
DINA&IIKA KTBIIAKAN ANGGARAN PUBLIK:KONFIGURASI DAN NANAPAK TERHADAPPEMBANGUNAN DI OAENAU

PENDAHULUAN

Anggaran publik masih meniadi
persoalan besar di Indonesia. Baik

f,SS"r1, Pendapatan dan Belanja

Itert* ( APBN) yang berad" ni-level Pusat maupun Ar,ggu.*n
Pendapatan dan Belanja dl"r"h
(APBD) yang berada pada level
daerah salna*sarna meagalami
banyak persoalan. Konuibusi
anggaran terhadap pembangunan,
evektifitas anggaran, korupsi
anggaran dan dampak anggaran
terhadap pengurangan kemiskinan
menjadi persoalan serius yang hanrs
diselesaikan oleh Pemerintah.

Masyarakar rennr berharap bahwa
anggaran yang dilaksanakan
dalam benruk APBN maupun
APBD mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan. Dari sisi belanja,
kualitas belanl'a nesara semakin
menurun. Porsi APBN untuk belanja
pegawai semakin besar, sementara
untuk belanja modal justru sarlgar
terbatas. Belanja Pegawai, Belanja
Modal, dan Bantuan Sosial menjadi
refleicsi Pemerintah memahami

Dr Dyah Mutiarin, M.Si.l
mufiarin@yahoo.com

keburuhan anggaran masyarakar.
fakra menuniukkan bahwa Belanja
Pegawai dalam RAPBN 20;;
diusulkan lebih besar drri B.;;;
fuf*dal dan Bannran Sosial. B.l*;;
Pegawai mtrnycrap ?1,2 pcrscn da.i
tolal Belanja pemeriniah pusat
sebesar l.13?,0 uilyun rupiah, dan
menempad urutar kedua setelah
Subsidi sebesar 216.0g7,1 trilyun
rupiai.

Data lain adalah aiokasi angsaran
untuk fungsi-fungsi p.ndidikan,
kesehatan, layanan soei*I, dan
layanan ekonomi hanya 3,ga/o dari
GDP untuk tahun 2010. Nilai
tersebur jauh di bawah hasil survei
TINPAI\I unmk negara-negara
berkembang lainnya sebesar 14,5o/o

dan alakasi pada negara yang sudah
maju vairu sebesar 25,1a/a .

Dari sisi peran APBN dalam upaya
unruk meningkatkan kemakmuran
rakyat, j*go semakin menurun
akhir-akhir ini. Hal ini terlihat dari
tingkat perrumbuhan ekonomi
sebesar 6.50lo dalam APBN 2011
dan 2072 justru diikuti dengan
kenaikan indeks gini menjadi
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8,41. Data Badan Kebijakan
Fiskal Kementerian Keuangan

menunjukkan bahwa Indela gini
pada 2010 adalah 0,38 dan pada

Maret 2011 naik rnenjadi 0,41

atau tertinggi sepanjang sejarah

kemerdekaan Indonesia. Dalam
kurun delapan tahun terakhir,
indela terendah dicapai pada 2A04
yaitu 0,33 (http://www.analisadaily.

com). Amarrya Sen (1997)
menyatakan bahwa Indeks gini
adalah alat untuk mengukur tingkat
penyebaran keka,vaan di suaru

negara dengan menggunakan angka

0 sampai 1. Angka 1 menunjuk pada

ketidasetaraan eksrrim sementara 0
menunjukkan sebaliknya. Dalam
kaitannya dengan kesejahreraan,

pertumbuhan ekonomi dinilai
berkualitas jika diikuri clengan

menurunnya indels gini karena

produk domestik bruto di suatu

negara dinikmati oleh semakin
banyak warga, demikian pula
sebaliknya.

Dengan masih banyaknya masalah

yang membelit anggaran tersebut,

maka diperlukan telaah dan solusi

yang komprehensif terhadap
kebijakan anggaran publik tersebut.

2. Dhamika Kebijakan Angamn

Anggaran merupakan inti dari
keuangan Negara atau publik
finance . Publik Finance arau

Keuangan Publik menurut Aronson
(1985) adalah : 'the financial
activities of government and

public aurhorities, and it describes

and analyzes the expenditures of
goverrunent and the techniques

used by governments ro finance this
expenditures". Secara umum tujuan
umum sebuah anggaran adalah

memberikan informasi rentang
rencana keuangan dan hal-hal yang
ingin dicapai melalui anggaran.

