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Bab I. Pendahuluan

A. Pengertian Keuangan Negara menurut peraturan perundangan
Keuangan negara, jika dilihat dari sisi teori, bisa mengandung beberapa pengertian,
tetapi pengertian yang diuraikan dalam bahan ajar ini dibatasi pada pengertian-pengertian
seperti diatur dalam peraturan perundangan di bidang keuangan negara. Sesuai dengan yang
diuraikan dalam Undang Undang Keuangan Negara (UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara), yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu - baik berupa uang maupun berupa barang
- yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut. Kemudian, dalam penjelasan dalam Undang Undang tersebut, diuraikan secara
lengkap bahwa:
1. Objek dari keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal dan moneter, dan
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu baik berupa uang maupun
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut.
2. Subjek keuangan negara adalah seluruh objek keuangan negara yang dimiliki dan/atau
dikuasai oleh pemerintah dan badan hukum publik lainnya.
3. Menurut prosesnya, keuangan negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dimulai dari perumusan
kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Tujuan seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan
dan/atau penguasaan objek keuangan negara tersebut dimaksudkan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara.

B. Bidang Pengelolaan Keuangan Negara
Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak
dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk
kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan. Dengan demikian, bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan
dalam: subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
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Sub bidang Pengelolaan fiskal mengandung pengertian segala kegiatan yang mencakup
penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal
mencakup alokasi sumber dana keuangan, distribusinya dan stabilisasi ekonomi, yakni
mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan kestabilan hargaharga umum. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan dalam materi di bab-bab berikutnya.
Sub bidang Pengelolaan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di
bidang keuangan yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat,
ketetapan mengenai cadangan wajib bank, tingkat diskonto, kebijakan pengendalian kredit dan
kebijakan pasar terbuka, termasuk kurs valuta asing. Kebijakan moneter ini dalam prakteknya
dilakukan oleh Bank Indonesia. Tujuan kebijaksanaan moneter secara umum adalah:
1. Menyesuaikan jumlah uang yang beredar di masyarakat
2. Mengarahkan penggunaan uang dan kredit sedemikian rupa sehingga nilai rupiah dapat
dipertahankan kestabilannya
3. Menyediakan kredit dengan suku bunga rendah untuk mendorong produsen untuk
meningkatkan kegiatan produksi
4. Menyediakan tingkat lapangan kerja tertentu
5. Mengusahakan agar kebijakan moneter dapat dilaksanakan tanpa memberatkan beban
keuangan negara dan masyarakat.
Sub bidang Pengelolaan Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen keuangan
negara yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh atau sebagian modal
atau sahamnya dimiliki oleh negara, atau sering disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan negara yang dipisahkan ini dikelola
secara berbeda, sehingga hubungan dengan APBN bukan hubungan langsung, tetapi tidak
langsung, misalnya dalam hal pemerintah menyertakan tambahan modal dalam BUMN atau
dalam hal adanya setoran bagian laba BUMN untuk pemerintah merupakan pos-pos
pembiayaan APBN.

C. Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara
Menurut Musgrave, keuangan negara tidak hanya berhubungan dengan uang masuk
sebagai penerimaan negara dan uang keluar sebagai belanja negara. Keuangan negara juga
berhubungan dengan fungsi alokasi sumber-sumber ekonomi, fungsi distribusi, dan fungsi
stabilisasi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi
masyarakat. Dengan demikian tujuan Pengelolaan Keuangan Negara adalah:
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1. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
Keuangan negara, melalui penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/belanja negara
dapat mempengaruhi bekerjanya mekanisme harga. Pungutan pajak kepada masyarakat di satu
titik akan meningkatkan penerimaan negara, namun di lain pihak akan mengurangi daya beli
masyarakat sehingga mengurangi permintaan masyarakat. Sebaliknya, belanja pemerintah,
yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dari masyarakat, akan mendorong ekonomi
masyarakat dan kemudian akan menambah daya beli masyarakat.
Lalu, bagaimana hubungan antara penerimaan negara dengan belanja negara seperti
yang dikelola dalam APBN? Apabila penerimaan negara melebihi pengeluaran negara, yang
berarti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalami surplus. Surplus
berarti penerimaan negara cukup untuk mendanai belanja pemerintah, namun dilain pihak akan
mengurangi daya beli masyarakat (karena beban pajak yang tinggi) dan terjadi
ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Sebaliknya, apabila pengeluaran lebih
besar dari penerimaannya, yang berarti APBN defisit, defisit akan menambah daya beli
masyarakat lebih besar. Apabila permintaan masyarakat atas barang dan jasa melebihi
penawarannya, harga-harga barang dan jasa akan naik atau terjadi inflasi dan jika penawaran
lebih besar dari permintaannya maka harga-harga akan turun atau deflasi.
2. Menjaga stabilitas ekonomi
APBN dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengatasi inflasi dan deflasi, serta
untuk memelihara stabilisasi perekonomian dengan cara melakukan defisit APBN atau surplus
APBN. Dengan demikian tugas dan fungsi negara menjadi lebih penting karena tidak sekedar
menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, menyelenggarakan peradilan dan menyediakan
barang publik semata, namun juga menjaga kestabilan perekonomian.
3. Merealokasi sumber-sumber ekonomi
Pendapat Keyness kemudian dikembangkan oleh Richard Musgrave. Dalam bukunya
yang berjudul ”The theory of Public Finance”, Musgrave menyatakan bahwa tugas dan fungsi
negara meliputi: realokasi sumber-sumber daya ekonomi, redistribusi pendapatan, dan
stabilisasi. Realokasi sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumbersumber ekonomi yang terbatas secara optimal. Apabila sumber daya yang ada di masyarakat
tersebut tidak terdistribusikan secara optimal akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam
peekonomian negara
4 . Mendorong Re-distribusi Pendapatan
Melalui kebijakan fiskal dalam APBN, pemerintah dapat mendorong terjadinya
redistribusi pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan antara golongan masyarakat kaya dan
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golongan masyarakat miskin secara menyolok. Untuk menciptakan keadilan, pemerintah akan
mengenakan pajak yang lebih banyak kepada kelompok masyarakat yang lebih mampu (ability
to pay principle) dan mengalokasikannya dalam bentuk pengeluaran/belanja negara yang
berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu (pro poor).

D. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden adalah
pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan. Dalam melaksanakan mandat Undang-Undang ini, fungsi pemegang kekuasaan
umum atas pengelolaan keuangan negara tersebut dijalankan dalam bentuk:
1. selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang
dipisahkan dikuasakan kepada Menteri Keuangan
2. selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga negara
dikuasakan kepada masing-masing menteri/pimpinan lembaga
3. penyerahan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk
mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan
4. kekuasaan di bidang fiskal tidak termasuk kewenangan di bidang moneter. Untuk mencapai
stabilitas nilai rupiah, penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter serta mengatur dan
menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Sentral, yakni Bank Indonesia
yang tunduk pada peraturan perundangan di bidang moneter.
Adapun kekuasaan yang dimaksud selanjutnya sebagai berikut:
a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam
kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk
mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan
Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada
hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) yang berwenang dan bertanggung jawab atas
pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Para menteri dan pimpinan lembaga
negara pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) yang berwenang dan
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bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang tugas dan fungsi masingmasing.
Pembagian kewenangan yang jelas, dalam pengelolaan keuangan negara antara Menteri
Keuangan dan menteri teknis tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan terlaksananya
mekanisme saling uji (check and balance) dan jaminan atas kejelasan akuntabilitas Menteri
Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan Menteri Teknis sebagai Pengguna Anggaran.
Selain itu, pembagian kewenangan ini memberikan fleksibilitas bagi menteri teknis, sebagai
pengguna anggaran, untuk mengatur penggunaan anggaran kementeriannya secara efisien dan
efektif dalam rangka optimalisasi kinerja kementeriannya untuk menghasilkan output yang
telah ditetapkan, karena kementerian teknis yang paling memahami operasional kebijakan
sektor-sektor yang menjadi bidangnya.
Undang Undang No 17 tahun 2003 ini juga mengatur tentang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah yakni dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah
selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

E. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara
Agar tujuan pengelolaan seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang
berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek keuangan negara dapat memberikan
daya dukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang optimal, keuangan negara dikelola
berdasarkan asas umum sebagai berikut:
1. Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara, karena pada dasarnya setiap sen uang negara adalah uang rakyat, dan akuntabilitas ini
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Profesionalitas, yang berarti mengutamakan keahlian dan kompetensi yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
3. Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
Penyelenggara Negara.
4. Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak-hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia
negara.
5

5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, yang dalam
praktiknya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
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Bab II. Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Dan Kebijakan Anggaran
Pemerintah memegang peranan yang penting dalam mengatur, menstabilkan, dan
mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk itu pemerintah memerlukan biaya yang
sangat besar dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya yang banyak itu. Pemerintah harus dapat menggali sumber dana tersebut dan menentukan penggunaan dana yang
diperoleh. Sumber dana serta penggunaan dana inilah yang dipelajari dalam keuangan negara/
daerah yang dituangkan dalam APBN/APBD.
Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut adalah sebagai berikut.
o

Apa tujuan APBN dan APBD?

o

Apa fungsi APBN dan APBD?

o

Dari manakah sumber dana APBN dan APBD?

o

Bagaimana menggunakan sumber dana tersebut?

o

Apa pengaruh APBN terhadap kegiatan ekonomi?

o

Bagaimanakah Kebijakan Anggaran kita ?

o

Meliputi apa sajakah kebijakan anggaran?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, telitilah uraian-uraian berikut ini.

A.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

1.

Pengertian APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
APBN ini merupakan rencana kerja pemerintahan Negara dalam rangka meningkatkan hasilhasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal.
Periode APBN di Indonesia pada masa Orde Baru berawal dari 1 April sampai dengan
31 Maret tahun berikutnya. Pada pemerintahan saat ini, tahun anggaran meliputi masa satu
tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Contoh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2004 dan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005

7

APBN 2004 dan RAPBN 2005
(miliar rupiah)
APBN
(1)
A. Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan
a. Pajak Dalam Negeri
i. Pajak penghasilan
1. Migas
2. Non Migas
(1)
ii. Pajak pertambahan nh!ai
iii. Pajak bumi dan bangunan
iv. BPHTB
v. Cukai
vi. Pajak lainnya
b. Pajak Perdagangan Internasional
i. Bea masuk
ii. Pajak/pungutan ekspor
2. Penerimaan Bukan Pajak
a. Penerimaan SDA
i. Migas
ii. Non Migas
b. Bagian Laba BUMN
c. PNBP Lainnya
II. Hibah
B. Belanja Negara
I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
a. Utang Dalam Negeri
b. UtangLuarNegeri
5. Subsidi
a. Perusahaan Negara
i. Lembaga Keuangan
ii. Lembaga Non Keuangan
b. Perusahaan Swasta
6. Belanja Hibah
7. Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-lain
II. Belanja Daerah
1. Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
a. Dana Otonomi Khusus
b. Dana Penyesuaian
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)
E. Pembiayaan

(2)
349,933.7
349,299.5
272,175.1
260,223.9
133,967.6
13,132.6
120,835.0
(2)
86,272.7
8,030.7
2,667.9
27,671.0
1,614.0
11,951.2
11,636.0
315.2
77,124.4
47,240.5
44,002.2
3,238.3
11,454.2
18,429.8
634.2
374,351.3
255,309.1
57,235.2
35,639.9
39,775.1
65,651.0
41,275.9
24,375.1
26,638.1
26,589.5
853.4
25,736.1
48.6
14,293.3
16,076.5
119,042.3
112,186.9
26,927.8
82,130.9
3,128.1
6,855.4
1,642.6
5,212.8
41,233.4
(24,417.6)
24,417.6

% thd
POB
(3)
17.5
17.5
13.6
13.0
6.7
0.7
6.0
(3)
4.3
0.4
0.1
1.4
0.1
0.6
0.6
0.0
3.9
2.4
2.2
0.2
0.6
0.9
0.0
18.7
12.8
2.9
1.8
2.0
3.3
2.1
1.2
1.3
1.3
0.0
1.3
0.0
0.7
0.8
6.0
5.6
1.3
4.1
0.2
0.3
0.1
0.3
2.1
(1.2)
1.2

RAPBN
(4)
377,886.3
377,136.3
297,510.0
285,147.3
141,858.5
13,568.6
128,289.9
(4)
98,828.4
10,272.2
3,214.7
28,933.6
2,039.9
12,362.7
12,017.9
344.8
79,626.3
50,941.4
47,121.1
3,820.3
9,424.0
19,260.9
750.0
394,778.5
264,877.3
62,238.1
30,971.8
42,970.0
63,986.8
38,844.5
25,142.4
33,645.2
33,603.0
1,153.0
32,450.0
42.2
16,268.6
14,796.8
129,901.2
123,448.2
31,217.8
88,130.4
4,100.0
6,453.0
1,762.6
4,690.4
47,094.7
(16,892.2)
16,892.2

% thd
PDB
95)
17.2
17.2
13.6
13.0
6.5
0.6
5.9
95)
4.5
0.5
0.1
1.3
0.1
0.6
0.5
0.0
3.6
2.3
2.2
0.2
0.4
0.9
0.0
18.0
12.1
2.8
1.4
2.0
2.9
1.8
1.1
1.5
1.5
0.1
1.5
0.0
0.7
0.7
5.9
5.6
1.4
4.0
0.2
0.3
0.1
0.2
2.1
(0.8)
0.8
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I. Pembiayaan Dalam Negeri
1. Perbankan dalam negeri
2. Non-perbankan dalam negeri
a. Privatisasi & Penj aset prog restrukt
perbankan
b. Surat Utang Negara (neto)
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)
a. Pinjaman Program
b. Pinjaman Proyek
2. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN

40,556.3
19,198.6
21,357.7

2.0
1.0
1.1

37,085.8
9,000.0
28,085.8

1.7
0.4
1.3

10,000.0

0.5

7,500.0

0.3

11,357.7
(16,138.7)
28,237.0
8,500.0
19,737.0
(44,375.7)

0.6
(0.8)
1.4
0.4
1.0
(2.2)

20,585.8
(20,193.6)
26,642.9
8,600.0
18,042.9
(46,836.5)

0.9
(0.9)
1.2
0.4

Dari data APBN tahun 2004 dan RAPBN 2005 di atas menunjukkan dari tahun ke tahun
mengalami kenaikan, baik kuantitatif maupun secara kualitatif. Kenaikan itu sebabkan oleh
meningkatnya kegiatan ekonomi yang menyebabkan kenaikan anggaran penerimaan dan
pengeluaran.

2.

Tujuan APBN
Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam

melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja,
dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat.

3.

Fungsi APBN
Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai

instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan
stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan
bernegara. Dengan demikian APBN melaksanakan beberapa fungsi antara lain :
o

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

o

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

o

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

o

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi
dan efektivitas perekonomian.
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o

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

o

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

4.

Prinsip Penyusunan APBN
a.

Prinsip Penyusunan APBN Berdasarkan Aspek Pendapatan
•

Intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah dan kecepatan
penyetoran.

•

Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa atas
penggunaan barang-barang milik negara.

•

Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dari denda
yang telah dijanjikan.

b.

Prinsip Penyusunan APBN Berdasarkan Aspek Pengeluaran Negara
•

Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang
disyaratkan.

•

Terarah, terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan.

•

Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan
memperhatikan kemampuan/potensi nasional.

5.

Azas Penqusunan APBN
Penyusunan program pembangunan tahunan dituangkan dalam APBN dengan

berazaskan:
•

Kemandirian, artinya sumber penerimaan dalam negeri semakin
ditingkatkan.

6.

•

Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.

•

Penajaman prioritas pembangunan.

Landasan Hukum APBN
•

UUD 1945 pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

•

7.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Cara Penyusunan APBN
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Anggaran negara pada suatu tahun secara sederhana bisa dibaratkan dengan anggaran
rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan
sisi pengeluaran.
Dalam menyusun anggaran, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN) dihadapkan dengan berbagai ketidak pastian. Setidaknya terdapat enam
sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN yakni (i) harga
minyak bumi di pasar internasional; (ii) kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC;
(iii) pertumbuhan ekonomi; (iv) inflasi; (v) suku bunga; dan (vi) nilai tukar Rupiah terhadap
Dolar Amerika (USD).
Penetapan angka-angka keenam unsur diatas memegang peranan yang sangat penting
dalam penyusunan APBN. Hasil penetapannya disebut sebagai asum-asumsi dasar penyusunan
RAPBN. Penetapan angka asumsi ini dilaksanakan oleh suatu tim yang terdiri dari wakil-wakil
dari Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, dan Badan Pusat Statistik, yang
bersidang secara rutin untuk membahas dan menentukan angka asumsi. Angka-angka asumsi
yang dihasilkan oleh tim ini selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk menyusun RAPBN. Perlu
diketahui bahwa angka-angka yang tertera ini masih berupa usulan dari pihak eksekutif
(pemerintah) kepada pihak legislatif (DPR).
Selanjutnya RAPBN ini disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam suatu sidang
paripurna yang merupakan awal dari proses pembahasan RAPBN antara pemerintah dan DPR.
Tentunya perubahan terhadap angka asumsi RAPBN sangat mungkin terjadi selama
berlangsungnya proses pembahasan antara Pemerintah dan DPR. Perubahan ini mencerminkan
banyak hal diantaranya (i) Pemerintah dan DPR bertanggungjawab terhadap keputusan
penetapan angka-angka asumsi dalam APBN; (ii) angka asumsi ditetapkan berdasarkan
pertimbangan ekonomi dan politik; dan (iii) terjadi pergeseran secara riil status APBN, dari
“milik pemerintah” menjadi “milik publik”.
Sesudah RAPBN disetujui oleh DPR, RAPBN kemudian ditetapkan menjadi APBN
melalui Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan
Undang-undang APBN, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya
sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.
Agar pelaksanaa APBN sesuai dengan rencana, maka dikeluarkan Keputusan Presiden
tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Presiden tersebut
terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti
alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga,
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pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi
beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi
dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan
perusahaan/badan yang menerima.

6.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti
standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.
Laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa
laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan
pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan
kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang
bersangkutan.

B.

SUMBER PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA
Secara garis besar APBN terdiri dari 5 (lima) komponen utama yaitu (i) Pendapatan

Negara dan Hibah; (ii) Belanja Negara; (iii) Keseimbangan Primer; (iv) Surplus/Defisit
Anggaran; dan (v) Pembiayaan. Format APBN secara lebih rinci adalah sebagai berikut :
I.

Pendapatan Negara dan Hibah
a.

b.
II.

Penerimaan Dalam Negeri
-

Penerimaan Perpajakan

-

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hibah

Belanja Negara
A.

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
-

Pengeluaran Rutin

-

Pengeluaran Pembangunan
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B.

III.

Anggaran Belanja Untuk Daerah
-

Dana Perimbangan

-

Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang

Keseimbangan Primer

IV. Surplus/Defisit Anggaran
V.

Pembiayaan
A.

Pembiayaan Dalam Negeri

B.

Pembiayaan Luar Negeri

Sebagaimana terlihat dalam lampiran APBN Tahun 2004 dan RAPBN 2005 di Tabel 2.1
menunjukkan adanya kelompok rincian penerimaan (pendapatan) dan kelompok rincian
pengeluaran (belanja) negara.

C.

Sumber Penerimaan
Sumber penerimaan Pendapatan Negara adalah semua penerimaan Negara yang berasal

dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari
dalam negeri dan luar negeri
I.

Penerimaan Dalam Negeri
Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam
bentuk Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Bukan Pajak. Berdasarkan asumsiasumsi ekonomi makro, Pendapatan negara dan hibah direncanakan akan mencapai Rp
377,886.3 miliar rupiah atau naik Rp 28 triliun (8 persen) dari tahun 2004. Secara lebih
rinci sebgai berikut :
1.

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam
negeri dan pajak perdagangan internasional.

Penerimaan ini durencanakan

mencapai jumlah 297.510,0 miliar rupiah.
a.

Peneriaan Pajak Dalam Negeri sebesar 285.147,3 miliar rupiah yang berasal
dari Pajak penghasilan (Migas dan Non Migas), Pajak pertambahan Nilai,
Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan), Cukai dan Pajak lainnya.

b.

Pajak Perdagangan Internasional mencapai jumlah 12.362,7 miliar yang
berasal dari Bea masuk dan Pajak/pungutan ekspor

2.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah semua penerimaan yang diterima Negara
dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba
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badan usaha milik Negara, dan penerimaan Negara bukan pajak lainnya.
Penerimaan Bukan Pajak ini direncanakan mencapai jumlah 79.626,3 miliar rupiah
meliputi

II.

a.

Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas) 50.941,4 miliar.

b.

Bagian Laba BUMN mencapai 9.424,0 miliar rupiah, dan

c.

PNBP lainnya sebesar 19.260,9 miliar rupaih.

Hibah
Penerimaan hibah adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari sumbangan
swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri
termasuk lembaga Internasional. Penerimaan Hibah ini tidak perlu dikembalikan. Hibah
meliputi pemberian untuk proyek khusus dan untuk mendukung anggaran secara umum.
Hibah dalam bentuk peralatan, barang, dan bantuan teknis, misalnya biasanya tidak
dimasukkan dalam anggaran tetapi dicatat dalam item memorandum. Dari tabel 2.1 dapat
kita lihat bahwa jumlah hibah dapat direalisir untuk APBN tahun 2003 sebesar 750,0
miliar rupiah
Jika kita perhatikan, Sumber penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan

mencapai Rp 297,510 miliar rupiah atau 78,7 persen dan penerimaan bukan pajak Rp 79,626,3
miliar rupiah atau 21,1 persen dari seluruh penerimaan negara.

D.

Pengeluaran Negara
Pengeluaran atau belanja negara adalah semua pengeluaran Negara untuk
membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.

I.

Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah Pusat ini direncanakan mencapai jumlah 264.877,3 miliar
rupiah yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran
Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Lain-lain.
Dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah pusat, sebesar Rp 264,877,3 miliar
rupiah dialokasikan kepada sekitar 53 kementerian/lembaga. Dari sejumlah
kementerian/lembaga tersebut, prioritas pertama adalah Kementerian Pertahanan dan
Keamanan, kedua Pendidikan, ketiga Prasarana Wilayah, keempat Kepolisian, dan
kelima Kesehatan, sesuai dengan prioritas kebijakan pembangunan nasional.
Belanja pegawai
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Dalam RAPBN 2005 alokasi untuk belanja pegawai adalah Rp 62.238,1 miliar
rupiah dan belanja barang adalah Rp 320.971,8 miliar rupiah. Anggaran belanja pegawai
dalam tahun 2005 direncanakan meningkat 3,9 persen
Belanja Modal
Disamping itu, dalam rangka mendukung pembangunan nasional, dianggarkan
belanja modal Rp 42,7 triliun, yang berarti jumlahnya bertambah 8,6 persen dari anggaran
yang sama tahun 2004. Belanja modal tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan
investasi sarana dan prasarana pembangunan, yaitu dalam bentuk tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.
Pembayaran Bunga Utang
Selanjutnya, pemerintah juga menganggarkan pembayaran bunga utang sebesar Rp
63.986,8 miliar rupiah, terdiri atas bunga utang dalam negeri Rp 38,844,5 miliar rupiah
dan bunga utang luar negeri Rp 25,142,4 miliar rupiah.
Subsidi
Subsidi merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang mengakibatkan kenaikan
daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli bisa terjadi melalui dua hal, (i) harga
barang/jasa yang dibayar masyarakat lebih rendah dari yang seharusnya; dan (ii)
penghasilan masyarakat meningkat karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk
memperoleh suatu barang/jasa. Contoh, pemberian subsidi pada Pertamina dimaksudkan
agar harga jual bahan bakar minyak (BBM) pada masyarakat lebih rendah dari biaya
pengadaannya sehingga sebagian dari penghasilan masyarakat yang seharusnya dipakai
untuk membayar konsumsi BBM dapat dipakai untuk keperluan lain. Berdasarkan sifat
subsidi yang meningkatkandaya beli masyarakat atau seolah-olah menambah
penghasilan, maka subsidi sering disebut sebagai pajak negatif. Pengeluaran untuk
subsidi selalu terkait dengan kebijakan stabilisasi ekonomi yang ditempuh melalui
pengendalian harga barang-barang yang banyak dikonsumsi masyarakat atau dianggap
merupakan hajat hidup orang banyak. Bentuk-bentuk subsidi tersebut diantaranya adalah
(i) subsidi tariff listrik; (ii) subsidi BBM; (iii) subsidi pupuk; (iv) subsidi harga benih; (v)
subsidi pengadaan pangan pada Badan Urusan Logistik (BULOG); (vi) subsidi bunga
pada kredit program, dan lain-lain.
Dalam tahun 2005 dianggarkan subsidi BBM, listrik, pangan, pupuk, kredit
program, dan kepada BUMN pelaksana jasa layanan umum Rp 33,645,2 miliar rupiah,
yang menunjukkan peningkatan 26,3 persen dari anggarannya tahun 2004.
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II.

Belanja Daerah
Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai dana
perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Langkah-langkah
kebijakan yang diusulkan tahun 2005 untuk belanja daera direncanakan mencapai jumlah
129.901,2. miliar rupiah
1.

Dana perimbangan adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan kepada
daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana
alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana
Perimbangan ini yang direncanakan mencapai 123.448,2 miliar rupiah.
Dana bagi hasil (DBH) adalah bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan
bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber
daya alam
Dana alokasi umum (DAU) adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan
kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
Dana alokasi khusus (DAK) adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan
kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus

2.

Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk
membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua, serta untuk penyesuaian kekurangan dana alokasi umum untuk beberapa
daerah. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian ini dialokasikan mencapai sebesar
6.453,0.

E.

Surplus/Defisit Anggaran
Deifisit anggaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi
APBN di saat angka belanjanya melebihi jumlah pendapatan. Terdapat empat pilihan cara
untuk mengukur defisit anggaran, yaitu :
1.

Defisit Konvensional adalah defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total
belanja dengan total pendapatan termasuk hibah.
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2.

Defisit Moneter merupakan selisih antara total belanja pemerintah (di luar
pembayaran pokok hutang) dengan total pendapatan (di luar penerimaan hutang).

3.

Defisit Operasional Merupakan defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan
bukan nilai nominal

4.

Defisit Primer merupakan selisih antara belanja ( di luar pembayaran pokok dan
bunga hutang) dengan total pendapatan.
Prospek ekonomi Indonesia dalam tahun 2005 diperkirakan akan semakin membaik

dengan pertumbuhan ekonomi akan mencapai sebesar 5,4 persen, laju inflasi sebesar 5,5
persen, nilai tukar rupiah rata-rata sebesar Rp8.600/US$ dan tingkat suku bunga SBI - 3
bulan sekitar 6,5 persen per tahun. Sementara itu, harga minyak internasional dan tingkat
produksi minyak Indonesia diperkirakan masing-masing sebesar US$24 per barel dan
1,125 juta barel per hari.
Dengan asumsi tersebut, maka pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN 2005
diperkirakan mencapai sebesar Rp 377,886,3 miliar rupiah (17,2 persen PDB), sedangkan
belanja negara diperkirakan mencapai sebesar Rp 394,778,5 miliar rupiah (18,0 persen
PDB). Dengan demikian, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp 16,892,2 miliar rupiah
(0,8 persen PDB).

