilaian kitrerja

organisasional meggunakan Value for Money

Pada saa! mengintegrasikan BSC pada penilaian kinerja

menggunakan Value for Money. perlu diulas kembali mengenai stratego

organisasi. Strategi dibuat dalam beberapa tingkatan: tingkat organisasi

maupun pada tingkat pusat pertanggungjawaban. Dalam meDentukan

strategi perlu dikenali penghalang intern yang dihadapi, antara lain

management barrier: di mana mondgement ''}seD didisain secam

tradisional untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan dan terkait dengan
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anggaran, bukan stmtegi, vision barrier: dimana strategi seringkali tidak

dimengefti oleh mereka yang harus menerapkannya, operational barrieri

dimana proses-proses penting tidak dibuat untuk menggemkkan strategi, dan

people barrier: dimana tujuan orang per orang! peningkatan kemampuan

dan pengetahuan karyarvan tidak terkait dengan implementasi strategi

organisasi. Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang

bersifat menyeluruh. memberikan nrmusan ke mana perusahaan akan

iarahkan, dan bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan

selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan

lingkungan memuat unsur-unsur:

(l) perumusan visi dan misi,

(2) pengkajian lingkungan eksternal,

(3) pengkajian lingkungan internal,

(4) perumusan isu-isu strategis.

(5) penyusunan strategi pengembangan (meliputitujuan dan sasaran).

VISI menggambarkan akan menjadi apa suatu organisasi di masa

depan. Ia bersifat sederhana. menumbuhkan rasa wajib. memberikan

tantangan, praktis dan realistik. dan ditulis dalam satu kalimat pendek.

MISI menjelaskan apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi meliputi

lingkup, maksud atau batas bisnis organisasi, yaitu kebutuhan pelanggan apa

yang akan dipenuhi oleh organisasi, siapa dan di mana; sefia produk inti apa

yang dihasilkan, dengan teknologi inti dan kompetensi inti apa. Misi ditulis

sederhana, r,ngkas, terfokus. TUJUAN adalah pernyataan tentang apa yang

akan diwujudkan dalam jangka menengah sebagai penjabaran visi

organisasi. SASARAN adalah pcmyataan tenlang apa yang akan

diwujudkan dalam jangka adalah kondisi masa depan yang dituju. Tujuan

dan Sasaran juga harus dijabarkan dalam berbagai perspektif.

Selanjutnya VMTS diikuti dengan program dan kegiatan. Program

dan kegiatan tersebut perlu diidentilikasi menyasar pada masing-masing

persepektif BSC. Apabila program dan kegatan yang direncanakan dan

dilaksanakan elah menyasar pada masing-masing perspektif BSC
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selanjutnya dilakukan penilaian kinerja masing-masing kegiatan

mengguakann paradigma Value for Mney yang telah dijelaskan.

Dengan ,nengintegrasikan BSC pada metode pengukuran dengan

paradigma Value for money. maka pengukuran kinerja organisasional

pemerintahan daerah benar-benar berimbang pada setiap perspektif dan

mampu mendukung pengendalian manajemen pemerintahan daerah.

Pada gambar di atas. ditunjukkan bahwa Visi-Misi diterjemahkan

meniadi Tujuan dan Sasaran. Dalam rangka rrencapai Visi-Misi, Tujuan dan

Sasaran harus seimbang dalam berbagai perspektif. baik finansial,

konsumen, proses bisnis intemal, maupun pe!tumbuhan dan pembelajaran-

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran di masing-rnasing perspektif diwujudkan

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada kegiatan bisa

dikembangkan indikator kinerja detlgan menggunakan paradigma Vaue for

Money yang menghasilkan ukuran sejauhmana ekonomisasi, efesiensi, dan

efektivitas dari setiap kegiatan pada masing-masing perspektiftersebut. Jika

indikator kinerja sudah terwujudkan rnaka pengukuran kinerja bisa

dilaksanakan.
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BAB.VI
TDONI SISTDIr| PDNGANGGANAN BENBASIS

ITINDBJA

A, PENGERTIAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Sebagai bentuk perwujudan transparansi dan akuntabilitas penganggaran

belanja publik. diperkenalkan sistem penganggamn modern yangberbasis kinerja

(Perfornrance Based Budgelihg) sebagai pengganti sistempenganggaran

tradisional dengan sistem Line Item Budgeting. Dalam sistem Line ltemBudgeting

penekanan utamanya adalah terhadap input, di mana perubahan terletak

padajumlah anggaran yang meningkat dibanding tahun sebelumnya

(incrementalism) dengan kurangmenekankan pada output dan outcome yang

hendak dicapai dan kurang mempertimbangkanprioritas dan kebijakan yang

ditetapkan secara nasional.Secara teori, prinsip anggaran berbasis kinerja adalah

anggaran yangmenghubungkan pengeluaran dengan luaran dan hasil yang

diinginkan(output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan

dapatdipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Anggaran berbasis kinerja

dirancanguntuk mampu menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam

pemanfaatanahggaran belanja publik dengan output dan outcome yangjelas sesuai

dengan prioritasnasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat

dipenangungjawabkansecara transparan kepada masyarakat luas. Penerapan

penganggaran berdasarkankinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan

publik, dan memperkuatdampak dari peningkatan pelayanan kepada publik,

Untuk mencapai semua tujuantersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) diberikan keleluasaan yang lebih besar(/et s lle manacer manage\ unt.:.rk

mengelola program dan kegiatan didukungdengan adanya tingkat kePastian yang

lebih tinggi atas pembiayaan untuk programdan kegiatan yang akan

dilaksanakan,Performance Based Budgeting memperhatikan keterkaitan antara

pendanaandengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam

pencapaianhasil dan keluaran tersebut sehingga prinsip-prinsip transparansi.

efisiensi. efektivimsdan akuntabilitas dapal dicapai. Kunci pokok untuk

memahami Performance BasedBudgeting adalah pada kata "Perfonnance atau
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Kinerja'. Untuk mendllkung sislempenganggaran berbasis kinerja yang

menetapkan kinerja sebagai tujuan utamanyamaka diperluka,l alat ukur kineria

yang jelas dan transparan berupa indikator kinerja(performance indicators). Selain

indikator kinerja juga diperlukan adanla sasaran(targets) yang jelas agar kinerja

dapat diukur dan diperbandingkan sehinggaselanjutnya dapat dinilai efisiensi dan

elektivitas dari pekeriaan yang dilaksarlakan

serta dana yang telah dikeluarkan untuk mencapai output/kinerja yang

telahditetapkan.

B. PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Secara umum prinsip-prilrsip anggaran berbasis kinerja didasarkan

padakonsep money follow function, value for nroney (ekonomis, ellsiensi dan

efektivitas) dan prinsip goodgovemment governance, termasuk adanya

penanggungjau,aban para pengambilkeputusan atas penggunaan uang yang

dianggarkan untuk mencapai tujuan. sasaran.dan indikator yang telah ditetapkan.

1. Prinsip Money Follo\i Funclion

Konsep "money follorvs the function" secara sederhana menjelaskan

bahwa pengalokasian aDggaran harus didasarkan pada fungsi masing-masing

unit/satuan kerja yang telah ditctapkan undang-undang.

Adapun lungsi dari "money follows the lunction" secara lebih

terperinciadalah

a. Money follow function akan menghindarkan overlapping fungsi dalarn

kegiatan yang dilakukan. Hal ini tentunya akan mengefesienkan kinerja

dari setiap unit karena pekeriaan yang dilakukan menlang sesuai dan tanpa

adan)a tumpang tindih. Dengan demikian, kegiatan yang diusulkan dan

dilaksanakan oleh satuan/urit keria lersebut nremang sesuai dengan ruang

lingkup dan fungsinya sehingga akan mendapat pengalokasian anggaran

yang sesuai dan tepat karena tidak adanya duplikasi pekerjaan.

b. Money follorv function akan mengefisienkan pengalokasian anggaran

karena dapat dihindari overlapping fLrngsi,&egiatan.
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c. Mone) lbllo\\, fr,rnction akan lebih merrungkinkan peocapaian oulput dan

outcorles sccara oplimal. karcna kegiatan ),ang diusulkan masing-masing

satker/uni1 benar-benar merupakan pelaksanaan dari tugas dan lungsinYa.

d. Money follo* function mendorong pcncapaian kinerja masing-rrasing

satker/unit untuk lebih maksimal.

Dalarr pengaplikasiannya di indonesia. konsep ini sebenarnya menjadi

sesuatu ),ang harus dilakukan di seliap satuani'unit kerja di instans; pemerintah

daerah sebagai upa,va perbaikan kinerja dan eflsiensi pengalokasian anggaran

dalam rangka pencapaian tuiuan organisasi tersebul dibentuk.

2. Prinsip Value for N{oney

Dalam kaitan dengan penganggaran prinsip ini digunakan uniuk

menilaiapakah pemerintah telah mendapatkan manlaat maksimal dari helanja

)ang dilakukanserla pemanlaatan sumber dala yang dimiliki. Beberapa hal

memang sulit untukdiukur, tidak berwujud dan bersifat subyektif sehingga

scring disalah artikan karenaitu dibutuhkan pertimbangan -yang matang dalanr

mcncntukan apakah prirrs;p \alueior monev telah direrapkan dan dicapai

dengan baik. Value for money tidak sematamengukur biaya barang dan.iasa

melainkan juga men'lasukkan gabungan dari unsurkualitas. bia),a. sumber

dala lang digunakan. ketepatan penggunaan. batasan waktudan kcmudahan

dalarn menilai apakah secara bersamaan kcscmua Lmsur tcrscbutmembcntuk

"\'alue (nilai) 
_,r' 

ang baik.

Pencapaian valuc for moncy scring diganrbarkan dalam bentuk tjga E.

).aitu:

a. Ekonomis. taitu meminimalkan biaya sumber daya untuk suatu

kegiatanlnengerjakan sesuatu dengan biala rendah):

b. Efisien. yaitu melaksanakan tlrgas dcngan usaha yang optimal

r meLLuLrn.e,urtu dengarr l.enar\:

c. F-lektil taitu seiauh mana sasaran dicapai (rnelakukan hal yang benar).
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C. ELEMEN-ELEMENPENGANGGARANBERBASISKINERJA

Dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terdapat elemen-

elemenutama yang hafl.rs harus ditetapkan terlebih dahulu yaitu:

l. Visi dan Misi )ang hendak dicapai.

Visi mengacu kepada hal yang ingindicapai oleh pemerintah dalam jangka

panjang sedangkan misi adalahkerangka yang menggambarkan bagaimana

visi akan dicapai-

2. Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi-

Tujuantergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

yangmenunjukkan tahapan-tahapao yang harus dilalui dalam rangka

mencapai visidan misi yang telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan

arah yang jelassefia tantangan yallg realisitis. Tujuan yang baik bercirikan,

antara lainmemberikan gambaran pelayanan utama yang akan disediakan,

secara jelasmenggambarkan arah organisasi dan program-programnya!

menantang namunrealistis, mengidentifi kasikan obyek yang akan dilayani

serta apa ),ang hendakdicapai.

3. Sasamn.

Sasaran menggambarkan langkahJangkah yang spesifik dan terukuruntuk

mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusun anggaran untukmencapai

tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Kriteriasasaran yang

baik adalah dilakukan dengan menggunakan kiteria spesifik,terukur, dapat

dicapai, relevan, dan ada batasan waktu (specific, measurable,achievable,

relevant, timely/SMART) dan yang tidak kalah penting bahwa

sasarantersebut harus mendukung tujuan (support goal).

4. Program.

Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakansebagai bagian

dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran.P(ogram dibagi
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meniadi kegialan dan harus disefiai dcngan rargcr sasaranoutpu! dan outcome.

Program yang baik harus rnenrpunyai keterkaitan dengantujuan dan sasaran

sefta masuk akal dan dapat dicapai.

5. Kegiatan.

Xegialan adalah serangkaian pelayanan )ang nlempun\,xi

maksudrnenghas;lkan output dan hasil yang penting untuk pcncapaian

program.KcSiatan yang baik krircrian)a adalah harus dapdl mendukung

pencapaian program.

6. Standar Pelayan.n NIinimal.

Adalah target n1inimal kualitas pelalanan dari masing-masing satuan kerja

sebagai pusal perlanggungia\raban.

7. Indikator Kincrja.

Adalah kritcria lcrcapain\a kinerja dari suatu prograln dan kegiatan lang

direncanakan.

8. Target.

Adalah besaran angka )ang menunjukkan iercapain),a kincria sesuai dengarl

indikator kinerja.

9. Rekening.

Merupakan kode akun standar yang berisikan pos. kclompok. jenis. dan

"hlel pendrpctJn. hchnji.r. Jan ptmhi.r1.r.rn.

10. Standar Satuan Harga.

Merupakan standar maksnimal harga pcr unit dari barang dan jasa rang

dircncanakan akan diadakan unluk mendukung program dan kegiatan
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Dalam menyusun anggamn berdasarkan kinerja, organisasi ataupun

unitorganisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi.

program.kegiatan, dan jenis belanja tetapi juga menetapkan kinerja yang ingin

dicapai- Kinerjatersebut antara lain dalam bentuk keluaran (output) dari kegiatan

yang akandilaksanakan dan hasil (outcome) dari program yang telah ditetapkan.

Apabila telahditetapkan prestasi (kinerja) yang hendak dicapai, baru kemudian

dihitungpendanaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran atau hasil yang

ditargetkan sesuai rencana kiner.ja.

Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan

berdasarkanrencana strategis (renstra) yang telah disusun sebelumnya. Rencana

strategis berisivisi, misi. tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan. Dalam rencana

strategis jugadiperhitungkao hambatan-hambatan, baik dari dalam maupun dari

luar yang akandapat menghalangi pencapaian tujuan serta struktur dari organisasi

yang disusurluntuk mendukung perencanaan strategis dimaksud. Dari rencana

strategis selanjutnyaditurunkan/disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang

bersifat operasional danpenjabaran lebilr lanjut dari rencana RKP tersebut maka

dapat ditentukan kinerja yangharus dicapai oleh masing-masing unit organisasi.

Dalam rencana kerja dapat ditemukan beberapa informasi tambahan yang

belumterlihat dalam perencanaan strategis. sepefti indikator hasil/indikator

keluaran yangdiharapkan. perkiraan sumberdaya yang dibutuhkan untuk

melaksanakan kegialan,serta penanggung jawab dan pelaksana program prioritas

yang telah ditetapkan,

Pro$am sebagai turunan dari rencana strategis adalah penjabaran kebijakan

SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapakegiatan dengan

menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasilyahg terukur

sesuai dengan rnisi SKPD.

Masing-masing SKPD harus menyusun dan menetapkanprogmm

berdasaikan prioritas, Beberapa kriteria yang dapat membantu dalampenentuan

skala prioritas suatu program, antara lain adalah program yangdirencanakan untuk

mendukung pencapaian platform presiden terpilih, program yangmendukung

pencapaian misi SKPD yang bersangkutan,program yang cukup sensitif secara
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politis dan mendapat perhatian darimasyarakat dan pengguna. Hal lain yang perlu

mendapat perharian adalahpentingnya men).usun target sasaran program priorilas

yang jelas agar dapat dinilaikinerja pelaksanaannya.

Selanjutnya juga harus ditetapkan sumberdaya yang dibutuhkan

untukmelaksanakan suatu program dan kegiatan yang terdiri dari: (i) anggaran

yangdibutuhkan untuk melaksanakM kegiatan, (ii) tenaga kerja yang dibutuhkan,

baikjumlah pegawai maupun jumlah jam kerja, (iii) aset pendukung seperti

bangunan,kendaraan dan aset-aset lainnya.Suatu program diukur tingkat

keberhasilannya atas pencapaian hasil(orlcor?es) yang telah ditargetkan. Outcome

merupakan sasaran pencapaian untukjangka menengah atau jangka panjang

sebagai tanggung jawab politis dariPimpinan SKPD sebagai pengguna angg,tran.

Sedangkan keberhasilansuatu kegiatan diukur dari tingkat pencapaian kinerja

berupa keluaran (output) yangdiproduksi baik berupa barang maupun jasa.

Keluaran merupakan keseimbanganantara komponen harga (anggaran), kualtitas,

dan kualitas. Keberhasilan darikegiatan yang menghasilkan berbagai keluaran

merupakan tanggung jawab daripimpinan satuan keda sebagai tanggung jawab

operasional.

Untuk penilaian keberhasilan suatu kinerja harus disusun indikator

kinerja.Dalam penetapan kinerja harus ditetapkan lebih dari satu indikator kinerja

denganmenekankan pada indikator kunci (key performance indicators) sehingga

terhindardari indikator yang bemifat main-main atau asal-asalan. Penetapan

indikator kinerjaumumnya terkait dengan kuantitas dan kualitas. Di samping itu

dalam penyusunanindikator harus jelas (clear), rele.van (relerant) atau sejalan

dengan pencapaian tujuanorganisasi, dapat tersedia dengan biaya yang ada

(econo ic), mempunyai dasar yangcukup untuk ditetapkan (adequate), dan dapat

dimonilor keberhasilannt a\mo ni to rable ).

Dalam penetapan anggaran yang akan digunakan untuk mendukung

suatukegiatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pe(ama, dalam

penerapanpenganggaran harus ditentukan metode perhitungan biaya untuk

masing-masing unitkeluaran. Kedua, perlu memperhitungkan biaya bersama

(commo cost) yaitu biayayang diakibatkan oleh pemanfaatan fasilitas secara
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bersamaan untuk menghasilkanbeberapa keluaran. Dengan demikian dibutuhkan

suatu standar akuntansi biayauntuk seklor pemerintahan dalam menentukan

standar bia)a dimaksud.