Selanjutnva untuk merumuskan

anggaran dilakukan melalui sebuah

proses penganggaran yang lebih
berorienrasi pada ujuan kebijakan
anggaran, pengukuran anggaran

dan besaran jumlah yang diperlukan
untuk sebuah anggaren. Secara

sederhana ada tiga pertanyaan

sederhana yang perlu diakomodasi

oleh anggaran yaitu : Apa yang
ingin dicapai oleh suatu anggaran?

Apa yang harus dilakukan untuk
mencapai tujuan suatu anggaran?

Berapa banyak anggaran yang harus

dikeluarkan unmk mencapai tujuan
tertentu?

Mardiasmo {2AA5.62-63) me-

nyebutkan alasan penringnya

anggaran sector publik yaitu:

a. Anggaran merupakan aiat bagi

pemerintah untuk mengarahkan

pembangunan sosial ekonomi,
menjamin kesinamlrungan, dan

meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.

b. Anggaran diperlukan karena

adanya kebutuhan dan
keinginan masyarakat yang tak
terbatas dan terus berkembang,

sedangkan sumber drya
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yang ada terbatas. Anggaran

diperlukan karena adanya

masalah keterbatasan sumber

daya {scarcity of resources),

pilihan (choice), dan trade ofi.

c. Anggaran diperlukan untuk
meyakinkan bahwa pemerintah

telah bertanggung jawab

terhadap rakyat. Dalam hal ini
anggaran puhlik merupakan

rnstrumen pelaksanaan

akuntabilitas publik oleh

lembagaJembaga publik yailg
ada.

Dengan demikian anggaran dapat

dijadikan salah satu insrrurnen untuk
memahami dinamika kebijakan

publik. Sistem penganggaran dan

prioritas pendanaan pembangunan

yang terdapat di dalam anggaran

publik merefleksikan seberapa

besar komitmen Pemerintah

terhadap rakyatnya. Secara teoretis,

Jones (1984) menguraikan bahwa

penganggaran merupakan salah

setu titik strategis di dalam

proses perumusan kebijakan.

Rubin (1990) mengatakan bahwa

anggaran mencerminkan pilihan
kebijakan dan sekaligus prioritas
dalam organisasi publik, " bu.dgets

ref,ect choices and prioritier'1 Dalam
literatur kontempnrer tentang

kebijakan publik, iuga banyak

diuraikan bahwa alokasi dana

dalam anggaran publik merupakan

cara yang pencing untuk melihat

substansi rumusan kebijakan di
sebuah negara (Sabatier, 2A07).

Secara normatii konfigurasi

anggaran banyak ditentukan oleh

desain kebijakan fiscal yang dianut
oleh pemerintah. Musgrave and
Musgrave (1989:6) menyebutkan

ada tiga pokok fungsi fiskal sebagai

berikut:

1. Fungsi alokasi; meliputi
penyediaan barang-barang

publik, slratu proses untuk
membagi penggunaan seluruh

sumberdaya ke dalam barang

privat dan barang sosial.

Kebijakan pengaruran tidak
termasuk di sini karena kebilakan

semacam itu tidak termasuk

dalam kebijakan penganggaran.

2. Fungsi distribusi; penyesuaian

disribusi pendapatan dan

kemakmuran unruk menjamin

hahwa keinginan masyarakat

untuk mencapai keadil'an atau

pemerataan dapat terpenuhi.

3. Fungsi stabilisasi; yaitu
penggunaan kebilakan

penganggeren sebagai sarana

untuk menjamin pengerahan

tenaga-kerja secara opdmal,

srabilitas harga yang memadai,

serta pertumbuhan ekonomi
yang baik, yang akan

berpengaruh.

Perkembangan kebijakan fiscal di
Indonesia dapat telaah dari model
kebilakan 6scal yang termuat dalam

Notakeuangan dan RAPBN. Dalarn

Nota Keuangan dan RAPBN 2010

misalnya, dil elaskan kebijakan fiskal

mempunyai tiga fungsi utarna, yaitu
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fungsi alokasi anggaran untuk tuj uan

pembangunan, fungsi distribusi
pendapatan dan subsidi dalarn upaya

peningkatan kesejahteraan rakytt,
dan juga fungsi stabilisasi ekonomi
makro di dalam upaya peningkatan

pertumbuhan ekonomi.