F.

Pembiayaan
Dalam keadaan defisit tentunya diperlukan tambahan dana agar kegiatan yang telah
direncanakan tetap dapat dilaksanakan. Dana tersebut bisa berasal dari dalam negeri
maupun luar negeri. Upaya untuk menutup defisit disebut sebagai pembiayaan defisit
(deficit financing). Upaya ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk misalnya (i) hutang;
(ii) menjual asset milik negara; dan (iii) memperoleh hibah.
Hutang luar negeri pemerintah Indonesia merupakan pinjaman dari pihak-pihak
asing seperti (i) negara sahabat; (ii) lembaga internasional (IMF, World Bank, ADB, dll);
dan (iii) pihak lain yang bukan penduduk Indonesia. Bentuk hutang yang diterima dapat
berupa (i) dana; (ii) barang; dan (iii) jasa. Berbentuk barang bila pemerintah membeli
barang modal ataupun peralatan perang yang dibayar secara kredit. Sedangkan bentuk
jasa sebagian besar berupa kehadiran tenaga ahli dari pihak kreditur untuk memberikan
jasa konsultasi pada bidang-bidang tertentu yang lebih dikenal dengan Technical
Assistance.
Berdasarkan RAPBN tahun 2005 defisit anggaran akan mencapai sebesar Rp
16,892,2 miliar rupiah, defisit ini akan dibiayai dari sumber dalam negeri sebesar Rp
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37,085,8 miliar rupiah (1,7 persen PDB) dikurangi pembiayaan luar negeri neto sebesar
Rp 20,193,6 miliar rupiah (0,9 persen PDB).

G.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota selaku
pengelola keuangan daerah. Untuk selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD

1.

Pengertian APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

2.

Tujuan APBD
Tujuan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran dalam

melaksanakan kegiatan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam
rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat daerah.

3.

Fungsi APBD
Sebagaimana fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka APBD berfungsi

sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

4.

Cara Penyusunan APBD
APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun

dengan Peraturan Daerah.

APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja,

dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan,
dan lain-lain pendapatan yang sah.
Sebagaimana penyusunan APBN, maka langkah-langkah penyusunan APBD adalah
sebagai berikut :
Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama
bulan Oktober tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan
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Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun
anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
Sesudah RAPBD disetujui oleh DPR, RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBD
melalui Peraturan daerah. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang
diajukan Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah
Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun
anggaran sebelumnya.
Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih
lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

H.

PENGARUH APBN DAN APBD TERHADAP PEREKONOMIAN.
Dengan APBN dan APBD, dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan

yang akan dan sedang dilaksanakan. Dengan demikian, peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana ekonomi juga akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Peningkatan
sumber daya manusia yang dapat menerapkan teknologi tinggi dalam proses produksi,
sehingga hasil-hasil produksi semakin meningkat. Peningkatan produksi yang tidak
dikonsumsi akan meningkatkan tabungan masyarakat. Akhirnya, peningkatan tabungan akan
meningkatkan investasi sehingga semakin banyak barang dan jasa yang tersedia bagi
masyarakat.

I.

KEBIJAKAN ANGGARAN.
Penyusunan Anggaran dilatarbelakangi oleh suatu kebijaksanaan tententu. Sebagai

contoh, misalnya sasaran-sasanan apakah yang hendak dicapai dengan APBN Tahun 2004 atau
Tahun 2005?. Sasaran APBN tidak lepas dan sasaran kebijaksanaan keuangan pemerintah yang
pada giirannya harus menunjang sasaran pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
sebagaimana direncanakan dalam pembangunan dan kestabilan moneter, perluasan
kesempatan kerja, pelayanan umum dan lain-lainnya yang menyangkut peningkatan kesejahtenaan rakyat.
Sebelum tahun 2001, prinsip APBN adalah anggaran berimbang dinamis, dimana jumlah
penerimaan negara selalu sama dengan pengeluaran negara, dan jumlahnya diupayakan
meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2001 hingga sekarang, prinsip anggaran yang
digunakan adalah anggaran surplus/defisit.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyusunan RAPBN mulai tahun 2005 telah
menerapkan format baru yaitu Format Anggaran Terpadu (Unified Budget) berdasarkan
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ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Format baru tersebut merupakan sistem penganggaran terpadu yang melebur anggaran rutin
dan pembangunan dalam satu format anggaran. Penggabungan belanja rutin (meliputi gaji,
pemeliharaan, perjalanan dinas, dan belanja barang) dengan belanja pembangunan diharapkan
mengurangi tumpang tindih alokasi.
Dalam upaya mewujudkan kesinambungan fiskal, maka langkah strategis yang akan
dijalankan oleh Pemerintah, yaitu;
(i)

menurunkan defisit APBN secara bertahap menuju kondisi seimbang atau surplus,
dan

(ii)

melakukan manajemen pembiayaan anggaran yang optimal, efisien, dan efektif.

Penurunan defisit APBN dimaksudkan agar tambahan beban pembiayaan, yang terutama
berasal dari utang, dapat dikurangi sehingga secara bertahap rasio utang Pemerintah terhadap
PDB menjadi semakin berkurang.
Sementara itu, pengelolaan pembiayaan anggaran lebih diutamakan kepada pembiayaan
dari utang dalam negeri dan luar negeri, dengan pengelolaan yang sesuai kebijakan untuk
menjaga kesinambungan fiskal, sedangkan penggunaan rekening pemerintah di Bank
Indonesia dan privatisasi BUMN yang jumlahnya terbatas hanya bersifat sementara.
Sejalan dengan itu, format dan struktur APBN berubah dari T-Account menjadi IAccount. Format dan struktur I-account yang berlaku saat ini terdiri atas (i) pendapatan negara
dan hibah, (ii) belanja negara, dan (iii) pembiayaan.
Konversi belanja negara menurut klasifikasi ekonomi dari format lama ke format baru
disajikan dalam tabel belanja negara berikut ini
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Perubahan Format dan Struktur APBN
T - Acc ount
PENE RIMAAN
A. Penerimaan Dalam Negeri
I. Migas
II.
Non Migas
1. Pajak
2. Bukan pajak
- Privatisasi
- Asset recovery
B. Penerimaan Pembangunan
I. Pinjaman Program
II.
Pinjaman Proyek

I - A ccount
PEN GE LUARAN

A. Pengeluaran Rutin
I. Belanja Pegawai
II.
Belanja Barang
III.
Subsidi Daerah
Otonom
IV.
Pembayaran Bunga
&
cicilan Hutang
1. Bunga
2. Pokok
B. Pengeluaran Pembangunan
I. Pembiayaan Rupiah
1. Bunga Kredit Program
2. Bunga Obl.
Restrukt. Perbankan
II. Pembiayaan Proyek

Berimbang & Dinamis

A. Penerimaan Negara dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan
a. Pajak Dalam Negeri
a.1. Pajak
Penghasilan
- Migas
- Non migas
2. Penerimaan Bukan Pajak
a. Minyak
b. Gas
B. Belanja Negara
I. Pemerintah Pusat
Pengeluaran Rutin
Pengeluaran pembangunan
II.Dana Perimbangan
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus/defisit Anggaran
E. Pembiayaan (Financing)

Desfisit dibiayai dengan sumber
Pembiyaan dalam & Luar Negeri

Kebijaksanaan APBN mungkin berbeda-beda menurut kebijaksanaan umum yang
dilaksanakan. Mungkin kebijaksanaan APBN Indonesia tahun 2010, tidak perlu lagi
didasarkan atas asas berimbang dan dinamis. Hal itu, sekali lagi, tergantung pada kebijaksanaan umum yang meliputi perkembangan politik, ekonoini dan sosial budaya.

J.

MACAM KEBIJAKAN ANGGARAN
Sebagaimana pembahasan terdahulu, Kebijakan anggaran dapat dilakukan dengan cara

anggaran berimbang, surplus, dan defisit.
Kebijaksanaan dalam penyusunan APBN maupun APBD di dasarkan pada asas anggaran
berimbang (balance budget). Anggaran berimbang artinya bahwa semua pengeluaran disusun
berdasarkan pada penerimaan untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan dan
pengeluaran. Penempatan asas berimbang dalam kebijakan anggaran pada akhirnya akan
mendapat kesamaan jumlah antara penerimaan dan pengeluaran. Dengan kebijakan berimbang
diharaiikan kestabilan ekonomi dapat dipertahankan dan dapat menghindarkan defisit. Selain
kebijakan anggaran berimbang, dikenal pula adanya anggaran surplus dan anggaran defisit.
Apabila belanja lebih kecil daripada anggaran, disebut sebagai anggaran surplus.
Sebaliknya, apabila anggaran lebih kecil daripada pengeluaran atau pengeluaran lebih besar
daripada anggaran, disebut anggaran defisit. Masing-masing kebijakan anggaran mempunyai
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kecenderungan tersendiri. Pada sistem anggaran berimbang misalnya, perekonomian
cenderung berjalan stabil jika dibandingkan dengan kebijakan anggaran defisit dan surplus.
Kebijakan anggaran defisit cenderung mendorong timbulnya tingkat inflasi yang lebih
tinggi. Dengan ditempuhnya pencetakan uang untuk menutup defisit berarti menambah jumlab
uang yang beredar, dan selanjutnya akan mendorong naiknya tingkat harga dan merosotnya
nilai uang. Kalau keadaan tersebut berlangsung terus-menerus maka inflasi dapat terjadi.
Kebijakan anggaran surplus cenderung menimbulkan gejala deflasi. Surplus anggaran
dapat menimbulkan keadaan jumlah uang yang beredar semakin kecil, yang pada akhirnya
menyebabkan tingkat harga cenderung turun (gejala deflasi).
Sebagaimana pembahasan sebelumnya Kebijakan anggaran yang dianut di Indonesia
sebelum tahun 2001 menggunakan anggaran berimbang dinamis, dan sejak tahun 2001
menggunakan kebijakan anggran surplus/defisit.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan anggaran sangat
mempengaruhi ekonomi suatu negara, dan berarti juga ikut mempengaruhi tingkat
kemakmuran negara melalui terciptanya stabilitas moneter.
Kelangsungan anggaran negara menjadi isu penting di saat krisis ekonomi yang
menimbulkan kerusakan di berbagai bidang telah meningkatkan beban belanja APBN dalam
jumlah sangat besar. Tambahan beban tersebut meliputi alokasi dana APBN untuk (i)
pembayaran bunga program rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan; (ii) pembiayaan
program Jaring Pengaman Sosial; dan (iii) membengkaknya kebutuhan anggaran untuk subsidi,
terutama subsidi BBM. Beban APBN juga bertambah berat sebagai akibat anjloknya nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing khususnya USD. Oleh karenanya mempertahankan
kelangsungan anggaran negara merupakan salah satu hal yang mau tidak mau harus dilakukan
oleh pemerintah, terutama menghadapi tahun –tahun kedepan yang diprediksi akan menjadi
tahun yang berat bagi bangsa ini.
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Bab III. Siklus APBN

Pengelolaan APBN secara keseluruhan dilakukan melalui 5 (lima) tahap, yaitu;
1. Tahap perencanaan APBN
Diawali dengan ketika Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Rancangan
APBN, yang terdiri dari:
a) anggaran pendapatan negara,
b) anggaran belanja negara, dan
c) pembiayaan.
Adapun besaran anggaran belanja negara didasarkan pada kapasitas fiskal yang dapat
dihimpun oleh pemerintah. Dalam hal rencana belanja melebihi dari rencana pendapatan
negara maka pemerintah dapat melampaui kapasitas fiskal dengan menjalankan anggaran
defisit yang ditutup dengan pembiayaan. Besaran anggaran belanja negara dapat disesuaikan
dengan perubahan kapasitas fiskal dan/atau perubahan pembiayaan anggaran sebagai akibat
dari:
a) perubahan asumsi makro,
b) perubahan target pendapatan negara,
c) perubahan prioritas belanja negara, dan/atau
d) penggunaan saldo anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya.
Anggaran belanja negara disusun berdasarkan RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian dan Lembaga) dan Menteri Keuangan menetapkan pola pendanaan pembiayaan.
RKA-K/L disusun untuk setiap Bagian Anggaran dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya.
Adapun penyusunan RKA-K/L menggunakan pendekatan:
a) Kerangka pengeluaran jangka menengah
b) Penganggaran terpadu
c) Pengganggaran berbasis kinerja
RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran yaitu:
a) klasifikasi organisasi,
b) klasifikasi fungsi, dan
c) klasifikasi jenis belanja.
Sedangkan instrumen yang digunakan pada saat penyusunan RKA-K/L adalah:
a) indikator kinerja,
b) standar biaya, dan
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c) evaluasi kinerja.
Penetapan indikator kinerja dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga setelah berkoordinasi
dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.
Adapun tahap penyusunan RKA-K/L terdiri dari 4 tahap yaitu:
(1) Tahap 1
Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan Pagu
Indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagu anggaran
jangka menengah paling lambat pertengahan bulan Februari. Pagu Indikatif disusun oleh
Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan
pemenuhan prioritas pembangunan nasional
Adapun pagu indikatif dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi
pendanaan untuk mendukung Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Kemudian
pagu indikatif berikut prioritas pembangunan nasional dituangkan pada rancangan awal RKP
(Rencana Kerja Pemerintah) disampaikan kepada Kementerian/Lembaga dengan surat yang
ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan pada bulan Maret.
Berdasarkan surat tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renja-K/L. Renja-K/L
disusun dengan pendekatan berbasis Kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan
pengganggaran terpadu yang memuat:
1) kebijakan,
2) program, dan
3) kegiatan.
Proses penyusunan Renja-K/L melibatkan 3 pihak yaitu Kementerian/Lembaga,
Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan. Kemudian, Renja-K/L tersebut
diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan untuk bahan
penyempurnaan rancangan awal RKP dan penyusunan rinci pagu menurut unit organisasi,
fungsi, program, dan kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan
APBN
(2) Tahap 2
Pada tahap ini, Menteri Keuangan dalam rangka menyusun RKA-K/L menetapkan Pagu
Anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renja-K/L dan
memperhatikan hasil evaluasi kinerja kementerian/lembaga.
Pagu Anggaran K/L menggambarkan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden
dirinci paling sedikit menurut unit organisasi dan program. Pagu ini, harus disampaikan kepada
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kementerian/lembaga paling lambat akhir bulan Juni. Jadi, menteri/pimpinan lembaga dalam
menyusun RKA-K/L berdasarkan:
a) pagu anggaran K/L,
b) Renja-K/L,
c) RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan
APBN, dan
d) standar biaya.
Perlu diketahui, bahwa penyusunan RKA-K/L termasuk menampung usulan Inisiatif Baru
(3) Tahap 3
RKA-K/L yang selesai disusun menjadi bahan penyusunan Rancangan UU APBN setelah
selesai ditelaah dalam forum penelaahan antara kementerian/lembaga dengan Kementerian
Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Apabila kementerian/lembaga melakukan
pembahasan RKA-K/L dengan DPR dalam rangka pembicaraan pendahuluan rancangan
APBN maka difokuskan pada konsultasi atas usulan Inisiatif Baru, sepanjang:
a) sesuai dengan RKP hasil kesepakatan pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan
rancangan APBN,
b) pencapaian sasaran kinerja kementerian/lembaga, dan
c) tidak melampaui pagu anggaran K/L
Menteri Keuangan sebagai koordinator dalam penelaahan RKA-K/L dalam rangka penetapan
pagu RKA-K/L yang bersifat final. Penelaahan tersebut dilakukan secara terintregasi, yang
meliputi:
a) kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dan
b) konsistensi sasaran kinerja kementerian/lembaga dengan RKP.
Batas waktu penelaahan sampai denga akhir bulan Juli.
(4) Tahap 4
Pada tahap ini, Menteri Keuangan menghimpun RKA-K/L hasil penelaahan sebagai:
a) bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan Undang-Undang
APBN, dan
b) dokumen pendukung pembahasan rancangan APBN.
Baik Nota Keuangan, Rancangan APBN maupun Rancangan UU APBN akan dibahas
dalam Sidang Kabinet yang hasilnya akan disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR ada bulan
Agustus untuk dilakukan pembahasan.
2. Tahap penetapan UU APBN
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Pada tahap penetapan, dilakukan pembahasan dengan DPR untuk ditetapkan menjadi UndangUndang APBN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober. Dokumen yang dibahas adalah:
Nota Keuangan dan Rancangan APBN beserta Himpunan RKA-K/L. Proses penyelesaian
tahap ini melalui beberapa tingkat pembicaraan, yaitu.
Tingkat I
Pada tingkat ini disampaikan keterangan atau penjelasan Pemerintah tentang Rancangan UU
APBN. Pada kesempatan ini, Presiden menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan UU APBN
di depan Sidang Paripurna DPR.
Tingkat II
Dilakukan pandangan umum dalam Rapat Paripurna DPR dimana masing-masing Fraksi di
DPR mengemukakan pendapatnya mengenai RUU APBN dan keterangan Pemerintah.
Jawaban pemerintah atas pandangan umum tersebut biasanya diberikan oleh Menteri
Keuangan.
Tingkat III
Pada tingkat ini dilakukan pembahasan dalam rapay komisi, rapat gabungan komisi atau rapat
panitia khusus. Pembahasan dilakukan bersama-sama pemerintah yang diwakili oleh Menteri
Keuangan
Tingkat IV
Pada tingkat ini dilakukan rapat paripurna DPR yang kedua. Pada rapat ini disampaikan
laporan hasil pembicaraan pada tingkat III dan pendapat akhir dari masing-masing fraksi DPR.
apabila ada dan dianggap perlu maka pendapat disertai catatan tentang pendirian fraksinya.
Setelah penyampaian pendirian akhir masing-masing fraksi selanjutnya dengan menggunakan
hak budget yang dimiliki oleh DPR menyetujui RUU APBN. Setelah DPR menyetujui RUU
APBN, pada kesempatan ini pula DPR mempersilakan Pemerintah diwakili oleh Menteri
Keuangan untuk menyampaikan sambutannya berkaitan dengan keputusan DPR tersebut.
Sesuai dengan ketentuan yang ada, agar RUU APBN yang telah disetujui DPR dapat berlaku
efektif maka Presiden mengesahkan RUU APBN itu menjadi UU APBN.
3. Tahap pelaksanaan UU APBN
UU APBN yang disetujui DPR dan disahkan oleh Presiden disusun rinci sampai dengan
unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Artinya, apabila terjadi pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja harus mendapat persetujuan
DPR. Selanjutnya, UU APBN dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sebagai
pedoman bagi kementerian negara/lembaga negara dalam melaksanakan anggaran.
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Keputusan Presiden yang disusun memuat hal-hal yang belum dirinci di dalam UU
APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian/lembaga
negara, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang
menjadi beban kementerian/lembaga negara. Selain itu, penuangan tersebut juga meliputi
alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan
keperluan perusahaan/badan yang menerima.
Berdasarkan Keputusan Presiden tentang rincian APBN sampai unit organisasi maka
satuan kerja selaku institusi/unit organisasi terkecil menyampaikan konsep DIPA (Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran). DIPA yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran satuan kerja
tersebut untuk satu anggaran. Pengajuan konsep DIPA selambat-lambatnya minggu pertama
bulan Desember untuk memperoleh pengesahan. DIPA akan disahkan oleh Direktur Jenderal
Anggaran bertindak atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Penyampaian DIPA oleh Kementerian/Lembaga yang memiliki BLU (Badan Layanan Umum)
dilampiri dengan Rencana Bisnis dan Anggaran-BLU.
DIPA sekurang-kurangnya memuat sasaran yang hendak dicapai, pagu anggaran yang
dialokasikan, dan fungsi program dan jenis belanja, lokasi kegiatan, kantor bayar, rencana
penarikan dan penerimaan dana.
4. Tahap pengawasan pelaksanaan UU APBN
Pengawasan pelaksanaan UU APBN dilakukan oleh internal pemerintah dan eksternal
pemerintah. Lembaga pengawas internal pemerintah adalah Inspektorat Jenderal untuk lingkup
masing-masing kementerian/lembaga dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) untuk lingkup semua kementerian/lembaga. Sedangkan pengawas eksternal
pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baik internal maupun eksternal pemerintah, secara prinsip akan mengadakan
pemeriksaan/pemgawasan atas penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pembukuan uang,
barang, piutang/kekayaan dan hutang negara.
Pemerintah, lebih lanjut pada tiap semester wajib membuat Laporan Semesteran.
Laporan tersebut dicantumkan pula prospek keuangan untuk semester berikutnya. Hal ini
bertujuan sebagai bentuk pemberitahuan kepada DPR agar DPR mengantisipasi kemungkinan
adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk semester/tahun yang akan datang.
Selain itu, sebelum tahun anggaran berakhir, Pemerintah membuat laporan sementara
pelaksanaan APBN tahun yang berjalan. Apabila ada dan dianggap perlu bersama-sama
laporan tahunan sementara ini disertakan RUU APBN T/P (Tambahan dan Perubahanan) yang
menggambarkan setiap perubahan rencana keuangan dari yang sudah disetujui DPR terdahulu.
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Namun, laporan ini bersifat sementara karena tahun anggaran masih belum berakhir, maka
angka-angka yang tertera didalamnya masih mengandung perkiraan-perkiraan. Adapun
prosedur pembicaraan RUU APBN T/P sama dengan prosedur RUU APBN.
5. Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,
Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa
laporan keuangan yang disusun atas dasar realisasi yang sudah diaudit BPK. Laporan keuangan
tersebut disiapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya APBN tahun
anggaran yang bersangkutan.
Laporan keuangan tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, setidaktidaknya terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya).
Pada Laporan Realisasi Anggaran, tugas pemerintah adalah menyajikan realisasi
pendapatan dan belanja negara serta menjelaskan prestasi kerja yang dicapai oleh masingmasing kementerian negara/lembaga. Laporan keuangan tersebut sesungguhnya merupakan
upaya konkret dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
yang disusun secara tepat waktu serta mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah
diterima secara umum.
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Bab IV. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

A. Definisi SPI
Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan
sebagai berikut.
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah didefinisikan sebagai berikut:
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah
Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Untuk memahami definisi di atas maka sebaiknya difahami beberapa variabel definisi
sebagaimana diuraikan di bawah.
1. Proses yang Integral Pada Tindakan dan Kegiatan Pimpinan dan Seluruh Pegawai (Kriteria
Penyelenggaraan SPIP)
Variabel ini menyatakan bahwa SPIP adalah suatu proses yang dibangun secara
“terpasang menjadi satu” (built-in) pada tindakan dan kegiatan pimpinan dan seluruh pegawai.
Secara implisit, variabel ini menyatakan bahwa tidak semua unsur dan instrumen SPIP akan
terpasang pada suatu tindakan dan kegiatan. Selain itu, ada kemungkinan perbedaan instrumen
pengendalian yang akan dipasangkan pada berbagai tindakan dan kegiatan. Pada praktiknya
pembangunan ditekankan pada unsur dan instrumen yang terkait dengan tindakan. Dengan
demikian, untuk membangun SPIP sebaiknya difahami berbagai proses manajemen
penyelenggaraan pemerintahan pada berbagai

tingkatan manajemen dan prioritas

pengendaliannya.
2.

Dengan penerapan SPIP pada tindakan dan kegiatan, diharapkan akan dihasilkan proses
pembangunan SPIP yang ekonomis, efisien, dan efektif. Proses yang Dilakukan Secara
Terus Menerus Oleh Pimpinan dan Seluruh Pegawai (Kriteria Utama Penerapan SPIP)
Variabel ini menyatakan bahwa SPIP dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan

dan seluruh pegawai. Penerapan SPIP bukan sekedar formalitas untuk memenuhi suatu
ketentuan peraturan perundang-undangan, SPIP harus diterapkan sebagai suatu budaya/kultur
pengendalian (control culture) yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.
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3. Untuk Memberikan Keyakinan yang Memadai Atas Tercapainya Tujuan Organisasi
(Kriteria Tujuan Penyelenggaraan Penerapan SPIP)
Variabel ini menyatakan bahwa penyelenggaraan penerapan SPIP ditujukan untuk
memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.
Dalam definisi pada PP Nomor 60 Tahun 2008, keyakinan memadai tersebut ditunjukkan
dengan/melalui:
a. kegiatan yang efektif dan efisien,
b. keandalan pelaporan keuangan,
c. pengamanan aset negara, dan
d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Keyakinan memadai menurut sudut pandang akuntansi ditunjukkan dengan SPI yang
menghasilkan keempat hal tersebut di atas. Dengan demikian penerapan SPIP ditujukan untuk
menghasilkan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Dilaksanakan oleh Pimpinan dan Seluruh Pegawai dan Diselenggarakan Secara
Menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Kriteria Aktor
Penerapan)
Variabel ini menyatakan bahwa SPIP dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai
secara menyeluruh di lingkungan Pemerinatah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan
demikian, mandat pelaksanaan SPIP ini lebih dibebankan pada orang dan/atau jabatan.

B. Variabel Penyelenggaraan SPIP
Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 maka untuk menyelenggarakan SPIP
diperlukan hal-hal sebagai berikut.

1. Pengaturan Penyelenggaraan
Pasal 58 UU No. 1 Tahun 2004 menyatakan “Dalam rangka meningkatkan kinerja,
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala
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Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan
pemerintahan secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah telah menetapkan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP
yang berlaku bagi penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pasal 60
PP 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa ketentuan penyelenggaraan SPIP di tingkat Pemerintah
Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan tetap berpedoman pada PP
60 Tahun 2010.
Berdasarkan pada kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa mandat instruktif
untuk menyelenggarakan SPIP ada pada para kepala pemerintahan, yaitu Presiden dengan
Peraturan Pemerintah dan Kepala Daerah dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.
2. Pengaturan Penyelenggaraan
Sesuai dengan pasal Pasal 2 angka (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa
untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Hal ini senada dengan pasal 6 UU No.17 Tahun 2010 tentang pemegang kuasa
pengelolaan keuangan, yaitu Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah. Selanjutnya,
untuk mengatur penerapan SPIP diperlukan acuan, pedoman, atau sejenis.
3. Penerapan
Pasal 55 Ayat 4 UU No.1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan
APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan
akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Pasal 56 Ayat 4 UU No.1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat
daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa
pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan.
Pada beberapa pasal pada PP No 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa pimpinan instansi
pemerintah mempunyai kewajiban berikut:
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a. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif
dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya
(Pasal 4 PP No. 60 tahun 2008).
b. Melakukan penilaian risiko (Pasal 13 PP No. 60 Tahun 2008).
c. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat
dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan (Pasal 18 PP No. Tahun 2008).
d. Mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu
yang tepat (Pasal 41 PP No. 60 Tahun 2008).
e. Melakukan pemantauan terhadap Sistem Pengendalian Intern (Pasal 43 PP No. 60 Tahun
2008).
Selanjutnya dalam Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh BPKP ditetapkan bahwa
untuk menerapkan SPIP dilakukan dengan melalui tahapan.
a. Pemahaman (Knowing).
b. Pemetaan.(Mapping).
c. Penetapan norma (Norming).
d. Pembentukan (Forming).
e. Pelaksanaan (Performing).
f. Pengembangan (Improving).
Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut.
a. Dalam menerapkan SPIP pada suatu instansi pemerintah wajib dibangun unsur-unsur SPIP
sebagaimana pada pasal 3 PP Nomor 60 Tahun 2008.
b. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dilakukan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan
ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi (pada tingkat yang optimum dan bukan
pada tingkat maksimum).
c. Berdasarkan kegiatan pengendalian yang disusun terhadap tugas dan fungsi instansi
pemerintah maka pimpinan instansi pemerintah wajib memberikan pernyataan bahwa
terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan telah dilakukan pengendalian intern.
d. Untuk menerapkan SPIP harus melalui proses yang sistematis sesuai dengan tahapannya.
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk menerapkan SPIP
pada suatu instansi pemerintah diperlukan acuan, pedoman, dan sejenis untuk menerapkan
instrumen-instrumen pengendalian termasuk pemeliharaan lingkungan pengendalian.
4. Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP
Pada pasal 43 PP No. 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa “Menteri/pimpinan lembaga,
gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing”.