Untuk mendukung siklus pengelolaan kinerja yang baik diperlukan suatusistenr

informasi yang dapat mendukung penilaian dan pengelolaan kinetjaQJerfotmahce

nanogetue t) secara keseluruhan. Ada beberapa metode yang dapatdigunakan

untuk mendukung sistem informasi dimaksud. antara lain dengan:

a. penyusunan survey kepuasan pelanggan (client survey) yang ditujukan

untukmengukur indikator kualitas yang telah ditetapkan.

b. pelaksanaan perbandingan (benchmarking) yang ditujukan untuk

membandingkanseluruh kiner.ja yang dicapai dengan pencapaian kinerja

pcnyedia barang/jasatenentu. Dalam menyusun perbandingan ini perlu

menetapkan lembagapembanding yang seimbang dan memiliki

kompetensi. Perbandingan dilakukantidak hanya dengan lembaga lain.

tetapi juga dengan target kinerja. pe[capaiantahun yang lalu- dan standar

kinerja di sektor swasta.

c. penentuan peringkat pencapaian kinerja antar instansi pemerintah

yangmenyediakan barang dan jasa sejenis. Dengan membuat peringkat

ioi,masing-masing instansi pemerintah berusaha untuk mencapai kineria

sesuaidengan standar rata-rata, sehingga diharapkan ada keinginan untuk

terusmemperbaiki tingkat pelayanan kegiatan dimaksud.

D. UNSUR.UNSUR PENDUKUNG ANCGARAN BERBASIS KINERJA

Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja terdapat unsur-unsur

yangharus dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dengan

pelaksanaananggaran berbasis kinerja. Unsur-unsur pokok yang harus dipahami

tersebut adalahpengukuran kinerja. penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja.

kontrol ckstemal daninternal. akuntabilitas manaje,nen. sena prakondisi yang

harus dipenuhi.
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1. Petrgukuratr Kitrerja

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis

dalammengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk

menentukanseberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh

pemerintah mencapaitujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi

Anggaran Berbasis Kinerjayang menghubungkan perencanaan strategis

(tertuang dalam program) denganpenganggaran (tertuang dalam kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan) untukmencapai tujuan strategis adalah harus

menentukan program dan kegiatan denganjelas. Pembiayaan dari masing-

masing program, kegiatan dan keluaran juga harustetgambar dengan jelas.

Struktur pembiayaan yang jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang

dipakai berdasarkan akual.Dalam rangka pengukuran kinerja yang baik

diperlukan adanya sisteminfomasi yang mampu menghasilkan infomasi

yang memadai untuk menilaipencapaian kinerja dari masing-masing

lembaga./unit kerja yang bertailggung jawabatas suatu kegiatan. Tingkat

informasi dasar yang harus dikembangkan meliputi:

a. Ekonomis, sejauh mana masukan yang ada digunaka[ dengan sebaik-

baiknya;

Ellsiensi. seiauh mana perbandingan anrard !ingkat keluaran suatu

legtat.rttdcng-n ntr'u"cn \dn; Jrr n'rkJr.

Iriekti\itas. sejauh mana kclLraran lang dihasilkan mcrrdukung

b.

pencapaian hasilyang ditetapkan.

Inlbrmasi yang dihasilkan juga harus dapat mernbandingkan kineria

)angdirencanakan dcngan pcncapaiannla. l)engukuran kineria dilaksanakan

olehmasing-masing SKPD )ang selanjutnya dikontfol mutun!a serta

diverifikasi oleh instansi di atasnya serta lcmbaga audit. Agar tercapai

penilaian )anglair diperlukan peran dari pihak ekslernal dalam mengukur

kinelja secara lebihindependen. Pendekatan dalam mencukur kinerja akan

bervariasi antarlembaga/Lrnit kerja, bergantung pada bentuk keluaran ]ang
dihas;lkaD Beherafateknik dan sulnber inlbrmasi )ang rele\xn )ang

digunakan antara lain:
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a. Pgngembangan biaya per unir: di mana kuantitas dan biaya dari

keluaranmerupakan sesuatu yang menjadi pertimbangan;

b. Pembandingan (6enchmarking\ atasbiaya dan standar pelayanan, baik iru

antarlembaga, antara wilayah, maupun antar negara;

c. Penentuan peringkat atas kinerja masing-masing lembaga:

d. Survey atas pengguna (client s ,i,4\t dimana kualitas dan ketepatan

waktu daripelayanan publik dinilai.

Pimpinan harus diyakinkan bahwa pengukuran kinerja merupakan

suatu alatyang sangat berguna untuk meningkatkan kinerja lembaga secara

keseluruhan.Dengan adanya pengukuran kinerja yang baik diharapkan

terdapat peningkatankeinginan dan kebutuhan untuk selalu memperbaiki

kinerja lembaga. lebihdari sekedar pengukuran secam formal dan pelaporan

kinerja.

Pengukuran kinerja harus dilakukan secara efisien dan efektif

denganmembandingkan biaya dan manfaat aias sistem yang dibangun- Jadi

harus dipertimbangkan cost benefit dari sistem pengukuran kinerja yang

akandikembangkan, Suatu sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya

mengukur kinerjayang strategis (key perfornance iwlicators), btkan

menekankan tingkat komprehensifdan birokratis atas kinerja yang disusun.

(catatan: kinerja tidak diukur berdasarkan jumlah surat masuk4<eluar jurrlah

laporan yang dibuat/jumlah surat yang ditandatangani)karena pengkuran

seperti ini dapat menyesatkan.

2. Ganjaran dan Hluklum a (Rewdrd afid Punishr enl)

Pelaksanaan penganggaran berdasarkan kinerja sulit dicapai

denganoptimal tanpa ditunjang dengan penerapan insentif atas kinerja yang

dicapaidan hukuman atas kegagalannya. Penerapan insentif di sektor publik

bukan hal yangmudah untuk dilaksanakan karena penempan sistem insentif

perlu didukung olehmekanisme non keuangan, terutama keinginan dan

kebutuhan atas pencapaiankinerja. Hal ini dapat tumbuh misalnya jika ada

aturan bahwa lembaga./unit kerja yangmencapai kinerja dengan baik dapat
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menrperoleh priorilas atas angraran berikutn),awalaupun alokasi anggaran

telah ditentukan oleh prioritas kebi.iakan dan progrdm.

Hal Iain lang bisa menjadi insenlif bagi pencapaian kincr ia

adalahbcnanrbahnlalleksibililas bagi pihak manajcr dalam nrengelola

kcuangan publik dan kepastianatas pendanaan suatu plogrant dan

kegiatan.Pendekatan lain dalam fcmbcrian insenlif adalah berdasarkan

kapasitas langdirriliki oleh sualu lenlbega dalam ,nencapai suatu target

kineria. ,{pabila suatLrlembaga dapat nrcncapai targel \ang diletapkan. dapar

diberikan kelelr.rasaanyang lebih dalam mcngclola anggaran lang

dialokasikan sesuai dengan kapasitaslang dimiliki. llal ini menrungkinkan

seliap lembaga untuk maju dan berkembangsecara konsistcn dcngan kapasitas

\an8 mereka miliki.

Bentuk lain untuk peningkatan kincria nlelalui insentifalau disinsenlif

)aitupenerapan etisiensi (rdri/?gs). lial ini dapat dilekukan untuk program

dan kesiatunyang bersifat pelalanan publik. Alokasi anlgaran untuk setiap

program dan kegiatandikurangi dengan jumlah tcrtcntu untuk sa!ing dalam

rangka meningkarkan efisiensiatas pcla) anan yang diberikan. Selain i1u drpal

juga diterapkan penahanan ataspenerirnaan 1_ang diperoleh oleh suatu

lcmbaga. hal ini dapat dilaksanakan dengansuatu bcntuk pc{anjian antara

lembaga pusal lcentral ogcnc!) dcngan lembagabersangkuun dalam

pembagian atas hasil )ang diterima.

3. Kontrak afas Kincrja

Jika pcnganggaran berdasarkan kinerja telah dapat bcrkcmbang

dengan baik.kontrak atas kincrja dapal mulai diterapkan. Atas nama

pemerintah. L)cpartcmcnKeuangan dapat melaksanakan kontlak atas

pencapaian suatu kineria dengankementerian negarallembaga reknis lainnla.

begitu iuga antara menteri dengan unitorganisasi di bawahnva. \\alaupun

demikian. suatu sistcm korrtrak kinerja harusdidukung oleh definisi yang jelas

terhadap pelayanan l.ang dikontrakkan dankcu'enangan )3ng r.la hagi pihak

kenrenterian negara/lcmbaga untuk fiengclola sumberda\a )ang ada. Kriteria
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1.

5.

tersebut dapat terlaksana apabila reformasi bidang pengelolaankeuangan

negara dapat menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan keinginan

dankebutuhan atas pencapaian kinerja.

Kontrol Ekslertral datr Inter[al

Sistem kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus

dilakukan olehbadan di luar pengguna anggaran. Pengguna anggaran harus

mendapat persetujuansebelum menggunakan anggaran mereka. Kontrol

diarahkan pada kontrol input suatukegiatan, serta apa dan bagaimana

pencapaian output. Untuk menciplakan kontrol yangefektif harus memenuhi

persyaratan:

a. adanya pemisahan antara lembaga kontrol dan lembaga pergguna

anggaran:

b. kontrol dilakukan pada input dan output;

c. kontrol dilakukan sebelum dan sesudah anggaran digunakan.

d.

AkuDtabilit.s Manajemen

Bila sistem penganggaran yang lama menekankan pada konrol

terhadapinput. maka di dalam sistem penganggaran berbasis kinerja

difokuskan pada output.Dalam sistem ini manajer pengguna anggaran

memperoleh kewenangan penuhdalam merencanakan dan mengelola

anggaran mereka. Belum banyak negamyang melaksanakan sistem ini.

Negara yang telah menerapkan sistem ini adalahlnggris, Australia, New

Zealand, Swedia. Prinsip dasar di dalam sistem ini adalahmanajer pengguna

anggaran harus diberi kebebasan penuh bila akuntabilitas ataspencapaian

output yang ingin dicapai. Agar akuntabilitas dapat diwujudkan, makasistem

ini didesain mengandung dua karakteristik dasar. Pertama. kontrol

dilakukanpada output. Hal ini menyebabkan manajer bertangglng jawab

terhadap outputbaik volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya. Kedua,

dengan adanyakebebasan bagi manajer. maka manajer dapat melakukan dan

mengekspresikanprofesionalitas mereka den gan optimal.
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E. PRAKONDISI ANGGARAN BERBASIS KINERJA MENURUT

ALLEN SCHICK

Dalam memutuskan bentuk kontrol dan besaran pelimpahan

kewenangankepada pengguna anggaran, Allen Schick mengingatkan bahwa

terdapat beberapa halyang harus dipertimbangkan dan dipenuhi (prakondisi)

sebelurn memberi kewenangansepenuhnya kepada pengguna anggaran. Menurut

Allen Schick konsep tersebut tidakbisa diterapkan secara sekaligus bila

prakondisinya tidak memenuhi. Prakondisi inimerupakan prasyarat untuk

melakukan reformasi belanja negda secara komprehensif.Dalam working-paper-

nya Allen Schick meryebutnya dengan istilah "the basicsright". Kondisi tersebut

adalah:

a. Sebelum penganggaran berbasis kineda diterapkan sebaiknya telah tercipta

sebuahlingkungan atau kondisi yang mendukung dan telah bero entasi pada

kinerja.

b. Sebelum melakukan perubahan kepada kontrol terhadap output sebaiknya

telahterbentuk sistem kontol terhadap input yang kuat.

c. Sebelum merubah sistem akuntansi menjadi sistem akual, sebaiknya

telahberjalan sistem account fot cdsh yaigbaik.

d. Sebelum merubah mekanisme kontrol menjadi sistem kontrol intemal

sebaiknyatelah terbentuk sistem ekstemal kontrol yang baik dan untuk

bergeser menjadimekanisme akuntabilitas manajerial (managerial

accountability) diperlukansistem intemal kontrol yang baik.

e. Telah beroperasinya sistem akuntansi yang haldal sebelum diterapkannya

sistemkeuangan yang terintegrasi (inftegated financial management system).

f. Telah terbentuk sebuah mekanisme pengalokasian yang berorientasi pada

outputsebelum difokuskan pada outcome.

g. Telah bedalannya mekanisme kontrak (formal contract) dengai baik di

pasar(perekonomian) sebelum diterapkannya mekanisme kontrak kinerja

Q) edo tu an c e c o n t r a c t s).

h. Telah berjalannya sistem audit keuangan yang efektif sebelum audit

kinerja(performance audit) dilakukan.
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i. Adanya budget negara yang realistis dan predictable sebelum menuntut

paramanajer untuk bertindak efisien dan efektif dalam menggunakan

anggarannya.

Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada pengguna anggaran

menurutnyaperlu dilakukan secara bertahap. Penerapan harus dimulai terlebih

dahulu darikontrol ekstemal, kontrol internal, baru kemudian bergeser pada

akuntabilitasmanajemen. Perpindahan dari satu sistem ke sistem lainnya

sebaiknya dilakukan j ikasebuah sistem telah berjalan dengan baik.

a. Kontrol ekstemal diharapkan telah memberikan landasan peraturan yang

kuat.Disamping itu pam manajer pengguna anggaran telah terbiasa

mengikutiperaturan tersebut.

b. Jika hal ini telah berjalan dengan baik maka kontrol intemal dapat

dilakukan.Kontrol intemal merupakan sistem transisi di antara kontrol

eksternal danakuntabilitas,nanajemen. Pemerintah harus rnerniliki

mekanisme kontroleksternal yang baik sebelum dialihkan pada kontrol

intemal.

c. Jika kedua sistem sebelumnya belum berjalan baik maka akuntabilitas

manajemenakan sulit untuk be,alan dengan baik.

Budaya nlasyarakat, utamanya adalah aparatur negara. untuk taat pada

aturanjuga sangat penting dalam penerapan akuntabilitas manajemen ini. Tanpa

adanyafaktor tersebut sistem ini akan menjadi riskan di tengah fleksibilitas

manajer untukmelakukan dan merumuskan aturan sendiri. Dari pengalaman

empiris, salah satunegara yang sukses menerapkan akuntabilitas manajemen

dalam desentralisasikewenangan pengguna anggaran adalah New Zealand.

Menurut Schick, terdapat duafaktor sukses dari sistem ini di New Zealand yaitu

adanya pasar yang kual (tobustmatkel sector) serta adanya aturan/kepastian yang

jelas atas sebuah kontftk (enforcihgcontracts).
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F. MANFAAT PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Penerapan anggaran berbasis kinerja akan memberikan manfaat

dalampelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan

tugaskepemerintahan, sebagai berikut:

a. Anggaran Berbasis Kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya

yangterbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah sehingga

tujuanpemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat

anggaranyang telah disusun dengan berdasarkan prinsip-prinsip berbasis

kinerja akandengan mudah diketahui program-program yang diprioritaskan

dan memudahkanpenerapannya dengan melihat jumlah alokasi anggaran

pada masing-masingprogram.

b. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah hal penting untuk

menujupelaksanaan kegiatan pemerintah yang trahsparan. Dengan anggaran

yang jelas,dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas

antara pengeluarandan output yang hendak dicapai maka akan tercipta

ffansparansi. Karena denganadanya kejelasan hubungan semua pihak terkait

dan juga masyarakat denganmudah akan turut mengawasi kinerja

pemerintah;

c. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mengubah fokus pengeluaran

pemerintahkeluar dari sistem line item menuju pendanaan program

pemerintah dengan tujuankhusus terkait dengan kebijakan prioritas

pemerintah. Dengan penerapanAnggaran Berbasis Kinerja maka setiap

departemen dipaksa untuk fokus padatujuan pokok yang hendak dicapai

dengan keberadaan departemen yangbersangkutan. Selanjutnya

penganggaran yang dialokasikan untuk masing-masingdepartemen akan

dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.

d. Organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet dan parlemen, berada pada

posisiyang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang

rasionalketika pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja. Parlemen dan

Iembaga perencanaserta departemen keuangan akan lebih mudah untuk

menetapkan kebijakan,menentukan alokasi anggaran untuk masing-masing
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departemen karena adanyakejelasan dalam prioritas pembangunan, output

yang hendak dicapai dan jumlahpenganggaran yang ditrsulkan dan

dialokasikan oleh masing-masing departemen.

Meskipun terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka

menengah,kemente an tetap bisa lebih fokus kepada prioritas untuk

mencapai tujuandepatemen meskipur hanya dengan sumber daya yang

terbatas. Denganpenetapan prioritas pekerjaan yang telah ditetapkan,

pimpinan akan tetap fokusuntuk mencapai tujuan departemen yang dipimpin

tidak perlu terganggu olehketerbatasan sumber daya.

Anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi.

Denganadanya fokus anggaran pada output dan outcome maka diharapkan

terciptaefisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat

jauh berbedaapabila dibandingkan dengan ketika fokus penganggaran

tertuju pada input.

104



BAB 7

PTlITlIruAil HARGA POIOI(

IIA]I IABI] IAYA]IA]I

PtM tR I ]IIAHA]I IIAERAH



BA.B.VII
PBNDNTUAN AANGA POI(OI( IDAN' TANII-

LAYANAN PDMDNINTAIIAN I'ADAAf,

A. EUBUNGAN ANTARA COST (IIARGA POKOK) DENCAN PRICI,
(IIARGA JUAL)

Cosr akan lebih mudah dipahami dengan kita istilahkan sebagai harga pokok, yaitu

nilai sumber daya yang diperlukan, dalam bentuk rupiah untuk menghasilkan produk

atau jasa tertentu. Di lain pihallprice yang bisa diterjemahkan dengan harga

jualadalah nilai dimana orang bersedia membayar produk atau layanan yang

dibutuhkannya. Pada umumnya harga lebih besar dari harga pokok, dimana

selisihnya merupakan keuntungan bisnis,namun terkadang harga kurang dari biaya

khususnya pada organisasi sektor publik. Pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal

yang terkait dengan penentuan harga pokok dengan penentuan harga jual di

organisasi pemerintahan daerah. Pada organisasi sektor privat, penentuan harga

pokok sangat terkait dengan penentuan harga jual karena organisasi sektor privat

mendapatkan pembayaran langsung dari konsumen terkait dengan produk dan jasa

yang dilayaninya. Pada organisasi sektor publik, dalam hal ini pemerintahan,

memiliki perbedaan karakteristik dimana pemerintah daerah tidak secam langsung

nrenerima pembayaran dari konsumennya terkait dengan pelayanan yang

diberikannya baik berupa produk maupun jasa. Produk maupun jasa yang diadakan

oleh pemerintah daerah didanai dari pendapatan daerah baik berupa transfer dari

pemerintah pusat ataupun dari pendapatan asli daerah baik berupa pajak yang dibayar

oleh masyarakat. Karakteristik tersebut menjadikan pemcrintah kurang memberikan

fokus kepada penentuan harga pokok layanannya, sehingga penentuan harga jual

kepada masyarakat dalam bentuk retribusi pada umumnya langsung ditentukan harga

jualnya dengan penentuan harga pokok secara ditail dan telili. Meskipun demikian,

sesungguhnya penentuan harga pokok adalah penting untuk dilakukan, sehingga

berpa sebenamya harga pokok layanan bisa diketahui, masalah harga jual kepada
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masyarakat jauh di barvah harga pokoknya hal itu menunjukkan adanya subsidi

pemerintah, sehingga dengan inforrnasi harga pokok layanan maka transpararsi dan

akuntabil itas bisa diperoleh.