Peranan belanja Pemerintah Pusat

terkait fungsi alokasi dilakukan
melalui pendanaan untuk berbagai

program dan kegiatan inlrstasi
produkti{ seperti belanja untuk
penyediaan berbagai infrasruktur,
maupun untuk membiayai berbagai

pengeluaran atau belanja barang dan

jasa (konsumsi) pemerintah ddam
mendorong permintaan affegat-

Selanjutnya, peranan terkair

fungsi distribusi dilakukan melaiui

dukungan unruk pemberdayaan

berbagai kelompok masyarakat

yang berpenghasiian rendah, kurang

beruntung atau berkemampuan

ekonomi terbatas. Dukungan
tersebut diberikal ddau berbagai

bentuk pembayaran transfer baik

berupa bantuan iangsung seperti

Program Keluarga Harapan (PKH),

alokasi anggaran bagi p{ogram-

program dan kegiatan-kegiatan yang

mendukung upaya pengentasan

kemiskinan, pernerataan

kesempatan kerja, dan kesempatan

berusaha, seperti program nasional

pemberdayaan masyarakat

(PNPM), maupun berbagai

program perluasan kesempatan

memperoleh pelayanan dasar di

bidang pendidikan dan kesehatan

seperti bantuan operasional sekolah
(BOS) dan jaminan kesehatan

masyarakat (Jamkesmas).

Selanjutnya, peranan terkait

fungsi stabilisasi dilakukan melalui

penyediaan berbagai jenis subsidi,

baik subsidi harga barang-barang

kebutuhan pokok (price snbsidies),

maupun subsidi langsung ke

objek sasaran {targeted subsid.ies).

Peranan ini sangat penting untuk
meringankan beban masyarakat

dalam memperoleh kebutuhan

dasarnya, dan sekaligus menjaga agar

produsen mampu menghasilkan

produk, khususnya y,ang m erupakan

kebutuhan dasar masyarakat,

dengan harga yang terjangkau.

I)isisi lain, belanja lJemerincah

Pusat juga dapat berperan sebagai

stabilisaror bagi perekonomian atau

menjadi kebijakan counterryclical

yang efektif ddam meredam siklus

bisnis atau gejol'ak ekonomi.

DaIam anggaran publik, konfigurasi

kebilakan ariggaran dapat dilihat
dari 3 aspek penting anggaran

yaitu Pendapatan Negara, Belanja

Negara dan Pembiayaan Anggaran.

Keterkaitan antara Pendapatan

Negara, Belanja Negara dan

Pembiayaan Anggaran dengan fungsi

fiscal memiliki korelasi yang kuat

dengan peningkatan kesejahteraan

rakyat. Kualims kebijakan dan

alokasi anggaran belanja Pemerintah

Pusat, menempati posisi yang

sangat strategis dalam mendukung
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pencapaian rujuan nasional.

Oleh karena iru, dalam kebijakan
fiskal, proses politik anggaran

direncanakan, ditetapkan dan

dilaksanakan melalui proses ,yang
ffansparan, dan prosedur yang relatif
panjang, dan harus melibatkan peran

dan persetujuan berbagai pihak.
Kunci keberhasilan kebijakan 6skal

terletak pada pemahaman bersama

akan pentingnya perencanaan yang

baik, pelaksariaan yang efekti{ dan

pertanggungia*aban kebi.lakan 6skal

yang akuntabel dari seluruh aparat

yang terkait, dan masyarakat sebagai

penerima manfaat kebijakan fiskal.

Dalam perkemhangennya konfigurasi

kebilakan fiscal mengalami

perubahan dengan mempertajam

fungsi yang harus dijalankan. Nota
Keuangan dan RAI'}BN 20L3

menjelaskan Pemerintah mempunyai

dua kelompok fungsi ,yang harus

dijalankan, yaitu fungsi nonekonomi

dan fuirgsi ekonomi. Fungsi

nonekonomi yarg harus dijalankan

Pemerinmh adalah firrgri penahanan

dan keamanan, firngsi peradilan dan

fungsi pelayanan runum; sedangkan

fungsi elconomi pemerintah yang

lahir karena kegagalan pasar adalah

fungsi alokasi, f,*g.i distribusi, dan

fungsi stahilisasi. Grkait dengan upaya

pencapaian kesejahteraan ral{yat (so cia I
*rfart), fr*pi ekonomi pemerintah

Iebih mengarah pada aspek kuantitas

kesejahteraan (antara lain tingkat

pendapatan dan pernrmbuhan),

sedangkan fungsi nonekonomi

lebih mengarah kepada aspek

lnnlitas kesejahteraan (anara lain

keamanan, kenyamanan, .l,ur ku'alitas

lingkungan). Dengan demikian, dalam

mencapai kesejahteraan maqrarakat

yang ideal, dua aspek tersebut harus

mendapat perhatian yang setara.