C. Unsur SPI
Lingkungan Pengendalian
Unsur lingkungan pengendalian sering disebutkan sebagai fundamen SPIP karena unsur ini
merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan
metode kerja yang membentuk suasana/gaya (sets the tone) organisasi. Selanjutnya suasan
organisasi diharapkan dapat mempengaruhi kesadaran pengendalian (control consciousness)
dalam membangun budaya pengendalian (control culutre) yang memadai. Sehingga dengan
demikian pengendalian adalah sesuatu yang hidup dan berkembang pada organisasi dan bukan
sesuatu yang bersifat formalitas.
Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud
diciptakan oleh pimpinan instansi pemerintah melalui:
1. Penegakan integritas dan nilai etika.
Komitmen terhadap kompetensi.
Kepemimpinan yang kondusif.
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penilaian Risiko
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Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan SKPD yang diemban oleh pejabat yang diberi
mandat dan kewenangan untuk membuat keputusan dan/atau kebijakan.
Penilaian risiko dimaksud terdiri dari (Pasal 13 ayat 2 PP Nomor 60 Tahun 2008):
1. Identifikasi risiko dan
2. Analisis risiko
Penilaian risiko tersebut dilakukan terhadap tujuan-tujuan yang ditetapkan pada instansi
pemerintah hingga tujuan suatu kegiatan berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan oleh
instansi pemerintah.

Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP
oleh suatu instansi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang ditetapkan
secara keseluruhan dan pada titik-titik proses manajemen yang memerlukan pengendalian
sesuai kebutuhan.
Penerapan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut
(Pasal 16 ayat 2 PP Nomor 60 Tahun 2008):
3. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
4. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
5. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
6. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
7. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis;
dan
8. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut
masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
Dengan demikian, kegiatan pengendalian tersebut dilaksanakan sesuai dengan ukuran,
kompleksitas proses manajemen, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah, misalnya
adalah sebagai berikut.
1. Tingkat SKPD dan kegiatan tidak perlu memfokuskan pada pembuatan instrumeninstrumen yang berkaitan dengan seluruh unsur lingkungan pengendalian, misalnya adalah
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pendelegasian kewenangan otorisasi pengesahan pembayaran oleh Pengguna Anggaran
atau Kuasa Pengguna Anggaran kepada pimpinan kegiatan.
2. Tingkat kegiatan tidak perlu merancang pengendalian atas perancangan program untuk
mencegah adanya konflik pencapaian tujuan atau duplikasi kegiatan karena hal tersebut
menjadi tugas pengendalian dari tingkat pengendalian di atas tingkat kegiatan (tingkat
pemerintah

kementerian/lembaga/

pemerintah

daerah

dan

tingkat

Eselon

I

Kementerian/Lembaga atau SKPD).
3. Tingkat kementerian/lembaga tidak memfokuskan pada penerapan pengendalian pada
tingkat kegiatan tetapi lebih memfokuskan pada tingkat pemantauan pengemdalian atas
kegiatan (atau lebih memfokuskan pada reviu atas kinerja).
Penerapan kegiatan pengendalian tersebut dilakukan dalam bentuk (Pasal 16 ayat 3 PP No. 60
Tahun 2008):
1. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
2. pembinaan sumber daya manusia;
3. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. pengendalian fisik atas aset;
5. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6. pemisahan fungsi;
7. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian
penting.
Reviu atas kinerja instansi pemerintah di atas sebaiknya difahami bahwa terhadap terdapat
tingkatan-tingkatan kinerja yang secara keseluruhan atau bersama akan membentuk kinerja
instansi pemerintah. Tingkatan kinerja tersebut akan merupakan kinerja satuan kerja pada
instansi pemerintah dan kinerja individual masing-masing satuan kerja. Misalnya, pada level
eselon II, kinerja yang menjadi bagian kinerjanya adalah mempertahankan produktivitas
(jumlah keluaran dengan produktivitas). Kinerja tersebut akan dibagi pada tingkat eselon III
yaitu menjadi pengelolaan kapasitas menganggur/pemborosan dan pengelolaan proses bisnis
internal yang efisien. Pembagian kinerja ini penting diketahui dari pimpinan hingga pegawai
terendah untuk hal-hal berikut:
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1. Tidak membuat birokrasi/prosedur/instrumen pengendalian menjadi rumit yang
menyebabkan biaya pengendalian menjadi tinggi.
2. Menjadi dasar interaksi informasi dan komunikasi antar tingkatan manajemen.
Menjadikan dasar bagi penerapan pengukuran ukuran kinerja individual sejak dari
tingkat pimpinan hingga pegawai terendah dalam rangka peningkatan proses bisnis internal
dan penerapan pengendalian individual.

Komunikasi dan Informasi
Unsur komunikasi dan informasi merupakan pencerminan interaksi antar strata
pemerintahan dan/atau antara pimpinan, pegawai, dan metode kerja dalam mencapai tujuan
dan/atau kinerja yang ditetapkan.
Komunikasi dan informasi wajib diselenggarakan dengan efektif

dan untuk

menyelenggarakan komunikasi yang efektif maka pimpinan instansi pemerintah harus
menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola,
mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus (Pasal 42 PP Nomor
60 tahun 2008).
Pemantauan
Pemantauan adalah pencerminan penerapan kegiatan pengendalian dan komunikasi
pengendalian yang terus menerus dilakukan pada suatu instansi pemerintah.
Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya (Pasal 43 PP Nomor 60 Tahun 2008).
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Bab V. Local Governance

Local governance adalah konsep yang lebih luas dan didefinisikan sebagai perumusan
dan pelaksanaan tindakan kolektif di tingkat lokal. Dengan demikian, ini mencakup peran
langsung dan tidak langsung dari lembaga formal pemerintah daerah dan hierarki pemerintah,
serta peran norma informal, jaringan, organisasi masyarakat, dan asosiasi lingkungan dalam
tindakan kolektif dengan mendefinisikan kerangka kerja bagi warga-warga dan warga negarainteraksi negara, pengambilan keputusan kolektif, dan penyampaian layanan publik lokal. Oleh
karena itu, local governance mencakup beragam tujuan dari masyarakat yang mandiri, hidup,
bekerja, dan terpelihara secara lingkungan. Good local governance bukan hanya tentang
menyediakan berbagai layanan lokal tetapi juga tentang melestarikan kehidupan dan kebebasan
penduduk, menciptakan ruang untuk partisipasi demokratis dan dialog sipil, mendukung
pembangunan lokal yang berbasis pasar dan ramah lingkungan, dan memfasilitasi hasil yang
memperkaya kualitas dari kehidupan penduduk.
Meskipun konsep pemerintahan lokal setua sejarah umat manusia, baru belakangan ini
ia memasuki wacana luas dalam literatur akademis dan praktik. Globalisasi dan revolusi
informasi memaksa pemeriksaan ulang hubungan dan peran warga negara-negara dan
hubungan berbagai tatanan pemerintahan dengan entitas di luar pemerintah—dan dengan
demikian fokus yang ditingkatkan pada pemerintahan lokal. Konsep tersebut, bagaimanapun,
belum sepenuhnya dianut oleh literatur tentang ekonomi pembangunan, karena tradisi lama
dalam komunitas bantuan pembangunan yang berfokus pada pemerintah daerah atau organisasi
masyarakat sambil mengabaikan lingkungan kelembagaan secara keseluruhan yang
memfasilitasi atau menghambat interkonektivitas, kerjasama, atau persaingan antar organisasi,
kelompok, norma, dan jaringan yang melayani kepentingan publik di tingkat lokal.
Beberapa penulis berpendapat bahwa kehadiran jaringan yang luas dari entitas di luar
pemerintah yang terlibat dalam pemberian layanan lokal atau masalah kualitas hidup
membuatnya tidak realistis untuk memperlakukan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan.
Pengakuan analitis atas konsep pemerintahan lokal yang lebih luas ini sangat penting untuk
mengembangkan kerangka kerja pemerintahan lokal yang responsif (melakukan hal yang
benar—memberikan layanan yang konsisten dengan preferensi warga atau berfokus pada
warga); bertanggung jawab (melakukan hal yang benar dengan cara yang benar—bekerja lebih
baik tetapi dengan biaya lebih sedikit dan membandingkan dengan yang terbaik); dan akuntabel
(kepada warga, melalui pendekatan berbasis hak). Analisis tersebut penting karena peran
pemerintah daerah dalam situasi seperti itu sangat kontras dengan peran tradisionalnya.
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Teori: Perspektif Konseptual tentang Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah
Beberapa teori yang diterima memberikan alasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang
terdesentralisasi dan peran yang kuat bagi pemerintah daerah, atas dasar efisiensi, akuntabilitas,
pengelolaan, dan otonomi.

Menu Stigler.
Stigler (1957) mengidentifikasi dua prinsip desain yurisdiksi:
•

Semakin dekat pemerintahan perwakilan dengan rakyat, semakin baik kinerjanya.

•

Orang harus memiliki hak untuk memilih jenis dan jumlah layanan publik yang mereka
inginkan.
Prinsip-prinsip ini menyarankan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan pada

tingkat pemerintahan terendah yang konsisten dengan tujuan efisiensi alokasi. Dengan
demikian, ukuran yurisdiksi yang optimal bervariasi dengan contoh spesifik skala ekonomi dan
limpahan manfaat-biaya.

Prinsip kesetaraan fiskal.
Sebuah ide terkait pada desain yurisdiksi telah muncul dari literatur pilihan publik.
Olson (1969) berpendapat bahwa jika yurisdiksi politik dan manfaat wilayah tumpang tindih,
masalah free-rider diatasi dan manfaat marjinal sama dengan biaya produksi marjinal, sehingga
memastikan penyediaan layanan publik yang optimal. Menyamakan yurisdiksi politik dengan
manfaat wilayah disebut prinsip kesetaraan fiskal dan membutuhkan yurisdiksi terpisah untuk
setiap layanan publik.

Prinsip korespondensi.
Konsep terkait diusulkan oleh Oates (1972): yurisdiksi yang menentukan tingkat
penyediaan setiap barang publik harus secara tepat mencakup kumpulan individu yang
mengkonsumsi barang tersebut. Prinsip ini umumnya membutuhkan sejumlah besar yurisdiksi
yang tumpang tindih. Frey dan Eichenberger (1995, 1996, 1999) telah memperluas ide ini
untuk mendefinisikan konsep yurisdiksi fungsional, tumpang tindih, dan bersaing/functional,
overlapping, and competing jurisdictions (FOCJ). Mereka berpendapat bahwa yurisdiksi dapat
diatur sepanjang garis fungsional sementara tumpang tindih secara geografis, dan bahwa
individu dan masyarakat dapat bebas memilih di antara yurisdiksi yang bersaing. Individu dan
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komunitas mengekspresikan preferensi mereka secara langsung melalui inisiatif dan
referendum. Yurisdiksi memiliki wewenang atas anggotanya dan kekuatan untuk menaikkan
pajak untuk memenuhi tugas mereka. Komunitas sekolah kanton Swiss di Zurich dan distrik
khusus di Amerika Utara mengikuti konsep FOCJ.

Teorema desentralisasi.
Menurut teorema ini, yang dikemukakan oleh Oates (1972, hlm. 55), “setiap layanan
publik harus disediakan oleh yurisdiksi yang memiliki kendali atas wilayah geografis minimum
yang akan menginternalisasi manfaat dan biaya dari penyediaan tersebut,” karena
— pemerintah daerah memahami keprihatinan penduduk setempat;
— pengambilan keputusan lokal responsif terhadap orang-orang yang menjadi sasaran
layanan, sehingga mendorong tanggung jawab dan efisiensi fiskal, terutama jika
pembiayaan layanan juga didesentralisasi;
— lapisan yurisdiksi yang tidak perlu dihilangkan;
— persaingan dan inovasi antar-yurisdiksi ditingkatkan.
Sistem desentralisasi yang ideal memastikan tingkat dan kombinasi layanan publik
yang konsisten dengan preferensi pemilih sambil memberikan insentif untuk penyediaan
layanan tersebut secara efisien. Beberapa tingkat kontrol pusat atau hibah kompensasi mungkin
diperlukan dalam penyediaan layanan ketika eksternalitas spasial, skala ekonomi, dan biaya
administrasi dan kepatuhan dipertimbangkan. Implikasi praktis dari teorema ini, sekali lagi,
membutuhkan sejumlah besar yurisdiksi yang tumpang tindih.

Prinsip subsidiaritas.
Menurut prinsip ini, fungsi perpajakan, pengeluaran, dan pengaturan harus
dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang lebih rendah kecuali jika ada kasus yang
meyakinkan untuk menempatkan mereka ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Prinsip ini
berkembang dari ajaran sosial Gereja Katolik Roma dan pertama kali diusulkan oleh Paus Leo
XIII pada tahun 1891. Selanjutnya, Paus Pius XI menyoroti prinsip subsidiaritas sebagai jalan
ketiga antara kediktatoran dan pendekatan laissez-faire terhadap pemerintahan. Perjanjian
Maastricht mengadopsinya sebagai prinsip panduan untuk pembagian tanggung jawab di
antara anggota Uni Eropa (UE). Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip residual yang
biasanya diterapkan di negara kesatuan, di mana pemerintah daerah diberi fungsi yang tidak
mau atau dianggap tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.
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Mekanisme Implementasi
Mencapai jumlah dan ukuran yurisdiksi lokal yang optimal membutuhkan operasi proses
pembentukan masyarakat dan menggambar ulang batas-batas yurisdiksi.
•

Voting with feet. Menurut Tiebout (1956), orang mempertimbangkan biaya pajak dan menu
layanan publik yang ditawarkan oleh suatu yurisdiksi dalam memutuskan tempat tinggal.
Dengan demikian, voting with feet mengarah pada pembentukan yurisdiksi, menciptakan
analog pasar untuk penyediaan layanan publik. Oates (1969) berpendapat bahwa jika orang
memilih dengan kaki mereka sendiri, perbedaan fiskal antar komunitas dikapitalisasi ke
dalam nilai properti residensial. Kesimpulan ini telah disangkal oleh tes formal efisiensi
alokatif yang diusulkan oleh Brueckner (1982) dan Shah (1988, 1989, 1992). Kedua tes
menunjukkan bahwa penyediaan layanan publik yang optimal tidak dijamin dengan
memilih dengan kaki saja, tetapi juga tergantung pada perilaku memilih yang rasional.

•

Voting by ballot. Garis penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan kolektif
mungkin tidak menjamin maksimalisasi kesejahteraan pemilih, karena warga negara dan
agen pemerintah mereka dapat memiliki tujuan yang berbeda.

•

Voluntary associations. Buchanan (1965) mendalilkan bahwa penyediaan layanan publik
melalui asosiasi sukarela orang (klub) memastikan pembentukan yurisdiksi konsisten
dengan penyediaan layanan publik yang optimal.

•

Jurisdictional redesign. Proses penting untuk pembentukan komunitas dalam masyarakat
modern adalah menggambar ulang batas-batas yurisdiksi yang ada untuk menciptakan
yurisdiksi khusus atau multiguna.

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Landasan Analitis
Ada lima perspektif tentang model pemerintahan dan peran serta tanggung jawab
pemerintah daerah:
(a) federalisme fiskal tradisional,
(b) manajemen publik baru (NPM),
(c) pilihan publik,
(d) ekonomi kelembagaan baru (NIE), dan
(e) bentuk jaringan pemerintahan lokal.
Perspektif federalisme dan NPM terutama berkaitan dengan market failure dan
bagaimana memberikan barang publik secara efisien dan adil. Pilihan publik dan perspektif
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NIE prihatin dengan kegagalan pemerintah. The network forms of governance perspective
berkaitan dengan pengaturan kelembagaan untuk mengatasi kegagalan pasar dan pemerintah.

Citizen - Centered Local Governance
Reformasi kelembagaan pemerintahan daerah membutuhkan kesepakatan tentang
prinsip-prinsip dasar. Tiga prinsip dasar diajukan untuk memulai diskusi semacam itu:
•

Responsive governance. Prinsip ini bertujuan agar pemerintah melakukan hal yang benar—
yaitu, memberikan layanan yang konsisten dengan preferensi warga.

•

Responsible governance. Pemerintah juga harus melakukannya dengan benar—yaitu,
mengelola sumber daya fiskalnya dengan hati-hati. Ini harus mendapatkan kepercayaan
dari penduduk dengan bekerja lebih baik dan biaya lebih sedikit dan dengan mengelola
risiko fiskal dan sosial bagi masyarakat. Pemerintah harus berupaya meningkatkan kualitas
dan kuantitas serta akses pelayanan publik. Untuk itu, perlu dilakukan benchmark kinerja
dengan pemerintah daerah yang berkinerja terbaik.

•

Accountable governance. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab kepada pemilihnya.
Ini harus mematuhi perlindungan yang tepat untuk memastikan bahwa itu melayani
kepentingan publik dengan integritas. Reformasi hukum dan kelembagaan mungkin
diperlukan untuk memungkinkan pemerintah daerah menangani akuntabilitas antara
pemilu—reformasi seperti piagam warga negara dan ketentuan untuk memanggil kembali
pejabat publik.
Kerangka pemerintahan lokal yang mewujudkan prinsip-prinsip ini disebut

pemerintahan yang berpusat pada warga (Andrews dan Shah 2005). Ciri-ciri khas
pemerintahan yang berpusat pada warga adalah sebagai berikut:
•

Pemberdayaan warga melalui pendekatan berbasis hak (ketentuan demokrasi langsung,
piagam warga);

•

Akuntabilitas bottom-up untuk hasil;

•

Evaluasi kinerja pemerintah sebagai fasilitator jaringan penyelenggara oleh warga sebagai
governors, wajib pajak, dan konsumen pelayanan publik.

Praktik: Model Alternatif Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah
Pemerintahan lokal secara historis mendahului munculnya negara-bangsa. Dalam
sejarah kuno, suku dan klan membentuk sistem pemerintahan lokal di sebagian besar dunia.
Mereka menetapkan kode etik dan cara mereka sendiri untuk meningkatkan pendapatan dan

41

memberikan layanan kepada suku atau klan. Tetua suku dan klan mengembangkan konsensus
tentang peran dan tanggung jawab berbagai anggota. Beberapa suku dan klan dengan
organisasi dan keterampilan yang lebih baik kemudian berusaha untuk memperluas pengaruh
mereka melalui penaklukan dan kerjasama dengan suku-suku lain. Dengan cara ini, dinasti
Cina pertama, Xia, didirikan (2070 SM hingga 1600 SM) (lihat Zheng dan Fan 2003). Situasi
serupa terjadi di India kuno, di mana pada milenium ketiga SM (sekitar 2500 SM) sebuah
peradaban yang kaya didirikan di Lembah Indus (sekarang Pakistan). Peradaban maju ini
sangat menekankan otonomi dalam pemerintahan lokal dan menjunjung konsensus pembagian
kerja untuk berbagai anggota masyarakat. Penekanan ini mengarah pada penciptaan
masyarakat kelas di mana setiap anggota memiliki peran yang ditentukan: penegak nilai-nilai
moral, prajurit, petani, pedagang, pekerja. Setiap komunitas membentuk konsensusnya sendiri
tentang layanan komunitas dan bagaimana mencapainya. Suku asli Amerika di Amerika Utara
dan suku dan klan di Eropa Barat juga menikmati pemerintahan dalam negeri. Penaklukan dan
perang selanjutnya menyebabkan runtuhnya sistem pemerintahan sendiri yang harmonis ini
dalam pemerintahan lokal dan munculnya pemerintahan oleh pemerintah pusat di seluruh
dunia. Perkembangan ini (kira-kira sekitar 1000 SM di Eropa Barat) pada akhirnya mengarah
pada penciptaan sistem pemerintahan lokal yang unik dan hubungan pusat-lokal di sebagian
besar negara. Sistem tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam kategori luas berikut untuk tujuan
analitis.

The Nordic Model
Pada abad ke-15, Denmark, Norwegia, dan Swedia diperintah oleh seorang raja
Denmark. Penduduk di negara-negara tersebut berkontribusi pada pundi-pundi raja tetapi
diizinkan untuk menjalankan urusan lokal secara mandiri (Werner dan Shah 2005). Dengan
tidak adanya campur tangan pusat, benih-benih kesejahteraan negara yang dijalankan secara
lokal, berorientasi pada klien, dimulai. Akibatnya, pemerintah daerah mengambil sebagian
besar fungsi negara sementara pemerintah pusat sebagian besar mengambil peran seremonial
dan fungsi hubungan luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah daerah memikul tanggung jawab
tidak hanya untuk pemberian layanan lokal tetapi juga untuk fungsi perlindungan sosial dan
kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah di negara-negara Nordik melayani penduduknya dari
buaian sampai liang lahat. Mereka memberikan layanan yang berorientasi pada properti serta
people-oriented services.
Di zaman modern, pemerintah pusat di negara-negara Nordik telah menjalankan fungsi
pengaturan dan pengawasan yang lebih luas, tetapi dominasi pemerintah daerah—lebih dari 30
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persen produk domestik bruto (PDB) di Denmark—dan otonominya masih dipertahankan
karena kepuasan warga negara terhadap kinerja pemerintah daerah. Model Nordik menekankan
pemerintah daerah kecil (yuridiksi rata-rata kurang dari 10.000 penduduk) yang terutama
membiayai sendiri. Di Denmark dan Swedia, hampir 75 persen—dan di Norwegia, 64 persen—
pengeluaran lokal dibiayai dari pendapatan asli daerah. Pajak penghasilan pribadi
(membonceng basis nasional) adalah andalan keuangan daerah (hampir 91 persen dari
pendapatan pajak), dan pajak properti menyumbang 7 persen dari pendapatan pajak.

The Swiss Model
Asal usul Konfederasi Swiss dapat ditelusuri ke aliansi pertahanan yang ditandatangani
oleh kanton Uri, Schwyz, dan Unterwalden pada tahun 1291. Sebelum peristiwa itu, wilayah
Swiss berada di bawah kendali pemerintah lokal independen (kanton). Tradisi dominasi
pemerintah daerah ini berlanjut dalam sistem Swiss saat ini: pemerintah daerah menikmati
otonomi tidak hanya dalam masalah fiskal tetapi juga di bidang-bidang seperti imigrasi,
kewarganegaraan, bahasa, dan hubungan ekonomi luar negeri. Tradisi pemerintahan lokal yang
kuat ini semakin diperkuat melalui ketentuan demokrasi langsung dalam konstitusi Swiss,
termasuk (a) inisiatif rakyat, (b) referendum, dan (c) petisi. Inisiatif rakyat memberdayakan
warga negara untuk mencari keputusan tentang amandemen yang ingin mereka buat terhadap
konstitusi. Inisiatif rakyat dapat dirumuskan sebagai usul umum atau sebagai teks yang
dirumuskan secara tepat yang kata-katanya tidak dapat lagi diubah oleh parlemen atau
pemerintah. Agar inisiatif semacam itu dipertimbangkan, tanda tangan dari 100.000 pemilih
harus dikumpulkan dalam waktu 18 bulan. Mayoritas rakyat dan mayoritas dari semua kanton
diperlukan untuk menerima prakarsa semacam itu. Melalui ketentuan referendum, rakyat
berhak menyampaikan penilaiannya terhadap hal-hal yang sedang dipertimbangkan oleh
legislatif atau eksekutif atau hal-hal yang telah diputuskan. Dalam kasus terakhir, referendum
bertindak sebagai hak veto. Undang-undang federal dan perjanjian internasional tunduk pada
referendum opsional, dengan ketentuan bahwa 50.000 warga negara memintanya dalam waktu
100 hari sejak diterbitkannya dekrit tersebut. Berdasarkan ketentuan petisi, semua pemilih yang
memenuhi syarat dapat mengajukan petisi kepada pemerintah dan berhak menerima jawaban.
Swiss terdiri dari 26 kanton dan 2.842 komune. Setiap kanton memiliki konstitusi, parlemen,
pemerintah, dan pengadilannya sendiri. Komune adalah pelayan kanton. Mereka melakukan
beberapa tugas yang didelegasikan seperti pendaftaran penduduk dan pertahanan sipil, tetapi
mereka memiliki kompetensi otonom dalam pendidikan dan kesejahteraan sosial, pasokan
energi, jalan, perencanaan lokal, dan perpajakan lokal (Pemerintah Swiss 2003).
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The French Model
Dalam model Prancis, peran utama pemerintah daerah adalah untuk memungkinkan
warga di tingkat akar rumput merasakan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan di
tingkat nasional. Sistem ini mewujudkan pemikiran Rousseau dan Voltaire tentang rasionalitas
dan kohesi sosial dan pemikiran Napoleon tentang rasa keteraturan dan rantai komando yang
tidak terputus. Pemerintah nasional dan badan-badannya mewakili puncak sistem ini, dengan
rantai komando yang tidak terputus melalui prefek regional dan departemen hingga kepala
eksekutif dan walikota komune di anak tangga terendah sistem. Ada rantai komando yang
serupa melalui garis dan fungsional kementerian. Oleh karena itu, model ini kadang disebut
sebagai model pengawasan ganda pemerintahan daerah. Sistem ini memungkinkan cumul des
mandats (mandat politik bersamaan atau memegang beberapa jabatan atau posisi secara
bersamaan) untuk memberikan suara kepada para pemimpin terpilih di eselon yang lebih
rendah di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Pemberian layanan publik tetap menjadi
tanggung jawab utama pemerintah pusat, dan lembaga-lembaganya dapat terlibat langsung
dalam pemberian layanan lokal. Ukuran rata-rata yurisdiksi pemerintah daerah kecil
(mencakup kurang dari 10.000 penduduk), dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab
pemberian layanan otonom yang terbatas. Pemerintah daerah menggunakan campuran
instrumen pendapatan daerah dan sangat bergantung pada pembiayaan pusat. Model ini,
dengan fokusnya pada komando pusat yang kuat dan pengawasan ganda, terbukti sangat
populer di kalangan penguasa kolonial dari Prancis, Portugal, dan Spanyol, serta diktator
militer, dan banyak ditiru di negara-negara berkembang (Humes 1991).