Akuntansi harga pokok pada pemerinlahan daerah berperan untuk

memberikan infonnasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh

pihak internal yaitu pemerintah dalam pengambilan keputusan. Proses penentuan

biaya moliputi lima aktivitas, yaitu:

1) Cost finding. Pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang

dibutuhkan untuk menghasilkan produk nraupu jasa pelayanan.

2) Cost recording. Setelah melakukan proses cost finding, pemerintah mencatat

data ke dalam sislem akumulasi organisasi.

3) Cost analyzing. Mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya. perubahan biaya, dan

volume kegiatan. Manajemen organisasi harus bisa menentukan pemicu biaya

agar dapat dilakukan strate8i bisnis biaya.

,l) stratcgic cost reduction. Menentukan strategi penghematan biaya untuk

mencapaivah1? for monr- .

5) Cost reporting.Tahap terakhir adalah memberikan informasi biaya secara

Iengkap kepada pimpinan dalam bentuk intemal report.

Dalam mendukung manajemen yang baik di p€merintahan daerah,

penentuan harga pokok layanan yang merupakan akuntansi harga pokok memiliki

sejumlah fungsi. yaitu:

a. Penganggaran. merupakan mekanisme perencanaan dan pengendalian yang

memiliki peran yang kuat dan pentirg di pemerintahan. Di antara alasannya

adalah kejelasan dad hasil dan keputusan untuk mengalokasikan aktivitas

pentiDg individua yang abnyak yang menjliki tujuaD dan kompleks dal non

profit oriented.

b. Pengendaliar dan pengurangan biaya. Sepeni halnya di organisasi sektor

privat. iDformasi harga pokok apat digunkan untuk pengendalian dan

108



d.

pengurangan harga pokok. Dengan infomasi harga pokok, manajer dapat

melakukan hal-hal sebagaibe kut:

1) Membandingan harga pokok dengan ma[faat kegiatan yang diperkirakan,

mengidentifikasikan aklivitas yang menambah nilai dan yang tidak

menambah nilai, dan mengurangi sumber daya terkait denngan aldivitas

yang tidak efekii

2) Membandingkan perubahan-perubahan harga pokok dari waktu ke

waktu, mengidentifikasi sebabnya dan melakukan bebempa tidakan yang

sesuai.

3) Mengidentifikasi dan mengumngi ekses dari biaya-biiaya kapasitas.

4) Membandingkan harga pokok dengar aktivitas pembanding yang sejenis,

menemukan perbedaan harga pokok, dan membuat tindakan yang sesuai.

Penetapan harga dan biaya. Harga pokok merupakan elemen yang penting

dalam proses pembuatan keputusan untuk menetapkan harga layanan berupa

barang dan jasa yang diberikan oleh pemerintahan. Informasi megenai harga

pokok menjadi relevan khususnya saat harga yang ditetapkan lebih rendah

dari harga pokok sebagai hasil dari keputusan kebijakan pemerintahan atau

pada saat harga ditetapkan pada basis haga pasar. Harga pokok juga bisa

menjadt dasat tn sfer prlcir?g antar unit pemerintahan.

Penilaian Kinerja. Pengul:uran kinerja meliputi aspek keuangan dan non

keuangan, informasi mengenai harga pokok menjadi dasar dalam penilaian

kinerja tersebut. Jika harga pokok dikombinasian dengan ukuran efektivitas,

akab menunjukkan ukuran efekivitas harga pokok, dengan demikian upaya

pelayanan dan pencapaiannya yang dilakukan oleh entitas dapat dilakukan

dengan tindakan: mengukur harga pokok pelayanan, mengukur pencapaian,

dan mengukur hubungan antam upa)a dan pencapaiannya.

Ovaluasi Program. Harga pokok dari program pemerintah, pada saat

dikombinasikan dengan pengukurah kinerja dapat membantu penilian

progmm. Harga pokok program merupakan faktor penting un$k membuat
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keputusan kebijakan baik aspek otorisasi. modifikasi dan penghentian

program.

B. KONSEP DASAR DAI\ PROSES PENENTUAN HARGA POKOK.

Dalam afti luas harga pokok adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur

dalam satuan uang. yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk

tujuan tertentu. Dalam arti sempit, bia),a dapat diartikan sebagai pengorbanan

sumber ekonomi untuk menperoleh aktiva.Biaya produksi adalah biaya-biaya yaog

)?ng terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi )ang siap untuk

dijual. Menurut objek pengeluarannya. secara ga s besar biaya produksi dibagi

menjadi biaya bahan baku. biaya tenaga kerja langsung. dan biaya overhead pabrik

(BOP), berikut ini akan diuraikan mengenai penielasan masing-masing biaya

tersebut.

1. Biaye Bahan Baku Langsung. Biaya bahan baku langsung adalah semua

biaya bahan yang membentuk bagian integral dari barangjadi dan yaDg dapat

dimasukkan langsung dalam kalkulasi biaya produk. Contoh bahan baku

langsung adalah kayu untuk pembuatan meubel dan tarah liat untuk

pembuatan genteng. Pertimbangan utama dalammengelompokkan bahan ke

dalam bahan baku langsung adalah kemudahan penelusuran proses

pengubahan bahan tersebut sampai meniadi barangjadi. Sebagai contoh, paku

untuk membuat peralatan meubel merupakan bagian dari barang jadi. namun

agar perhitungan biaya meubel tersebut bisa dilakukan secara cepat, bahan ini

dapat diklasifikasikan sebagai bahan baku tidak langsung yang merupakan

bagian dari BOP.

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung. Biaya lenaga kerja langsung adalah

karyawan atau karyawati yang dikerahkan untuk mengubah bahan langsung

menjadi barang jadi. Biaya untuk ini meliputi gaji para karyawan yang dapat

dibebankan kepada produk tertentu.
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3. Biaya Overhead Pabrik. Biaya ovefiead pabrik disebut juga biaya produk

tidak langsung, yaitu kumpulan dari semua biaya untuk membuat suatu

produk selain biaya bahan baku langsung dan tidak langsung.

BOP pada umumnya didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, pekerja

tidak langsung, dan bahan pabrik lainnya yang tidak secara mudah

diidentifikasikan atau dibebankan langsung ke peke{aan produk atau tujuan

akhir biaya.

BOP terdiri dari biaya BOP tetap dan biaya BOP variabel. Biaya tetap adalah

biaya yang jumlah totalnya tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu,

biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan

perubahan volume kegiatan. Ada juga yang dinamakan biaya semi variabel

adalah biaya yang berubah tak sebanding denga! perubahan volume kegiatan.

Di dalam akuntansi biaya yang konvensional komponen-kompongn harga

pokok produk terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya

overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variable. Terdapat dua metode

penentuan harga pokok produk baik baxang maupun jasa, yaitu metode full costing

dan metode variabel costing. Berikut ini diuraikan mengenai kedua metode tersebut.

a. Metode Full Costirg, Full Costing adalah metode penentuan harga pokok

produk dengan memasukkan se)uruh komponen biaya produksi sebagai unsur

harga pokok, yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung,

biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Di dalam

metode full costing, biaya overhead pabdk yang bersifat variabel maupun

tetap dibebankan kepada produk yang dihasilkan atas dasar tarif yang

ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead

pabrik sesungguhnya. Oleh karena itu biaya overhead pabrik tetap akan

melekat pada harga pokok persediaan produk selesai yang belum dijual, dan

baru dianggap sebagai biaya (elemen harga pokok penjualan) apabila produk

selesai tersebut tidak dijual.Menurut metode full costing, karena produk yang
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dihasilkan temyata menyerapjasa BOP retap walaupun tidak secam langsung,

maka wajar apabila biaya tadi dimasukkan sebagai komponen pembentuk

produk tersebut.

b. Metode Variable Costingvaiable Costing adalah metode penentuan harga

pokok yang hanya memasukkan komponen biaya produksi yang bersifat

variabel sebagai unsur harga pokok. yang meliputi biaya bahan baku, biaya

tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel.Variable costints

beranggapan bahwa FOH Tetap tadi tidak secam langsung membentuk

produk, maka tidak relevan kalau dimasukkan sebagai komponen harga

pokok, Sebaiknya BOP Tetap dimasukkan dalam kelompok period cost

(biaya periode).

C. PENETAPAN IIARGA PELAYANAN SECARA UMUM

Penentuan harga atau tarif pelayanan publik tidak dapat dilakukan

sembarangan berdasarkan subyektivitas pimpiraD saja, melainkan harus memiliki

dasar yang rasional dan obyekif. Banyak faktor yang mempengaruhi penantuan

harga jual pelayanan, baik dipandang dari produk pelayanan yarg akan dijual,

pasarnya, dan biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. Penentuan harga

pelayanan memiliki kenerkaitan yang erat dengan informasi biaya untuk

menghasilkan pelayanan. Struktur biaya merupakan faktor yang sangat penting untuk

menentukan hargajual. Yang dimaksLrd struktur biaya adalah komposisi antara biaya

tetap dengan bia),a variabel. Pemerintah perlu menekan biaya pela),anan agar mampu

memberikan pelayanan publik yang murah dan herkualitas.

Hal-hal yang dapat dapat dijadikan dasar dalam penentuan harga pelayanan.

antara lain:

l. Pendapatan lang diinginkan. meliputi:

a. Pendapatan bersih setelah dikurangi biaya (laba) yang diinginkan dari

pelayanan tersebut
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2.

b. Pendapatan bersih yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatafl daerah

(PAD)

Biaya untuk menghasilkan pelayanan, meliputi:

a. Total biaya untuk menghasilkan pelayanan

b. Komponen-komponen biaya untuk menghasilkan pelayanan

Produk Pelayanan, meliputi:

a. Harga produk pelayanan yang logis untuk diterapkan

b. Harga pelayanan yang sudah sepadan dengan kualitas pelayanan

c. Adanya diskiminasi produk pelayanan sehingga diperlukan diskriminasi

harga

4. Pasar pelayanan, meliputi:

a. Permintaan terhadap produk pelayanan yang elaslis dan inelastis

b. Pelanggan atau pengguna layanan tersebut

c. Keberadaan produk pelayanan di pasar yang hoomogen dan heterogen

d. Persaingan dalam penyediaan pelayanan tersebut

Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangakan dalam menentukan harga

jual adalah konsep elastisitas pemintaan. Elastisitas pemintaan adalah teori

ekonomi yang mengemukakan kepekaan terhadap perubahan harga suatu bamng tau

jasa. Suatu barang atau jasa dikatakan permintaannya elastis apabila terjadi

perubahan harga sedikit saja akan berpengaruh pada volume pemintaan, sedangkan

permintaan yang inelastis adalah apabila te{adi perubahan harga tidak akan begitu

banyak mengubah volume permintaan. Dalam lingkup sel<tor publik, contoh

permintaan yang elastis adalah permintaan pada barang atau jasa yang merupakan

kebutuhan sekunder, sedangkan permintaan yang inelastis adalah permintaan pada

barang dan jasa yang merupakan kebutuhan primer atau pokok. Elastisitas

pemintaan penting dipertimbangkan dalam penentuan harga pelayanan publik.
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D. METODE PEIYENTUAN IIARCA PELAYA}IAN PI]BLIK

Terdapat beberapa metode dalam menentukan harga pelayanan publik, yaitu:

Gross Morgih Pricirrg

Metode Penentuan harga jual dcngan gross margin pricing pada

umumnya digunakan oleh perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang tidak

membuat sendid produk yang dijual tetapi hanya membeli dari pemasok

(supplier)kemudian menjualnya kepada pelanggan. Penentuan harga dengan

metode gross nargin pricing dilakukan dengan cara menambahkan prosentase

tertentu di atas harga pokok produk yang dibeli. Prosentase tertentu ini disebut

dengan mark up atau margin. Pe$entase (mark up)meliputi dua komponen yaitu

bagian untuk menutup biaya operasi dan bagian yang merupakan laba yang

diinginkan.

Contoh: Harga pokok suatu produk yang dibeli supplier adalah sebesar 5000.

Margin yang ditetapkan adalah sebesar 2070, maka hargajualnya adalah:

Harga pokok produk 5000

Marein(20olox5.000) 1000

l.

Hargajual 6000

2, Full Cosl Pricing

Metode harga jual dengan metode full costing adalah penentuan harga

jual d€ngan mempertimbangkan seluruh jenis biaya, baik biaya tetap maupun

biaya variabel, untuk menghasilkan barang atau jasa. Harga jual ditetapkan

dengan cam meoghitung semua biaya unluk membuat produk barang atau jasa

ltiaya produksi) ditambah persentase keuntungan onargin) ditambah biaya

operasi.
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1.

Direcl Cost Prici g

Berbeda dengan metode full costing yang mendasarkan harga jual

dengan memperhitungklan semua biaya (full cost) baik biaya variabel maupun

biaya tetap, metode direct cost pricing menetapkan harga jual hanya dengan

memperhitungkan biaya variabel saja. Oleh karena itu metode dircct cost p cing

juga disebut variable cost pricing. Metode ini pada umumnya diterapkan pada

produk yang diproduksi tetapi melebihi daya serap pasar karena over produksi

atau bisa juga karena memanfaatkan kapasitas yang menganggur. Produk

tersebut kemudian dipasarkan pada pasar yang berbeda namun dengan tidak

merusak pasaran produk di pasaran bebas. Metode inijuga dikenal dnegan nama

Marginal Income Pricing karena hanya memperhitungkan biaya-biaya yang

berhubungan secara proporsional dengan volume/penjualaan sehingga

menghasilkan tambahan pendapatan (maxginal income).

Tihe a d Malerial Pticing

Pada dasamya berbagai metode penentuan harga jual htunpir semuanya

mempLmyai langkah yang sam4 pertama menghitung biaya produk, kemudian

menambah perseltase tertenfu (margin atau markup) untuk mendapatkan laba.

Selain metode full cost pricing dan direct cost pricing, terdapat pendekatan yang

lain daro penentuan ajhrgajual yang disebut Time and Mate al Pricing. Metode

Time and Material Pricing banyak digunakan pada perusahaan jasa, seperti

servis kendaraan, notaris, percetakan, konsultan, dan sebagainya. Oleh karena

itu, metode ini pada p nsipnya juga bisa diaplikasikan pada pemerintah daerah

yang juga memiliki kemiripan dengan organisasi jasa. Dalam metode ini harga

jual atau tarif pelayanan ditentukan daru upah tenaga kerja langsung dan biaya

bahan baku dan bahan penolong yang digunakan untukk menghasilkan

pelayanan ditambah dengan margin tertentu untuk menutup biaya overhead dan

memperoleh laba.
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5.

6.

7.

S u bsidizel Cost Pr i c in g

Metode harga jual produk barang atau pelayanan dengan subsidized cost

pricing adalah penentuan harga jual dengan mempertimbangkan seluruh baiaya

dikurangi dengan subsisdi yang diberikan. Jika pada metode yang lain pada

umumnya harga jual dihitung dnegan menambahkan margin atau mark up atas

biaya yang terjadi, pada metode subsidized cost pricing justru dikurangi atar.r

dilakukan mark dorvn terhadap total biaya biaya produksi barang atau pelayanan.

Subsidized cost pricing banyak dilakukan pemerintah, misalnya dalam

penentuan harga jual pelayanan kesehatan, pendidikan, harga pupuk dan produk

penanian. lisffik untuk penduduk miskin, transportasi kereta api kelas ekonomi,

harga bbm. dsb.

Taryel Pricing

Targel oricing adalah penentuan harga baraDg atau pelayanan publik

yang sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga iustru biaya-biaya yang harus

ditekan melalui efisiensi. Target pricing bisa terjadi karena dua sebab:

Adanya persaingan yang tajan dalam pasar persaingan sempurna

sehingga harga pelayanan ditentukan harga pasar. Satu penyedia layanan tidak

dapat mempengaruhi harga pasar,

Adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyedia Iayanan publik

menjual harga pelayanan pada tingat tertentu

Margifial Cosl Pricing

Metodc Marginal Cost Pricing adalah penentuan harga jual

yangmenyatakan bah,va harga jual atau ta.if yang dipungut harus sama dengan

biaya untuk melayani tambahan konsumen (marginal cost). Marginal cost

pricing memperhatikan biaya operasi variabel yang terjadi ditambah dengan

biaya penggantian aset modal yang sudah usang. dan biaya penambahan aset
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modal untuk meningkatkan kapasitas produksi yang digunakan untuk memenuhi

tambahan permintaan.

Dalam praktiknya metode penentuan harga dengan marginal cost pricing

menemui beberapa kesulitas. Kesulitan tercebut antara lain disebabkan

ketidakmampuan menghitung secara tepat marginal cost untuk jenis pelayanan

tertentu. Data biaya kadang sulit diperoleh dalam memperhitungkan marginal

cost,misalnya biaya penggantian aset modal Iama (historic capital cost).