Konsekuensinya, alokasi anggaran

dalam APBN harus memberikan

bobot yang sepadan untuk dua aspek

kesejahteraan ralryat tersebut-

3. Dempak Angaran Terhadap
Pembangunan Nasional Dan
Daerah

Meskipun sistem penganggaran saat

ini relatif terbuka dan pemerintah

sejakrahun 2002 telah mencanangkan

pengembangan anggaran berbasis

kinerja {performance-based
budgetin$, substansi anggaran

ternyata justru belum menyentuh

kebutuhan pembangunan yang

paling mendasar bagi ralqyat, yaitu
pendidikan, kesehatan, layanan

sosial dan peningkatan kemakmuran

secua merata.

APBN masih belum
mengatasi masalah

kemiskinan, ymg sampai

masih terjadi di Indonesia.

Dalam RPJMN 2010-2A14
disebutkan bahwa penanggulangan

kemiskinan dan peningkatan

kesejahteraan rakyat menjadi
salah satu prioritas Pemerintah.

Pemerintah berusaha mengurangi

kemiskinan dengan pembuatan

kebijakan ekonomi yeng

mamPu

klasik

sekarang
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rnendukung penciptaan iapangan

kerja bagi masyarakat rniskin.
Kebijakan ini sangat terkait dengan
kebilakan ekonomi makro dan
memiliki sasaran yang m'ampu
menjawab tafltangan pokok yang

dihadapi seperti mendorong
percepatan pertumbuhan ekonomi,
menjaga stabilitas ekcnomi,
dan mempercepat pengurangan

pengangguran dan kemiskinan.
Namun pada Maret 2010 tingkat
kemiskinan masih rercatar 13,33r/o

dan pada Maret 20l l berkisar

72,49o/a. Jumlah penduduk rniskil
berkurang 1 juta orang dalam

setahun yakni dari 31,02 juta orang

pada Maret 2010 menjadi 3fi,02
juta orang pada Maret 201 1.

Tingkat kemiskinan terbesar &
Maluku dan Papua yaitu sebesar

25,95o/o dari j*l*h penduduk
kedua pula* tersebut. Sementara

tingkat kemiskinan terendah di
pulau Kalimantan yairu sebesar

6,92o/a. Sebagian besar penduduk

misldn berada di Jawa (16,73 juta
orang) sedangkan jurnlah penduduk
miskin terkecil berada di Kalirnantan
(0,97 juta orang) (Sumber: Tinjauan
Ekonomi Keuangan edisi Juli 2011).

Rendahnya p€nurunan l<emiskinan

larang berkorelasi dengan anggran

yang dialokasikan trntuk pengurangan

kemiskinan terutama melalui pos

Banaran Sosid. Bantuan sosial selama

in disalrrkanddam bentuk(a) program
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pemberda.vaan nrasyarakat I'}NPM
Mandiri); (b) Bantuan Operasional

Sekolah {BOS); (c) Beasiswa untuk
siswalmahasiswa miskin; (d) Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);

d* (.) Program Keluarga Harapan

(PKH). Besaran yang dialokasikan

ketika tahun 2007 adalah 48, 86

trilyun rupiah, dan RAPBN 2013

diusulkan 55,039 rilyu" rupiah yang

disalurkan melalui Kementerian dan

Lembaga ditingkat Ptxat. Kurang

efei<titnya anmara$ ini &pat dilihat
dari banyak sebab &anaranya karena

ddak tepamya sasaran prograJn,

mod,el progrem pengurangan

kemiskinan yang didesain by project,

dan kurang menekankan pada upaya

keberlanjutan program pengurangan

kemiskinan.

Kelemahan kebijakan anggaran juga

dilihat pada belum konsistennya

prioritas pemhangunan dengan

peruntukan dana,vang dialokasikan.