The German Model
Model Jerman menekankan subsidiaritas, kerjasama, dan efisiensi administrasi. Ini
mempercayakan fungsi pembuatan kebijakan ke tingkat federal dan tanggung jawab pemberian
layanan kepada negara bagian dan pemerintah lokal yang digambarkan secara geografis, yang
memberikan banyak otonomi dalam pemberian layanan. Semua layanan murni lokal
ditugaskan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah rata-rata mencakup 20.000 penduduk,
dan pengeluaran daerah merupakan sekitar 10 persen dari PDB. Bagi hasil umum berfungsi
sebagai sumber utama keuangan daerah.

The British Model
Model Inggris memiliki elemen model pengawasan ganda Perancis. Ini menekankan
peran yang lebih kuat bagi petugas lapangan yang ditunjuk secara terpusat dan kementerian
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sektoral dan fungsional dalam penyediaan layanan lokal. Pemerintah daerah harus
mengkoordinasikan tindakan mereka dengan para pejabat ini. Pemerintah daerah diberikan
otonomi yang cukup besar dalam fungsi-fungsi yang murni bersifat lokal, tetapi mereka hanya
dapat mengakses instrumen pendapatan yang terbatas. Pemerintah daerah memainkan peran
dominan dalam layanan berorientasi properti seperti pemeliharaan jalan, pengumpulan
sampah, air, dan saluran pembuangan dan peran terbatas dalam layanan berorientasi
masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pajak properti menjadi
andalan pemerintah daerah. Pemerintah daerah biasanya memperoleh dua pertiga dari
pendapatan mereka dari transfer pusat. Mereka tidak memiliki akses ke pajak penghasilan
pribadi. Peran kepala eksekutif lemah, dan dewan lokal memainkan peran yang kuat dalam
pengambilan keputusan lokal. Rata-rata pemerintah lokal besar, mencakup sekitar 120.000
penduduk, dan pengeluaran lokal mencapai sekitar 12 persen dari PDB (McMillan akan
datang). Di bekas koloni Inggris, peran petugas lapangan diperkuat untuk memberikan
pengawasan umum dan kontrol pemerintah daerah atas nama pemerintah kolonial pusat.

The Indian Model
India memiliki salah satu tradisi tertua tentang pemerintahan sendiri yang kuat di
tingkat lokal. Pada periode pra-Moghul, pemerintah lokal beroperasi lebih luas di India
daripada di tempat lain di dunia. Desa-desa dan kota-kota kecil diatur oleh adat dan
kepemimpinan masyarakat, dengan otoritas yang biasanya dipegang oleh dewan tetua yang
dipimpin oleh seorang sarpanch atau numberdar. Lembaga puncaknya adalah panchayat,
dengan tanggung jawab untuk hukum dan ketertiban, layanan lokal, pengelolaan tanah,
penyelesaian sengketa, administrasi peradilan, penyediaan kebutuhan dasar, dan pengumpulan
pendapatan. Lembaga-lembaga ini memungkinkan setiap desa dan kota berfungsi secara
harmonis. Perang dan penaklukan berikutnya menyebabkan melemahnya pemerintahan lokal
di India. Selama periode Moghul, panchayat diwajibkan untuk memungut pajak pusat, tetapi
otonomi pemerintah daerah tidak terganggu (Wajidi 1990). Selama British Raj, dengan fokus
utamanya pada komando dan kontrol dan sedikit perhatian untuk pemberian layanan, sistem
pemerintahan lokal menerima kemunduran besar. Kekuasaan dipusatkan, dan kesetiaan kepada
rezim Inggris dihargai dengan hibah tanah, yang mengarah pada penciptaan kelas aristokrat
feodal yang mendominasi panggung politik lokal atas nama pemerintah Inggris. Pemerintah
pusat juga menunjuk birokrat keliling untuk menjalankan urusan daerah. Sejak kemerdekaan
di India dan Pakistan, pemerintahan terpusat telah dipertahankan, sementara langkah-langkah
kecil telah diambil untuk memperkuat otonomi lokal. Di India, aristokrasi feodal dihapuskan
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melalui reformasi tanah, tetapi di Pakistan, reformasi semacam itu tidak dapat dilakukan.
Akibatnya, di daerah-daerah dominasi feodal di Pakistan, pemerintahan sendiri lokal dipimpin
oleh para elit.

The Chinese Model
Model ini memberikan penekanan kuat untuk menjadikan pemerintah provinsi dan
lokal sebagai lingkup yang integral dan bergantung pada pemerintah nasional. Hal ini dicapai
dengan dua cara: melalui sentralisme demokrasi, yang mengintegrasikan kongres rakyat lokal
dengan Kongres Rakyat nasional melalui sistem pemilihan, dan melalui subordinasi ganda
pemerintah daerah, di mana pemerintah provinsi dan lokal bertanggung jawab kepada
pemerintah tingkat yang lebih tinggi pada umumnya, tetapi departemen fungsional juga
bertanggung jawab kepada badan dan departemen fungsional tingkat yang lebih tinggi. Fungsi
kepegawaian juga terintegrasi di antara berbagai tatanan pemerintahan. Karena sifatnya yang
integratif, model ini memungkinkan peran yang besar dan ekspansif bagi pemerintah provinsi
dan lokal dalam pemberian layanan. Yurisdiksi pemerintah daerah rata-rata sangat besar.
Belanja pemerintah daerah subprovinsi merupakan 51,4 persen dari belanja publik konsolidasi.
Pemerintah daerah sub-provinsi mempekerjakan 89 persen dari total tenaga kerja pemerintah.
Beberapa fungsi sentral yang jelas seperti asuransi pengangguran, jaminan sosial, dan jaring
pengaman sosial ditugaskan kepada pemerintah provinsi dan lokal. Otonomi daerah bervariasi
secara langsung dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah, dengan yurisdiksi yang lebih kaya
menggunakan nada mereka sendiri sementara yurisdiksi yang buruk mengikuti pied piper dari
pemerintah tingkat yang lebih tinggi.

The Japanese Model
Sistem pemerintahan lokal yang diperkenalkan di Meiji Jepang sekitar tahun 1890
memiliki unsur model Perancis dan Jerman. Ini menekankan kontrol terpusat, seperti dalam
model pemerintah daerah Prancis, melalui Kementerian Dalam Negeri menunjuk kepala
pemerintah daerah (gubernur prefektur), yang mengendalikan distrik dan kotamadya lokal.
Pemerintah daerah hanya melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Pada periode pasca-Perang Dunia II, pemilihan langsung gubernur, walikota, dan dewan
diperkenalkan. Praktik pendelegasian badan (model Jerman) tetap dipertahankan, dan
pemerintah daerah diharapkan menjalankan fungsi yang diamanatkan oleh pemerintah pusat
dan badan-badannya. Departemen Dalam Negeri, yang memiliki peran pendukung bagi
pemerintah daerah, diperkenalkan pada tahun 1960 (Muramatsu dan Iqbal 2001). Pajak
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penghasilan merupakan andalan keuangan pemerintah daerah, memberikan kontribusi 60
persen dari pendapatan pajak asli daerah, diikuti oleh pajak properti (sekitar 30 persen) dan
pajak penjualan (sekitar 10 persen).

The North American Model
Pada periode awal sejarah Amerika Utara, komunitas lokal berfungsi sebagai republik
sipil (Kincaid 1967) yang diatur oleh persetujuan bersama dari anggotanya. Para perumus
konstitusi AS tidak mengakui pemerintah daerah. Perang saudara menyebabkan sentralisasi
kekuasaan di Amerika Serikat. Selanjutnya, lembaga formal pemerintah daerah dibentuk oleh
negara bagian. Pengadilan lebih lanjut membatasi peran pemerintah daerah melalui pengakuan
aturan Dillon: pemerintah daerah hanya dapat menjalankan kekuasaan yang secara eksplisit
diberikan kepada mereka di bawah undang-undang negara bagian. Selanjutnya, sebagian besar
negara bagian telah berusaha untuk memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam
menjalankan fungsi tertentu mereka melalui ketentuan aturan rumah (Bowman dan Kearney
1990). Pemerintah daerah di Kanada dihadapkan pada keadaan yang serupa dengan yang ada
di Amerika Serikat. Dengan demikian, model Amerika Utara mengakui pemerintah daerah
sebagai pembantu negara bagian dan provinsi tetapi berupaya memberikan otonomi (aturan
rumah) kepada pemerintah daerah dalam bidang tanggung jawab khusus mereka. —terutama
pengiriman layanan berorientasi properti. Pemerintah daerah melakukan berbagai fungsi
menengah. Yurisdiksi rata-rata pemerintah daerah di Amerika Serikat adalah sekitar 10.000
dan di Kanada sekitar 6.000 penduduk. Pajak properti merupakan sumber pendapatan daerah
yang dominan. Pengeluaran pemerintah daerah mencapai sekitar 7 persen dari PDB.

The Australian Model
Konstitusi Australia tidak mengakui pemerintah daerah. Terserah kepada negara bagian
untuk memutuskan sistem pemerintahan lokal di wilayah mereka. Sebagian besar negara
bagian telah menetapkan serangkaian fungsi minimal kepada pemerintah daerah, termasuk
layanan teknik (jalan, jembatan, trotoar, dan drainase); layanan masyarakat (penitipan hari tua,
penitipan anak, perlindungan kebakaran); jasa lingkungan (pengelolaan limbah dan
perlindungan lingkungan); layanan pengaturan (zona, tempat tinggal, bangunan, restoran,
hewan); dan jasa budaya (perpustakaan, galeri seni, museum). Pemerintah daerah hanya
meningkatkan 3 persen dari pendapatan nasional dan bertanggung jawab atas 6 persen dari
pengeluaran sektor publik yang terkonsolidasi. Pajak properti (tarif) dan retribusi merupakan
andalan (sekitar 70 persen) dari pendapatan, dan hibah pusat dan negara bagian membiayai
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sekitar 20 persen dari pengeluaran daerah. Transportasi, fasilitas masyarakat, dan rekreasi dan
budaya menguasai dua pertiga dari pengeluaran lokal. Pemerintah daerah di Selandia Baru
sangat mirip dengan model Australia.

Tinjauan Perbandingan Organisasi Pemerintah Daerah dan Keuangan di Negara Berkembang
Literatur konseptual berpendapat untuk peran yang kuat dari pemerintah daerah dalam
pembangunan daerah, sehingga meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup di tingkat
lokal. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat untuk mempelajari tentang peran pemerintah
semacam itu di negara-negara berkembang. Paragraf berikut memberikan pandangan
menyeluruh tentang organisasi dan keuangan pemerintah daerah di beberapa negara
berkembang.

Status Hukum Pemerintah Daerah
Status hukum pemerintah daerah bervariasi di negara-negara berkembang. Di Brasil,
Chili, India, Afrika Selatan, dan Uganda, pemerintah daerah memiliki status konstitusional. Di
Indonesia, Kazakhstan, dan Polandia, pemerintah daerah dibentuk oleh undang-undang
nasional, di Argentina oleh undang-undang provinsi, dan di Cina oleh perintah eksekutif dari
pemerintah pusat. Menarik untuk dicatat bahwa tidak ada pola yang jelas dalam otonomi dan
jangkauan layanan lokal yang disediakan oleh pemerintah daerah yang statusnya berasal dari
konstitusi atau undang-undang nasional dan negara bagian. Namun, pemerintah daerah yang
dibentuk melalui undang-undang, secara umum, jauh lebih lemah—dengan pengecualian
Polandia.

Kepentingan Relatif Pemerintah Daerah
Kepentingan relatif pemerintah daerah di negara berkembang dibandingkan dengan
menggunakan dua indikator: pangsa pengeluaran sektor publik terkonsolidasi dan pengeluaran
daerah sebagai persentase dari PDB. Menurut kedua kriteria tersebut, pemerintah daerah di
China menguasai bagian terbesar—lebih dari 51 persen dari pengeluaran publik konsolidasi
dan 10,8 persen dari PDB—sedangkan di India, itu adalah bagian terkecil—3 persen dari
pengeluaran dan 0,75 persen dari PDB. Urutan peringkat beberapa negara, bagaimanapun,
tidak konsisten di kedua kriteria. Misalnya, Afrika Selatan lebih baik daripada Brasil pada
kriteria pertama dan lebih buruk pada kriteria kedua. Rata-rata di negara sampel, pengeluaran
pemerintah daerah berjumlah 23 persen dari pengeluaran sektor publik terkonsolidasi dan 5,7
persen dari PDB nasional. Angka yang sebanding untuk sampel negara-negara Organisasi
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untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) adalah 28 persen dari pengeluaran
gabungan dan 12,75 persen dari PDB. Dengan demikian, peran pemerintah daerah besar, tetapi
dibandingkan dengan pemerintah pusat dan menengah di negara berkembang dan pemerintah
daerah di negara-negara OECD, peran tersebut relatif jauh lebih kecil di sebagian besar negara
berkembang—kecuali Cina dan Polandia. Di Cina, pemerintah daerah subprovinsi
mempekerjakan 38,7 juta orang dan menyumbang 89 persen dari total pekerjaan publik.

Ukuran Populasi yang Dicakup oleh Pemerintah Daerah
Ada banyak variasi dalam jumlah dan ukuran median pemerintah kota di negara
berkembang. Uganda hanya memiliki 70 pemerintahan kotamadya, sedangkan Cina memiliki
43.965. Populasi rata-rata yang ditanggung oleh pemerintah kota kurang dari 10.000 orang di
Indonesia dan Kazakhstan dan lebih dari 100.000 orang di Cina, Afrika Selatan, dan Uganda.
Argentina dan Polandia memiliki populasi rata-rata kurang dari 20.000, dan Brasil memiliki
populasi pemerintah kota rata-rata sekitar 31.000. Pemerintah kota di Chili dan India memiliki
populasi rata-rata antara 60.000 dan 70.000.

Tanggung Jawab Pengeluaran Lokal
Pemerintah daerah bervariasi dalam tanggung jawab mereka di negara-negara
berkembang. China memberikan tanggung jawab pengeluaran yang paling luas kepada
pemerintah daerah. Selain layanan lokal dan kotamadya tradisional, pemerintah lokal di Cina
bertanggung jawab atas jaminan sosial (terutama pensiun dan tunjangan pengangguran) dan
memiliki peran yang jauh lebih besar dalam pembangunan ekonomi lokal daripada pemerintah
lokal di negara lain. Peran pemerintah lokal dalam memberikan layanan lokal minimal di India
dan Afrika Selatan dan sebagian besar berfokus pada pemberian layanan kota. Di Kazakhstan,
semua layanan lokal dibagi menjadi tanggung jawab pusat-lokal; pemerintah daerah tidak
memiliki anggaran mandiri dan tidak memiliki otonomi fiskal. Pendidikan dan kesehatan
menyumbang hampir setengah dari pengeluaran pemerintah daerah di Argentina, Brasil, Chili,
Indonesia, Kazakhstan, Polandia, dan Uganda. Di Uganda, pendidikan saja menyumbang
sekitar 40 persen dari pengeluaran lokal. Di India dan Afrika Selatan, layanan kota (seperti air,
saluran pembuangan, dan sampah) dan administrasi kota mendominasi pengeluaran lokal. Di
Cina, pendidikan, administrasi kota, peradilan, dan polisi menyumbang hampir setengah dari
pengeluaran lokal.

Pendapatan Asli Daerah dan Otonomi Pendapatan
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Pemerintah daerah di negara-negara sampel memperoleh 39,6 persen pendapatan dari
pajak, 9,5 persen lainnya dari retribusi dan retribusi, dan 50,9 persen sisanya dari transfer
tingkat yang lebih tinggi. Angka yang sebanding untuk negara-negara OECD adalah 49 persen
untuk pajak, 16,6 persen untuk biaya, dan 34,4 persen untuk transfer. Peran transfer fiskal jauh
lebih besar dari rata-rata di Uganda (85,4 persen), Polandia (76,0 persen), Cina (67,0 persen),
Brasil (65,4 persen), dan Indonesia (62,0 persen). Negara-negara sampel memiliki struktur
pendapatan yang beragam. Rata-rata, mereka meningkatkan 32 persen pendapatan pajak dari
pajak properti, 15 persen pendapatan dari pajak penghasilan pribadi, 4 persen dari pajak
penghasilan badan, dan 49 persen lainnya dari sejumlah besar pajak, biaya, dan retribusi kecil.
Sebagai perbandingan, negara-negara OECD meningkatkan 54 persen pendapatan lokal dari
pajak properti, 23 persen dari pajak penghasilan pribadi, 14 persen dari pajak perusahaan, dan
9 persen dari pajak lainnya. Dengan demikian, pemerintah daerah menempatkan
ketergantungan yang jauh lebih besar pada pajak properti dan pendapatan di negara-negara
OECD daripada di negara-negara berkembang. Pajak properti hanya meningkatkan 3 persen
dari pendapatan lokal di Cina dan 74 persen di Indonesia (pajak properti yang dikelola secara
terpusat). Untuk semua negara berkembang, pendapatan dari pajak properti berjumlah 0,5
persen dari PDB dibandingkan dengan sekitar 2 persen (1 sampai 3 persen) dari PDB di negaranegara industri. Temuan ini menunjukkan bahwa pajak properti dapat mewakili potensi
signifikan yang belum dimanfaatkan untuk eksploitasi lebih lanjut. Retribusi merupakan
sumber pendapatan yang signifikan, tetapi seringkali retribusi tersebut dirancang dan dikelola
dengan buruk dan tidak memenuhi prinsip kesetaraan dan efisiensi atau memberikan
perlindungan khusus bagi masyarakat miskin. Otonomi dalam penentuan dan administrasi
basis pajak daerah cukup signifikan di Argentina, Brasil, dan Polandia; terbatas di negara lain;
dan tidak ada di Kazakhstan. Secara keseluruhan, tingkat sentralisasi pajak di negara-negara
sampel jauh lebih besar daripada yang ditentukan oleh prinsip-prinsip ekonomi atau
pertimbangan akuntabilitas politik. Negara sampel pada umumnya mengikuti pendekatan
berbasis formula untuk transfer tujuan umum. Namun demikian, transfer seringkali tidak
dirancang dengan baik dibandingkan dengan prinsip dan praktik yang lebih baik. Cina,
Indonesia, Polandia, dan Afrika Selatan berupaya menggunakan kapasitas fiskal dan ukuran
kebutuhan fiskal dalam transfer pemerataan fiskal mereka, sedangkan sebagian besar negara
lain memiliki program bagi hasil dengan berbagai faktor yang bekerja dengan tujuan yang
saling bersilangan. Praktek transfer pemerataan fiskal disambut baik; namun, tidak satu pun
dari negara sampel yang menggunakan standar pemerataan eksplisit yang menentukan
kumpulan total dan alokasi transfer ini. Akibatnya, transfer tidak mencapai tujuan keadilan
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fiskal yurisdiksi. Transfer tujuan khusus biasanya bersifat ad hoc dan tidak menciptakan
insentif untuk melindungi tujuan mereka. Secara khusus, tidak ada negara sampel yang
mempraktikkan transfer fiskal berbasis keluaran untuk menetapkan standar minimum nasional
layanan dasar dan untuk meningkatkan akuntabilitas lokal kepada warganya atas hasil atau
kinerja. Dengan demikian, reformasi transfer fiskal untuk memastikan pemerintahan yang adil
dan akuntabel masih menjadi tugas yang belum selesai.

Memfasilitasi Akses Lokal ke Kredit
Pinjaman lokal dari pasar modal diperbolehkan di sebagian besar negara sampel kecuali
Cina, Chili, dan Indonesia. Di Cina, bagaimanapun, pemerintah pusat dapat meminjam atau
menerbitkan obligasi atas nama pemerintah daerah, dan perusahaan lokal yang dimiliki oleh
pemerintah daerah juga dapat meminjam langsung dari pasar modal. Di Argentina, Brasil, dan
Polandia, pinjaman lokal dari pasar modal domestik dan internasional diperbolehkan tetapi
dibatasi oleh aturan fiskal, untuk memastikan kehati-hatian fiskal dan kesinambungan utang.
Di Afrika Selatan sebagian besar pinjaman semacam itu terjadi dari badan-badan publik seperti
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan Bank Pembangunan Afrika Selatan. Pemerintah
pusat di Afrika Selatan memberikan pengawasan peraturan atas semua pinjaman tersebut dan
memiliki wewenang untuk campur tangan jika pemerintah daerah gagal memenuhi kewajiban
pembayaran utangnya. Afrika Selatan telah memberlakukan kerangka komprehensif untuk
kehati-hatian fiskal di tingkat lokal, termasuk ketentuan untuk menyatakan kebangkrutan. Di
Kazakhstan, pemerintah daerah hanya dapat meminjam dari pemerintah pusat. Kekurangan
infrastruktur yang besar di negara-negara berkembang membutuhkan akses yang signifikan
terhadap pinjaman oleh pemerintah daerah. Tetapi akses lokal ke kredit membutuhkan pasar
keuangan yang berfungsi dengan baik dan pemerintah daerah yang layak mendapat kredit. Di
negara berkembang, pasar yang belum berkembang untuk kredit jangka panjang dan kelayakan
kredit kota yang lemah membatasi akses kota ke kredit. Namun demikian, penekanan kebijakan
pemerintah pusat yang dominan adalah pada kontrol pusat. Akibatnya, perhatian yang
diberikan pada bantuan pinjaman menjadi berkurang. Di beberapa negara, bantuan semacam
itu tersedia melalui lembaga khusus dan jaminan pusat untuk mempercepat akses kota ke
kredit. Lembaga-lembaga ini biasanya cukup rapuh, tidak mungkin berkelanjutan, dan terbuka
terhadap pengaruh politik. Subsidi suku bunga yang diberikan melalui lembaga-lembaga ini
menghambat alternatif pasar modal yang sedang berkembang. Selain itu, lembaga-lembaga ini
gagal memuluskan transisi ke sistem pembiayaan modal berbasis pasar. Dengan demikian, di
negara berkembang, menu pilihan yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk membiayai
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proyek modal cukup terbatas, dan alternatif yang tersedia tidak kondusif untuk
mengembangkan lingkungan kelembagaan yang berkelanjutan untuk pembiayaan tersebut.
Keterbatasan tersebut ada karena ketidakstabilan makroekonomi dan kurangnya disiplin fiskal
dan rezim peraturan yang tepat telah menghambat perkembangan pasar keuangan dan modal.
Selain itu, kapasitas penerimaan di tingkat daerah terbatas karena sentralisasi pajak. Langkah
sementara pertama untuk memberikan akses pasar kredit terbatas kepada pemerintah daerah
mungkin adalah dengan mendirikan perusahaan keuangan kotamadya yang menjalankan
prinsip-prinsip komersial dan mendorong pengembangan lembaga pemeringkat kota untuk
membantu pinjaman tersebut. Desentralisasi pajak juga penting untuk membangun
kepercayaan sektor swasta dalam memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah dan berbagi
risiko dan manfaat dari pinjaman tersebut. Namun, dana talangan pemerintah pusat dan
jaminan utang daerah harus dikesampingkan melalui pemberlakuan kerangka kerja
komprehensif tanggung jawab fiskal dan insolvensi fiskal, seperti yang dilakukan di Brasil dan
Afrika Selatan baru-baru ini. Transparansi dalam penganggaran lokal dan lembaga
pemeringkat kredit independen juga penting untuk memperlancar transisi ke pendekatan
berbasis pasar untuk pinjaman subnasional.
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Bab VI. E-Government

Globalisasi, perubahan teknologi informasi dan komunikasi, semakin pentingnya
ideologi, ide-ide baru tentang alasan efisiensi dalam organisasi, dan pemahaman yang berubah
tentang hubungan antara negara dan masyarakat menuntut restrukturisasi administrasi publik
secara ekstensif. Tantangannya adalah untuk mengubah struktur dan fungsi administrasi publik
dengan cara yang mempengaruhi semua masyarakat dan semua bangsa. Inisiatif untuk
memodernisasi administrasi publik sedang dilakukan di seluruh dunia. Perubahan generasi
pertama, yang diterapkan pada 1980-an, berfokus pada modernisasi sektor publik, berdasarkan
konsep dan instrumen Manajemen Publik Baru. Manajemen Publik Baru memiliki dua jalur
utama. Yang pertama adalah merestrukturisasi hubungan dengan aktor eksternal dengan
mempertajam fokus pelanggan dan memperkenalkan alternatif untuk produksi layanan inhouse, seperti contracting out, korporatisasi, agensifikasi, dan privatisasi. Kedua,
mengoptimalkan proses dan organisasi dalam administrasi publik dengan menerapkan
manajemen keuangan yang transparan dengan penilaian biaya-manfaat, peningkatan
transparansi proses administrasi, dan reformasi struktur insentif. E-government mewakili
reformasi generasi kedua. Efek utama dari e-government adalah “pemerintah yang lebih baik
dengan memungkinkan hasil kebijakan yang lebih baik, layanan berkualitas lebih tinggi,
keterlibatan yang lebih besar dengan warga dan dengan meningkatkan keluaran utama lainnya
yang diidentifikasi”. Pemerintah dan administrasi publik akan, dan harus, terus dinilai
berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan ini. Negara-negara berkembang sedang
melakukan upaya besar untuk memodernisasi administrasi publik mereka dengan bantuan egovernment. Tantangan yang luar biasa adalah untuk memodernisasi sektor publik dan
mendemokratisasikan kehidupan publik secara progresif. Adopsi teknologi berbasis Web
dalam administrasi publik di negara berkembang telah mulai menciptakan antarmuka baru
antara pemerintah dan masyarakat. Apakah e-government akan mengarah pada pemerintahan
yang lebih transparan, interaktif, terbuka, dan karenanya akuntabel masih harus dilihat.

Akuntabilitas dan Demokrasi
Akuntabilitas adalah landasan demokrasi modern. Menurut Brin (1998), akuntabilitas
adalah prinsip dasar masyarakat yang transparan. Brin mengutip Karl Popper, untuk siapa
akuntabilitas adalah prinsip rasional dalam menangani sistem administrasi dan ekonomi dalam
masyarakat demokratis:
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“Hanya dengan bersikeras pada akuntabilitas, [Popper] menyimpulkan, kita dapat
terus-menerus mengingatkan pegawai negeri bahwa mereka adalah pelayan. Ini juga cara kami
mempertahankan keyakinan bahwa pedagang tidak menipu kami atau pabrik tidak meracuni
air. Meskipun kadang-kadang tidak efisien dan sangat berisik, kebiasaan mempertanyakan
otoritas ini memastikan kebebasan jauh lebih efektif daripada sistem sosial lama mana pun
yang didasarkan pada referensi atau kepercayaan” (Brin 1998: 12).
Akuntabilitas tidak terbatas pada tata kelola publik; itu adalah prinsip dasar pengaturan
dan harapan dalam semua hubungan sosial. Sektor swasta, organisasi nirlaba, dan organisasi
sipil semuanya harus bertanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan
institusional mereka. Siapa yang bertanggung jawab kepada siapa bervariasi, tergantung pada
apakah keputusan atau tindakan yang diambil bersifat internal atau eksternal bagi suatu
organisasi atau lembaga. Secara umum, sebuah organisasi atau lembaga bertanggung jawab
kepada mereka yang akan terpengaruh oleh keputusan atau tindakannya. Kenyataan bahwa
akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam masyarakat merupakan prasyarat agar tata kelola
publik yang akuntabel dapat berjalan dan diterima serta diharapkan oleh para aktor dalam
masyarakat.
Akuntabilitas sangat penting untuk legitimasi pemerintahan. Perbedaan antara
akuntabilitas internal dan eksternal penting dalam konteks ini. Akuntabilitas internal mengacu
pada fakta bahwa aktor dalam pemerintahan dan perusahaan bertanggung jawab kepada
mereka yang telah menugaskan mereka tugas mereka. Lebih sulit dalam hal legitimasi adalah
akuntabilitas eksternal, artinya mereka yang tidak berpartisipasi secara langsung atau tidak
langsung dalam jaringan politik tetapi dipengaruhi oleh keputusan memiliki kesempatan untuk
mempengaruhi keputusan tersebut. Akuntabilitas eksternal hanya dapat dicapai dengan
meningkatkan transparansi dan keterbukaan.