Marginal cost pricing tidak sama dengan fulI cost t€covery. Historic capital cost

dan total biaya operasi tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

E. PRINSIP DAN TANTAIIGAN DALAM PENf,TAPA}I HARGA
PELAYANAN DI PEMERINTAEAN DAXRAH

Da berbagai altematifpenentr.ran hargajual produk baik barang maupunjasa

di atas, prinsip-prinsip yang perlu dijadikan dasar penentuan harga jual di

pemedntahan daerah sebagai organisasi seklor publik adalah: Prinsip pemulihan

biaya dan prinsip differensiasai harga, tarifdua bagian, tarifharga puncak.

1, Primip Pemulihan Biaya (Cost Recovery)

Organisasi sekor publik memiliki karalderistik spesifik yang berbeda

dengan sektor bisnis, yaitu tidak adanya motifmengejar laba (nohprofit motive).

Jika pada organisasi sekor publik salah satu tujuan utamanya memaksimalkan

laba perusahaan, maka di sekor publik tujuan utamanya adalahmemaksimalakan

pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun untuk

memberikan pelayanan publik yang berkualitas diperlukan biaya. Untuk itu

peme ntah dalam hal tertentu dibenarkan menjual atau memungut tarif di atas

beberpa jenis pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan pelayanan

tersebut. Penjualan pelayanan publik tersebut pada dasamya bukan untuk

mengejar laba, tetapi sekedar untuk memulihkan biaya penyediaan pelayanan.

Prinsip ini disebut cost recovery. Prinsip cost recovery dalam penetapan harga

pelayanan publik juga perlu mempertimbangkan keadilan (equity) dan
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kemampuan masyarakat untuk membayar (ability to pay). Jika memang

masyarakat tidak mampu membayar, maka tidak harus full cost recovery. tetapi

perlu disubsidi. Namun sepanjang masyarakat mampu mnembayar dan

penetapan harga jual pelayanan tersebut tidak menimbulkan ekses ekonomi.

sosial, dan politik yang negatii maka full cost recovery dapat diterapkan.

2. Diferensiasi Harga Pelayanan Publik

Untuk jenis pelayanan publik tertentu. harga pelayanan dapat dibedakan

antara pengguna satu dan yang lain atau denBan kata lain terdapat differensiasi

harga. Mereka yang menikmati pelayanan lebih baik atau lebih banyaj dapat

dikenakan harga atau tarif yang lebih tinggi. Sebagai contoh dalam pelayanan

kereta api lerdapat tiga kategori pelayanan, yaitu kelas eksekutif, bisnis, dan

ekonomi. Ketiga kelas tersebut berbeda pelayanan yang dinikmati penggunanya.

Kerena perbedaan pelayanan yang dinikmati tersebut, maka dapat diterapkan

diferensiasi harga terhadap tigajenis kelas tersebut.

Meskipun diferensiasi harga pelayanan publik memungkinkan dilakukan

teupi lidak pada semua jenis pelayanan dapat diterapkan diferensiasi harga.

Untuk pelayanan administrasi seperti peDgurusan KTP, SIM Akta Kelahiran,

Surat Nikah, dan sebagainla tidak bisa dilakukan diskriminasi harga.

a- Two-part tariffs. yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau

biaya infiastruktur dan variabel charge yang didasarkan atas besarnya

konsumsi.

b. PeakJoad tariffs. pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi.

Permasalahannya adalah beban tertinggi, membutuhkan tambahan kapasilas

yang disediakan. tariftertinggi untuk periode puncak harus menggambarkan

higher marginal cost (seperti telepon dan transpoiasi umum).

Walaupun masyarakat telah dibebani dengan pajak yang dapat dipaksakan

kepada pemerintah, dan pemerintah memberikan prestasi kepada masyarakat. Tidak

semua prestasi yang diberikan oleh organisasj sektor publik kepada masyarakat yang
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telah dilayani dapat dibuat secam gratis mengingat terdapat barang privat yang

manfaat barang dan jasa hanya dinikmati secara individu, barang publik yaitu barang

dan jasa kebutuhan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sefta barang

campuran privat dan barang publik yaitu barang kebLrtuhan masyarakat yang

manfaatnya di nikmati secara individu tetapi sering masyarakat umum juga

membutuhkan barang dan jasa tersebut merit good (semua orang bisa

mendapatkannya tetapi tidak semua orang dapat mendapatkan barang dan jasa]

tersebut seperti: air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi publik.

Peftanyaan yang menarik timbul adalah bagaimana menentukan harga pelayanan

publik yang harus di bebankan kepada masyarakat?

Penetapan tarif layanan peme ntah biasanya terkesan elit dan politis karena

hanya sebahagian orang yang mengambil kebijakan dan terkesan tidak teranspaxan.

Organisasi sektor publik harus memutuskan berapa pelayanan yang dibebankan pada

masyarakat. Aturan yang biasa dipakai adalah beban (charge) dihitung sebesar total

biaya total tersebut terdapat (full cost recorvery). Walaupun akan mengalami

kesulitan dalam menghitung biaya total dikarena:

a. Tidak diketahui secara tepat berapa biaya total (full cost) untuk

menyediakan suatu pelayanan! oleh karena itu perlu memperhitungkan

semua biaya sehingga dapat mengidentifikasi biaya secara tepat untuk setiap

jenis pelayanan. Namun tidak boleh terjadi pencampur-adukan biaya untuk

pelayanan yang berbeda atau harus ada prinsip different costs for different

purposes.

b. Sangat sulit mengukurjumlah yang dikonsumsi, karenajumlah biaya untuk

melayani satu orang dengan orang lain berbeda-beda, maka diperlukan

perbedaan pembebanan tarif pelayanan, sebagai contoh diperlukan biaya

tambahan untuk pengumpulan sampah dari lokasi rumah yang sulit

dijangkau atau memilikijarak yang jauh.

c. Pembebanan tidak memperhitungkan kemarnpuan masyarakat untuk

membayar. Jika orang miskin tidak mampu membayar suatu pelayanan yang
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sebenamya vital, maka mereka harus disubsidi- Mungkin perlu dibuat

diskriminasi harga atau diskriminasi produk untuk menghindari subsidi.

d. Baya yang harus diperhitungkan, apakah hanya biaya operasi langsuDg

(current operation cost), atau perlujuga diperhitungkan biaya modal (capital

cost). Yang akan memasukkah bukan saja biaya opersai dan pemeliharaan,

akan tetapi juga biaya penggantian barang modal yang sudah usang

(kadaluwarsa), dan biaya penarnbahan kapasitas Hal inilah yang disebut

marginal cost pricing.

Pelayanan menjadikan organisasi pemerintahan harus memiliki dala biaya

),ang akurat agar dapat mengestimasi harga pokok. sehingga dapat diretapkan harga

pelayanan yang tepat,
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BAB.VI[
OPTIMASI PDNDAPATAN ASI,I I}ADIAf,

A. PENDAIII]LUAN

Tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuan reformasi adalah

penciptaan kemandirian daerah yang berarti bahwa daerah memiliki kemampuan

mengeksplorasi dan mengolah sumberdayanya sendiri untuk bisa menghasilkan

pendapatan asli daerah yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga

masyarakat menjadi semakin sejahtera. Indikator kemandirian daerah dapat

ditunjukkan dengan rasio yaitu Rasio Kemandirian Daerah yang merupakan

perbandingan antara Total Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan

Daerab. Apabila Total Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total

Pendapatan Daerah nilainya di atas 50% dapat dikatakan bahwa daerah tersebut

memiliki kemandirian daerah yang tinggi. Sebaliknya jika terjadisuatu kondisi

dimana pemedntah daerah lebih besar mendanai kebutuhan belanjanya dengan

mendasaxkan pada transfer berupa dana perimbangan dibandingkan dengan

pendapatan asli daerahnya sendiri yang ditunjukkan dengan nilai rasio

Kemandirian Daerah di bawah 50% maka dikatakan bahwa daerah tersebut

memiliki kemadirian yang rendah yang diistilahkan dengan kondisiFll'PlPEt

EFFECT.

Untuk dapat mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus

melakukan pengelolaan dan strategi memperoleh pendapatan asli daerah secara

efisien dan efektif yaitu dengan melakukan intensilikasi maupuan ekstensilikasi

pendapatandalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah tanpa

melanggar"rambu-rambu" yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah sehingga

tujuan kemandirian daerah tidak merugikan rakyat. Dalam rangka

perencanaan! penganggaran, dan pelaksanaan pemungutan atau penerimaan

pendapatan asli daerah diperlukan informasi-informasi yang bersifat keuangan

untuk pengambilan keputusan, antara lain adalah peleDtuan basis serta tarif

pajak dan ret busi daerahserta penghitungan potensi pendapatan asli

daerah. Penentuan basis serta tadf pelayanan pajak dan retribusi daerah sangat
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diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai potensi pendapatan asli

daerah. Informasi mengenai potensi pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan

dalam penlusunan anggara pendapatan dan pelaksanaannya. Sebelum membahas

lebih jauh mengenai penentuan basis serta tarif pelayanan pajak dan retribusi

daerah, serta penghitungan potensi pendapatan asli daerah, lebih dahuh-r akan

dibahas mengenai karakteristik dari pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang digali dari wilayah daerah

itu sendiri, merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah yang

meliputi;

A. PENDAPATAN ASLI DAELAH

o Pajak Daerah

. Retribusi Daerah

o Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan

. Lain-Lain PAD yang sah

b. TRANSFER PEMERNTAH PUSAT

. Bagi HasilPaiak

. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

o Dana Alokasi Umum

. Dana Alokasi Khusus

. Dana OtonomiKhusus

. Dana Penyesuaian

c. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

o Bagi Hasil Pajak

. Bagi Hasil Sumbcr Daya Alam

. Bagi Hasil Lainnya

d. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Asli Daerah yang disingkat dengan PAD adalah penerimaan

dalam bentuk satuan moneter yang diterima oleh pemeri[tah daerth dari
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sumber-sumber yang diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah yang

bersangkutatr. PAD meliputi:

a. Pajak daerah yaitu penerimaan pemerintah daerah dari iwan wajib dari

masyarakat yang dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam rangka fugas

pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemedntahan.

b. Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan da atau diberikan

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan adalah

penerimaim pemerintah daerah dari hasil pengelolaan aset daerah yang

dipisahkan seperti bagian laba dari BUMD.

d, LainJain PAD yang sah adalah penerimaan asli daerah selain dari pajak

daerah, rehibusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang

dipisahkan seperti pendapatan bunga,jasa giro, dan lain-lain.

Komponen Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

a. Paiak Provinsi:

r Pajak Kendaraan Bermotor

r Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

o Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan

b. Paiakkabupateri/kota:

r Pajak Hotel

. Pajak Restoran

. Pajak Hiburan

. Pajak Reklame

. Pajak Penerangan Jalan

. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
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. Pajak Parkir

Komponen Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

a. RetribusiJasa Umum:

o Retribusi Pelayanan Kesehatan

. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

. Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta

. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

. Retribusi Pelayanan Pendidikan

b. Retribusi Jasa Usaha:

. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

. Retribusi Tempat Pelelangan

. RetribusiTempatPenginapan/Pesanggrahan/Vjla

. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

. RetribusiTempat Rekreasidan Olah Raga

. Retribusi Penyeberangan diAir

. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

. Retribusi Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertenrul

. Retribusi Izin Trayek

B. SLACK DALAM PENGANGGARAN

Dalam akuntansi keperilakuan dibahas bahwasannya pihak manajeman

sebagai salah satu pembuat anggaran akan cenderung untuk menganggarkan

pendapatan lebih rendah dan pengeluaran dibuat lebih tinggi dengan tujuan agar

"mudah" dicapai. Hal ini sesuai dengan agency theory yarg mengasumsikan

bahwa setiap individu bertindak untuk kepentingan mereka sendi . prilaku yang

dilakukan oleh pihak manajemen dengan menganggarkan pendaparan lebih rendah

dan pengeluaran dibuat agak lebih tinggj dengan tujuan agar mudah dicapai

disebut juga slack budgetihg (Anthony, R. N., and V. Govindarajan, 2007).

Kelonggaran anggaran sebagai suatu kesengajaan yang dibuat oleh pam penyusun
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ahggaran dalam membuat anggaran yang tidak mencelminkan kinerja optimum

yang dapat dicapai, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menaikkan biaya dan

menurunkan pendapatan dengan tujuan agar mudah dicapai, sehingga diharapkan

berdampak positif terhadap penilaian kinerja individu pihak manajemen ataupun

divisi. Menurut Little et, al& Nouri seperti yang ditulis oleh Staley A. Blair

(2003), Kelonggaran dalam anggaran adalah kondisi dimana anggaran biaya,

pendapatan, atau volume produksi rnenjadi mudah untuk dicapai, daripada jika

jumlah anggaran yang dibuat & ditetapkan menggunakan perkiraan yang tidak

bias atas hasil dan operasi yang akan datang. Hampir senada dengan definisi dari

peneliti lainnya, Anthony, R. N., dan V. Govindarajan (2007), mendefinisikan

slack budgeting sebagai prilaku yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan

menganggarkan pendapatan agak lebih rendah dan pengeluaran dibuat agak lebih

tinggi dengan tujuan agar mudah dicapai. Dari beberapa definisi yang

dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan secara umum slack budgeting atau

kelonggaran dalam anggaran adalah usaha yang dilakukan secara sengaja oleh

pihak manajemetr dalam mempengaruhi jumlah biaya dan pendapatan yang

akan ditetapkan dalam anggaran, sehingga mudah dicapai dan dapat

memberikan keu[tungan bagi manajer ataupun divisi yang terkait.

Sebagai upaya untuk mengurangi (kalau tidak dapat meniadakan) slack, perht

diketahui prinsip-prinsip dasar manajemen pendapatan asli daerah, teknik

penentuan basis dan tarif pajak dan retribusi, serta penentuan potensi PAD.

Dengan memahami prinsip manajemen pendapatan asli daerah yang baik,

penentuan basis serta tarif yang benar dan adanya infomasi mengenai potensi

PAD, diharapkan akan menjadi dasar yang tmnsparan, akuntabel, dan obyektif

dalam pen)4rsunan anggaxan pendapatan asli daerah, sehingga dapat dirumuskan

estimasi arggaran pendapatan yang efektif dan efisien.

C. PRINSIP DASAR MANAJEMEN PENDAPATAN ASLI DAERAH

ManajemenPADsangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah

daerah dalam mengelola potensi liskal. Potensi Iiskal daerah adalah
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k€mampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan yang

sah. Berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerah

sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan pendapatan yang digunakan.Prinsip

dasar manajerren pendapatan asli adaerah adalah sebagai berikut :

l. Validitas Basis Pe[erimaan. Peningkatan pendapatan dapat dilakukan pada

tataran kebijakan maupun perbaikan administrasinya. Upaya melakukan

perluasan basis penerimaan yang valid merupakan salah satu bentuk

peningkalan pendapatan melalui kebijakan. Yang dimaksud perluasan basis

penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan. Untuk memperluas

basis penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukan dengan cara berikut:

. Mengidentifikasi pembayarpajak/retribusi

. Meningkatkan basis data obyek pajaldretribusi

. Melakukan penilaiankembali (appraisaD atas obyek pajak/retribusi

2. Pengendalian atas kebocomn pendapatan. Untuk mengoptimalkan

perolehan pendapatan, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan

pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran harus diidentifikasi

dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena

penghindararr pajak, penggelapan pajak, pungutan liar, atau korupsi petugas.

Untuk mengurangi kebocoran pendapatan beberapa langkah yang dapat

dilakukan antara Iain:

. Melakukan audit, baik rutin maupun insidental.

. Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah.

. Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakt yang taat F.jak

dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhinya.

. Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam

pemungutan pendapatan.

3. Peningkstan efisiensi administrasi pajak. Efisiensi administrasi pajak

sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah.

Masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki kesadaran membayar pajak bisa
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jadi enggan membala: pajak karena rumitnya mengurus paiak. Demikian

pula in\eslor )ang ingin berinvestasi di daerah seringkali enggan masuk ke

daerah karena hambatan birokrasi lernlasuk administrasi pajak yang berbelit-

belit di berbagai pungutan daerah. Terdapat beberapa cara yang dapat

dilakukan pemerintah dacrah untuk nleningkatkan efisiensi adminislrasi

pajak:

. Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehinggd lebih mudah dan

sederhana.

. Mcngurangi biaya pemunsulan pendapatan.

. N4cnjalin keriasama dengan berbagai pihak. seperti bank, kantor pos.

koperasi. dan pihak kctiga lainnya untuk memberikan kenrudahan dan

ken) amanan dalam mcnrhayar paiak

l. Transparansi dan Akuntabilitas. Aspek pcnting lainn)a dalam sisrern

manajemen penerimaan daerah dalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan

adan)a lrdnsparansi dan akuntabilitas maka pengaNasan dan pengcndalian

manajemcn pendafalan daerah akan semakin baik.selein itu. kebocoran

pendapalan juga dapat lcbih ditekan. Unluk melaksanakan prinsip

transparansi dan akuntabililas mcnlbutuhkan pers\raralan:

. Adanl-a dukungan Teknologi hlormasi (l-l) untuk membangun Sisrem

lnformasi Manajemen Pendapatan Daerah.

. Adtrn)a staf)ang memiliki kompctcrlsi dan keahlian \ang memadai.

. Tidak adan) a korupsi sistemik di lingkuogan entiras penSclola

pendapatan dacrah.

Secata lebih khusus. untuk pendepatan asli daerah berupa pajak dacrah

harus nemenuhiprinsip-prinsip umum peryajakan daerah yang baik. yaitu:

1, Prinsip Elastisitas. Pajak Daerah harus memberikan pendapatan vang cukup

dan elaslis, arlinva mudah naik,lturun men-eikuti naiki'lur-unna-a tingkat

pendapatan mas\arakal. Inrplikasi prinsip elastisilas pajak ini rerhadap

manajcmcn pajak daerah adalah perlunla penlcrintah daerah meningkatkan

1,29



jadi enggan membayar paiak karena mmitnla mcngurus pajak. Demikian

pula investor )ang ingin berinvcstasi di daerah seringkali enggan masuk ke

daerah karena hanlbatan birokrasi tcnnasuk adminiskasi pajak yang berbelil-

belit di berbagai pungutan daerah. Terdapat beberapa cara )ang dapal

dilakukan penrerintah daerah untuk menin{katkan efisicnsi administrasi

paj ak:

o Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan

scderhana.