Sasaran utama pembangunan

nasianal 2010- ZAU yang akan

dicapai pada tahun Z}fi meliputi:
(1) Dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan raLfrat pertumbuhan

ekonomi berada pada kisaran 6,8-
7,2 persen, pengansgulan terbuka

menurun menjadi 5,8-6,1 persen,

dan tingkat kemiskinan menurun

menjadi 9,5--1a,, persen; (2) Dalam

rangka pembangunan demolrasi,

Indeks Demoioasi Indonesia

mencapai kisaran 68*7A; dan (3)

Dalam rangka pembangunan hukum,
Indels Persepsi Konrpsi Indone sia
mencapai 4,0.

Namun bila dirujutr<kan dengan

alokasi belanja dalam APBN yang

ad adapt diketahui bahwa alokasi

anggaran unruk belanja modal dan

bantuan sosial ma,sih minim. Belanja

Pemerintah Pusar dalam periode

2007*e{}fi, didominasi oleh

Belanja Pegawai dan Subsidi. Dalam

APBN-P 2012 Beianja Pegawai

mencapai 2,5 persen terhadap PDB.
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IEMEAIIilIAI{ E AI{IA P'UEItrITTE PlEAf , rcT.rmr

Besarnya alokasi dana justru bukan

pada Belanja Modai dan Bantuan

Sosid yang seharusnya menjadi

prioritas anggaran menunjukkan

bahwa prioritas pemerintah terhadap

kependngan publik masih lemah.

Selanjutnva, korupsi juga membelit
axggaran dari sisi pendapatan.

Kebocoran uang negara yang

diakibatkan oleh kejahacan

perpajakan, setiap tahun ada sekitar

Rp 300 triliun pajak ddak masuk ke

kas negara (IC\f, 2011).

Kasus mafia paiak seperti Gayus

banyak terlibat dalam perkara suap

pajak. I)alam catatan pengaclilan

paj ak perio de2{)02-2}09 yang terdiri
dari 22.105 perkara, ternyata wajib

pajak memenangi 6|o/a perkara.

Perusahaan-perusahaan l:esar yang

berpotensi menyumbang kepada

pemasukan negara hingga triliunan
rupiah ternyata begitu mudah
merekayasa atau menghindari pajak

melalui hubungan suap-menyuap

dengan aparat perpajakan. Ada

dua hal yang dapat disimpulkan
dari kenyataan ini: l) Bahwa

penegakan hukum dalam masalah

perpajakan di Indonesia ternyafa

masih sangat lemah, dan 2) Dalam
interaksi antara wajib pajak besar

dan aparat perpajakan yang sangat

strategis bagi penerimaan negara,

kepentingan sempit rernyata masih

sangat mengemuka sedangkan

kepentingan publik lebih sering

diabaikan (Kumorotomo, 2A12).

Dari sisi pengeluaran anggaran,

kasm korupsi juga menduduki sebab

utarna mengapa anggaran tidak dapat

menghasilhn layanan publik yang

berkualias. Korupsi buku ajar, dana

infrastruktur daerah, dana alokasi

khusus, adalah diantara anggaran

APBN yang marak dikorupsi.

Kepolisian Republik Indonesia

pada 2010 menangard 585 perkara

meningkat menjadi 1.323 perkara

pada tahun 2011. Jumlah kerugian

negara akibat dndak pidana korupsi

pada tahun 2010 sekitar Rp 560,348
miliar meningkat 258,39 persen

meniadi Ro. 2.007 uiliun (htm:/iwww.
)L

reoublikaco.id 30 Desember 201 I ).

Data lain dari Laporan ICnf

(tiliulnrdrh)

To Lrehn
*u, Dd rme fro xEI ,llt

IIPP fftr
PD I.xt? rttr

llf IIXP xfia
[B IIXI rtH

TIE LTIP rua
PID almr rr

PtE IPINP rd*
TIN

1.

,.

&

+
s
5.

7.

0.

o.

Bqlerffst
BdefEeq
[duhrlo&l
*obryrra h$. t[..9
ftM
SddhXe.h
BlEurDlhirl
E&olLrblh
thbrhmrararm

tqt
54,5

qB

?98

$o,r

,+q0

1&6

4t
V
q6

Lo

*:

lJ
q,t

ur$
54o

?\$
8C1

T
8t:t

toi8

a3

1,1

1,5

1,

*:

r2
0'6

tsl;l
8q?