Akuntabilitas dan Tata Kelola yang Baik
Bahwa warga negara memiliki hak atas pemerintahan yang baik harus dipahami. Fakta
bahwa kualitas administrasi publik harus baik bukannya buruk harus diterima tanpa
pertanyaan. Administrasi publik harus memberikan kualitas tinggi dalam pelayanan sosial dan
memungkinkan partisipasi dalam proses politik. Dalam pengertian ini pengertian good
governance merupakan istilah lama dan familiar. Tapi pemerintahan yang baik adalah istilah
baru-baru ini, yang mencerminkan harapan baru yang dimiliki oleh yang diperintah berkaitan
dengan aktor yang mengatur. “Mengingat bahwa mentalitas yang berlaku adalah bahwa warga
negara adalah subjek pemerintahan. . . dan bahwa pilihan bebas dan argumentasi bebas adalah
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landasan organisasi pemerintahan, proses mengarahkan pemerintah secara konkret untuk
melayani warga negara diabaikan di banyak negara, jika tidak pada kenyataannya sebagian
besar negara” (Saarenpää 2002: 10).
Tata pemerintahan yang baik menganggap yang diperintah sebagai warga negara
dengan aspirasi dan harapan yang berdedikasi terhadap hasil dan proses pemerintahan. Ini
memiliki delapan karakteristik utama, menurut Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia
dan Pasifik (UNESCAP): “partisipatif, berorientasi konsensus, akuntabel, transparan,
responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, dan mengikuti aturan. hukum” (UNESCAP
2006: 1).
Definisi ini memperjelas bahwa akuntabilitas adalah fitur penting dari pemerintahan
yang baik, tidak hanya dalam arti birokrasi yang efektif tetapi juga dalam pengertian
pemerintahan yang demokratis. Tata pemerintahan yang demokratis “menekankan interaksi
antara warga negara, perwakilan politik, dan mesin administratif, memberikan pandangan
tentang kesempatan warga untuk mempengaruhi dan berpartisipasi dalam pembuatan
kebijakan, pembangunan, dan proses pelayanan” (Anttiroiko 2004: 25). Akuntabilitas
memfasilitasi tata pemerintahan yang baik sejauh keterlibatan aktif warga negara dalam
pengambilan keputusan yang transparan membentuk tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan
pemahaman tentang pemerintahan yang baik inilah warga negara memiliki hak yang dapat
dipaksakan untuk berperan aktif dalam pemerintahan dan untuk mendapatkan pelayanan publik
yang berkualitas.
Apa arti pemerintahan yang baik secara konkret? Dalam upaya mendefinisikan
tindakan nyata untuk mencapai tata kelola yang baik, Fuhr dan Stockmayer (2002)
mengidentifikasi empat dimensi tata kelola yang baik dan mengusulkan indikator untuk
masing-masing. Dimensi pertama (tugas-tugas negara dan reformasinya) menyentuh
pengakaran struktur-struktur pendukung pemenuhan tugas dan penguatan legitimasi dengan
memperbesar partisipasi warga yang efektif. Dimensi kedua (kompetensi pemerintah)
mengacu pada kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang koheren dan konfigurasi
organisasi pemerintah yang berorientasi pada reformasi. Dimensi ketiga (masyarakat sipil)
melibatkan masyarakat sipil dan lembaga-lembaganya. Dimensi keempat (hukum) membahas
pembentukan hak milik, yang sangat relevan untuk interaksi yang transparan dan dapat
diandalkan dalam masyarakat dan antara masyarakat dan negara.
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E-Government sebagai Konsep Modernisasi yang Komprehensif
E-government berdiri di atas pilar layanan pelanggan, keterlibatan warga, dan efisiensi
internal. Ini menciptakan kualitas administrasi publik yang benar-benar baru. Cara-cara baru
dalam menggunakan informasi dan pengetahuan adalah dasar dari perombakan kantor depan
dan belakang, menciptakan kerja sama di antara para administrator di berbagai tingkat
pemerintahan dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan.
Hubungan dan bentuk kerjasama yang benar-benar baru antara pemerintah di satu sisi dan
warga negara dan bisnis di sisi lain sekarang dimungkinkan.
E-administrasi mendefinisikan hubungan intraorganisasional, atau komponen
manajemen sektor internal dan publik. E-governance mengacu pada interaksi antara warga,
organisasi pemerintah, dan pejabat terpilih. Ini berfokus pada pengambilan keputusan dan
proses pembuatan kebijakan. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung tahapan proses
pengambilan keputusan (pencarian informasi, pembentukan opini, pengambilan keputusan
bersama, negosiasi, penanganan konflik, dan pemungutan suara).
E-government merupakan sarana untuk meningkatkan transparansi administrasi publik.
Ini memudahkan administrasi publik untuk memberikan pertanggungjawaban kegiatannya
kepada yang diperintah. Transparansi didukung dengan penerapan peran pemantauan warga
dalam proses administrasi, yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem alur kerja. Cara lain
adalah dengan menerapkan sistem lacak dan lacak, di mana pemohon layanan pemerintah, izin,
atau waralaba dapat mengikuti pemrosesan aplikasi mereka. Meningkatkan daya tanggap
administrasi publik terhadap pertanyaan “pelanggan” membantu pemerintah menjadi sadar
akan harapan yang dimiliki masyarakat terkait dengan layanan publik. Sistem manajemen
pengaduan yang aktif dapat mendorong warga untuk mengajukan pengaduan dan
menghasilkan pemrosesan pengaduan yang diterima secara transparan. beberapa aplikasi.
Berurusan dengan administrasi publik tidak terlalu membuat stres dan rumit bagi individu dan
bisnis ketika solusi satu jendela diterapkan, yang berarti bahwa pelamar dapat memperoleh
informasi dari satu titik akses. Solusi satu jendela memerlukan integrasi front office dan back
office sehingga permintaan, ketika sudah terstandarisasi atau semicustomized, dapat diproses
oleh front office. Distribusi tanggung jawab dan aktivitas baru antara call center yang
diberdayakan yang berhadapan langsung dengan pelanggan dan organisasi back-office
membuka potensi yang sama sekali baru untuk menata ulang distribusi aktivitas dalam
administrasi publik.
Kerjasama antara otoritas publik dari yurisdiksi yang berbeda pada tingkat yang
berbeda (lokal, regional, federal) juga dimungkinkan. Mitra kerja sama eksternal juga dapat
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terhubung secara elektronik, terlepas dari jarak. Ada kecenderungan untuk melebih-lebihkan
potensi yang mungkin dimiliki oleh tata kelola digital. E-government adalah sebuah konsep
organisasi yang didasarkan pada kemauan politik yang kuat dan visi yang jelas untuk
mengubah cara pemerintah dan yang diperintah berinteraksi. OECD merumuskannya dengan
tepat: “E-government is more about government than about 'e'” (OECD 1993: 6).

E-Government di Negara Maju
E-government dalam bentuknya yang paling berkembang berarti bahwa semua aspek
pemerintahan dan administrasi (pembentukan kebijakan publik, pengambilan keputusan,
pengembangan dan penyediaan layanan, partisipasi) didukung oleh teknologi informasi dan
komunikasi. Ini termasuk transaksi tanpa batas antara administrasi dan pelanggannya, serta
partisipasi warga dalam proses pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat
lokal melalui Internet dan televisi digital. Diukur dengan standar ini, di seluruh negara maju,
e-government berada di ambang perpindahan dari tahap informasi dan komunikasi ke tahap
transaksi. Tahap pertama pengembangan difokuskan pada pembuatan sistem informasi kota,
seperti panduan administrasi, formulir, portal kota, dan fasilitas komunikasi (e-mail, chat
room). Transaksi elektronik sederhana seperti pencatatan kelahiran, perubahan alamat, dan
pendaftaran perusahaan tersebar luas. Transaksi yang lebih canggih (seperti pembayaran pajak
dan biaya dan e-procurement) hanya terjadi di negara-negara di mana hambatan hukum dan
teknis untuk keamanan transaksi, transaksi yang mengikat secara hukum, dan keaslian relatif
rendah, seperti Kanada, Inggris Raya , dan Amerika Serikat, yang merupakan salah satu
pemimpin dunia dalam studi benchmarking layanan online. Menurut studi ketersediaan online
yang dilakukan oleh Capgemini untuk eEurope pada tahun 2004 (Capgemini 2005), negaranegara di Uni Eropa telah mewujudkan interaksi dua arah menggunakan formulir yang dapat
diunduh, tetapi penanganan kasus elektronik penuh masih jarang. Ketersediaan layanan online
lebih tinggi untuk bisnis daripada untuk warga negara, yang mencerminkan pergeseran fokus
e-government ke layanan berorientasi bisnis.
Layanan partisipasi juga sangat bervariasi sifatnya. Di banyak negara, warga negara
dapat secara langsung menghubungi anggota dewan dan staf administrasi melalui Internet; di
beberapa negara, warga berpartisipasi dalam prosedur izin bangunan. Fasilitas partisipasi luas
ditemukan di Finlandia. Bentuk khusus dari partisipasi publik dalam proyek e-government itu
sendiri telah dikembangkan di Virginia Beach, Virginia, di mana komite warga memantau
pekerjaan proyek. E-voting, yang pernah dianggap dengan harapan tinggi, telah digunakan atau
diuji hanya dalam pemilihan kecil karena tingginya investasi dan rendahnya permintaan
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(Malkia, Anttiroiko, dan Savolainen 2004). Hanya jika e-government dirancang sebagai
program modernisasi administrasi yang komprehensif, hal itu dapat berhasil. Semua komunitas
lokal progresif yang dipelajari dalam volume yang diedit oleh Drüke (2005) memiliki strategi
e-government tertulis, dalam banyak kasus berdasarkan visi. E-government dianggap sebagai
faktor keberhasilan utama jika kepemimpinan politik dan administrasi puncak mengidentifikasi
dengan e-government dan modernisasi. Komitmen ini merupakan syarat utama untuk
memastikan koherensi antara proyek modernisasi dan proyek reformasi lainnya dalam politik.

E-Government di Negara Berkembang
Sampai saat ini, dengan beberapa pengecualian, e-government telah digunakan
sebagian besar di Australia, Eropa, Jepang, Selandia Baru, Amerika Utara, dan Singapura. Atas
dasar struktur yang solid dari interaksi negara dengan masyarakat, potensi baru untuk mengatur
kembali cara kerja dan interaksi dengan masyarakat akan diubah secara signifikan oleh egovernment. Tersedia saluran agar informasi dapat disebarkan dengan lebih mudah dan cepat
kepada pengguna. Jika “demokrasi material” disediakan (dalam arti bahwa setiap orang diberi
kesempatan untuk mengangkat suaranya dalam proses politik) dan negara yang kuat ada, eparticipation memberikan suara yang lebih kuat kepada yang diperintah. Sistem hukum dan
regulasi pasar dikembangkan sedemikian rupa sehingga transaksi online dikelola secara efektif
dan transparan. Negara-negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin tertinggal dari
negara-negara maju di dunia dalam menciptakan prasyarat untuk e-government dan
membangun cara-cara baru untuk bekerja secara internal dan untuk menangani interaksi
dengan masyarakat. Alasan untuk kemajuan yang lambat seperti itu adalah saling
ketergantungan yang kompleks dari ketidaksempurnaan pasar dan kegagalan negara. Promotor
modernisasi menghadapi kondisi dan tantangan khusus: “E-government di negara berkembang
harus mengakomodasi kondisi, kebutuhan, dan hambatan tertentu yang unik. Ini mungkin
termasuk tradisi lisan yang berkelanjutan, kurangnya infrastruktur, korupsi, sistem pendidikan
yang lemah dan akses yang tidak setara ke teknologi. Terlalu sering, kurangnya sumber daya
dan teknologi diperparah oleh kurangnya akses ke keahlian dan informasi” (Pasifik Council on
International Policy 2002: 1).

Tata Kelola Publik di Negara Berkembang
Rubrik tradisional Newly Industrialized Countries (NICs), Less Developed Countries
(LDCs), dan Least Developed Countries (LLDCs) sudah ketinggalan zaman, karena terbatas
pada pendekatan monokausal—kinerja ekonomi nasional. Dua tren menuntut pendekatan yang
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berbeda: refleksi yang semakin berbeda tentang negara dalam proses pembangunan dan
pentingnya “pemerintahan yang baik” sebagai persyaratan utama oleh yang diperintah.
Risse dan Lehmkuhl (2006) mengusulkan kategorisasi baru yang berfokus pada tingkat
pembangunan negara. Negara-negara dengan “kenegaraan terbatas” dicirikan oleh kurangnya
kompetensi keputusan yang otoritatif dan kurangnya monopoli negara atas kekerasan. Di
beberapa negara di Amerika Latin, struktur pasar tidak sempurna dan sistem regulasinya
kurang berkembang (Fuhr 1998). Elit yang korup menyalahgunakan hak istimewa negara untuk
mencari rente dan perampasan sewa, membangun aliansi distribusi sewa dengan kelas
menengah dan serikat pekerja, sehingga mengintegrasikan kelompok sosial yang kuat dan
menetralisir potensi perlawanan.
“Populisme yang dikendalikan oleh negara dan korporatisme adalah liontin politik
untuk pembatasan pasar dan proteksionisme dalam industrialisasi substitusi impor” (Fuhr
1998: 5). Akuntabilitas kurang, karena keputusan dibuat dalam aliansi yang luas ini. Tanggung
jawab politik tercakup dan kesuksesan hanya dikaitkan dengan anggota kelas politik. Di
sebagian besar negara di Amerika Latin, jalan ini telah menyebabkan bencana ekonomi, dengan
kerusakan ekonomi jangka panjang dan utang nasional yang dalam yang mengakibatkan
pembatasan anggaran yang parah. Masalah legitimasi telah menumpuk. Akibatnya, gelombang
modernisasi negara telah terjadi, dalam beberapa kasus dimulai dengan restrukturisasi luas arah
ekonomi dan perombakan kekuasaan politik.
Manajemen Publik Baru, dengan landasan redefinisi tugas publik dan modernisasi
internal, diterima secara luas sebagai jalan keluar dari dilema ini, terutama di Amerika Latin.
Namun, hasilnya sederhana. Fuhr (1998) menyimpulkan bahwa modernisasi negara tidak
benar-benar berhasil, sebagian karena konstelasi kekuatan khusus di sebagian besar negaranegara ini dan karena ketidakmampuan Manajemen Publik Baru untuk mengatasi masalah
mendasar, seperti rendahnya investasi dalam modal manusia, kekurangan dalam memerangi
korupsi, rendahnya tingkat koneksi ke masyarakat sipil, dan kurangnya checks and balances
dalam sistem demokrasi formal. Ketidaksempurnaan pasar dan kegagalan negara menciptakan
hambatan yang signifikan bagi perkembangan masyarakat informasi. Negara-negara yang
mempertahankan monopoli telekomunikasi, menghambat masuknya pesaing secara bebas, dan
membatasi pasar kompetitif dihukum oleh pertumbuhan yang lambat dan penurunan yang
diakibatkannya dalam pembangunan sosial. Sebuah peran khusus dimainkan oleh birokrasi di
negara-negara berkembang. Negara-negara seperti Brasil dan Afrika Selatan dikendalikan oleh
semacam komunitas birokrasi yang menjadikan negara sebagai institusi yang dominan dan
efektif. Birokrasi ini menjalankan fungsi kontrolnya di atas fungsi koordinasi dan fungsi
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pendukungnya, suatu kondisi yang merupakan produk dari pengalaman sempit dengan struktur
demokrasi parlementer. Pegawai negeri sipil yang kompeten dan berkualitas sering kali ditakuti
oleh sikap ini, memilih gaji yang lebih menarik, jenjang karir, dan kondisi kerja yang
ditawarkan oleh sektor swasta. Pergantian yang tinggi, terutama pada tingkat manajemen
menengah dalam administrasi publik, menciptakan ketegangan serius pada hubungan kerja
sama di negara ini dan negara lain.

Kontribusi E-Government terhadap Good Governance
E-government bekerja pada masalah ganda ketidaksempurnaan pasar dan kegagalan
negara. Menerapkan e-government berarti mengatur pasar (menciptakan transparansi dan
kesempatan yang sama untuk mengejar kepentingan ekonomi seseorang) dan memperkuat
peran negara dalam masyarakat (memungkinkan mekanisme pasar untuk bekerja). Hal ini,
pada gilirannya, membantu meningkatkan penegakan peraturan, mengurangi diskresi pejabat,
dan meningkatkan transparansi. E-government memainkan peran penting dalam mengatasi
kekurangan di negara-negara dengan kenegaraan terbatas, lebih baik melibatkan warga negara
dalam proses pengambilan keputusan melalui e-participation. E-government berkontribusi
pada reformulasi dan modernisasi tugas negara dan reformasinya, meningkatkan kompetensi
pemerintahan, mengembangkan masyarakat sipil, menegakkan struktur hukum baru, dan
memperkenalkan keabsahan dalam administrasi publik.

Mereformasi tugas negara
Karena potensi baru untuk berjejaring dan peluang baru untuk kerjasama oleh otoritas
di tingkat administrasi yang berbeda dan dalam satu tingkat administrasi, diskusi tahun 1980an, yang terjebak dalam dikotomi publik atau swasta, kini berlangsung dalam konteks yang
lebih luas. E-government, jauh lebih luas daripada New Public Management, adalah tentang
hubungan baru dengan dunia luar. Alternatif untuk integrasi vertikal tinggi atau otonomi yang
diatur dari kegiatan negara termasuk agensifikasi dan pembentukan kemitraan swasta-publik.
Agensi adalah bentuk pelimpahan kegiatan publik kepada masyarakat sipil; kemitraan publikswasta adalah cara untuk menghubungkan otoritas publik dan inisiatif swasta. Apa yang
membuat lembaga menjadi alternatif yang menarik untuk privatisasi lengkap adalah
fleksibilitas mereka yang lebih besar dibandingkan dengan otoritas publik. Badan publik di
Inggris Raya beroperasi dengan dokumen kerangka kerja yang menentukan kompetensi, tugas,
target politik, sumber daya keuangan, dan keluaran serta kinerja mereka. Mereka berbeda
secara signifikan dalam hal fungsi (administrasi lembaga pemasyarakatan, kantor paten, survei
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tanah, bea cukai, kantor tenaga kerja, dan sebagainya) serta dalam ukuran (dari 40 hingga
40.000 karyawan). Mereka mendapatkan sumber daya mereka dari pajak, biaya, atau penjualan
di pasar terbuka. Kemitraan swasta-publik—kerjasama otoritas publik dan perusahaan swasta
untuk menjalankan proyek bersama dengan investasi dari kedua belah pihak—bukanlah
instrumen baru. Mereka telah digunakan selama beberapa waktu di sektor konstruksi, misalnya.
Keuntungan bagi kedua belah pihak kemitraan swasta-publik dalam e-government adalah
bahwa setiap mitra memiliki risiko terbatas dan membawa pengetahuan dan kepentingan
khusus. Kemitraan swasta-publik memiliki relevansi tinggi dalam rantai proses yang
menghubungkan otoritas publik dan bisnis swasta (contohnya termasuk penerbitan izin
bangunan, pembuatan portal, dan e-procurement). Pengalaman di negara-negara seperti
Finlandia dan Inggris menunjukkan peluang luar biasa yang disediakan instrumen ini untuk
mengejar kepentingan bersama (Drüke 2005). Aspek ketiga dari hubungan baru antara
administrasi publik dan dunia luar adalah kerja sama, yang tidak selalu termasuk dalam bentuk
atau proses hukum ketat yang dibahas di atas. Finlandia, dengan pengalaman kerja sama yang
panjang, mendorong kerja sama ke tingkat yang baru dengan diperkenalkannya e-government.
E-government di Finlandia dibangun di atas struktur koperasi tradisional negara tersebut serta
hubungan kerja di antara organisasi pemangku kepentingan. “Kami bahkan dapat mengatakan
bahwa tren tampaknya sebagian besar e-government lokal di Finlandia akan dibangun di atas
kerjasama, jaringan dan kemitraan” (Anttiroiko 2005: 53). Semua varian bentuk koperasi untuk
menjalankan fungsi pemerintahan ini memperkenalkan persaingan dan inovasi ke dalam ruang
publik, dan memecah lingkaran dalam yang tidak transparan dan seringkali korup dari
segelintir kalangan istimewa. Aspek kedua dari reformasi negara dan peningkatan efisiensi dan
akuntabilitas dalam tindakan negara adalah perang melawan korupsi. E-procurement
memastikan anonimitas pemasok yang berpartisipasi, bahkan kepada pembeli, sampai
penawaran dibuka. Ini memastikan transparansi, karena siapa pun yang terkait dengan transaksi
dapat mengakses status transaksi. Ini meningkatkan efisiensi, karena waktu dihemat dan
perencanaan inventaris ditingkatkan karena transparansi proses penawaran. Dibandingkan
dengan proses pengadaan manual, subjektivitas, favoritisme, dan diskriminasi telah berkurang,
menghasilkan proses yang lebih aman, andal, dan akuntabel . Proses tender dan tender online
untuk pengadaan barang dan jasa untuk administrasi publik adalah salah satu aplikasi
terpenting untuk memerangi korupsi dan memasang mekanisme pasar yang sah. Menurut
perkiraan Komisi Pemberantasan Korupsi Nasional di Thailand, hingga 30 persen anggaran
pengadaan pemerintah mungkin hilang karena praktik korupsi (ADB 2001). E-procurement
memperkenalkan transparansi, akuntabilitas, dan prediktabilitas aturan dan prosedur baik
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dalam tender maupun tender. Pemrosesan proses pajak secara online merupakan instrumen
penting lainnya dalam memerangi korupsi. Tujuannya adalah untuk membawa lebih banyak
transparansi, terutama dalam perpajakan bisnis, dan untuk mengurangi penghindaran pajak
dalam bea cukai.

Meningkatkan kompetensi pemerintahan
Mengubah penyampaian layanan dengan memperkenalkan e-government dan
meningkatkan transparansi dengan mengurangi korupsi kemungkinan akan meningkatkan
kompetensi pemerintah. Otoritas publik di seluruh dunia dicirikan oleh orientasi silo dan solusi
pulau yang berbeda dalam aspek organisasi dan teknis. E-government memfasilitasi kerjasama
horizontal (antar otoritas pada level yang sama) dan vertikal (antar otoritas pada level yang
berbeda). Kerjasama dapat sesederhana bertukar informasi melalui situs Web. Contohnya
adalah situs web kotamadya Surrey, di Inggris, yang memungkinkan dewan daerah, dewan
distrik, polisi setempat, layanan ambulans, otoritas kesehatan, dan tentara untuk dengan cepat
berbagi informasi tentang insiden besar atau keadaan darurat, seperti banjir. (Ferguson 2005).
Langkah selanjutnya dalam menjalin kerjasama antar otoritas publik dapat berupa
pembentukan pusat pelayanan bersama. Di Auckland, Selandia Baru, tujuh dewan distrik
berbagi layanan, termasuk pusat kontak. Di Inggris Raya, kemitraan di Cumbria antara enam
distrik dan dewan distrik, departemen pemadam kebakaran dan kepolisian, dan dewan daerah
“sedang menjajaki kerja sama antara organisasi untuk meningkatkan manajemen alamat/sistem
dan data berbasis geografis, yang akan fundamental bagi layanan e-government yang berpusat
pada pelanggan di masa depan”. Pada masa pembatasan anggaran dan harapan yang lebih
tinggi dari masyarakat sehubungan dengan efisiensi administrasi publik, tidak lagi terjangkau
untuk mengoperasikan administrasi penuh dengan biaya tetap dan variabel yang tinggi.
Kerjasama oleh pihak berwenang membantu mengatasi tingginya biaya integrasi. Bidang lain
di mana kompetensi pemerintah dapat ditingkatkan adalah profesionalisasi sistem pemantauan
dan pengendalian. Contoh kasusnya adalah penggunaan e-reporting di Jerman. E-reporting
adalah sistem penyebaran informasi untuk pengendalian biaya dan investasi oleh unit
administrasi. Data diteruskan dari titik pengumpulan data ke program yang bertanggung jawab
untuk mengkonsolidasikan dan menafsirkan data. Laporan untuk grup penerima yang
ditentukan dikompilasi secara otomatis. Untuk menciptakan proses yang berfungsi dengan
baik, semua struktur, proses, dan sistem teknologi informasi yang relevan harus diselaraskan.
Koneksi mulus antara sistem teknologi informasi yang berpartisipasi sangat penting. Selain
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spesifikasi teknologi, spesifikasi fungsional dan organisasi dari proses teknologi informasi baru
harus diperhitungkan.