. Nlengurangi biaya penungutan pendapatan.

. N{enialin kerjasama dengan berbagai pihak. seperti bank. kanlor pos.

koperasi. dan pihak keliga ldinnya untuk memberikan kcnludahan dan

kenlamanan dalam membayar pajak

,1. Transparansi dan AkDntabilitas. .\spek penting lainnya dalam sistern

manajemer penerimaan daerah dalah transpamnsi dan akuntabilitas. Dengan

udan)a transparansi dan ekuntabilitas mrka penga\\,asan dan pengendalian

manaiemen pendapatan daerah akan semakin baik.selain itu. kebocoran

pcndapatan .iuga dapar lebih direkan. Unluk melaksanakan prirsip

transparansi dan akuntabilitas membutuhkan pers]aratan:

. Adanta dukunaan Teknologi Inlormrsi (fl) untuk mcmbangun Sistem

lnformasi Manajemen Pendapatan f)aerah.

. Adan)-a stal)ang mentiliki kompetensi darr keahlian yang mernadai.

. Tidak adan),a korupsi sistemik di lingkungan entiras pengclola

pendapatan daerah.

Secam lebih khusus. untuk pendapatan asli daerah berupa pajak daerah

harus memenuhiprinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik. 1,aitu:

1. Prinsip Elastisitas. Pajak Daerah harus membcrikan perldapalan yang cukup

dan elastis, artin-va mudah naik/turun mengikuti naikhurunnya tingkat

pendapata0 masr-arakal. lnplikasi prinsip elastisilas pajak ini terhadap

manajemen pajak dacrah adalah pcrlun].a pemerintah daerah meningkatkan
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D. PENENTUAN BASIS DAN TARIF PA.IAK DAN RETRIRIISI

DAERA.H

Basis pajak dan retribusi merujlrk pada ob\ek. sublek. dan wajib palak.

Wajib pajakrctribusi adalahorang pribadi atau badan (subjek pajak) yang

menurut ketentuan peraturan perundang-!rndangan ditentukan untuk melakukan

keuajiban perpaiakan. termasuk pemungut pajak atau pemotong paiak teftentu.

Wajib pajak hisa berupa Najib pajaLrelribusi orang pribadi atau badan. Subjek

pajaUretribusi adalah oran gip ihak.r ang ditLrju oleh peratLlran pcrundangan untuk

dikenakan pajak atau retribusi. Objek pajak dapat diartikan sebagai sesuaru )ang

dikenakan paiak dimana hal terscbut harus dipenuhi oleh subjek paiak.Ketcpatan

penentuan \\ajib. sublek. dan oblek pajakiretribusi ini meniadi ]angkah awal

dalam penenluan potensi pendaparan asli daerah.

Penenluan larif pajak dan pelavanan publik tidak dapat dilakukan semena-

mena berdasarkan subycktifitas saja. melainkan harus memiliki dasar lang

rasional dan oblektit'. Ban)ak Iaktor lang rnernpengaruhi penantuan tarif pajak

dan pcla)anan publik. antara lain:

. Aspek politis, seperli melindungi produk dalam ncgcri. mendorong Lrsaha

dalam ncgeri, dan sebagain)a.

. I'end.rpurrn ).rnt Jiincinkcrr. rn<lrpuri:

o Pendapatan bersih setelah dikurangi biaya (laha) )ang diinginkan dari

pela) anan tcrscbut

c Pendapatan bersih yang dibutuhkan untuk moningkatkan pendapatan

daerah (PAD)

. lliava untuk menghasilkan pelalanan. meliputi:

o I otal bia),a untuk menghasilkan pelayanan

c Komponen-komponen bia!a untuk ntenghasilkan pcla)anan

. Produk Pelavanan. melipLrti:

c Harga produk pela,vanan vang logis untuk diterapkan

c llarga pcla,vanan ) ang sudah sepadan dengan kualitas pelalanan

o Adan),a diskrimhasi produk pelayanan schingga dipcrlukan

diskriminasi harga
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l.

Pasar pelayanan, meliputj:

o Permintaan terhadap produk pelayanan yang elastis dan inelastis

o Pelanggan atau penSSuna layanan tersebut

o Keberadaan produk pelayanan di pasar yang hoomogen dan heterogen

o Persaingan dalam penyediaan pelayanan tersebut

Metode Penenluan Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak biasanya berupa persentase (yo).Dasar Pengenaan Pajak

Daerah adalah nilai yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang

terutang.Tarif pajak yang besamya harus dicantumkan dalam pemturan

daerah merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam

pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang krusial

dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai

pihak termasuk negara. Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa jenis

tarifpajak yang dikenal, antara lain:

a. TarifProgresii

Iarif progresif adalah tarifpemungutan pajak yang persentasenya

semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga

semakin besar. Menurul kenaikan persentase tarifnya, tarif prc$esif

dapat dibagi menjadi 3. yaitu:

\\Taril Paicrk Progt'esif Prcg'esif. Yaitu tarif pemurrgutan pajak dengan

persentase yang naik dengan semakin besamya jumlah yang digunakan

sebagai dasar pengenaan pajak. dan kenaikan presentase untuk setiap

jumlah tertentu setiap kali naik.

2)Tarif Pajak Progresif Proporsional. Yaitu tarif pemungutan pajak

dengan penentase yang naik dengan semakin besamya jumlah yang

digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan presentase

untuk setiap jumlah tertentu tetap.

3)Tatif Pajak Progesif Degesif. Yaitu tarif pemungutan pajak dengan

persentase yang naik dengan semakin besarnyojumlah yang digunakan

732



b.

sebagai dasar pengenaan pajak- namun kenaikan presentasc untuk

setiap jumlah tertenlu setiap kali menurun.

Tarifdegresif

\lerupakan kebalikarr dari taril-progresil- Tarif dcgresif adalah

larif pemungutan pajak yang persentasen]a senrakin kecil bila jumlah

Iang dijadikarr dasar pengenaan pajak semakin besar. \amun" tidak

berani jika persentasenva semakin kecil kcmudian jumlah pa;ak )ang

lerutang juSa menjadi kecil- ,\kan letapi malah bisa menjadi lebih besar

karena jumlah i,ang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga senlakin

besar.

Tarif Proporsional

Taril proporsionel tidak Iagi dipengaruhi oleh naik turunnlra dasar

objck yang dikenakan pajak. karena tarifrrya telah berlaku secara

sebanding. Iarif proporsional adalah tarif pcmungutan paiak )ang

menggunaken persentase letap tanpa memerhatikan jumlah 
_". 

ang

dijadikan dasar pengcnaan pajak. Senlakin besar jumlah )ang diiadikan

dasar pengcnaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terurang

()ang harus dibavar).

Tarif Tetap

Taril tetap adalah tarif pemungutan pajak )ang besar nominalnt,a

letap tanpa memerhatikan j umlah lang dijadikan dasar pengenaan pajak.

TarifAdyalorem

Tarif advalorerr adalah suatu tarif dengar pcrsentase teflentu

)ang dikenakan,r ditetapkan pada harga atau nilai sLlatu barang.

Tarif Spesifik

Taril spesifik adalah tarifdengan suatujurnlah terten!u atas suatLt

jcnis barang tertentu atau suatu satuan jcnis barang tertentu.

Tarif Efektif

Iarif efektif adalah tarif dimana jumlah paiak )ang diba)arkan

ilibandingkan debg.b jumlah penSllssilan l.eng diterima oleh wajib

Paiak.

d.

g.
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2, Metode Peoentuan TarifRetribusi Daerah

Terdapat beberapa nretode dalam menentukan tarifretribusi daerah,

bisa menggunakan metode yanS ada dan telah dibahas pada BAB 7. serta

disesuaikan dengan kondisi pemerintahan daerah.

E. PENGHITUNGAN POTENSI PAD SEBAGAI DASAR

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN APBD

Potensi PAD sangat penting untuk dihitung dalam rangka penentuan target

PAD. Target PAD adalah nilai sejauh mana PAD akan dapat diterima sedangkan

potensi PAD adalah PAD yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau

diperoleh di tangan- Untuk mendapatkan atau memperolehnya (target) diperluka.

upaya-upaya 1ertentu, misalnya untuk potensi sumber daya alam tambang perlu

upaya eksplorasi dan eksploitasi, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak

(tax effort). Karena polensi tersebut sifatnya masih tersembunyi, maka perlu

diteliti besarnya potensi pajak yang ada. Analisis potensi pendapatan bersifat luas

sebab banyak fakor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan.

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatah merupakan bagian dari

upaya mengenali potensi pendapatan. Potensi pendapatan satu daemh dengan

daerah yang lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi.

sosiologi. budaya, Seomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun

terkadang suatu potensi tidak dapat diolah diakibatkan keterbatasan sumber daya

manusia, permodalan, dan peratumn perundangan yang membatasi. Jika dilihat

dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu

daerah dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu:

. Memiliki potesi dan kemampuan mengelola tinggi

. Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah

o Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola

tinggi

. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah.
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Setiap penyediaan pelayanan publik sebenamya membutuhkan biaya

pelayanan (cost of seftice production). Biaya penyediaan pelayanan publik pada

prinsipnya dapat didanai melalui dua sumber, yaitu: 1. Penarikan Pajak, dan 2.

Penjualan pelayanan tersebut kepada masyarakat sebagai pengguna jas publik

(charging for senJice). Terdapat beberapa kiteria dalam menentukan suatu

pelayanan cocok dibiayai melalui pajak, atau pembebanan langsung ke pengguna

pelayanan. Suatu pelayanan dapat dibiayai melalui penarikan pajak apabila

penenluan harea pelayanan lersebut lidak munqkin dilalukan. sebagai contoh

pelayahan yang lebih tepat dibiayai melalui pejak adalah pelayanan pertahanan

keamanan, kepolisian, peradilan, dsb. Suatu pelayanan publik dapat dijual apabila

terdaDat harEa publiknva. terdapat kemudahan dalam Dengumpulannva. terdaDat

manfaat yans diterima lanesuns dari pembeli lavanan.

Beberapa pelayanan publik yang dapat dijual antara lain adalah:

.Pelayanan penyediaan
air bersih

.Pelayanan transpofiasi
publik

. Pelayanan pos
oPelayanan

telekomunikasi

.Pelayanan Listrik dan
Energi

.Pelayanan penyediaan
perumahan rakyat

.Pelayanan tempat
rekreasi ftrariwisata)

o Pelayanan Pendidikan

. Pelayanan Jalan tol
o Pelayanan lrigasi

. Pelayanan Pemadaman
Kebakaran

. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan
Pengelolaan Sampah

Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Pelayanan Perizinan

1, Penghitungan Potensi Pajak

Untuk mengetahui besamya potensi riil PAD yang dimiliki oleh suatu

pemerintah daerah, diperlukan identifikasi dan penghitungan potensi PAD.

Penghitungan potensi PADbisa dilakukan dengan cara melakukan survei dan

observasi terhadap obyek pajak dan subyek pajak kemudian dilakukan

penghitungan (assesment) potensi pendapatan yang ada.Penghitungan potensi

pendapatan dilakukan dengan cara menghihmg potensi pendapatan untuk
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masing-masing obyek pendapatan. Potensi suatu penerimaan pajak dan

retribusi secam umum dapat dihitung dengan mengalikan tarif suatu

pajak/retribusi dengan basis paiak/retribusi. Tarif paiak/retribusi disesuaikan

dengan ketentuan peraturan perundangan. penentuan basis pajak-/retribusi

ha s dilakukan penghitungan secam obyektif, sebab basis pajaldretribusi

akan mempengaruhi besamya potensi pendapatan.

P-'+xT

P: Potensi Pendapatan Asli Daerah (Pajak/Retribusi)

B: Basis Pajak/Reffibusi

T: Tarif Pajak/Retibusi

Contoh:
a. Menehirune PotensiPaiak Hotel

l) Mengidentifikasi obyek pendapatan pajak hotel. yakni identifikasi
seluruh hotel yang ada meliputi hotel bintang. hotel melati, motel,
wisma, dan sebagainya.

2) Menentukan hotel yang akan diteliti. Jika memungkinkan seluruh
hotel disurvei dan dimasukkan dalam database potensi pendapalan.
Namun jika karena keterbatasan waktu, tenaga. dan biaya maka
dapat dilakukan pengambilan sampel.

3) Melakukan observasi untuk memperoleh data:
o Kelas/ienis kamar
. Tarifkamar
. Jumlah kamar
. Tingkat hunian kamar

4) Menghitung rata-rata hunian karrar
5) Menghitung basis paiak hotel.
6) Menentukan potensi pajak hotel dengan mengalikan basis pajak

hotel dan tariftya-

b. Menchitunq Potensi Paiak Restoran
Basis pajak restoran sebagai dasar pengenaan pajak adalah omzet

penjualan. Dalam hal ini penjual atau pemilik restoran merupakan wajib
pungut, sedangkan para pembeli adalah subyek pajaknya. Penjual akan

membebankan pajak restoran kepada pembeli sebesar tarif pajak
dikalikan dengan jumlah rupiah makanan/minuman yang dibeli sehingga
jumlah seluruhnya yang dibayarkan pemebli sudah termasuk di dalamnya
pajak restoran, Selanjutnya pemilik restoran sebagai wajib pungut
bcrkewajiban nrcnyetorkan pajak resloran kepada pemerinlah daerah.

Langkah-Langkah:
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c.

. Mengidentifikasi obyek pendapatan pajak restoran, yakni
jndentifikasi seluruh restoran yang ada

. Menentukan restoran yang akan diteliti potensi pajak restorannya

. Melakukan observasi untuk memperroleh data omzet penjualan,
jumlah pengunjung restoran, jumlah meja/kursi tersedia, daftar menu
dan harga, dan sebagainya

. Menghitung basis pajak restoran
o Menghitung potensi pajak restoran

restoran dan tariliva.
dengan mengalikan basis pajak

Menqhitune Potensi Paiak Hiburan
Beberapa jenis hiburan yang dapat dipungut pajak hiburan antara

lain: bioskop, pertunjukkan, konser musik, dan sebagainya. Besamya
pajak hiburan adalahjumlah omzet penjualan tiket dikalikan tarifpajak
Langkah-langkah menghitung potensi pajak hiburan:
. Mengidentifikasi obyek pajak hiburan
. Menentukan penyelenggaraan hiburan yang akan diteliti potensi

pajaknya
o Melakukan observasi untuk memperoleh data omzet penjualan tiket,

tingkat kunjungan. jumlah kursi tersedia, frekuensi pertunjukan,
harga tiket masuk, dan sebagainya

. Menghitung perkiraan omzet panjualan

. Menghitung potensi pajak hiburan.

Menshitunp Potensi Paiak Parkir
Terdapat dua .ienis pungutan parkir, yaitu pajak parkir dan

retribusi parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas
penyelenggaraan tempat parkir di luar jalan yang dikelola oleh orang
pribadi maupun badan baik yang disesiakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan s€bagai suatu usaha utama, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan gamsi kendaraan
bermolor yang memungut bayaran. Sementara jtu retribusi parkir
merupakan pungutan yang dilakukan atas penggunaan tempat parkir di
tepijalan umum yang masih merupakan fasilitas milik pemerintah.
Langkah-langkah menghitung potensi pajak parkir:
. Mengidentifikasi objek pendapatan pajak parkir, yakni identifikasi

penyelenggaran tempat parkir di luar badan jalan oleh orang
pribadi/badan

. Menentukan tempat parkir yang akan diteliti potensi pajak parkirnya

. Melakukan observasi untuk memperoleh data jumlah kendaraan
yang parkir, tarif parkir yang dikenakan untuk masing-masing jenis
kendaraan bermotor, luas area parkir, daya tampung, dsb

. Menghutung rata-rata pendapatan parkir per hari

. Menghitung potensi pajak parkir.
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2. Kapasitas dan Target Pendapatan

Selanjutnya untuk menentukan target PAD yang akan diusulkan pada

APBD. ditentukan mendasarkan pada hasil penghitungan potensi PAD

dengan memperhitungkan kapasitas pemungutan PAD. Kapasitas

pemungutan PAD adalah kemampuan memungut PAD terkait dengan

penggunaan sumber daya yang dimiliki secara optimal, Kapasitas

pemungutan PAD meliputi jumlah dan kemampuan sumber daya manusia

manusia maupun sumber daya lain yang dimiliki yang digunakan sebagai

sarana pemungutaD PAD. Kapasitas pemungutan PAD ini dinyatakan dalam

bentuk prosesntase. Selanjutnya, target PAD adalah hasil perkalian anrara

potensi PAD (P) dengan kapasitas pemungutan PAD (K)

Tg=PxK

Tg: Target PAD
P=PotensiPAD
K=Kapasitas Pemungutan PAD

Target PAD merupakan angka yang akan dimasukkan pada APBD

pada tahun berkenaan, dan setiap tahun Target PAD bisa ditingkatkan dengan

meningkatkan potensi pendapatan dan atau kapasitas pemungutan

Pendapatan.
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IIAB IX
PENILAIAN INVESTASI PDDIIDA

A. PRoGRA.M INVESTASI PEMDA

Menurut Husnan (1996). proyek investasi merupakan suatu rencana untuk

memanfaatkan sumber-sumber daya. baik proyek raksasa ataupun proyek kecil

untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang. Suatu rencana investasi

perlu dianalisis secara seksama. Analisis rencana investasi pada dasarya

merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (baik besar atau kecil)

dapat dilaksanakan dengan berhasil, atau suatu metode penjajakkan dari suatu

gagasan usaha/bisnis tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan

usaha/bisnis tersebut dilaksanakan,Suatu proyek investasi umumnya nemerlukan

dana yang besar dan akan mempengaruhi perusahaan dalamjangka panjang. OIeh

karena itu dilakukan perencanaan investasi yang lebih reliti agar tidak (erlanjur

menanamkan investasi pada proyek yang tidak menguntungkan Dalam

melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat. pemerintah daerah dihadapkan pada

tantanganpengambilan keputusan investasi. Pengeluaran untuk ihvestasi publik

memiliki efek jangka panjang. Sebelum diambil keputusan untuk melakukan

investasi penting untuk mempethitungkan beberapa hal. yaitu:

a. Inventarisasi investasi soat ini. Merumuskan informasi berupa daftar

nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal (aset)

yang saat ini ada, apakah berada pada kondisi baik atauburuk.

b. Cakupan layananberupa informasi sejauhmana manfaat yang diperoleh

dengan tingkat investasi yang sekarang ada-

c. Timbahan crkupan l.yonanberupa informasi mengenai layanan yang

dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang terkait dengan

kebutuhan investasi di masa yang akan datang.

d. Inventarisasi kebutuhan i[vestasi, berupa daftar kebutuhan investasi

sesuai dengan infornasi layanan padajangka pendek

141



e. Evaluasi kelayaka[ investasi- berupa analisis sejauhmana kebutuhan

investasi secara layak bisa dipenuhi baik dari aspek finansial maupun

aspek non finansial.

f. Kriteria kelayakan investasinon finansial meliputi aspek-aspek teknis.

sosial-budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi.