7S9

s|8
13&r

7&8

sEg

2*

u
4
\7

:
r^3

ol

4ar
9ri
8qr

a1
rw
qr

6C5

i;l

,3
r5
ry
t*
:!o
op

$
q3

r?*7

r14$

u7,9

IBII
25{

q3

v*
55

Ur
t;t
tr6

u
.t,o

op
l,o

c1

2[$9

roqo

l6tp
t2*
!oq9

l!
47,8

,Es

z7

xs
1,9

,r5

\6
qo

g6

ora

q'rB

1066

16qz

t,7.t
14Sr

*
55*
5C5

tdE

15

4
40

l{

\9
qo

016

qE

m
,Ehh t0n6 rrt asla r+o 6{'t ,rrt qH rort tl*z ll$ gaEo rr,t r.de5 r'Ji

518 Konlerensi Nasionol Ke-2, llniversitas Muhammodiyoh Palu Sulawesi Tengah,

Jum'at - ,Ahad 8-lA Mei 2075 M/7436 H



menuniukan terdapat tig, besar

sektor yang paling merugikan
negara akibat korupsi. Pertama,

sektor investasi pemerintah, dengan
potensi kerugian negara mencapai

Rp 439 miliar. Kedua, sektcr

keuangan daerah dengan potensi

kerugian negara mencapai Rp

417,4 miliar. Ketiga, sektor sosial

kemasyarakatan, yakni korupsi yang

kasusnya berkaitan dengan dana-

dana bantuan yang diperuntukkan
bagi masyarakat, vang diperkirakan
mencapai Rp 299 miliar.

Kerugian negara tertinggi
berdasarkan tempat terjadinya
korupsi atau berdasarkan lembaga

yakni berasal dari semua lembaga

dalam jajaran p emerintah kab upaten
(pemkab) dengan jumlah 264 kasus.

Selanjutnya, kelembagaan dalam

naungan pemerincah kota (pemkor)

dengan jumlah 56 kasus, dan

terakhir dalam jajaran pemerintah
provinsi (pemprov) dengan jumlah
23 kasus. Kerugian negara akibat
korupsi di lingkungan pemerintah
kabupaten mencapai Rp 657,7
miliar, lembaga BUMN Rp 249,4

miliar, dan pemerintah kota Rp

88,1 miliar (http://nasional.kompas.

.om).

KESIMPULAN

Dari kompleksitas permasalahan

anggaran tersebut diatas, dapat

dikatakan bahwa anggarex memiliki
kompleksitas permasalahan yang

tinggi. Anggaran memiliki masalah

sistemik di dalam proporsi alokasi

yaitu seperti anggaran publik
belum mampu menyejahterakan

masyarakat secara optimal.
Selanjutnya proporsi belanja yang

dihabiskan untuk biaya operasional

birokrasi pemerintah semakin besar

jika dibandingkan belanja modal
yang langsung terkait dengan

upaya peningkatan kemakmuran

rakyat. Kecilnya belania modal ini
menunjukkan bahrva anggaran

publik masih berorientasi kepada

kepentingan birokrasi, bukan pada

pelayanan publik.

Dari aspek kebijakan, anggaran

publik di Indonesia belum
mencerminkan wujud dari

kependngan publik. Masih banyak

kepentingan yang mengintervensi

proses dan konfigurasi anggaran

baik secara politis maupun
birokratis. Kebilakan anggaran

pubiik ternvata rnasih [rerseberangan

dengan bertentangan dengan

azas demol<rasi substantif bahwa
"pablic poliry Tnast be based on

public consenf' . Ketika bicara public
consent maka semestinya anggaran

publik harus mengakomodasi

kepentingan publlk yang
berorientasi pada pelayanan publik
demi kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, kebi;akan anggaran publik
di Indonesia belum mencerminkan
" budgets refi,ect choircs and prioritiei'.
Yaita bahwa seharusnya (mggdrafl

menunjukkan pilihan kebijakan

dan sekaligus prioritas pemerintah.
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Untuk itu konuol terhadap aspirasi

masyarakat dalam anggaran,

menekan potensi korupsi anggaran

sejak perencanaan, dan integritas
baik perencana, pelaksana maupun
para pemangku kepentingan

anggaran mutlak diperlukan.
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