Memberdayakan masyarakat sipil
Para reformis berusaha menciptakan iklim keterlibatan sipil dan memperkenalkan
interaksi konstruktif antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil. Dengan reformasi
administrasi publik melalui e-government, interaksi antara administrasi dan masyarakat sipil
berubah secara dramatis ke arah orientasi pelanggan yang lebih besar, transparansi, efisiensi,
dan keabsahan. Namun keterlibatan sipil dan interaksi antara lembaga negara dan masyarakat
sipil memerlukan penataan ulang proses pengambilan keputusan politik, yang membantu
membuka lingkaran tertutup kelas politik dan memberikan suara yang lebih kuat kepada yang
diperintah. E-government mendukung e-partisipasi. Keterlibatan pemangku kepentingan
memperkuat hubungan antara administrasi publik dan penggunanya. E-participation memiliki
tiga tujuan: meningkatkan e-information, meningkatkan e-consultation, dan mendukung edecision making. Tujuan dari e-participation harus membangun “civic publicness”. berperan
sebagai peserta dalam dan sebagai (co)produsen ruang publik, diizinkan untuk mengambil
bagian dalam definisi domain dan agenda diskusi publik”. Sistem untuk e-informasi
memastikan bahwa warga negara sepenuhnya mendapat informasi tentang kebijakan dan
program, anggaran, undang-undang, dan peraturan. Tapi itu tidak cukup untuk menjamin
keterbukaan prosedur dan akses ke dokumen. Kebebasan informasi membutuhkan
penyampaian informasi secara aktif mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan publik. Oleh
karena itu, otoritas publik harus menjamin akses dan penggunaan informasi publik secara tepat
waktu dengan menerapkan prosedur yang efektif. E-konsultasi merupakan kewajiban bagi
pemerintah yang ingin mengembangkan dan menjaga akuntabilitas. Dua metode telah terbukti
berguna dan layak di negara maju: kontak email langsung dari perwakilan administrasi dan
politik dan konsultasi dan diskusi yang dimediasi Web. Di Amersfoort, Belanda, “warga secara
teratur diminta untuk memberikan pendapat mereka tentang berbagai masalah lokal dan,
selama dua tahun terakhir, telah dimungkinkan untuk mengajukan keluhan tentang area publik
dan masalah lingkungan melalui email ke departemen atau swasta tertentu. penyedia layanan
sektor yang terlibat. Proses ini telah dianggap berhasil baik oleh warga maupun departemen
dan organisasi terkait”. Konsultasi yang dimediasi web melangkah lebih jauh. Topik
kepentingan publik diletakkan online untuk diskusi, dengan akses real-time dan diarsipkan
dalam pertemuan publik. Warga yang tidak terorganisir, warga dalam asosiasi atau komite
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pemangku kepentingan, dan pengambil keputusan berpartisipasi dalam diskusi ruang obrolan
tentang penyediaan layanan.
Di Amerika Serikat warga telah menggunakan aplikasi e-government untuk mengatur diri
mereka sendiri. Di Uniontown, Alabama, pemerintah menyediakan dukungan keuangan untuk
situs web kota. Namun warga, sebagai anggota Uniontown Peduli, memelihara dan
memperbarui halaman tersebut.“Ini tentu saja merupakan cara warga Uniontown merasa
diberdayakan untuk berpartisipasi dan bekerja sama dengan pejabat pemerintah untuk
mencapai tujuan mereka . . . . Warga merasa terhubung satu sama lain, dengan komunitas
mereka yang lebih luas, dan dengan pemerintah mereka melalui akses yang disediakan situs
Web”. Forum Manse di Tampere, Finlandia, mendorong dialog antara perwakilan kota, politisi,
penduduk, dan pelaku ekonomi. Ini juga menciptakan forum untuk mencoba bentuk dan konten
yang berorientasi pada warga. Diskusi yang dimediasi Web lebih melengkapi daripada
menggantikan komunikasi tatap muka antara editor Web dan kelompok warga akar rumput
lokal. Kueri web terkait dengan perwakilan kota dan pelaku ekonomi dan ke aktivitas offline
menggunakan Web dalam “cara komplementer untuk memajukan perlakuan publik terhadap
masalah yang diberikan, terutama dengan menarik ke dalam percakapan kolektif pihak-pihak
yang memilih untuk tidak ambil bagian dalam pertemuan tatap muka. menghadapi pertemuan
atau tidak 'diganggu' oleh produsen ruang publik yang dimediasi massa”. Forum Manse juga
membuat papan buletin terbuka dan buku panduan peserta umum. Papan buletin memposting
acara, sebagian besar oleh kelompok dan asosiasi warga setempat. Buku panduan ini
menawarkan informasi yang mudah diakses tentang masalah penduduk lokal, seperti hak
hukum dalam proyek penggunaan lahan. Contoh lain di Tampere juga menunjukkan bagaimana
inisiatif dan kreativitas warga dapat didukung. Kota ini telah menyelenggarakan forum diskusi
yang dimoderasi tentang isu-isu topikal, yang terus berubah, tergantung pada tema apa yang
dipertaruhkan dalam diskusi politik kota. Ini juga menggunakan Internet untuk mengukur opini
publik tentang pertanyaan-pertanyaan spesifik setiap tahun. “Misalnya, dalam penyelidikan
tentang ekonomi dan keuangan kota pada musim semi 2002, warga mengirimkan lebih dari
1.000 jawaban atau pendapat tentang masalah keuangan kota. Pendapat ini diperhitungkan
dalam penyusunan anggaran kota. Gagasan warga yang dikumpulkan dalam penyelidikan dan
survei publik bahkan membawa penekanan baru pada anggaran”.
Pemerintah kota Hamburg, Jerman, mengadakan tiga forum diskusi online yang
dimoderatori, tentang metropolis yang sedang berkembang, kota ramah keluarga, dan anggaran
2007. Partisipasi penduduk cukup tinggi. Lebih dari 2.000 proposal anggaran kota diberikan
dalam waktu dua minggu setelah diskusi Web dibuka (wawancara dengan manajer e64

government kota Hamburg, Maret 2006). Penggunaan Web untuk mendukung pengambilan
keputusan oleh otoritas lokal dan regional diilustrasikan oleh proyek TeamWest di Australia.
Situs Web regional untuk inisiatif di Greater Western Sydney dirancang, “membuat situs
tersebut menjadi wajah publik untuk struktur yang dapat diakses dan transparan dari organisasi
dan komunitas regional yang terkait”. Partisipasi elektronik pada tingkat tertinggi dan paling
mengikat didefinisikan sebagai pengambilan keputusan elektronik. Dalam bentuk egovernment ini, pemerintah mempertimbangkan masukan warga dalam membuat keputusan
dan memberikan umpan balik pada hasil dari isu-isu tertentu. Contohnya adalah partisipasi
online dalam perencanaan penggunaan lahan di Frankfurt, Jerman, di mana rancangan rencana
penggunaan lahan diletakkan di Internet selama proses perencanaan. Masyarakat diundang
untuk mengambil bagian dalam diskusi dan memberikan komentar dan keberatan. Partisipasi
online sangat berguna dalam kasus rencana zonasi regional, di mana ribuan kilometer persegi
wilayah akan direncanakan, ratusan otoritas dan badan dengan kepentingan publik terlibat, dan
jutaan warga terkena dampaknya. Dengan menggunakan Internet, keuntungan yang signifikan
untuk meningkatkan akuntabilitas dapat dicapai. Semakin banyak kelompok populasi yang
berbeda, seperti orang tua atau orang yang bekerja, dapat dijangkau, dan mereka dapat
berpartisipasi secara anonim.

Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan melalui e-government
“Keterlibatan masyarakat” berarti memberikan masyarakat sipil dan pemangku
kepentingannya suara yang kuat dan berpengaruh dalam isu-isu kepentingan publik.
Keterlibatan pemangku kepentingan (warga negara, bisnis, dan kelompok kepentingan) adalah
bukti nyata dari demokrasi yang vital. Komisi khusus e-government di Virginia Beach,
Virginia, dibentuk untuk meningkatkan pengaruh masyarakat dalam pengembangan egovernment itu sendiri. Meskipun badan ini hanya berperan sebagai penasehat, namun
demikian, merupakan saluran komunikasi yang penting antara lembaga politik dan
administratif di satu sisi dan kelompok masyarakat sipil di sisi lain. “Anggota komisi mewakili
berbagai kelompok kepentingan, dan mereka menggunakan kontak mereka untuk bertemu
dengan kelompok-kelompok ini dan mendiskusikan e-government dalam pertemuan tatap
muka”. Untuk mencapai tujuan yang sama, kotamadya Tameside, di Inggris Raya, membentuk
tim elektronik, dengan perwakilan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan. Kotamadya
Espoo, Finlandia, mengelola layanan Extranet untuk pemangku kepentingan utama, yang
berarti bahwa hanya pengguna terdaftar yang memiliki akses ke ruang Web yang dilindungi
dari entri oleh pengguna yang tidak berwenang. Komite Eksekutif Wireless Philadelphia
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berfungsi sebagai kelompok penasihat atau advokasi yang berusaha untuk “mengembangkan
kemitraan publik dan swasta untuk mencapai akses nirkabel di seluruh Kota dan untuk
meningkatkan pembangunan ekonomi di lingkungan sekitar, membantu mengatasi
kesenjangan digital, dan meningkatkan kualitas hidup untuk semua Filadelfia”.

Memperkuat hak-hak sipil dan keabsahan
E-government adalah instrumen yang kuat untuk memperkuat keabsahan tindakan
negara serta akuntabilitas. E-government mengatasi kegagalan negara dan ketidaksempurnaan
pasar dengan menerapkan peraturan yang melindungi dan mewujudkan hak-hak warga negara,
seperti kebebasan informasi dan pemungutan suara yang bebas dan setara; memperkenalkan
hak milik untuk pengaturan pasar; dan meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan
keputusan. E-government menciptakan peluang baru untuk memperkenalkan atau memperkuat
hak-hak sipil, seperti akses yang sama terhadap informasi. Orang-orang dengan akses ke
Internet sekarang dapat memiliki akses ke informasi publik. Tujuannya adalah untuk mencapai
kebebasan informasi sebagai elemen esensial dan inheren dari demokrasi. Kebebasan informasi
adalah prasyarat dasar untuk memaksa pemerintah mengungkapkan, dalam batas-batas yang
wajar dan pasti, informasi tentang kegiatannya. Keterbukaan berkorelasi erat dengan
akuntabilitas. Masyarakat yang terinformasi mampu mengontrol tindakan negara dan secara
aktif mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Regulasi hukum tentang kebebasan
informasi akan menghasilkan akses informasi dan layanan pemerintah yang lebih efektif dan
tidak terkendali. Yang penting adalah peran aktif pemerintah, yang harus memberi tahu warga
tentang apa yang dilakukannya, bukan mengharapkan warga untuk mencoba memperoleh
informasi yang mereka butuhkan untuk ambil bagian dalam kehidupan publik. Hak sipil kedua
adalah hak agar permintaan informasi diputuskan dalam waktu yang wajar. Hak ini biasanya
dijamin dengan memperkenalkan aturan untuk menjawab email dan menginstal perangkat
lunak pelacakan dan penelusuran, yang semuanya memerlukan sistem informasi publik yang
berfungsi. Hak politik dapat diperkuat dengan menggunakan sistem e-government. Contohnya
adalah pendaftaran pemilih secara elektronik. Pemerintah Madagaskar berencana
menggunakan e-government untuk mengatasi masalah korupsi yang diwarisi dari rezim
sebelumnya. Ini menciptakan daftar pemilih elektronik untuk memastikan bahwa semua warga
negara dapat memilih dalam pemilu 2007 dan nama mereka tidak akan hilang dari daftar
pemilih. Menyiapkan sistem yuridis yang kuat dan mengikat secara hukum adalah sarana untuk
memasang dan meningkatkan mekanisme pasar di negara-negara berkembang.
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Regulasi diperlukan untuk melindungi hak-hak pribadi. Pergudangan data, misalnya, yang
memungkinkan pihak berwenang untuk menggunakan database yang sama sebagai sistem
manajemen hubungan pelanggan, menimbulkan risiko privasi, sejauh warga tidak lagi dapat
mengontrol penggunaan data mereka. Hak milik dan hak buruh sangat penting untuk
akuntabilitas dalam hubungan pasar antara pemerintah dan pelaku ekonomi. E-government
memfasilitasi transaksi pasar yang transparan dan ketidakberpihakan dalam penyampaian
informasi. Contoh utama adalah e-procurement. Bidang lain di mana untuk memperkenalkan
keabsahan adalah e-government itu sendiri. Melakukannya membutuhkan memastikan
keamanan data dan privasi, untuk menyebutkan tetapi aspek yang paling penting. Potensi
teknologi dan organisasi yang terkait dengan e-government perlu diatur untuk melindungi hakhak dasar. Prosedur administratif harus diatur oleh undang-undang dan keputusan yang
memberikan status yang sama dengan dokumen yang ditandatangani dengan tanda tangan
elektronik sebagai dokumen tulisan tangan. Bentuk kerjasama baru, seperti kemitraan publikswasta, memerlukan kerangka hukum yang ketat. Efek yang diinginkan dari regulasi egovernment adalah untuk meningkatkan transparansi dalam mekanisme pasar.

Membina E-Government dan Akuntabilitas
Hanya negara yang dapat merancang dan melaksanakan program modernisasi tata
kelola publik. Khususnya di negara-negara dengan kenegaraan terbatas, bagaimanapun, perlu
dukungan dari, dan kerjasama dengan, donor internasional, konsultan, dan ahli lainnya.

Instrumen di Pembuangan Negara
Negara, bekerja sama dengan aktor-aktor yang diberdayakan dalam masyarakat,
memiliki berbagai sarana untuk membangun dan melakukan proses manajemen perubahan
untuk mewujudkan reformasi. Ini termasuk sumber daya keuangan, regulasi, dan, semakin
meningkat, peran negara sebagai negosiator dan motivator.

Meningkatkan kesiapan e-government
Keberhasilan implementasi e-government sangat bergantung pada kesiapan elektronik
tingkat tinggi secara umum.4 Akses ke alat-alat untuk informasi dan penciptaan kekayaan,
yang tetap sangat miring di seluruh wilayah dan negara di dunia, sangatlah penting. Meskipun
jumlah telepon tetap dan telepon seluler meningkat dengan faktor lebih dari 30 di negara
berkembang antara tahun 1980 dan 2005, hanya satu dari tiga orang di negara berkembang
yang memiliki telepon. Di Republik Korea, setengah dari populasi menggunakan Internet,
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sementara hanya 1 dari 1.250 orang Kamboja yang pernah online. “Kenyataan yang nyata
[adalah] bahwa banyak orang di negara berkembang, terutama di daerah pedesaan, tidak
memiliki akses ke teknologi informasi dan komunikasi.”
Area kedua di mana e-readiness harus ditingkatkan adalah e-skilling. Pegawai negeri
dengan keterampilan yang memadai adalah kunci transformasi nyata administrasi publik.
Kompetensi media sangat penting bagi pengguna untuk mengambil manfaat penuh dari potensi
baru. Selain pelatihan, upaya dalam pendidikan dasar sangat diperlukan. Sebuah program
seperti e-school diperlukan, di mana anak-anak dilatih untuk menggunakan komputer dalam
lingkungan kelompok, sehingga memperkuat kerjasama tim.
Pemerintah harus melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk mencapai kemajuan
yang signifikan dalam bidang aplikasi yang menjanjikan seperti e-health. Tugas penting
pemerintah adalah memastikan bahwa kerangka teknologi sedang dikembangkan untuk
mencapai tingkat teknologi yang dibutuhkan untuk memberikan layanan e-government:
investasi broadband, persiapan pasar untuk media baru, teknologi generasi ketiga (3G), dan
teknologi untuk mengelola digital. hak. Beberapa negara berkembang memahami bahwa
negara harus menyediakan teknologi dasar. India, misalnya, telah membentuk jaringan area
luas dengan teknologi broadband dan hampir menyelesaikan komputerisasi sebagian besar
departemen pemerintah.

Merangsang permintaan untuk layanan e-government
Negara dapat memainkan peran penting sebagai aktor ekonomi. Dengan mengalihkan
pengadaan publiknya dari kertas ke tender dan penawaran online, pemerintah dapat secara
dramatis meningkatkan inovasi di bidang e-government. Perubahan radikal semacam itu
membutuhkan kerangka hukum yang ada dan pemasok menerima sistem dan menerapkan
sistem standar untuk transaksi online dengan entitas publik. Investasi juga dapat mengubah
aktivitas publik konvensional menjadi aktivitas elektronik yang berpeluang mendorong inovasi
dalam perekonomian nasional. Bidang penting untuk inovasi tersebut termasuk mendorong
penetrasi Internet di sekolah dan sektor perawatan kesehatan, dukungan untuk e-learning, dan
penggunaan e-government dalam prosedur internal.

Mendanai inisiatif e-government
Otoritas pemerintah di semua tingkatan menghabiskan banyak sumber daya untuk
mempromosikan e-government di tingkat pusat, regional, dan lokal. Antara tahun 2000 dan
2004, Kementerian Ekonomi dan Tenaga Kerja di Jerman mendanai tiga proyek percontohan
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dengan total €25 juta; pemerintah daerah secara kolektif mengalokasikan jumlah yang sama
untuk mendukung inisiatif daerah. Kerajaan Inggris meningkatkan dana Local Government
Online menjadi £675 juta (sekitar €1 miliar) hingga tahun 2006. Pemerintah Jepang
mengalokasikan sumber daya keuangan yang besar untuk e-government dalam strategi e-Japan
(Fujita, Izawa, dan Ishibashi 2005).
Mengatur lapangan bermain
Mengatur lapangan bermain berarti merundingkan, memoderasi, dan menyatukan
mitra. Penting untuk promosi e-government adalah pemberdayaan masyarakat sipil dan
pemangku kepentingan yang terorganisir untuk membangun koalisi mereka yang ingin
mengubah negara yang lemah menjadi negara yang memungkinkan dan untuk meningkatkan
kompetensi pemerintah. Dalam proses yang sangat awal, negara harus menerapkan lembaga
dan posisi resmi yang sesuai untuk mendorong perkembangan masyarakat informasi pada
umumnya dan e-government pada khususnya. Strategi ini mencakup badan otorisasi, badan
standardisasi, kelompok pembanding, komite reformasi negara, satuan tugas teknologi
informasi, dan kelompok pengarah e-government. Tujuannya adalah untuk memotivasi para
pemain penting dalam administrasi sektor publik dan masyarakat sipil dan untuk mengatur
proses strategis dan operasional dengan sangat jelas sejak awal.

Menjamin standar dan interoperabilitas
Pasar tidak dapat menghasilkan aturan yang diterima secara umum tentang bagaimana
bertindak dalam lingkungan jaringan: beri tahu 100 insinyur sistem untuk mengatur
interoperabilitas dan mereka akan menghasilkan 100 solusi. Penyelarasan adalah kunci untuk
mencapai lalu lintas jaringan dengan biaya dan upaya yang lebih rendah. Negara dapat
menetapkan dan mendeklarasikan standar secara sepihak atau mengatur proses kolaboratif
dalam mengembangkan standar dan sistem yang dapat dioperasikan. Tanpa standar, tidak
mungkin mencapai skala ekonomi, karena solusi pulau yang tidak efektif akan terus ada.

Hambatan untuk Sukses
Tindakan negara mempengaruhi kepentingan dan konstelasi kekuasaan, dan
membahayakan praktik umum dalam politik dan masyarakat sipil, terutama di negara-negara
berkembang dengan kenegaraan terbatas. Struktur dan sikap masyarakat adat dapat
menghambat reformasi tata kelola publik oleh e-government. Koordinasi dan kerjasama adalah
tantangan inti untuk mengatur e-government, menurut Eifert dan Püschel (2004). Dalam batasbatas tertentu, lebih mudah bagi pemerintah pusat yang kuat untuk memaksakan standar dan
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interoperabilitas pada tingkat administrasi yang berbeda (lokal, regional, pusat ) daripada untuk
masing-masing negara bagian federal, yang harus menghadapi kompleksitas pengaruh politik
dan hukum yang lebih tinggi, untuk melakukannya.
Budaya administrasi berkaitan dengan bagaimana otoritas dalam administrasi publik
memahami fungsinya dan bagaimana mereka melihat hubungannya dengan masyarakat. Jenis
budaya ideal berkisar dari manajerialisme, yang sebagian besar ditemukan di Anglo-Saxon dan
beberapa negara Skandinavia, hingga modernisme moderat, yang ditemukan di Jerman, hingga
struktur ganda elit modern dan sikap sosialis negara yang dominan ditemukan di Eropa Timur.
Di Jerman, posisi konstitusional yang kuat dari kotamadya otonom biasanya menghambat
inisiatif untuk menjalin kerjasama dengan yurisdiksi lain. Sebaliknya, kotamadya umumnya
lebih suka mencari solusi sendiri, bahkan jika itu mahal dan kurang optimal. Kutub lainnya
diwakili oleh Finlandia, di mana yurisdiksi menangani masalah kepentingan bersama secara
kooperatif, bekerja sama erat dengan sektor swasta. Kesalahpahaman, orientasi yang salah,
salah penilaian, dan perkiraan yang berlebihan telah menjadi ciri sejarah administrasi publik
dan e-government di negara-negara maju. Sumber kegagalan kebijakan termasuk fokus yang
salah arah, implementasi yang terlambat, penetapan tujuan yang tidak realistis, penilaian yang
berlebihan dari kesediaan warga untuk membayar layanan e-government, dan penolakan dari
pegawai negeri dan administrator publik. Signifikansi ekonomi (rasio biaya-manfaat) proyek
e-government belum ditangani secara memadai. Pembatasan anggaran yang dihadapi banyak
pembuat keputusan harus memotivasi mereka untuk menentukan biaya e-government dan
manfaat apa yang diberikannya. Sumber daya keuangan terlalu sering kurang, dan langkahlangkah mengapit, seperti pelatihan, telah ditinggalkan. Pemerintah di negara maju akan belajar
dari kesalahan ini. Di banyak negara, hype untuk fokus pada ketersediaan online layanan publik
mengarah pada pendekatan yang memberikan prioritas tertinggi pada manfaat layanan online
untuk kelompok pengguna yang berbeda, seperti warga negara dan bisnis. Langkah-demilangkah e-government lebih dipahami sebagai konsep komprehensif modernisasi administrasi
dan hubungannya dengan masyarakat, bukan saluran distribusi untuk layanan publik.
Pemahaman ini sangat penting terutama dalam menghadapi transaksi yang lebih kompleks
dalam hubungan pemerintah dengan bisnis, pemerintah dengan warga, dan pemerintah dengan
pemerintah.
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Bab VII. Akuntabilitas Berbasis Kinerja

Akuntabilitas adalah nilai fundamental bagi setiap sistem politik. Warga negara harus
memiliki hak untuk mengetahui tindakan apa yang telah diambil atas nama mereka, dan mereka
harus memiliki sarana untuk memaksakan tindakan korektif ketika pemerintah bertindak secara
ilegal, tidak bermoral, atau tidak adil. Setiap warga negara harus memiliki kemampuan untuk
mendapatkan ganti rugi ketika hak-hak mereka disalahgunakan oleh pemerintah atau mereka
tidak menerima manfaat publik yang menjadi hak mereka.

Tempat Pusat Akuntabilitas dalam Pemerintahan
Akuntabilitas juga penting bagi pemerintah itu sendiri. Ini memberi pemerintah sarana
untuk memahami bagaimana program dapat gagal dan menemukan mekanisme yang dapat
membuat program berkinerja lebih baik. Penekanan pada akuntabilitas dalam pemerintahan
adalah salah satu aspek dari penekanan yang semakin besar pada penghapusan korupsi dan
peningkatan transparansi dalam pemerintahan (Kaufman 2005). Transparansi dan keterbukaan
diperlukan, tetapi mungkin tidak cukup, untuk menghasilkan akuntabilitas di sektor publik.
Jika sektor publik dapat menjaga kerahasiaan tentang tindakannya, kecil kemungkinan pejabat
politik atau publik dapat menerapkan kontrol yang efektif atas pemerintah. Transparansi dapat
dicapai dengan berbagai cara. Salah satu yang paling penting adalah menggunakan data kinerja
yang dapat menunjukkan kepada publik, dan elit politik, apa yang dilakukan pemerintah.
Informasi jenis ini mungkin lebih berguna daripada informasi yang lebih dipolitisasi, yang
telah menjadi dasar mekanisme akuntabilitas yang lebih konvensional.

Apa Itu Akuntabilitas?
Istilah akuntabilitas dapat digunakan dalam beberapa cara yang berbeda, masingmasing dengan implikasi yang berbeda untuk pemerintahan. Beberapa interpretasi
akuntabilitas berbatasan dengan ketidaksesuaian dengan yang lain, sehingga pilihan satu
bentuk akuntabilitas dapat menghalangi, atau memperumit, penggunaan yang lain. Oleh karena
itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam merancang sistem akuntabilitas dan kontrol untuk
memperhitungkan semua kemungkinan yang mungkin timbul dari pilihannya. Bentuk
pertanggungjawaban yang paling sederhana adalah persyaratan bagi organisasi administratif
untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya. Laporan tersebut
harus dibuat ke beberapa organisasi eksternal yang independen—legislatif, auditor, bahkan
masyarakat luas—melalui laporan yang dipublikasikan, sehingga penilaian dapat dilakukan
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secara wajar dan objektif. Akuntansi menjadi akuntabilitas keuangan, atau mungkin dinyatakan
dalam hal layanan yang diberikan dan keberhasilan dan kegagalan program. Dalam kedua
kasus itu melibatkan publik dan apa yang telah dilakukan atas nama publik. Bentuk
akuntabilitas ini menyoroti gagasan bahwa pada tingkat paling dasar, akuntabilitas adalah
tentang transparansi, tentang memungkinkan aktor di luar organisasi publik untuk
mengidentifikasi, dan mempertanyakan, apa yang telah terjadi. Akuntabilitas juga telah
dikonseptualisasikan dalam hal tanggung jawab—memastikan bahwa perilaku pejabat sesuai
dengan (bertanggung jawab) hukum atau kode etik di kantor (Bovens 1999). Sedangkan
konseptualisasi akuntabilitas yang dijelaskan di atas menekankan peran aktor eksternal, dalam
menegakkan akuntabilitas, konsep tanggung jawab lebih bertumpu pada nilai-nilai yang
terinternalisasi dari pegawai negeri dan pemahaman mereka tentang hukum dan perilaku yang
tepat di kantor. Standar tanggung jawab pribadi semacam itu mungkin dapat diterima dan
diterapkan di negara-negara dengan sistem pelayanan publik yang terlembagakan dengan baik;
mungkin berisiko untuk mengandalkan pendekatan seperti itu ketika tidak ada kesepakatan
tentang standar perilaku. Akuntabilitas juga dapat didiskusikan dalam hal daya tanggap, atau
kesediaan pegawai negeri sipil untuk menanggapi tuntutan dari penguasa politik mereka dan
mungkin dari klien dan masyarakat luas. Gagasan tentang daya tanggap adalah bahwa pegawai
negeri yang baik adalah orang yang mau mengambil arahan dari atas, berusaha melayani
publik, dan, sejauh mungkin, menyediakan apa yang diinginkan publik. Konsepsi ini
menunjukkan banyak tekanan yang menimpa perilaku pegawai negeri dan kesulitan yang
dihadapinya dalam menentukan arah perilaku yang tepat. Pendekatan akuntabilitas ini mungkin
bertentangan satu sama lain. Jika, misalnya, pegawai negeri dimotivasi terutama oleh kriteria
responsif, mereka mungkin dipandu oleh kepentingan klien mereka, terutama jika mereka
adalah “street-level bureaucrats” yang mungkin mengadvokasi kepentingan klien mereka
dalam menghadapi situasi yang tampaknya birokrasi yang tidak sensitif (Meyers dan
Vorsanger 2006). Pegawai negeri yang memiliki komitmen kuat terhadap legalitas mungkin
merasa tidak mungkin untuk menanggapi tuntutan seorang pemimpin politik jika tuntutan
tersebut dianggap di luar hukum.