Penentuan kebutuhan investasi publik pada akhimya berkaitan dengan

aspek finansial berupa jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-

masing unit organisasi. sehingga analisis yang fiendalam sebelum dilakukannya

investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan

masalah transparansi, kewajaran, dan akuntabilitas anggaran,

Usulan investasi bisa diklasifikasikan dalarn beberapa kategori, yaitu:

. Investasipenggantian

. lnvestasi penambahan kapasitas

. Investasi baru

a. Investasi Pelggantian. Pengeluaran investasi untuk penggantian barang

modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi

barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk

menggantinya Jadi umur teknis suatu barang modal bisa lebih lama

daripada umur ekonominya. Bi)a barang rrodal telah usang dan tidak

mampu lagi memberikan manfaat, berarti umur teknis barang modal

tersebut telah habis.

b. Invcstasi Penambahan Kapasitas. lnvestasi penambahan barang modal

perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan.

Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas

barang modal yang saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur

berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan.

c. Investasi Baru. lnvestasi dapat juga berupa investasi baru yang belum

ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertirnbangan

mengenai aspek non finansial yaitu aspek teknis, ekonomi, sosial-budaya,

dan aspek distribusi harus mcndapat perhalian lebih bcsar.
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B. ASPEK KELAYAKAN IN!'ESTASI

Dalam perencanaafl dan analisis investasi, khususnya investasi baru harus

dipetimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sarna menunjukkan

keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi baru

tersebut, yaitu:

Aspek Teknis

Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus

dipertimbangkan, berupa dapat tidaknya suatu profek dilaksanakan dad

aspek kemampuan sumber daya baik sumber daya manusia, tempat,

maupun teknologinya. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat

dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki priodtas peftama

untuk ditolak.

Aspek Sosial dan Budaya

Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian

pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat

yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek

legal dan lingkungan.

Aspek Ekonomi dan Finansial

Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah

suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata

terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah

kontribusinya cukup besar dalarn menentukan penggunaan sumber-

sumber daya yang digunakan.

Aspek Distribusi

Keputusan investasi merupak.m keputusan yang perlu dikaitkan

dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata.

Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau

keuntungan yang dihasilkan dari proyek, apakah penerimaan publik atau

hanya oleh individu: apakah terdapat pajak penghasilan atau

tidak; apakah proyek dijalankan oleh penyedia yang bersifat publik atau

b.

d.
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C.

1.

oleh individu. Aspek distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan

kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik (Equity &Equaliry)

PENDEK{TAN PENILAIAN INVESTASI PEMDA

Cott Benert, Ys Cost EllPcriveness

Penilaian suatu investasi dapat dilakukan menggunakan dua

pendekatan, yaitu pendekatan Manfaat Biaya (Cost Benefi0 dan pendekatan

Efektivitas Biaya (Cosl Effectiveness). Perbedaan antara analisis manfaat

biaya dengan efekiivitas biaya adalah sebagai berikut:

. Analisis efektivitas biaya membadingkan biaya-biaya dari berbagai

alternatifcara untuk menghasilkan suatu investasi yang "sama".

. Analisis manfaat biaya megkuantifikasi dalam satuan moneter biaya-

biaya dan manfaat-manfaat dari suatu ajuan investasi, termasuk item-

item dimana pasar tidak memberikan ukuran dalam nilai ekonomi.

Kedua metode di atas menilai val e for money dari suatu proyek,

program. atau kebijakan. Keduanya digunakan untuk menilai atau

mengevaluasi manfaat dari suatu proyek dibandingkan dengan biaya-nya.

Analisis manfaat biaya telah lama populer, sedangkan analisis efektivitas

biaya merupakan instrumen yang sedang populer dan dalam kondisi tertentu

lebih membutuhkan intuitif.

Perbedaan utamanya adalah dhnana analisis efektivitas biaya

membandingkan biaya-biaya pada semua ukuran efektivitas, baik yang

bersifat finansial maupun yang bersifat non finansial, sedangkan analisis

manfaat biaya meneriemahkan manfaat ke dalam satuan moneter (Boardman

et al,2006). Analisis efektivitas biaya sering digunakan dimana manfaat dari

suatu projektidak mudah untuk diuangkan. Analisis efektivitas biala

merupakan alar untuk menyeleksi alternatif-alternatif projek yang tujuannya

mengbasilkan outcome yang sama. Untuk analisis efektivitas biaya tantangan

utamanya adalah untuk mendapatkan dan membandingkan allernatif projek

untuk mencapai unit efekiivitas yang sama. Sebuah unit efektivitas dapat

berupa jumlah siswa yang bisa ditampung untuk projek pembangunan
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sekolah, tingkat kepadatan lalu lintas untuk pembangunan jalan, dll.

Perbedaan karakte stik utama antara Analisis Efekivitas Biaya dan Analisis

Manfaat Biaya (CBA) dapat dilihat pada Tabel. Kedua jenis analisis biaya

dapat dilakukan sebagai penilaian ex-antelsebel:ulr,:, atau sebagai evaluasi en-

posrlsesudah proyek dilaksanakan. St]udi ex-akte berguna sebagai alat pada

tahap perlrmusan kebijakan. Hal tersebut bertujuan untuk memprediksi nilai

dari inisiatif sebelum pelaksanaan, dan dengan demikian mereka lebih

mengandalkan asumsi dibandingkan penelitian 
"1-pos1, 

yang bertujuan untuk

menilai efekivitas biaya atau biaya-manfaat sebenamya dari sebuah proyek.

Tabel Perbandingan antara Analisis Efektivitas Biaya vs Analisis Manfaat

Biaya

Pertanvaan analitis

Altematif proyek mana yang
menghasilkan efektivitas
pada tingkat tertentu dengan
biaya yang paling rendah
atau efektivitas tertinggi
dengan biaya tertentu?

Alternatif proyek mana
yang menghasilkan manfaat
pada tingkat tertentu
dengan biaya yang paling
rendah atau manfaat
tertinggi dengan biaya
tefientu?
Apakah manfaat dari
sebuah altematif lebih

iek besar dari biayanya?
Nilai moleter dari sumber

Ilnitunil e Nilai moneter dari manfaat

menggabungkan evakuasi-
evaluasi standar da
efektivitas

Dapat digunakan untuk
menentuka[ nilai absolute
dari suatu projek (berbeda
dengan analisis efektivitas

Bermanfaal untuk altematif-
altematif dengan tu juan
tunggal atau sedikit.

apat membandinga
antar sektor.

Kelemahan

Sulit untuk
mengintepretasikan hasil juka
ada ukuran efektivitas yang

ering sulit un
menalapkan nilai moneter
pada semus lnanlaal yang
relevan.

rdak dapat menen
nilai absolut dari altematif
tunggal: hanya bisa
digunakan untuk
membandingkan dua atau
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2. Analisis Efektivitas Biaya p.da Investasi Pemerintahan Daerah

Untuk menilai kelayakan investasi di organisasi pemerintahan daerah

sebagai organisasi sektor publik akan lebih sesuai jika dilakukan dengan

menganalisis efektivitas biaya investasi. yang menunjukkan sejauhmana

kemanfaatan investasi yang akan dilakukan mengunakan biaya dengan

besaran tertentu. Analisis efektivitas biaya pada awalnya dikembangkan pada

tahun 1950 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebagai perangkat

untuk menganalisispermintaan berbagai cabang angkatan bersenjata dimana

sistem senjata yang semakin mahal dengan berbagai tingkat kinerja dan misi

yang bervariasi. Pada tahun l960-an menjadi banyak digulakan sebagai alat

untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas program pemerintah alternatif di

luar tujuan militer.

Dalam melakukan analisis kelayakan investasi, penilaian investasi di

organisasi sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan deDgan di

sektorprivat. Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor

privat didesain untukorganisasi yang berorientasi pada laba. Sementara

organisasi sektor publik merupakan organisasiyang tidak berorieniasi pada

laba, sehingga terkadang teknik-teknik yang biasa digunakan pada

organisasi sektor privat tidak dapatditerapkan untuk sektor publik. Pada

organisasi sektor publik sulit untuk mengukur ortcolrc yang

dihasilkan,sehingga untuk menentukan keuntungan di masa depan dalam

ukuran finans,al (expecledrelurk) tidak mudah untuk dilakukan.Penilaian

investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis

biaya-manfaat kost-beneft analysis). Dalam praktiknya, terdapat

kesulitan dalam menentukanbiaya dan manfaat darisuatu investasi yang

dilakukan. Hal tersebut karenabiayadanmanfaatyangharus dianalisis

tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja akan tetapi harusrnencakup

aspek non finansial meliputa biaya sosial (social corl) dan manfaat sosial
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(social benefits) yang akan diperolehdari investasi yang diajukan.

Menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuanmoneter sangat

sulit dilakukan, oleh karena itu unluk untuk letap bisa dilakukannya analisis

investasi sektor publikdigunakan analisis efektifitas biaya.

Keputusan investasi sektor publik cenderung memperhatikan

pada penilaian "apakahmasyarakat akan memperoleh manfaat yang

lebih baik?"Analisis efektivitas biaya dikembangkan sebagai kriteria

penilaian investasi sektor publikdalam menilai perolehan manfaat sosial

investasi. Pengukuran manfaat sosial diperlukanunit moneter dalam bentuk

nilai uang yang diterapkan tidak hanya pada manfaat berwujud,tetapi juga

tidak berwujud seperti bebas dari kebisingan, lingkungan yang nyaman,

amandan damai, dan menghemat waktu perjalanan.Analisis efektivitas biaya

merupakan pertimbangan alternatif-altematif keputusan terkait dengan baik

cosl maupun konsekuensinya dianalisis menggunakao cam yang sistematis

dan merupakan alat yang berorientasi pada keputusan, yang didisain untuk

menentukan instrumen mana yang akan dipilih utuk mencapai tujuan yang

paling efisian.

TLrjuan analisis efektivitas biaya adalah unruk memilih program atau

kombinasi program dapat mencapai tujuan dengan biaya yang paling rendah.

Asumsi yang meldasari adalah bahwa perbedaan altematif terkait dengan

biaya yang berbeda dan hasil yang belbeda pula. Dengan memilih biaya

tereldah yang menghasilkan hasil tertentu, rnasyarakat dapat menggunakan

sumber daya nya secara efektil Sumber daya yang dihemat melalui

pendekatan efektivitas biaya tersebut dapat digunakan untuk melasanakan

program yang lain. Tahapan yang bisa dilakukan dalam melakukan analisis

efektivitas biaya adalah sebagai berikut:

a. Idetrtilikasi kebutuha[ inYestasi yatrg mungkin dilakukan.

Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak

altematif investasi untukmencapai tujuan organisasinya,oleh

itu perlu d'identifikasi altrnatif alternatiA anr

menlungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Keterkaitan antala satu
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poyek dengan proyek yang lain perlu dipertimbangkan untuk

mengetahui sejauh mana penerimaanatau penolakan suatu investasi

akan mempengaruhi investasi lain.

b. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan

dilakukatr.Perhitungan manfaat dan biaya harus pula

memasukkan analisis manlaat dan biayasosial yang ditirnbulkan

dari investasi publik yang akan dilakukan.Pada organisasi sektor

publik biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsungdiukur

dengan satuan uang, sehingga teknik-teknik analisis baiaya dan manlaat

sangatcocok untuk diterapkan. Dalam analisis biaya manfaat ini,

manf'aat dikaitkan dengan biaya riil secara moneter dan biayayang

bisarnuncul karena kelemahan-kelemahan proyek yang

dikuantifikasikandalam bentuk uang. Sebagai contoh ketika suatu

organisasi sektor publik merencanakanmembuat sebuah jalan baru, maka

akan muncul rhonetary cosl untuk biaya konstruksidan pemwatan.

Disamping itu juga akan muncul dalam bentuk perusakan

pemandangan,polusi udara, polusi suara, kemungkinan beertambahnya

kecelakaan dan sebagainya.

Menghitung manfaat dan biaya drlam rupiah. Terkadang terdapat

kesulitan dalam menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah

ini.Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu

proyek tidak dapatdiukur dalam bentuk rupiah, misalnya manfaat dan

biaya sosial. Dalam kondisi tersebut,yang dapat dilakukan adalah

menghitung nilai manfaat dari proyek secara tidak langsung berupa

tingkat efektivitas yaitu bisa dengan mengukur outcome atau hasil dari

suatu proyek yang dirasakan oleh masyarakat.

Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dar efektilitrs

biaya tinggi. Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya

merupakan titik awal penenetuanpenerimaan proyek. ada banyak

ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pehitungan. Tidak semua

biaya dan manfaat sosial dapat dimasukkan dalam pethitungan.

d.
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hahkanbeberapa di antaran)a tidak dpat dipakai unluk pensukuran vang

oblektil alam benlukmoneter. Analisis oloneter rnungkin

mengidcntifikasikan bah[a akan memberikan nilaiuang terbaik tetapi

thktor polilik. responpenrerintah, sertatekanan-

tekanan so s ialmen) ebabkan pe.limbangan biala-manfaat diperlukan atas

tersebut.

Dari pcnielasan tahapan pelaksanaaan analisis elektivitas bia)a

terscbut tidak dipungkiri bah\ia dalarn praktiknya terdapar pcnnasalahan

l ang sulit diselesaikan.diantaranya adalah:

a. Memastikan bahwa program iivestasi publik lang diajukan merupakan

program ) ang komprehensif.

b. Mempcrkirakan pcngeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang.

c. Mengevaluasi relevansi pro\ek-proyek yang ada.

d. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran in!estasi

dan pengeluamn rulin

D. PROSEDTIR PENILAIAN IN\TESTASI PENTDA DENCAN AN,A.LISIS
EFEKTIVITAS BIAYA

Dalam analisis efektivitas biaya. pada prinsipnla akuntan manajenten

harus nrampu mengukur kornponen dari analisis tersebut )ailu ntclakukan

pengukuran ef'ektilitas. rrcngukur cslimasi bia)a. dan mengkombinasikan hasil

pengukuran ef'eklivitas dan hasil pengukuran bia1a.

1. Mengukurefektivitas

Sebelun1 nlenlulai analisis el'ekti\itas bia_va. penting untuk mengetahui

permasalahan lang dihadapi. )aitu bagaimana untuk nrengukur elekti,"itas.

dimana banyak allernalif ydng bisa menjadi peftimbangan dan ct'eknya. lika

permasalahan sudah bisa difomrulasikan, selajr,rtnla pcnting untuk diketahui

bagairnana meniliai ctiktilitas dari masing-masing altematif. Estimasi dari

eleklivitas dapet di dasarkan pada pcnildian lcrdahulu atau dari cvaluasi luiuan

saat ini. Efektivitas bisa diuraikan dari harapan manlaal dari sualu pKryck yang
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direncanakan berupa dimensi dan indikator dari manfaat proyek yang

direncanakan tersebut dan selanjumya diikuti dengan pengukuran masing-

masing indikator harapan manfaat.

Manfaat bisa diukur dengan mengetahui luaran dan hasil dari suatu

alternatif p.ojek Investasi

u, Outpul

Produk dan layanan yang diberikan. produk selesai dari suatu

aktivitas tedentu, apakah dieksekusi secara internal oleh organisasi atau

oleh kontraktor ekstemal. Sering dinyatakan sebagai jumlah produk dan

layanan yang diberikan selama satu periode pelaporan (misalnya, I

tahun).

b, Outcome

Outcome merupakan hasil yang spesifik dari program

dimaksudkarr untuk dicapai. Outcome juga dapat didefinisikan sebagai

tujuan khusus dari program tertentu. Outcome bukanlah apa yang

sebenamya dihasilkan program itu sendiri (output), ramun konsekuensi

dari produk-produk, jasa, yang dihasilkan. Perting untuk diketahui

bahwasanya outcome meliputi outcome akhir (tujuan), di saru sisi, dan

outcome antara.

c. Oulcome Akhir (Tuj dn)

Hasil akhir merupakan tujuan tingkat tinggi dari sebuah

program.Hasl akhir adalah merupakan program yang didisain untuk

mencapai tujuan tingkat tinggi. Hasil akhir seharusnya adalah hasil yang

paling ambisius atau hasil program dimana rnanajer secara material dapat

mempengaruhi dan dimana manajer bertanggungjawab.. The end

outcome should be the most "ambitious" outcome or result program

managers can materially affect or influence and for which they are

uilling to be held responsible.

d. Oulcome Antdra (Inter. ediole Resulls)

Hasil antara merupakan hasil yang penting yant seharusnya

terjadi dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir tingkat tinggi. Manajer
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harus mebuat tahapan progress dalam mencapai hasil antara untuk

mencapai hasil akhir. Manajerjuga dapat menempatkan urutan dari hasil

antara, yang harus dicapai dalam rangka untuk mencapai hasil akhir,

Model Logika

Sebuah model logika adalah sebuah outline yang menetapkan

aktivitas-aktivitas yang dilakukan mengalur kegiatan yang dilakukan,

bagaimana output dicatat, dan bagaimana hasil diantisipasi untuk

program tertentu.(Dalam beberapa kasus, model logika dapat mencakup

kerangka waktu.)

Model logika menunjukkan hipotesis manajer tentang bagaimana

sesuatu bekerja:

1. Dimulai dengan kegiatan dan outputnya, memungkinkan

manajermenempatkan hasil antara yang diharapkan terjadi. untuk

mencapai hasil akhir yang diinginkan.

2. Dimulai dengan hasil akhir. memungkinkan Anda untuk menempatkan

hasil menengah yang harus dicapai pertama kali, dan jenis kegiatan

dan output yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut.

Melalui proses di atas, semua hasil harus dinyatakan dalam

bentuk pemyataan,lebih sederhana lebih baik. Pemilihan kata

aktualtergantung pada apa yang coba dicapai manajer.Hal ini juga

penting untuk memahami bahwa beberapa hasil menengah

mungkindiperlukan untuk mencapai satu hasil akhir.

Indikator

lndikator adalah alat yang membantu mengukur perubahan dari

waktu ke waktu. Dalam rangka untuk mengukur peningkatan pemanasan

global, misalnya, kita memantau perubahan pola cuaca, jumlah badai,

atau menurunnya curah hujan.

Karena mengukur perubahan dari waktu ke waktu, indikator

adalah cara untuk mendeteksi kemajuan atau kurangnya kemajuan pada

hasil mcncntah (hasil antara), dan pada hasil akhir sena tujuan-tinSkat

yang lebih tinggi.
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Penting untuk diingat bahwa hasil akhir dan tujuan pada tingkat

yang lebih tinggi membutuhkan indikator pada level yang tinggi dan hasil

menengah membutuhkan indikator-tingkat yang lebih rendah.lndikator

harus:

. Berguna untuk pengelolaan program

. Sesuai dengan hasil (tidak mengukur tinggi badan dengan termometer)

' Langsung - mengukur hasiJnya seperti yang dinyatakan

. Relevan dan penting untuk hasil (dan misi yang lebih besar. jika

berlaku)

. Mencerminkan ketentuan tentang sejauh mana program

mempengaruhi hasilnya (ika tidak ada pengaruh program, seharusn,va

tidak ada suatu hasil, dan sehingga kita tidak harus mengukurnya)

. Sensitifterhadap perubahan

. Berdasarkan data yang dapat dipercaya dan valid

. Operasional - pengumpul data memahami data apa yang dibutuhkan

dan bagaimana untuk mengumpulkan itu. lndikator bisa bersifat

kuantitatif. maupufl kualitatif. atau gabungan dari keduanya.

. Indikator kuantitatifmenggunakan jumlah atau persentase.

. Indikator kualitatif umumnya bentuk ketat daripenilaian.

. Indikator gabungan mengkuantifikasi data kualitatif- seperti indeks.

Indikator ini sering saling melengkapi. Data kualitatif mungkin

lebih berguna dalam kasus di mana hasil pengukuran sulit untuk

dilakukan dan dimam hasil yang penting sulit untuk diukur secara

kuantitatif. Indeks sering cam yang berguna untuk menyajikan data

kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif.

2. Mengestimrsi t iaya

Biaya dari sebuah investasi didefinisikan sebagai nilai sumber daya

yang digunakan untuk mewujudkan investasi tersebut. Berdasatkan hal

tersebut, metode yang digunakan secara sistematis untuk mengidentifikasi dan

meletapkan nilai dari kandungan investasi p€rlu diperhatikan.Kandungan
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yang ada pada estimasi biaya meliputi tiga hal: Identifikasi kandungan

investasi;Penentuan nilai atau biaya dari kandungan dan seluruh biaya dari

investasi: analisis biaya secara lepal dan sesuai.

Identifikasi bahan membutuhkan tingkat detail yang cukup untuk

memastikan bahwa semua sumber daya disertakan dan dijelaskan secara

memadai untuk menempatkan nilai-nilai biaya pada mereka. Untuk alasan ini,

pencarian bahan harus sistematis daripada biasa.

Sumber utama untuk data tersebut bisa didapatkan dari laporan,

pengamatan, dan wawancara. Laporan tertulis, biasanya mengandung

setidaknya sejarah singkat dan deskripsi dari suatu proyek. Sumber informasi

lain harus digunakan untuk menguatkan dan melengkapi data pada bahan-

bahan dari evaluasi dan laporan deskiptif. Jika rencana proyek ada di lokasi

terdekat, dimungkinkan untuk mengunjungi dan mengumpulkan data

tambahan pada bahan-bahan melalui observasi. Sebuah sumber yang berharga

ketiga adalah bahwa wawancara, di mana pejabat atau mantan diminta untuk

mengidentifikasi sumber dad antara sejumlah klasifikasi yang berbeda. Tiga

jenis utama dari laporan-informasi, pengamatan, dan wawancaxa-dapat

digunakan untuk menjamin keakumtan data dengan membandingkan temuan

dari setiap sumber dan mendamaikan perbedaan, proses triangulasi.Setelah

bahan telah diidentifikasi dan ditetapkan, maka perlu untuk memastikan biaya

mereka. Dalam melakukan hal ini, semua bahan diasumsikan memiliki biaya,

termasuk yang berupa sumbangan cuma-cuma atau dari sponsor.

Bahan dapat dibagi menjadi bahan yang dibeli di pasar cukup

kompetitif, dan bahan yang diperoleh melalui jenis transaksi lainnya. Secara

umum, nilai bahan untuk keperluan biaya adalah nilai pasamya. Dalam kasus

personil, nilai pasar dapat dipastikan dengan menentukan biaya untuk

mempekerjakan orang. Biaya tersebut harus mencakup tidak hanya gaji, tapi

juga tunjangan dan biaya tenaga kerja lainnya yang dibayar oleh pembe

kerja. Banyak masukan lain juga dapat dihitung biayanya dengan

menggunakan rnereka harga pasar. lni termasuk biaya peralatan, bahan,
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utilitas, dan sebagainya. Jelas biaya fasilitas yang disewakan juga dapat

dipastikan dengan cara ini.

Meskipun harga pasar beberapa bahan seperti personil sering dapat

diperoleh dari data akuntansi, data tersebut tidak sumber terpercaya untuk

memastikan biaya program secara keseluruhan, sistem akuntansi yang

digunakan oleh sekolah dirancang untuk memastikan pelaporan yang

konsisten. Misalnya, menghilangkan sepenuhnya atau mengecilkan biaya

relawan dan sumber daya lainnya disumbangkan. perbaikan modal

dibebankan anggaran dan rekening tersebut selama tahun pembelian mereka,

bahkan ketika perbaikan memiliki manfaat 20-30 tahun. Prakdk akuntansi

biaya yang relevan akan memastikan biaya tahunan perbaikan seperti dengan

menyebarkan mereka selama masa manfaat melalui metode yang tepat.

Dengan demikian, data dari laporan akuntansi dan anggaran harus digunakan

secara selektif dan tepat.

Ada ada berbagai teknik untuk menilaibiaya dari bahan yang tidak

dibeli di pasar yang kompetitii Misalnya- metode untuk memastikan nilai

sumbangan dan bahan kontribusi lainnya adalah untuk menentukan nilai pasar

sumber dayajika dibeli

Nilai fasilitas dapat ditentukan dengan memperkirakan nilai sewa

mereka. Nilai tahunan fasilitas dan peralatan dapat diperkirakan melalui

pendekatan yang relatif sederhana yang memperhitungkan penyusutan dan

terdahulu bunga dengan investasi modal yang tersisa.

3. Mengkombinasikan Biaya dengan Efektiyitas

Pada saat sumber daya yang ada pada investasi sudah bisa ditetapkan

biaya-nya, selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan total biaya dari

investasi secara totalitas. Tahapan selanjutnya adalah menggunakan

ukuranbiaya ini dalam suatu kerangka ahalitis.Dua masalah yang paling

penting bagi ringkasan biaya dan analisis adalah

(a) hal yang akan dicapai yang memunculkan bisya dsn

(b) siapa yang menanggung biaya. apakah pemerintah apakah pihak sponsor.
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Jelas, pertanyaan dari unit yang tepat untuk mengungkapkan biaya

tergantung pada bagaimana efektivitas diukur dan sifat keputusan. Misalnya,

dalam hal pelayanan pendidikan, efektivitas pendidikan diukur dalam hal

pencapaian manfaat per siswa atau Iainnya per ukuran mahasiswa. Dalam hal

ini, perlu untuk mengkonversi biaya total untuk sebuah angka biaya per-

siswa untuk membandingkan efektivitas biaya intervensi altematif. rasio

efektivitas biaya biasanya didasarkan pada efek rata-rata dan biaya per siswa.

Dalam kasus lain mungkin biaya tambahan atau marjinal dibandingkan

efektivitas tambahan atau marjinal yang menjadi subjek pengawasan.

Misalnya, memastikan jumlah siswa tambahan yang akan lulus dari sekolah

tinggi relatif terhadap biaya tambahan pendekatan altematif untuk

mengurangi putus sekolah.

Hal yang lain adalah siapa pihak yang membayar biaya. Rasio

efektivitas biaya keseluruhan mungkin tidak relevan untuk pembuat

keputusan yang hanya membayar sebagian dari biaya. Untuk alasan ini,

penting untuk meinastikan biaya total proyek. Estimasi dasar biaya yang

digunakan untuk semua biaya-analisis selanjutnya adalah biaya keseluruhan

proyek.

lJkuran yang paling umum dari efekivitas biaya adalah rasio

efektivitas biaya, yaitu, perbandingan antara outcome dibagi dengan besaran

biaya. Bila ini dilakukan untuk setiap altematif proyek, adalah mungkin

untuk melihat altematif menghasilkan hasil terbaik per unit biaya. Sebagai

contoh, seseorang mungkin ingin memeriksa berbagai altematif untuk

meningkatkan prestasi belajar siswa dengan membandingkan biaya per

prestasi keuntungan tambahan. Pada prinsipnya, altematif dengan biaya

terendah per manfaat prestasi akan menjadi yang paling diinginkan. Namun,

penting untuk mengetahui apakah perbedaan rasio efektivitas biaya yang

besar atau kecil. Jika perbedaan kecil, mungkin bijaksana untuk menimbang

Iebih lengkap kriteria lain dalam membuat keputusan sepeti kemudahan

implementasi atau pengalaman sebelumnya staf. Jika perbedaan efekivitas

biaya yahg besar, adalah penting untuk menempatkan bobot yang lebih besar
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pada biteria efektjvitas biaya sementara masih mempertimbangkan faktor-

faktor lain yang tidak dipeftimbangkan dalam analisis.

Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan isu skala, Secara

umum, altematif proyek dengan biaya tetap yang tinggi dengan investasi

besar dalam fasilitas dan peralatan akan memerlukan upaya untuk mencapaj

rasio efektivitas biaya terbaik mereka. Alasan untuk ini adalah bahwa biaya

tetap lidak dapat dengan mudah disesuaikan dengan permintaan dan harus

dimanfaatkan sepenuhnya untuk memperoleh tingkat terendah biaya per unit

output. Dengan demikian, perbandingan alternatif-altematif efektivitas biaya

yang berbeda intensitasnyaharus tetap dibandingkan.Biaya variabel dapat

menghasilkan hasil yang sangat berbeda tergantung pada skala atau

outputnya. Dengan demikian, perkiraan hanrs dibuat antara altematif untuk

tingkat output tertentu bukan dengan asumsi pola umum dari estimasi biaya

hanya pada satu tingkat skala,=--=
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BAB.X

OPTDTASI ASf,T IDADNAII

Menurut Standar Akuntansi Pemerintalan (SAP) aset adalah sumber

dayaekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat

dariperistiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa

depandiharapkan dapat diperoleh. baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sena

dapatdiukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang

diperlukanuntuk penyediaanjasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya

yangdipelihara karena alasan seiarah dan budaya. Aset daerah meliputi aset lancar

dan aset tetap. Kedua jenis aset tersebut harus dikelola dengan baik untuk manrpu

mewujudkan transaparansi dan akuntabilitas. Akunlansi manajemen diharapkan

mampu mendukung manajemen untuk mencapai kemanfaatan optimal dari aset

daerah. Dalam pembahasan akuntansi manajemen aset daerah, ase! lancar yang

menjadi obyek pembahasan kas daerah sedangkan aset retap yang menjadi obyek

pembahasan adalah barang milik daerah.

A. AKUNTANSI MANAJEMEN KAS DAERA.H

Tujuan akuntansi manajemen kas daerah adalah menghasilkan informasi

keuangan terkait dengan kas daerah baik kas di tingkatan Satuan Kerja Pengelola

Kelrangan Daerah (SKPKD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

sebagai dasar pihak manajemen daerah dalam membuat keputusan terkait dengan

perwujudan paling tidak 2 hal berikut:

. Keamanan krs.

. Likuiditas keuaDgan

Keamanan Kas dalam sudut pandang akuntansi manajemen dalam hal ini

adalah suatu kondisi dimana kas dipungut, disimpan, dan dibelanjakan secara

amanah dalam rangka pelayanan masyarakat, sedangkan likuiditas keuangan

dalam sudut pandang akuntansi manajemen dalam hal ini adalah suatu kondisi
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dimana dana cukup tersedia pada saat dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan

publik.

I. AKUNTANSI MANAJEMEN UNTUK MENDUKT]NG KEMANAN

KAS

Keamanan kas perlu dilakukan untuk melindungi kas dari kehilangan

yang diakibatkan oleh keputusan manajemen yang buruk atau karena tindak

korupsi dalam praktik pemungutan pendapatan, pencairan. dan pemanfaatan

kas.

a. PemungutanPendapatan

Salah satu tugas pemerintah daerah adalah melakukan pemungutan

pendapatan. Pemerintah penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber.

yaitu dari pemungutan pendapatan asli daerah, penerimaan dana

perimbangan, dan lainlain pendapatan yang sah.Pada prinsipnya pendapatan

harus diperoleh sesegera mungkin dan setelah diperoleh segera disetor ke

rekening kas umum daerah. Dalam hal perolehan pendapatan, pemerintah

daerah harus berprinsip Iebih baik direrima sekarang daripada diterima esok

hari. Prinsip mene ma uarg sekarang lebih baik daripada nleneima besok

adalah sesuai dengan konsep nilai uaktu valr.g (tine -\'alae o[ noney\, yang

berarti nilai uang akan menurun karena faktor waktu. Dalam mengamankan

pemungutan pendapatan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka

pencatatan akuntansi manajemen adalahr

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)- Merupakan

dasar pemungutan dan pencairan dana.

. RINCIAN APBD. Merupakan rincian dari pendapatan, belanja, dan

pembiayaan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

. Surat Ketetapan Pajak (SKP)-DAERAII. Merupakan surat

ketetapan pemungutan pajak yang digunakan sebagai Iandasan

pemerintah memungut pajak daerah
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. Surat Ketetapan Retribusi (SKR)-DAERAH. Merupakan surat

ketetapan pemungutan retribusi yang digunakan sebagai landasan

peme ntah memungut retribusi daerah

. Porpomsi pada dokumen SKP/SKR Daerah berupa karcis.

Merupakan otorisasi berupa pemberian nomer seri pada dokumen

SKP/SKR daerah berupa karcis sehingga karcis tersebut menjadi surat

berharga

. BUKU KAS UMUM PENDAPATAN. Merupakan buku catatan

uang masuk dan uang keluar. Uang masuk bersumber dari pendapatan

yang dipungut. Uang keluar rrerupakan uang yang disetorkan ke Kas

Daerah-

. RINCIAN PENDAPATAN. Merupakan Dokumen yang berisi

rincian pendapatan yang disusun atas basis tertentu, misalnya berbasis

tanggal. berbasis daerah. berbasis wajib pajak atau wajib retribusi dll

untuk kepentingan pembuatan keputusan.

b. Pencairatr Anggaran Dari SKPXD Ke SKPD

Pada saat ini pengelolaan keuangan daerah menggunakan konsep

UYHD (uang yang harus dipertanggungjawabkan). sebelumnya

menggunakan konsep UUDP (uang untuk dipertanggungiawabkan). Saat

menggunakan UUDP, unit kerja mengajukan dana terlebih dahulu untuk

melaksanakan kegiatan dan program, yang dikenal dengan uang panjar,

Kemudian setelah kegiatan tersebut selesai baru dibuat laporan

pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Sebaliknya dengan

sistem UYIID, suatu kegiatan harus dilaksanakan terlebih dahulu dan unit

kerja harus membuat laporan pertanggun&jawaban atas pelaksanaan kegiatan

baru kemudian dapat menerima pencaimn danaya. Sederharranya dengan

sistem UUDP berarti menerima uangnya terlebih dahulu baru bekerja.

sedangkan konsep UYHD bekerja dulu baru mendapatkan uangnya.

Pada prinsipnya manajemen kas bertujuan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas dalam pengeluaran belanja. Dalam hal manajemen

kas Efisiensi diartikan sebagai efisiensi proses yang berarti kecepatan proses
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pencairan, sedangkan efektif dalam hal ini adalah kerepatan waktu

pengeluaran belanja dalam rangka pelayanan publik. Dokumen-dokumen dan

catatan yang dibutuhkan dalan1 kerangka akuntansi manajemensebagai

berikut:

o Dokumen Pelaksatraan Anggaran SKPD. Merupakan dokumen

yang menjadi dasar SKPD mengajukan pencairan dana.

. Surat Pe[yediaa[ Dana (SPD). Suatu dokumen yang menunjukkan

bahwa dana telah tersedia bagi SKPD untuk dilakukannya pencairan

dana.

. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Surat untuk mengajukan

permintaan pembayaran yang diterbitkan bendahara untuk

disampaikan kepada Kepala SKPD

. Surat Perintah Membayar (SPM). Surat untuk memerintahkan

pembayarah yang diterbitkan oleh Kepala SKPD kelada Bendahara

Umum Daerah

. Surat P€rintah Pencairan Dana (SPrD). Surat perinrah yang

diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah kepada Bank atau Kas

Daerah untuk mencairkan dana.

Untuk mengelola kas di SKPD tersebut perlu dilakukan pencatatan-

pencatatan akuntansi. meliputi I

. Buku Kas Umum. Digunakan untuk mencatat jumlah uang yang

masuk ke dan keluar dari rekening kas di beodallara pengeluaran.