Pentingnya Akuntabilitas untuk Demokrasi
Akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk bentuk pemerintahan yang
demokratis. Membuka pemerintah untuk pengawasan dari luar, aktor independen menyediakan
sarana untuk mengidentifikasi dan kemudian mempertanyakan tindakan pemerintah. Karena
sistem kepartaian dan badan legislatif bahkan dalam sistem yang sepenuhnya demokratis
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semakin berkurang pentingnya dalam kaitannya dengan kekuasaan eksekutif, kemampuan
untuk meneliti kegiatan eksekutif menjadi semakin penting bagi demokrasi. Pengawasan dan
akuntabilitas sangat penting sebagai sarana untuk melakukan kontrol atas birokrasi publik yang
besar dan permanen; mereka menyediakan satu-satunya cara bagi publik untuk melakukan
kontrol yang efektif atas layanan publik yang diprofesionalkan yang memainkan peran utama
dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan kebijakan. Penting untuk membuat bukti
empiris yang tidak memihak tentang tindakan pemerintah yang tersedia untuk masyarakat
umum serta lembaga formal di sektor publik, “menamai dan mempermalukan” pelaku yang
berkinerja buruk. Negara-negara yang tidak memiliki masyarakat sipil yang berkembang
dengan baik akan menghadapi kesulitan dalam menggunakan ukuran pelayanan publik ini
sebagai instrumen akuntabilitas. Asumsi di balik mekanisme ini adalah bahwa begitu kinerja
buruk teridentifikasi, akan ada mobilisasi oleh publik, yang akan menghasilkan perubahan.
Ketika organisasi publik tidak hadir dan publik bersikap apatis atau sinis terhadap pemerintah,
mobilisasi tidak akan secara alami muncul dari bukti kinerja yang buruk.
Elit sektor publik juga perlu dimobilisasi. Penggunaan yang efektif dari segala bentuk
akuntabilitas membutuhkan elit pemerintah dengan rasa malu tentang kinerja yang tidak
memadai. Rasa malu dan tanggung jawab seperti itu tidak universal di kalangan politisi, yang
dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menekan atau "memutar" hasil dari praktek
akuntabilitas. Pengenalan yang tidak memadai dengan sistem manajemen kinerja dalam
pemerintahan di banyak negara berkembang memberikan peluang besar untuk mengendalikan
dan mengabaikan upaya ini, mengejeknya sebagai latihan akademis yang sedikit atau tidak ada
hubungannya dengan pekerjaan pemerintahan yang sebenarnya.

Pentingnya Akuntabilitas untuk Efektivitas dan Efisiensi
Mekanisme akuntabilitas juga harus dikonseptualisasikan sebagai sarana untuk
memberikan umpan balik kepada pemerintah tentang kegiatan mereka, memberi mereka sarana
untuk meningkatkan pemberian layanan publik. Semua organisasi harus mampu
mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan mereka dan belajar dari hasil ini (Maula 2006);
pemerintah mungkin lebih dari yang lain harus mampu merespon sendiri berdasarkan tindakan
sebelumnya. Akuntabilitas telah terlalu sering dikonseptualisasikan semata-mata, atau
setidaknya terutama, sebagai sarana untuk mengidentifikasi penyimpangan di kantor dan
menghukum individu atau organisasi yang tidak melakukan secara memadai, terutama jika
tindakan itu melibatkan korupsi. Mekanisme akuntabilitas juga harus dikonseptualisasikan
sebagai sarana menilai apa yang telah dihasilkan pemerintah untuk warganya. Apakah program
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yang diadopsi oleh pemerintah benar-benar memberikan barang dan jasa, atau apakah ada
kegagalan besar dalam implementasi? Jika ada kegagalan, apa penyebabnya dan bagaimana
cara memperbaikinya? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengidentifikasi penyimpangan dan
korupsi. Dalam hal ini, hukuman mungkin pantas. Pertanyaan-pertanyaan ini juga dapat
mengidentifikasi program yang dirancang dengan buruk atau sistem implementasi yang
dirancang dengan buruk yang mungkin tidak dapat memberikan layanan yang diinginkan
bahkan dengan administrator yang paling efisien dan efektif. Masalah keuangan juga berperan
dalam akuntabilitas dan memiliki posisi sentral dalam menentukan efisiensi penyediaan
layanan. Oleh karena itu, pertanyaan untuk dimensi akuntabilitas ini adalah, layanan apa
dengan biaya berapa. Jika mungkin untuk memberikan layanan berkualitas tinggi hanya dengan
biaya yang sangat tinggi, pemerintah, terutama di negara berkembang, dapat memilih untuk
tidak melanjutkan program. Sejumlah teknik, terutama analisis biaya-manfaat, dapat
digunakan untuk menilai efektivitas biaya suatu program, tetapi penilaian yang baik tetap
penting untuk penilaian dan penegakan akuntabilitas fiskal. Pemerintah perlu menilai kualitas
barang dan jasa yang dihasilkan melalui tindakan mereka. Penelitian evaluasi telah
mengembangkan alat bantu yang luas untuk menilai kualitas program dan memberi saran
kepada pemerintah tentang seberapa baik kinerjanya. Teknik-teknik ini sering dianggap
sebagai kemewahan oleh pemerintah yang menginginkan jawaban lebih cepat tentang program
mereka dan kepuasan warga dengan program tersebut. Namun, perubahan dalam rejimen yang
terkait dengan akuntabilitas memberikan tekanan tambahan untuk penilaian program yang
lebih efektif dan dampaknya terhadap publik.

Pentingnya Akuntabilitas bagi Steering Society
Akuntabilitas adalah fitur utama dari pemerintahan, dan kemudi, masyarakat.
Pemerintah perlu belajar dari kegagalan dan keberhasilan mereka sendiri; akuntabilitas
merupakan inti dari proses mendeteksi dan mengoreksi kesalahan. Penting bagi para aktor yang
terlibat dalam proses ini untuk menyadari bahwa menemukan hasil yang kurang optimal tidak
serta merta menjadi penyebab hukuman, baik politik maupun pribadi. Sebaliknya, ini dapat
dilihat sebagai kesempatan untuk belajar dan menemukan cara yang lebih baik dalam
memberikan layanan. Akuntabilitas, terutama akuntabilitas yang berfokus pada peningkatan
kinerja daripada hukuman politik, merupakan sarana untuk melembagakan pendekatan
pembelajaran dan pengarah tata kelola. Penilaian kinerja memenuhi kebutuhan yang sama
dengan evaluasi kebijakan, memberikan ukuran keberhasilan atau kegagalan program dan pada
saat yang sama mempersiapkan putaran pembuatan kebijakan berikutnya (Vedung 2006). Ada
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beberapa kecenderungan bagi analis akademis untuk mengkonseptualisasikan kebijakan
sebagai dibuat dalam segmen-segmen terpisah, dimulai dengan identifikasi masalah dan
diakhiri dengan evaluasi; politisi berbicara dalam banyak bahasa yang sama. Faktanya,
pembuatan kebijakan adalah proses yang berkelanjutan, dengan satu putaran menuju ke putaran
berikutnya.
Manajemen kinerja sebagai mekanisme umpan balik dari kegiatan pembuatan
kebijakan mungkin jauh dari sempurna, mengingat pengukuran jangka pendek dan fakta bahwa
efek kebijakan yang paling signifikan dapat terjadi jauh di masa depan. Namun, ukuran kinerja
dapat memberikan informasi yang berguna untuk putaran pilihan kebijakan berikutnya.
Informasi jangka pendek mungkin meremehkan konsekuensi jangka panjang dari program dan
menilai terlalu tinggi manfaat jangka pendeknya. Karena alasan ini, pengukuran kinerja harus
disesuaikan dengan informasi yang lebih halus tentang program dan latar politiknya.

Pergeseran ke Akuntabilitas Berbasis Kinerja
Demokrasi negara industri telah bergeser dari bentuk akuntabilitas tradisional menuju
akuntabilitas berdasarkan kinerja dan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Bagian
ini membahas alasan pergeseran ini, serta logika yang mendasari bentuk-bentuk baru
akuntabilitas.

Kelemahan Bentuk Pertanggungjawaban Konvensional
Bagian dari logika bergerak menuju manajemen berbasis kinerja adalah bahwa bentuk
akuntabilitas konvensional memiliki kelemahan yang signifikan, yang sampai batas tertentu
dapat diperbaiki oleh sistem akuntabilitas berbasis kinerja. Salah satu kelemahannya adalah
fokus pada peristiwa luar biasa daripada kinerja rata-rata organisasi dan program mereka.
Penekanan pada rasa malu politik dalam sebagian besar bentuk akuntabilitas konvensional
umumnya tidak memungkinkan diskusi yang jujur tentang program dan kinerjanya.
Akuntabilitas juga dapat menjadi fungsi dari keterlibatan politik daripada analisis yang lebih
objektif.
Logika akuntabilitas konvensional adalah lebih banyak hukuman daripada perbaikan.
Manfaat politik utama dari akuntabilitas adalah pengungkapan penyimpangan atau
ketidaklayakan pejabat politik daripada identifikasi masalah untuk memperbaikinya. Jika
kriteria nyata yang akan digunakan dalam akuntabilitas bersifat politis, hanya ada sedikit alasan
untuk berfokus pada pengukuran hasil dan keluaran pemerintah. Unsur-unsur yang lebih
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subjektif dari kriteria politik yang terlibat dalam akuntabilitas tentu penting, tetapi hal tersebut
tidak memberikan informasi yang cukup untuk menilai program-program publik.

Logika Akuntabilitas Berbasis Kinerja
Penting untuk memikirkan proses pengelolaan kinerja dan menggunakan kinerja
sebagai sarana akuntabilitas secara sistematis. Tanpa pemikiran yang cermat tentang langkahlangkah terkait, kemungkinan melakukan kesalahan—yaitu, menggunakan informasi kinerja
secara tidak tepat untuk membuat keputusan dan kemudian membuat keputusan yang tidak
sepenuhnya mencerminkan kinerja—meningkat secara dramatis.
Proses yang terlibat dalam manajemen kinerja mencakup delapan langkah:
1. Defining outcomes: Proses dimulai dengan mendefinisikan apa yang diinginkan oleh
organisasi, dan pemerintah pada umumnya, untuk dilakukan oleh program dan jenis hasil
apa yang diinginkan dari suatu program.
2. Defining outputs: Selain menentukan hasil akhir dari suatu pilihan kebijakan, sistem kinerja
yang efektif juga harus mengidentifikasi langkah-langkah perantara dalam proses tersebut.
Misalnya, menilai kinerja sektor pendidikan memerlukan identifikasi jumlah guru, tingkat
pendanaan, dan semua komponen lain dari program pendidikan yang efektif.
3. Developing effective measurement mechanisms: Jika pengukuran kinerja ingin melampaui
retorika biasa tentang apa yang dilakukan pemerintah dan seberapa baik pemerintah
melakukannya, mekanisme untuk pengukuran yang efektif harus dikembangkan. Langkahlangkah yang baik sulit untuk dikembangkan dan kontroversial secara politik; mereka
mungkin juga sulit untuk ditafsirkan, terutama untuk hasil.
4. Linking programs to outputs and outcomes: Tindakan pemerintah harus dikaitkan dengan
ukuran keluaran dan hasil. Suatu program dapat disebut program kesehatan, tetapi hasil
kesehatan dapat bergantung pada program lain, seperti pendidikan atau gizi. Oleh karena
itu, model hubungan yang dibangun dengan hati-hati diperlukan.
5. Defining adequate standards: Apa yang dimaksud dengan ukuran kinerja? Seberapa baik
cukup baik? Apa itu kinerja yang memadai? Untuk alasan politik, standar mungkin awalnya
ditetapkan sangat rendah, untuk menunjukkan peningkatan kinerja.
6. Defining adequate improvement: Seberapa banyak peningkatan yang memadai untuk
menunjukkan bahwa suatu program dan manajemennya bekerja secara memadai? Berapa
banyak peningkatan selama periode waktu apa yang harus dianggap memadai?
7. Defining responsibility: Perpindahan dari bentuk akuntabilitas tradisional ke sistem
berbasis kinerja telah menggeser penekanan dari menyalahkan sampai batas tertentu.
76

Namun, seseorang tidak dapat mengabaikan fakta bahwa belajar tentang kinerja
menyediakan sarana untuk belajar tentang kinerja individu.
8. Linking inputs to outputs: Di masa lalu, proses anggaran hanya dikaitkan dengan alokasi
input. Pengembangan sistem manajemen kinerja memberikan kesempatan untuk lebih
memahami bagaimana masukan tersebut diterjemahkan ke dalam program dan untuk
membuat keputusan yang sesuai.

Sebuah Strategi untuk Perubahan
Upaya untuk membuat manajemen kinerja berhasil mungkin tidak mungkin dilakukan
jika tidak ada strategi yang diartikulasikan dengan jelas untuk membuat program berjalan.

Dimulai dengan Dasar
Mengingat bahwa manajemen kinerja dan penggunaan sistem akuntabilitas berbasis
kinerja merupakan inovasi dalam banyak sistem politik, strategi implementasi harus dimulai
dari dasar.

Memilih satu atau beberapa organisasi atau program sekaligus
Pada umumnya tidak mungkin untuk memulai suatu program yang mencakup semua
program pemerintah pada satu waktu. Baik kapasitas analitik yang terbatas dari organisasi
pemerintah di sebagian besar situasi dan ancaman politik dari pendekatan yang komprehensif
membuat disarankan untuk mulai menerapkan program evaluasi perlahan-lahan. Namun, para
pendukung manajemen kinerja harus memiliki rencana yang jelas untuk memperluas program
ke bagian lain dari pemerintahan.

Memilih satu indikator pada satu waktu
Fase awal proyek kinerja mungkin dimulai dengan ukuran tunggal yang menangkap
ukuran kinerja gabungan (misalnya, tingkat penyelesaian dalam pendidikan). Meskipun ukuran
apa pun akan memiliki kelemahannya, strategi ini memungkinkan beberapa fokus awal dan
memungkinkan calon manajer untuk meluncurkan proyek. Oleh karena itu, program
manajemen kinerja harus siap untuk berkembang dengan cepat ke beberapa indikator untuk
mencegah fokus yang berlebihan pada satu ukuran dan untuk memberikan penilaian kinerja
yang lebih menyeluruh.

Memilih program
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Segala sesuatu yang lain sama, lebih baik memulai dengan program yang memiliki
keluaran yang dapat diidentifikasi dan diukur dengan jelas dan yang penting bagi kesejahteraan
publik. Mungkin juga bijaksana untuk memilih program yang dapat ditingkatkan dengan
sedikit usaha.

Langkah-langkah negosiasi
Indikator kinerja perlu dinegosiasikan dan disepakati. Sangat mudah untuk menerapkan
indikator yang berguna secara objektif pada suatu program dan menganggap bahwa itu akan
berhasil. Beberapa kesepakatan dan negosiasi akan berguna untuk menciptakan “buy-in” oleh
peserta. Negosiasi akan memungkinkan latihan manajemen kinerja untuk memanfaatkan
keahlian organisasi. Namun, pada akhirnya, pemerintah pusat mungkin harus menggunakan
kekuatannya dan visinya yang lebih luas tentang sistem kinerja untuk menetapkan indikator.

Setting the bar low
Meskipun tujuan akhir dari akuntabilitas berbasis kinerja adalah membuat program
publik sebaik mungkin, mungkin berguna secara strategis untuk memulai dengan tuntutan
program yang sangat rendah untuk memastikan partisipasi dan memungkinkan program
menunjukkan peningkatan. Pejabat yang bertanggung jawab atas manajemen kinerja selalu
dapat meningkatkan standar untuk mendorong peningkatan kualitas. Memang, pejabat harus
secara implisit dan eksplisit memikirkan perbaikan jangka panjang saat mereka
mengimplementasikan program.

Membuat proses menjadi transparan
Bagian dari logika akuntabilitas adalah melegitimasi tindakan pemerintah, terutama di
negara-negara yang belum memiliki pemerintahan yang transparan (lihat Curtis 1999). Oleh
karena itu, membuat proses itu sendiri setransparan mungkin bisa menjadi penting secara
politis. Melakukannya juga merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, baik di dalam
pemerintahan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Memulai proses belajar
Proses manajemen kinerja harus dilihat sebagai cara untuk memulai proses
pembelajaran. Proses ini dapat mencakup strategi untuk menyebarluaskan hasil pengukuran
kinerja, serta menghubungkan proses ini dengan pihak lain di dalam pemerintahan maupun
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dengan organisasi internasional dan pemerintah lainnya untuk membuat tolok ukur kinerja
yang baik.

Membuat Pilihan Strategis Lainnya
Pilihan tambahan harus dibuat jika manajemen dan akuntabilitas berbasis kinerja ingin
beralih dari eksperimen ke komponen normal proses tata kelola. Menggunakan sejumlah kecil
program untuk menunjukkan kegunaan pendekatan ini merupakan langkah pertama yang
penting, tetapi memperluas program dan konsep kinerja di seluruh pemerintahan harus menjadi
tujuan akhir. Memikirkan masalah di bawah ini mungkin tampak terlalu dini mengingat
beberapa tantangan yang akan dihadapi bahkan dalam tahap implementasi yang lebih
eksperimental. Namun, memahami bagaimana implementasi di masa depan mungkin harus
dilakukan akan membantu pembuat kebijakan membuat keputusan yang lebih cepat.
Pemahaman itu akan membantu mencegah mereka membuat keputusan yang akan menyita
pilihan di masa depan. Mempertimbangkan strategi implementasi di masa depan juga harus
menjelaskan kepada pegawai negeri di bagian lain pemerintahan bahwa manajemen kinerja
akan datang.

Menetapkan tanggung jawab untuk manajemen kinerja
Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas suatu program mungkin tampak
tidak begitu penting, tetapi keputusan struktural penting. Oleh karena itu, penting untuk
mempertimbangkan dampak apa yang akan ditimbulkan oleh lokasi otoritas atas manajemen
kinerja. Pilihan pertama untuk menyelenggarakan manajemen kinerja adalah dengan
membentuk unit khusus yang mengimplementasikan program di seluruh organisasi publik.
Pola ini, terlihat di sejumlah negara, seperti Selandia Baru dan Inggris, memiliki beberapa
keunggulan. Secara khusus, memungkinkan keahlian untuk terkonsentrasi di organisasi yang
menjadi fokus untuk mengembangkan instrumen pengukuran, pelaporan, dan menafsirkan
hasil evaluasi kinerja di pemerintahan. Ketika keahlian langka, pemusatan fungsi ini sering
merupakan penggunaan terbaik dari keterbatasan ini. sumber. Masalah potensial dengan
pendekatan ini adalah bahwa menempatkan keahlian untuk pengukuran dan interpretasi kinerja
dalam satu organisasi di luar elemen operasional pemerintah dapat menciptakan masalah lini
versus staf. Departemen lini yang memproduksi layanan cenderung memandang organisasi
peninjau independen kurang memahami masalah yang dihadapi lembaga "nyata". Untuk
bagian mereka, anggota organisasi penilaian kinerja cenderung berargumen bahwa lembaga
pelaksana tidak peka terhadap tuntutan untuk pendekatan yang lebih ilmiah terhadap
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manajemen dan hanya peduli dengan perspektif mereka sendiri yang terbatas tentang kebijakan
dan pemerintahan. Pilihan kedua untuk mengorganisir manajemen kinerja dalam pemerintahan
adalah dengan melembagakannya di lembaga pemerintah pusat, seperti kementerian keuangan
atau kantor perdana menteri (lihat Campbell dan Szablowski 1979; Savoie 1999). Melakukan
hal itu memecahkan masalah nyata yang dihadapi oleh organisasi yang berdiri sendiri: tidak
adanya kekuatan politik untuk mendorong organisasi lini untuk berpartisipasi dalam sistem dan
untuk memaksakan rekomendasi apa pun yang mungkin timbul dari informasi yang diperoleh
dari penilaian kinerja. Meskipun ahli, bagaimanapun, sebuah lembaga independen mungkin
tidak memiliki kekuatan untuk membuat sesuatu terjadi di pemerintahan, terutama
pemerintahan dengan departemen dan lembaga yang bercokol.
Menempatkan manajemen kinerja di lembaga manajemen keuangan, seperti
kementerian keuangan atau kantor anggaran, memungkinkan organisasi untuk menggunakan
informasi yang dihasilkan oleh manajemen kinerja langsung ke dalam proses anggaran. Lebih
lanjut, mengingat bahwa organisasi-organisasi ini mungkin memiliki beberapa tanggung jawab
untuk manajemen personalia, aspek proses yang lebih individual dapat dimasukkan ke dalam
proses yang menilai dan memberi penghargaan kepada pegawai negeri. Keutamaan keterkaitan
semacam ini dapat dilihat dalam Government Performance and Result Act tahun 1993 di
Amerika Serikat (Roberts 2000). Serangkaian target dan ukuran kinerja yang rumit sekarang
menjadi bagian dari pengajuan anggaran untuk setiap organisasi. Kongres dapat menggunakan
informasi itu, yang terkait dengan penelitian evaluasi kuno, ketika menetapkan anggaran
tahunan.
Namun, mungkin ada beberapa kesulitan dalam menempatkan manajemen kinerja di
lembaga pusat. Pertama, kementerian keuangan didominasi oleh masalah uang dan kesehatan
keuangan pemerintah. Manajemen kinerja adalah aspek kecil tambahan dari bisnis mereka dan
karena itu dapat hilang. Sebaliknya, dalam organisasi yang berdiri sendiri, masalah ini adalah
satu-satunya fokus organisasi. Selain itu, masalah kinerja dapat digabungkan dengan masalah
perpajakan dan pengeluaran; mereka mungkin kekurangan penekanan yang mereka butuhkan
agar efektif dalam meningkatkan kinerja. Jika manajemen kinerja terletak di kantor perdana
menteri, itu mungkin menjadi terlalu terikat dengan politik. Menempatkan fungsi tersebut
dalam sebuah badan independen memungkinkannya memberikan penilaian yang lebih objektif
terhadap operasi pemerintah.
Pilihan ketiga adalah membentuk unit manajemen kinerja di setiap kementerian atau
lembaga dan mendesentralisasikan pelaksanaan program. Pendekatan ini mungkin tampak
masuk akal, mengingat bahwa masing-masing unit ini dapat berspesialisasi dalam pekerjaan
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organisasinya sendiri, menjadi ahli dalam masalah kebijakan yang terlibat. Selain itu,
pengaturan ini mungkin dapat mengembangkan kepercayaan yang lebih besar antara staf
manajemen kinerja dan program yang dinilai dan karenanya menghasilkan evaluasi kinerja
yang lebih rinci dan bermanfaat. Pembentukan unit manajemen kinerja di setiap kementerian
atau lembaga juga dapat membuat pelembagaan manajemen kinerja tidak terlalu mengancam
organisasi yang terlibat dalam proses tersebut.
Bahaya nyata dari pengorganisasian dengan cara ini adalah bahwa evaluator dan yang
dievaluasi terlalu dekat, berpotensi mengorbankan objektivitas mereka. Pengembangan
keahlian tidak dapat mengimbangi kerugian dari detasemen yang diperlukan untuk membuat
sistem manajemen kinerja yang efektif dan masuk akal bagi publik. Untuk alasan ini,
desentralisasi manajemen kinerja mungkin merupakan pilihan organisasi yang paling tidak
diinginkan yang disajikan di sini, meskipun mungkin ada contoh di mana tingkat permusuhan
terhadap manajemen kinerja dapat membenarkan pilihan ini. Selain opsi ini, ada beberapa
kemungkinan lain. Salah satunya adalah menempatkan penilaian dan manajemen kinerja di
cabang legislatif pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Government Performance and Result
Act di Amerika Serikat. Lokasi ini mungkin yang paling tepat, mengingat sebagian besar logika
penegakan akuntabilitas adalah parlementer, bahkan dalam sistem presidensial. Manajemen
kinerja juga dapat ditempatkan di organisasi audit dan akuntansi sektor publik, umumnya
terkait dengan cabang legislatif, sebagai sarana untuk memastikan akuntabilitas keuangan yang
lebih besar. Di banyak negara, organisasi audit publik telah bergerak melampaui akuntansi
keuangan sederhana untuk terlibat dalam audit efisiensi dan efektivitas. Menambahkan fungsi
manajemen kinerja akan menjadi perpanjangan alami dari pendekatan mereka untuk
menjalankan kontrol dalam pemerintahan.

Menghubungkan manajemen kinerja dengan anggaran dan perangkat alokasi lainnya
Penilaian kinerja tidak boleh dianggap sendiri tetapi sebagai salah satu komponen dari
keseluruhan rejimen manajemen dan akuntabilitas. Terlalu sering pengukuran dan pemahaman
kinerja organisasi dan pribadi di sektor publik terisolasi dari proses manajemen lainnya,
sehingga informasi yang dikumpulkan dan ditafsirkan memiliki konsekuensi nyata yang kecil
untuk kontrol sistem yang sebenarnya. Metode penegakan akuntabilitas ini dapat mengancam
kepada manajer dan politisi, yang memisahkan informasi ini dari manajemen lainnya.
Tujuan akhir dari penerapan manajemen kinerja di sektor publik adalah untuk
mengintegrasikannya dengan manajemen keuangan dan manajemen personalia (Hilton dan
Joyce 2004). Untuk mengelola baik organisasi maupun individu, tujuannya adalah menjadikan
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penggunaan kriteria ini sebagai pusat manajemen sehari-hari sebanyak mungkin. Di sebagian
besar pemerintahan, masih ada jalan yang sangat panjang sebelum pengukuran kinerja tidak
dianggap eksotis dan asing bagi proses pemerintahan yang biasa. Kendala keuangan yang
dihadapi sebagian besar pemerintah, terutama di negara berkembang, membuat hubungan ini
menjadi sulit. Para menteri memiliki lebih banyak kekhawatiran daripada pengukuran ini, yang
mungkin mereka anggap abstrak. Oleh karena itu, para pemimpin program manajemen kinerja
harus menjalankan kepemimpinan yang substansial untuk menciptakan integrasi yang
diinginkan.
Keterkaitan mungkin lebih mudah dijalin dengan manajemen personalia daripada
dengan manajemen keuangan, mengingat kendala personel pada pemerintah mungkin tidak
begitu terlihat seperti kendala keuangan. Akan tetapi, manajer personalia sering kali
berkomitmen pada bentuk pengelolaan personel yang lebih tradisional, seperti pembayaran
pegawai negeri dan sistem penilaian, dan mungkin kurang setuju untuk menerapkan sistem
berbasis kinerja yang tampaknya berasal dari sektor swasta. Beberapa dari keengganan ini
mungkin merupakan hasil dari komitmen yang tulus terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan
gagasan bahwa kualifikasi minimum sudah cukup untuk pengangkatan di jantung manajemen
personalia tradisional. Tapi keengganan juga bisa mewakili ketakutan akan perubahan.
Pelatihan dan kepemimpinan akan dibutuhkan jika perubahan yang diinginkan ingin diterapkan
secara efektif. Jika hubungan dengan manajemen personalia ingin efektif dan diterima secara
luas, kesempatan pelatihan harus disediakan bagi pegawai negeri yang dinilai. Sistem kinerja
tidak boleh hanya menjadi sarana sanksi bagi pegawai negeri dan organisasi publik. Jika
manajemen kinerja hanya menyediakan amunisi yang dibutuhkan untuk mendisiplinkan atau
memberhentikan beberapa pegawai negeri, maka potensinya tidak akan terpenuhi. PNS harus
diberi kesempatan untuk memperbaiki kesulitan yang terdeteksi dalam proses peninjauan,
sehingga proses tersebut menjadi salah satu umpan balik dan koreksi kesalahan bagi individu
maupun organisasi.