. Buku Panjar. Digunakan untuk mencatat pengeluaran dana yang

diberikan kepada PPTK dan mencatat SPJ dari PPTK

r Buku Bank. Digunakan untuk mencalat penyimpanan dana dan

pencairan dana dari bank

. Buku Pajak. Digunakan untuk mencatat pemungutan pajak dari

subyek pajak dan penyetoran pajak ke kantor pajak

Dengan dokumen dan catatan di atas, maka kas dapat lebih aman

untuk dikelola dan informasi mengenai posisi kas setiap saat bisa didapatkarr

sehingga keputusan manajemen segera bisa ditetapkan.
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2. AKUNTANSI MANAJEMEN UNTUK MENDUKUNG LIKUIDITAS

KAS

.. Likuiditas kcuangan daerah adalah suatu kondisi yang menunjuktan

sejauhmana jumlah kas daerah memadai dan mencukupi untuk

memenuhi kewajiban keuangan daerah khususnya dalam membiayai

kegiatan yang sudah dianggarkan,membayar utang jangka pendek yang

jatuh tempo.Dalam rangka mendukung likuiditas kas. salah satu

dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen Anggaran Kas. Anggaran

kas tersebut penting untuk membantu kelancaran pelaksanaan anggaran

khususnya dalam pelaksanaan anggaran belanja dan pengeluaran

pembiayaan daerah. sena anggaran pendapatan dan penerimaan

pembiayaan daerah. Anggaran kas bertujuan untuk mengharmoniskan

pemasukan perdapatan daerah di satu pihak dan kebutuhan-kebutuhan

dana untuk belanja dan pembiayaan di pihak lain.Anggaran kas pada

dasamya meliputi dua bagian, yaitu: anggaran pendapatan dan

penerimaan pembiayaan serta anggaran belanja dan pengeluaran

pembiayaan. Anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan memuat

perkiraan realisasi pendapatan ),ang diharapkan diterima untuk setiap

bulan dan tiwxlan selama I (satu) tahun anggaran, sedangkan anggaran

belanja dan pengeluaran pembiayaan memuat perkiraan kebutuhan daDa

untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulan dan

tri'w,rrlan selama I (satu) tahun anggaran berupa rencana uang masuk dan

uang keluar dalam basis bulanan.

b. Pentingnya anggaran kas

Pemerintah daerah perlu melakukan hanlonisasi antara

pengeluaran dengan penerimaan. Bendaharawan Umum Daerah perlu

mengatur agar keuangan pemerintah daerah tidak mengalami overlikuid.

ilikuid, atau defisit yang membebani sehingga mengganggu pelaksanaan

program dan anggaran.Penyusunan anggaran kas sangat penting bagi

pemerintah daerah karena beberapa alasan. yaitu:
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. Mengharmoniskan keadaan kas daeralr dengan DPA-SKPD, SpD,

SPP, dan SPM yang akan diajukan.

. Mengatur likuiditas keuangan pemda untuk mendanai pengeluaran-

pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum

dalam DPA-SKPD.

. Membantu perencanaan dan pengendalian kas daerah

o Menjamin adanya kelancaran pelaksanaan anggaran, khususnya dalam

pelaksanaan anggaran belanja dan pembiayan daerah )karena
pemasuksn pendapatrn daerah dalam pelaksanaan anggaran

tidak terjadi pada saat awal tahutr anggaran yang bersangkutan

dan pendapatan tersebut tidak sama besartrya tiap bulan/triwnlsn

sehirlgga perlu sarans pengatur, yaitu aDggaran kas.

Elemen Anggaran Kas

Terdapat empat elemen utama anggaran kas yang perlu diperoleh

informasinya yaitu: l- saldo awal kas. 2. Perkiraan penerimaan kas, 3.

Perkiraan pengeluaran kas, dan 4. Perkiraan saldo aklir kas setiap bulan

dan triwulan.

Saldo Awol Kas

Informasi saldo awal kas lahun anggaran bersangkutan berasal

dari daldo kas tahun anggaran sebelumnya yang dipegang oleh bendahara

umum daerah sebagaimana dilaporkan pada laporan arus kas. Untuk

penyusunan anggaran kas SKPD, saldo awal kas merupakan saldo kas

yang masih dipegang oleh bendahara pengeluaran.

Perkiroon Peherimaan Kos

Anggaran Kas pendapatan memuat perkiraM arus kas masuk dari

realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang diharapkan

diperoleh untuk setiap bulan dan triwulan selama safu tahun anggaran.

Pelhiraah Pengeluoran Nas

Anggaran kas pengeluaran memuat perkiraan kebutr.rhan dana

untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulan dan

triwulan selama satu tahun anggaran.

d.
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h.

Soklo aLhir kas

Saldo akhir kas merupakan perkiraan jumlah saldo kas yang ada

untuk setiap bulan dan triwulan selama satu tahun anggaran. Saldo akhir

kas dihitung dengan cara menambahkan saldo a\r,al dengan jumlah

penerimaan kemudian dikurangi dengan perkiraan pengeluaran yang

akan dilakukan. Saldo akhir kas bulan bersangkutan merupakan saldo

awal kas berikutnya.

PengeluaraD Belanja

Untuk keperluan manajemen kas, bendahara umum daerah perlu

menlusun skedul pengeluaran yang akan dilakukan dalam satu periode

anggaran. Pengeluaran belania tersebut meliputi belanja operasi, belaja

modal, dan belanja transfer. Pengeluaran belanja juga dapa(

diklasifikasikan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun skedul

pengeluaran belanja ini adalah:

. Kapan belanja dilakukan

. Berapajumlah yang harus dikeluarkan

. Lama proses pencairan anggaran

Cara Membuat Anggaran Kas

Terdapat empat langkah dasar dalam membuat anggaran kas,

yaitu

l) Mengenali pola belanja atau pengeluaran Q)attem of expenditurc),

Pengenalan pola belanja,/pengeluaran tersebut tidak cukup hanya

mengetahui jumlah kas vang harus dikeluarkan, tetapi juga

memperhitungkan kapan kas tersebut akan dibelanjakan atau

dikeluarkan. Untuk memperkirakan jumlah belanja setiap bulannya,

pemerintah bisa menggunakan data historis dan pengelaman-

pengalaman yang terjadi selama periode-periode sebelumnya. Dalam

hal ini perlu dikenali pola belanja dan pengeluaran untuk masing-

masingienis belanja, misalya belanja pegawai. belanja bunga, belanja

subsidi,belanja bantuan keuangan, belMja bantuan sosial, belanja

l.
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2)

tidak terduga, belanja barang dan jasa. dan belanja modal. Dari

masing-masing jenis belanja,/pengeluaran tersebut dapat dikategorikan

menjadi dua pola umum yaitu: 1. pengeluaran yang relatif tetap/rutin

setiap bulannya, misalnya belanja pegawai yang berupa gaji dan

tunjangan dan 2- Pengeluaran yang sifatnya fluktuatif (tidak tetap)

misalnya belanja pegawai yang berupa upah dan honorarium, belanja

barang danjasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga

Mengenali pola pendapatan/penerimaan Q)attem of income) yang

diharapkan oleh pemerintah daerah. Sama halnya dengan belanja atau

pengeluaran, dalam mengenali pola pendapatan/penerimaan tidak

hanya mempertimbangkan jumlah kas yang akan diterima, tapi juga

harus memperkirakan kapan kas tersebut diterima, Dalam hal ini

dikenali pola penerimaan masing-masing jenis penerimaan yang

meliputir I Penerimaan PAD, Penerimaan dana perimbangan, yang

terdiri atas Bagi Hasil Pajak-dan bagi hasil bukan pajak/SDA.

penerimaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dan 3)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Setelah pola belanja,/pengeluaran dan pola pendapatan/penerimaan

diketahui selanjutnya adalah membuat skedul yang mengindikasikan

pe*iraan total penerimaan serta pengeluaran per bulan selama satu

3)

tahun anggaran.

4) Membuat perkiraan anggaran kas setelah skedul penerimaan dan

pengeluaran tersebut disusun.

B. AKUNTANST MANAJEMEN BARANG DAERAH

Akuntansi Manajemen Barang Daemh merupakan proses pencatatan

transaksi atau kejadian dan menghasilkan informasi mengenai ketersediaan,

kondisi. dan nilai dari sarana dan prasarana temebut yang memiliki keterkaitan

erat dengan penyajian aset daerah pada laporan keuangan daerah berupa neraca

daerah, Menurut PP 27 tahun 2014, Bdtarlg daerah didefiniskan sebagai semua

kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang
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dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan laifilya yahg

sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban

pihak ketig4 dan sebagainya. Dari sudut pandang akuntansi, barang daerah

diistilahkan dengan aset yang bisa menunjang peran dan firngsi peme ntah daerah

sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Jika dilihat dari

penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi , yaitu:

a. Barang daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah .

b. Barang daerah yang digunakal masyarakat dalam rangka pelayanan

publik.

c. Barang daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun untuk

publik. Barang daerah jenis ketiga ini pada dasamya merupakan barang

yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

1. PENILAIAN DAN PENYAJIAN BARANG DAERAII.

Penilaian barang daerah didasarkan pada nilai perolehannya artinya,

seluruh biaya yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap digunakan (rea4,

lo zrse) haruslah dihitung sebagai kos barang bersangkutan termasuk di

dalamnya belanja pegawai dan belanja barang & jasa, selain dari belanja

modal tentunya. Jadi, kos untuk barang adalah seluruh pengeluaran untuk

fiencaqai outcome.

Barang daerah tersebut dalam laporan keuangan pemerintah daerah

akan ditampilkan di neraca yautu pada sisi aset atau aktiva. BaraDg daerah

sebagaimana yang ditampilkan dalam neraca pemerintah daerah bersifat carry

ovel, afiinya akan dilaporkan terus di neraca selama aset tercebut masih ada.

Kewajiban pen),usunan neraca pemerintah daerah tidak hanya sebatas pada

level pemerintah daerah, tetapi satuan kerja juga harus menyusun neraca

satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian akuntansi manajemen

barang daerah juga berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah. Jika

penatausahaan barang daerah tidak tertib, maka aset yang dilaporkan dalam

neraca menjadi tidak valid. Akibatnya neraca tersebut tudak mencerminkan

nilai aset sewajarnya. Nilai barang yang dilapork2'nbelsifal undelstated y^it'r
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disajikan lebih rendah dari nilai sesungguhnya atau bisajadi owrstatad yaitt)

disajikan lebih tinggi dari yang sesungguhnya. Lebih lanjut laporan keuangan

tersebut menjadi kurang dapat diandalkan untuk pengambilan kepulusan dan

berpotensi menyesatkan pengguna laporan keuangan. Informasi barang

sebagaimana disajikan dalam neraca sangat penting untuk mengetahui

ukuran organisasi, penumbuhan barang, dan komposisi barang. Berdasarkan

informasi barang dapat dihitung tingkat likuidaitas, solvabilitas. rentabilitas,

dan rasio-rasio keuangan. Selain itu, informasi tentang barang juga sangat

bermanraat unluk membuat pemetaan barang daerah (assets mapping) dalam

rangka optimasi pemanfaatan barang.

KELEMBAGAAN PENGELOLAAI! BARANG DAERAH

Efektivitas dan efisiensi manajernen aset daerah juga dipengaruhi oleh

struktur kelembagaan pengelolaan aset di pemerintah daerah. Kelembagaan

pengelolaan barang daerah adalah sebagai berikut:

. Pengelola Barang Daerah: bertanggungiawab mengkooordinasi

pengelolaan barang milik daerah.

. Pengguna Barang daerah: pejabat yang bertanggungiawab atas

penggunaan barang daerah

. Penyimpan Barang Daerah: menerima, menyimpan, dan mengeluarkan

barang daerah

. Pengurus barang: mengurus barang pada proses penlakaian

PENCATATAN AKfINTANSI MANAJEMEN BARANG DAER]\H

Pencatatan akuntansi manajemen barang daerah diatur dalam PP

2712014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, antara lain

meliputi:

a. Perencanaan.

Adalah kegiatan merumuskan rincian Rencatra Kebutuhan

Baratrg Milik Daereh untuk menghubungkan pengadaan barang yang

telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam

3_
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melakukan tindakan pemenuha[ kebutuhan yang akan datang.Perlu

diperhatkan adanya risiko yang sering terjadi, yaitu pada praktiknya, di

daerah sering dianggarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan. sedangkan

yang dibutuhkan tidak dianggarkan. Hal ini bisa terjadi karena adanya

kepentingan-kepentingan tertentu, seperti rente, yang diterima oleh

aparatur daerah sebelum pengadaan barang dilaksanakan. Di sebuah

daerah. temyala ada beberapa aset yang sudah diterima dan dipakai,

padahal dianggarkan saja belum. Pihak supplier (fihak ketiga) biasanya

cuma bilang: ambil saja dulu, masalah pembayaran kan bisa diatur dalam

APBD,

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun oleh masing-

masing unit sesuai RKA-SKPD dengan memperhatikan standarisasi

sarana dan prasarana kerja pemerjntahan daerah dan standarisasi harga

yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kegiatan perencanaan dan

penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggungjawab

masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

. barang apa yang dibutuhkan;

. dimana dibutuhkan;
r bilamana dibutuhkan;
. berapa biaya;
. siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan;
. alasan-alasan kebutuhan: dan
. cara pengadaan.
. standarisasi dan spesifikasi barang-barang yang dibutuhkan, baik

jenis, macarn maupun jumlah dan besarnya barang yang dibutuhkan,

Standarisasi merupakan penentuan jenis barang dengan tirik beraa

pada keseragaman, kualitas. kapasitas dan bentuk yang memudahkan

dalam hal pengadaan dan perawatan, yang berlaku untuk suatu ienis

barang dan untuk suatujangka waktu tertentu.

Masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Bamng

kemudian menyampaikan kepada Pengelola melalui pembantu pengelola

untuk meneliti dan menyusun menjadi Rencana Daliar Kebutuhan
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b.

Barang Milik Daerah (RDKBMD); Setelah APBD ditetapkan setiap

SKPD menlusun Daftar Rencana Tahunan Barang dan disampaikan

kepada Kepala Daerah melalui pengelola; Berdasarkan rencana tahunan

barang dari semua SKPD, diteliti dan dihimpun menjadi Daftar

Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) untuk satu tahun anggaran:

Daftar kebutuhan barang daerah tersebut dijadikan pedoman dalam

pelaksanaan pengadaan barang milik daerah.

Pengadaan

Adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang

daerah. Mekanisme pengadaan meliputi penunjukan langsung, pemilihan

Iangsung, atau tender bebas. Hasil pengadaan barang daerah dicatat pada

Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD).

DHPBMD dari semua SKPD dikirim ke pembantu pengelola paling

lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang

bersangkutan untuk disusun/dihimpun menjadi Buku Daft.r Hasil

Pengadaan Barang Milik Daerah,

Penyimpanan

Kegiatan penyimpaDan barang nrilik daerah yaitu; menerima,

menyimpan,mengatur, meraw-at dan menjaga keutuhan bararg dalam

gudang/ruang penyimpanan agar dapat dipergunakan sesuai dengan

rencana secam tertib, rapi dan aman; menyelenggarakan administrasi

penyimpanan/pergudangan atas semua barang yang ada dalam gudang;

melakukan stock opname secara berkala ataupun insidentil terhadap

barang persediaan yang ada didalam gudang agar persediaan selalu dapat

memenuhi kebutuhani membuat laporan secara berkala atas pe6ediaan

barang yang ada di gudang. Hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka

penyimpanan barang adalah sebagai berikuti

l) Pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan

barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP).

2) Pengguna./kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan

pencatatan sesual foflnal:
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d.

. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;

. Kartu Inyentaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin;

. Kartu Invenlaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunani

. Kartu Inventaris Barang (KlB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan;

. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya:

. Kanu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan;

o KartLr Inrenraris Ruangan (KlR).

3) Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan

pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf

b ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Invetrtarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan

perhitungan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam

unit pemakaian setiap lima tahun sekali. Dari kegiatan inventarisasi

disusun Buku Inyentaris yang menunjukkan semua kekayan daerah

yang bersifat kebendaan. baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi Iokasi.

jenis/me* type. jumJah. ukuran. harga, tahun pembelian, asal bamng,

keadaan barang dan sebagainya.

Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelaniutan

mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

l) pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap

barangi

2) usaha untuk menggunakan merranfaatkan setiap barang secara

maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing:dan

3) menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh

Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat

serta didaftar dalam Buku lnventaris.

Pelaporan

Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna, di
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rekap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola,

selanjutnya pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku

induk inventaris. Buku Induk lnventaris sebagaimana dimaksud pada

merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya,

selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan

pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah daryatau

berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. Mutasi barang

bertambah dan/atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap

semester, dicatat secara tertib pada :

l) Laporan Mutasi Bar.ng; dan

2) Drflar Mutasi Barang.

Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah

dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada

Kepala Daerah melalui pengelola. Laporan Mutasi Barang semester I dan

semester II digabungkan menjadi Daffar Mutasi Barang selama I (satu)

tahun, dan masing-masing dibuatkan Daftar Rekapitulasinya (Daftar

Rekapitulasi Mutasi Barahg). Daftar mutasi barang selama I (satu) tahun

tersebul disimpan di Pembantu Pengelola. Laporan inventarisasi barang

(mutasi bertambah dan/atau berkurang) selain mencantumkan jenis,

merek, type, dan lain sebagainyajuga harus mencantumkan nilai barang.

f. Penghapusan

Penghapusan barang daerah berarti tidak ada lagi nilai suatu aset

yang akan dicantumkan di neraca. Penghapusan meliputi penghapusan

dari daftar barang penggunr, dan pelghapus.n dari daftar barang

milik daerah dengan keputusan pengelola alas nama kepala daerah-

Penghapusan dari buku besar dilakukan setelah kepemilikan aset tersebut

tidak lagi di daerah, tetapi di pihak lain atau dimusnahkan atau dibuang.
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