Menghubungkan manajemen kinerja dengan bentuk akuntabilitas tradisional
Sebagian besar sistem politik—dan sebagian besar warga negara—masih memikirkan
akuntabilitas dalam kerangka mekanisme tradisional, seperti pengawasan parlemen atau
kontrol legalistik. Bukti yang digunakan dalam latihan akuntabilitas tradisional ini cenderung
lebih didasarkan pada kasus-kasus individual daripada pertimbangan sistematis atas kinerja
organisasi, program, dan individu. Membuat keterkaitan antara bentuk akuntabilitas
konvensional dan akuntabilitas berbasis kinerja seharusnya tidak sulit. Bukti dari manajemen
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kinerja hanya menjadi bagian dari informasi yang digunakan untuk membuat kasus bahwa
pejabat yang bersangkutan belum, atau mungkin, telah bekerja secara memadai. Bukti yang
dihasilkan lebih sistematis dan mungkin lebih kuantitatif, tetapi dapat digunakan untuk tujuan
yang sama—menuntut pertanggungjawaban individu dan organisasi.

Mendemonstrasikan manfaat manajemen kinerja
Para pendukung dan pengelola program akuntabilitas berbasis kinerja perlu
menunjukkan bahwa program tersebut tidak mengancam dan dapat menghasilkan manfaat
nyata bagi peserta. Salah satu manfaat potensial dari manajemen kinerja adalah dapat
menunjukkan bahwa kinerja di sektor publik baik, atau setidaknya memadai. Ada begitu
banyak retorika negatif tentang pemerintah sehingga mudah bagi warga negara untuk
berasumsi bahwa kinerjanya lemah. Kenyataannya, banyak program publik berkinerja sebaik
atau lebih baik daripada program swasta. Sekalipun publik mungkin enggan menerima
kenyataan ini, manajemen kinerja dapat memberikan dasar untuk memperbaiki citra
pemerintah. Komitmen terhadap manajemen kinerja dapat dianggap sebagai komitmen untuk
perbaikan, karena tujuan manajemen kinerja adalah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan
kegagalan dan untuk mengatasi kegagalan. Dapat dan harus ada komitmen untuk perbaikan
terus-menerus dalam proses evaluasi program. Meskipun standar awal kinerja bisa jadi
minimal, kemampuan untuk mendorong kinerja dengan standar yang dinaikkan secara teratur
sangat penting untuk keberhasilan program.

Hambatan dan Perverse Consequences
Banyak hambatan yang menghalangi pelaksanaan manajemen kinerja. Bahkan di
negara dan organisasi yang memiliki pengalaman luas dengan teknik kinerja, pertanyaan
tentang dampak teknik ini dan kontribusinya terhadap manajemen yang efektif muncul di
sektor publik.

Hambatan
Manajemen kinerja bertentangan dengan tradisi pemerintah; itu umumnya harus
dipaksakan dalam menghadapi oposisi. Bahkan di pemerintahan yang menekankan
akuntabilitas melalui cara yang lebih konvensional, penggunaan manajemen kinerja mungkin
tidak dianggap sebagai cara yang tepat untuk mencapai akuntabilitas. Secara khusus,
pendekatan kinerja dapat dilihat sebagai terlalu teknokratis dan terlalu jauh dari proses politik
yang telah mendefinisikan akuntabilitas di masa lalu. Mengingat banyak, dan sangat nyata,
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masalah pengukuran yang dibahas di atas, pendekatan akuntabilitas yang tampaknya
teknokratis dapat dilihat sebagai perdagangan bentuk kontrol yang bekerja, jika tidak
sempurna, atas birokrasi untuk mekanisme yang sama jika tidak lebih tidak sempurna yang
belum benar-benar terjadi diimplementasikan secara efektif di banyak tempat. Kebanyakan
politisi dan administrator lebih nyaman dengan sistem yang mereka kenal dan umumnya lebih
suka memodifikasinya daripada memulai sistem yang sama sekali baru. Keengganan tersebut
mungkin paling terlihat pada politisi yang telah mampu menggunakan tindakan akuntabilitas
mereka sebagai sumber kekuatan politik, serta sumber daya tarik bagi publik.
Bagi administrator publik, penggunaan ide-ide berbasis kinerja untuk akuntabilitas
dapat menjadi sumber perlindungan dan juga sumber perhatian yang potensial. Daripada harus
tunduk pada instrumen akuntabilitas yang sering sewenang-wenang dan berubah-ubah terkait
dengan bentuk politik konvensional, informasi yang lebih objektif yang terkandung dalam
penilaian kinerja dapat memberikan dasar untuk wacana yang lebih terinformasi tentang
bagaimana meningkatkan program publik. Daripada harus bergantung sepenuhnya pada niat
baik politisi untuk mendapatkan dukungan, administrator dapat menunjukkan bahwa mereka
menghasilkan layanan yang diamanatkan pada tingkat kualitas yang diamanatkan. Bukti ini
mungkin tidak cukup dalam dunia politik dan pemerintahan yang sebenarnya, tetapi
memberikan sumber pembelaan dan dasar argumentasi.
Di negara berkembang salah satu hambatan utama untuk menerapkan manajemen
kinerja adalah bahwa proses tersebut menggunakan sumber daya yang langka yang dapat
digunakan untuk memberikan layanan kepada warga negara, membayar pegawai negeri, atau
melakukan sejumlah hal lain yang perlu dilakukan. Pertanyaan politis yang jelas muncul adalah
apakah peningkatan kinerja yang dihasilkan dari teknik-teknik ini cukup untuk membenarkan
investasi sumber daya yang dapat digunakan dengan cara lain—terutama ketika manfaat
manajemen kinerja dapat diperoleh jauh di masa depan.
Masalah kedua yang dihadapi oleh banyak calon pelaksana manajemen kinerja di
negara berkembang adalah bahwa pengukuran sulit, jika bukan tidak mungkin, di banyak
bidang kebijakan. Pengukuran sulit dilakukan di masyarakat perkotaan yang lebih makmur; di
mana ada lebih sedikit organisasi internal dalam masyarakat sipil, mungkin mustahil untuk
melacak efek dari intervensi kebijakan tertentu (Bouckaert 1993). Bahkan dalam masyarakat
yang makmur, beberapa bidang kebijakan kurang dapat menerima pengukuran kinerja.
Program-program ini harus lebih mengandalkan mekanisme yang tidak terlalu formal untuk
menentukan seberapa baik kinerja suatu program. Langkah-langkah secara politis
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kontroversial, dan pilihan pengukuran sampai batas tertentu menyiratkan pilihan sikap politik
tertentu.

Perverse Consequences
Hampir semua upaya reformasi manajemen, baik publik atau swasta, memiliki
konsekuensi yang tidak diinginkan, dan manajemen kinerja tidak berbeda. Oleh karena itu,
penting bagi para calon reformis untuk menyadari kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul
dari memperkenalkan reformasi ini. Seperti banyak rangkaian konsekuensi yang tidak
diinginkan, yang dihasilkan oleh manajemen kinerja terjadi ketika ide-ide dasar reformasi
dibawa ke ekstrem logis mereka (Hood dan Peters 2004). Meskipun mungkin tidak dapat
dihindari, masalah ini dapat dikelola jika dipahami. Menyadari keberadaan mereka akan
memungkinkan evaluator untuk berpikir lebih efektif tentang desain program.
Indikatorisme
Yang pertama, dan mungkin yang paling umum, konsekuensi buruk dari pengukuran
kinerja dapat diberi label indikatorisme, ketergantungan yang berlebihan pada indikator untuk
membuat keputusan tentang kebijakan. Dalam dunia penyediaan layanan publik yang
kompleks, sulit untuk mengandalkan satu indikator sebagai alternatif untuk pengetahuan yang
lebih menyeluruh dan refleksi yang cermat tentang penyebab dan konsekuensi kinerja
organisasi.
Creaming
Jika organisasi dan manajer di sektor publik dinilai dari seberapa baik mereka melayani
klien dan menghasilkan hasil yang dapat diidentifikasi, mereka akan berusaha menemukan cara
semudah mungkin untuk memenuhi tujuan mereka, bahkan jika tindakan mereka gagal
memenuhi tujuan sebenarnya dari program. Program kerja yang dinilai keberhasilannya dalam
menempatkan pengangguran, misalnya, cenderung berfokus pada klien yang lebih mampu,
yang mungkin tidak terlalu membutuhkan bantuan, daripada klien yang kurang mampu, yang
benar-benar membutuhkan bantuan. Beberapa program mungkin tidak dapat memilih klien
mereka sendiri, tetapi program yang memiliki insentif kuat untuk memilih klien yang membuat
kinerja mereka tampak lebih baik.
Jangka pendek
Agar berguna bagi pembuat kebijakan, dan sampai batas tertentu berguna untuk tujuan
akuntabilitas, indikator yang dikembangkan harus menunjukkan perubahan dalam jangka
pendek. Sayangnya, beberapa program yang paling sukses dalam jangka panjang tidak serta
merta menunjukkan manfaat dalam jangka pendek. Banyak program memiliki “efek tidur”—
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yaitu, investasi sumber daya publik menghasilkan manfaat hanya setelah bertahun-tahun atau
bahkan puluhan tahun (Salamon 1979). Beberapa program yang mungkin berhasil dalam
jangka pendek dapat menghasilkan efek yang membusuk dari waktu ke waktu, sehingga
keberhasilan jangka pendek sebenarnya adalah kegagalan jangka panjang. Masalah waktu
terkait dengan dominasi siklus politik dalam pemerintahan: politisi harus mampu menunjukkan
keberhasilan dalam waktu yang terbatas. Birokrat mungkin perlu mampu menghasilkan hasil
yang dapat dibuktikan dalam batas-batas siklus anggaran normal mereka atau masa hidup resmi
program mereka jika mereka ingin dapat mempertahankan program dan mempertahankan
keberadaannya. Oleh karena itu, baik untuk politisi maupun birokrat, ada kebutuhan untuk
mengidentifikasi hasil jangka pendek dan menggunakannya sebagai komponen utama dari
proses politik.
Manajerialisme
Sistem akuntabilitas berbasis kinerja cenderung mengukur baik kinerja sistem
penyampaian kebijakan maupun kinerja para manajer sistem tersebut dan mengasumsikan
bahwa yang terakhir menentukan yang pertama. Dalam beberapa kasus, penjelasan yang
mendasari hasil kebijakan adalah kinerja pengelolaan suatu program. Namun, dalam kasus lain,
kegagalan atau keberhasilan mungkin berasal dari rancangan program, pendanaan yang tidak
memadai, atau penyebab lainnya (Linder dan Peters 1984).
Logika fokus pada kekurangan manajemen kembali ke hubungan antara bentuk
akuntabilitas berbasis kinerja dan konvensional. Jika tujuan akuntabilitas semata-mata untuk
menyalahkan, menyalahkan manajer masuk akal. Namun, jika tujuannya adalah untuk fokus
pada kinerja program secara keseluruhan dan mekanisme untuk meningkatkan kinerja,
perhatian yang berlebihan dengan menyalahkan akan merusak niat manajemen kinerja.
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Bab VIII. Corruption and Fraud Detection

Meningkatnya Fraud dan Korupsi
Fraud dan korupsi memiliki dampak yang menghancurkan, terutama pada warga
termiskin di negara berkembang. Korupsi tidak memiliki batas dan telah menyebar ke seluruh
dunia, bahkan ke negara-negara yang pernah dianggap “bersih”. Penyuapan, fraud, dan korupsi
sektor publik telah menjadi perhatian utama para legislator di seluruh dunia, karena pengalihan
dana publik merusak kontrol parlemen atas dana publik. Pengalihan uang publik ini merampas
sumber daya kebijakan publik untuk melakukan kebaikan yang dimaksudkan untuk dibiayai.
Korupsi tidak membuat perbedaan ekonomi dan menginfeksi semua bentuk
pemerintahan. Tidak ada negara yang mampu menanggung biaya sosial, politik, atau ekonomi
yang ditimbulkan oleh korupsi. Korupsi mengikis kepercayaan publik pada institusi politik dan
mengarah pada penghinaan terhadap supremasi hukum, mendistorsi alokasi sumber daya dan
melemahkan persaingan di pasar, dan memiliki efek yang menghancurkan pada investasi,
pertumbuhan, dan pembangunan. Ini juga menuntut harga tinggi yang tidak proporsional pada
orang miskin dengan menolak akses mereka ke layanan dasar yang vital.
Aturan dan norma perilaku yang terperinci mengatur perilaku pegawai negeri di negara
berkembang. Tetapi proses korupsi sangat tidak terlihat sehingga hanya menyisakan sedikit
bukti dokumenter. Terlepas dari fakta bahwa ada korupsi yang meluas di departemendepartemen pemerintah, audit negara tidak memainkan peran yang efektif untuk mencegahnya,
kecuali di beberapa negara berkembang, terutama Cina. Kasus korupsi yang terungkap hampir
tidak pernah mendapat perhatian serius. Sebagian karena alasan ini, masyarakat secara
bertahap menjadi lebih toleran terhadap korupsi. Tanggung jawab ditanggung oleh kentang
goreng kecil, dengan ikan besar tetap tidak tersentuh. Ini memiliki efek demoralisasi pada
auditor, yang percaya bahwa tidak ada gunanya mendeteksi atau melaporkan korupsi dalam
masyarakat di mana akuntabilitas lemah.
Di negara-negara berkembang, Supreme Audit Institution (SAI) biasa melaporkan
pengeluaran yang tidak sah, pemborosan dana publik, penyalahgunaan prosedur yang
mengakibatkan kerugian perbendaharaan publik, dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini sangat
dihormati karena independensinya dan bahkan ditakuti, membatasi inisiatif dan mendorong
penghindaran keputusan. Namun, staf audit sering cenderung mengambil pendekatan klerikal,
menuntut kepatuhan yang ketat terhadap prosedur sementara sering kali kehilangan tujuan dari
prosedur. Penyimpangan kecil dan penyalahgunaan dana disorot, sementara kegagalan
sistemik besar yang mengakibatkan kerugian besar pada perbendaharaan publik tidak
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teridentifikasi. Petugas dan staf audit memerlukan pelatihan untuk menentukan apa yang cukup
signifikan untuk menjamin pelaporan dan pelatihan bagi pejabat dan staf pemerintah tentang
konsep, tujuan, proses, dan alasan pengadaan publik.
Ada keinginan yang meningkat di kalangan legislator untuk mengambil inisiatif dalam
mengendalikan suap, fraud, dan korupsi. Ini adalah tantangan yang sulit, terutama bagi
legislator yang tidak memiliki dukungan kelembagaan, pengetahuan, dan pengalaman untuk
mencapai kondisi yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah mereka.
Komunitas audit tertinggi tidak bisa tetap acuh tak acuh terhadap kesulitan khusus yang
dihadapi oleh legislator yang bekerja dalam konteks rezim yang korup, dan seringkali kejam.
Dalam beberapa tahun terakhir, para donor besar telah menyimpulkan bahwa
memperkuat kapasitas tata kelola negara-negara lemah adalah strategi yang baik untuk
mendukung peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kejujuran. Tata kelola yang baik
adalah penangkal kuat terhadap korupsi dan fraud. Donor dapat meningkatkan tata kelola yang
baik dengan mempromosikan penerimaan standar akuntansi dan audit internasional. Legislator
dan SAI harus bersatu mendukung standar internasional untuk akuntansi dan audit. Standar ini,
diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional dan Federasi Internasional Akuntan,
sekarang tersedia untuk sektor publik maupun sektor swasta. Organisasi Internasional
Lembaga Pemeriksa Keuangan juga memberikan audit yang berguna dan panduan
pengendalian internal untuk SAI.

Perlunya Perubahan Penekanan Audit
Fraud dan korupsi sektor publik berkembang pesat ketika akuntabilitas dan
transparansi tidak ada. Pelaporan dan audit keuangan yang baik membantu mengurangi
kesalahan penyajian yang menyembunyikan fraudulent operations dan menyesatkan pembaca.
Auditing memberikan jaminan yang diinginkan bahwa laporan keuangan yang diaudit dapat
dipercaya untuk mewakili kegiatan ekonomi yang dimaksudkan untuk digambarkan. SAI dapat
membuat perbedaan yang konstruktif dengan mengaudit laporan keuangan pemerintah dan
lembaga pemerintah dan membuat opini audit mereka tersedia untuk badan legislatif secara
tepat waktu. Ada kesenjangan antara harapan pemangku kepentingan dan mandat audit untuk
SAI. Secara tradisional, SAI telah sepakat bahwa tanggung jawab utama untuk mencegah dan
mendeteksi korupsi berada pada otoritas administratif, seperti polisi atau lembaga antikorupsi.
SAI belum melihat fraud dan pemberantasan korupsi sebagai tujuan utama mereka;
pendekatannya adalah untuk mencegah korupsi di lapangan daripada mendeteksi kegiatan
ilegal. Namun, publik percaya bahwa SAI berusaha mendeteksi fraud dan korupsi.
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Kesenjangan ini perlu diatasi oleh SAI, yang harus lebih menekankan pada pendeteksian fraud
dan korupsi untuk memperkecil kesenjangan harapan. Mereka harus terus memainkan peran
aktif dalam meningkatkan kesadaran akan risiko fraud dan korupsi serta mendorong tata kelola
dan standar perilaku yang baik, tetapi mereka harus melangkah lebih jauh dan lebih fokus pada
pendeteksian fraud dan korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan prosedur
audit pengendalian dengan prosedur audit atestasi keuangan. Lebih mudah mencegah fraud dan
korupsi daripada mendeteksinya. SAI telah menciptakan dan membina lingkungan pencegahan
terhadap fraud dan korupsi, termasuk memperkuat sistem manajemen keuangan, mengevaluasi
sistem pengendalian internal, dan mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan. Saat ini ada
pertumbuhan luas dalam kejahatan kerah putih, termasuk pelaporan keuangan yang curang dan
penyalahgunaan skema aset. Kelompok pemerasan dan teroris sering mengandalkan skema
pencucian uang untuk membiayai dan menyamarkan aktivitas mereka. Sudah saatnya
mempertimbangkan untuk mengalihkan penekanan audit ke teknik audit yang dirancang untuk
mendeteksi kecurangan dan korupsi, serta mencegah momok ini pada masyarakat. Namun,
dalam lingkup pekerjaan audit mereka, mereka harus lebih waspada dan mampu mendeteksi
kecurangan dan korupsi. Ketika memberikan opini audit atas laporan keuangan, merupakan
kebiasaan auditor SAI untuk meminta pembaca opini untuk mengasumsikan bahwa semua
pengendalian internal berfungsi dengan baik jika tidak ada hal khusus tentang pengendalian
yang disebutkan oleh auditor. Dalam beberapa tahun terakhir, auditor telah dihadapkan dengan
teknologi baru untuk memilih sampel untuk diperiksa, serta aturan dan peraturan baru tentang
metode akuntansi yang sesuai. Persyaratan ini telah menarik perhatian mereka dari dasar-dasar
mengevaluasi dan menguji fungsionalitas pengendalian internal. Selain itu, karena tidak ada
persyaratan dalam standar audit atestasi keuangan untuk melaporkan secara khusus
pengendalian internal yang ada, auditor tetap diam dan kurang memberikan penekanan pada
area audit yang penting ini. Sudah saatnya bagi auditor sektor publik untuk mempertimbangkan
untuk memberikan pendapat tentang apakah pengendalian internal yang ada sudah tepat dan
memadai untuk memastikan bahwa sistem tersebut mendukung keakuratan dan keadilan sistem
keuangan dan bahwa peluang fraud dan korupsi diminimalkan. Dalam melakukan audit atestasi
keuangan, auditor sektor publik sekarang dapat menyediakan:
•

evaluasi efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan terhadap kerangka
pengendalian yang sesuai;

•

bukti yang memberikan dukungan yang wajar untuk evaluasi efektivitas pengendalian
internal atas pelaporan keuangan;

89

•

laporan kelemahan material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan; dan

•

audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
Melakukan hal tersebut memerlukan perubahan dalam opini standar auditor sektor

publik untuk memasukkan pernyataan bahwa auditor telah memeriksa pengendalian internal
dan menemukan bahwa pengendalian tersebut cukup dan berfungsi dengan tepat untuk
mendukung keakuratan angka-angka yang dinyatakan dalam laporan keuangan dan untuk
melindungi aset entitas. Auditor sektor publik dapat berpendapat tentang masalah pengendalian
internal yang ada di perusahaan yang:
•

berkaitan dengan pemeliharaan catatan yang dalam perincian yang wajar secara akurat dan
wajar mencerminkan transaksi dan disposisi aset entitas;

•

memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi dicatat seperlunya untuk memungkinkan
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Dapat Diterima
Umum entitas dan bahwa penerimaan dan pengeluaran penerbit dilakukan hanya sesuai
dengan peraturan dan regulasi pemerintah; dan

•

memberikan keyakinan memadai mengenai pencegahan atau deteksi tepat waktu atas
akuisisi, penggunaan, atau pelepasan yang tidak sah atas aset penerbit yang dapat
berdampak material terhadap laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan interim.
SAI secara wajar dapat mengambil posisi bahwa persyaratan ini adalah persyaratan

manajemen, bukan auditor eksternal, tetapi mungkin tidak akan memenuhi kebutuhan Komite
Akuntan Publik. (Di sektor swasta, terserah manajemen untuk memastikan bahwa
pengendalian internal efektif.) Beberapa SAI mungkin menolak menambahkan tanggung
jawab ini ke laporan audit keuangan mereka, karena belum diwajibkan oleh pembuat standar
nasional atau internasional. Alasan lain untuk tidak merangkul tanggung jawab ini adalah biaya
tambahan. Tidak ada biaya untuk tersandung pada kerusakan; mendeteksi mereka memakan
waktu. Sangat sedikit yurisdiksi yang memerlukan pendapat tentang keadaan kontrol. Amerika
Serikat adalah salah satunya.

Apa Itu Fraud dan Korupsi?
Tidak ada definisi hukum internasional yang tepat tentang fraud karena peristiwa ini
dicakup oleh tindakan negara nasional; tidak ada tindakan internasional. Istilah ini digunakan
untuk menggambarkan penipuan, penyuapan, pemalsuan, pemerasan, korupsi, pencurian,
konspirasi, penggelapan, penyelewengan, representasi palsu, penyembunyian fakta material,
dan kolusi. Untuk tujuan praktis, dan untuk pembahasan ini, fraud dapat didefinisikan sebagai
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penggunaan penipuan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, menghindari
kewajiban, atau menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Fraud mengacu pada tindakan yang
disengaja yang biasanya melibatkan penggunaan penipuan untuk mendapatkan beberapa
bentuk keuntungan finansial atau keuntungan dari posisi otoritas atau kepercayaan yang sering
mengakibatkan beberapa bentuk kerugian bagi organisasi yang ditipu. Ini mengacu pada
ketidakjujuran dalam bentuk fraud yang disengaja atau kesalahan representasi yang disengaja
dari fakta material. Kata korupsi berasal dari kata kerja Latin corruptus (mematahkan); artinya
“barang rusak”. Secara konseptual, korupsi merupakan bentuk perilaku yang menyimpang dari
etika, moralitas, tradisi, hukum, dan kesusilaan. Bank Dunia dan Transparency International
memperlakukan korupsi sebagai penggunaan posisi publik seseorang untuk keuntungan pribadi
yang tidak sah. Penyalahgunaan kekuasaan dan keuntungan pribadi, bagaimanapun, dapat
terjadi baik di ranah publik maupun privat, seringkali melalui kolusi oleh individu-individu
dari kedua sektor tersebut. Oleh karena itu, orang Lebanon mendefinisikan korupsi sebagai
“perilaku individu atau pejabat publik yang menyimpang dari tanggung jawab yang ditetapkan
dan menggunakan posisi kekuasaan mereka untuk melayani tujuan pribadi dan mengamankan
keuntungan pribadi” (Kulluna Massoul 1999). Program Global Melawan Korupsi Perserikatan
Bangsa-Bangsa mendefinisikan korupsi sebagai “penyalahgunaan kekuasaan untuk
keuntungan pribadi” dan mencakup sektor publik dan swasta. Meskipun dipersepsikan berbeda
dari satu negara ke negara lain, korupsi cenderung mencakup fraud, penyuapan, korupsi politik,
konflik kepentingan, penggelapan, nepotisme, dan pemerasan. Contoh operasi pemerintah
yang sangat rentan terhadap korupsi adalah klaim perjalanan; pemungutan pajak dan
penerimaan bea cukai; administrasi kontrak pengadaan; konsesi subsidi, izin, dan lisensi;
perekrutan, administrasi personel, dan sistem penggajian; proses privatisasi; penyalahgunaan
uang kecil; dan e-commerce dan transaksi kartu kredit Internet. Beberapa bentuk korupsi yang
paling umum termasuk penyalahgunaan aset, patronase, pengaruh menjajakan, dan penyuapan.
Transparency International mencoba mengukur korupsi di suatu negara dengan menggunakan
indeks yang disebut Transparency International Annual Bribe Payers and Corruption
Perception Index. Indeks ini memiliki beberapa kekurangan karena jumlah titik pengumpulan
intelijen tidak besar di beberapa negara. Namun, ini memberikan beberapa cara untuk
membandingkan korupsi antar negara, yang dapat mengidentifikasi negara-negara yang harus
mengambil tindakan lebih cepat daripada nanti. Penyebab korupsi bervariasi dari satu negara
ke negara lain. Di antara faktor-faktor yang berkontribusi adalah kebijakan pemerintah dan
pembangunan yang salah, program yang disusun dan dikelola dengan buruk, institusi yang
gagal, checks and balances yang tidak memadai, masyarakat sipil yang tidak berkembang,
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sistem peradilan pidana yang lemah (korup), remunerasi pegawai negeri yang tidak memadai,
dan kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Hambatan serius bagi keberhasilan setiap
strategi antikorupsi adalah peradilan yang korup. Peradilan yang korup berarti bahwa
mekanisme hukum dan kelembagaan yang dirancang untuk mengekang korupsi, betapapun
tepat sasaran, efisien, atau jujurnya, tetap lumpuh. Semakin banyak bukti muncul ke
permukaan dari korupsi peradilan yang meluas di banyak bagian dunia, sebuah tren yang
menjadi tantangan besar bagi SAI di masa depan.

Kepentingan Organisasi Internasional Lembaga Pemeriksa Keuangan terhadap Fraud dan
Korupsi
Organisasi Internasional Lembaga Audit Tertinggi (The International Organization of
Supreme Audit Institutions/INTOSAI) adalah federasi SAI di seluruh dunia. Ini menjadi tuan
rumah konferensi internasional setiap tiga tahun yang disebut Kongres Internasional Lembaga
Audit Tertinggi (INCOSAI). INCOSAI ke-16, yang diadakan di Montevideo, Uruguay, pada
tahun 1998 sebagian ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud dan korupsi. Konferensi
tersebut membahas (a) peran dan pengalaman SAI dalam mencegah dan mendeteksi
kecurangan dan korupsi dan (b) metode dan teknik untuk mencegah dan mendeteksi
kecurangan dan korupsi. INCOSAI Uruguay setuju bahwa korupsi di pemerintahan
membuang-buang sumber daya, mengurangi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup,
merusak kredibilitas lembaga-lembaga negara, dan mengurangi efektivitasnya. Ia mencatat
korelasi yang kuat antara korupsi dan melemahnya lembaga negara.
Muncul pemahaman bahwa korupsi sering dikaitkan dengan lingkungan sosial ekonomi
penduduk (ketidakadilan sosial, kemiskinan, kekerasan) dan bahwa tradisi, prinsip, dan nilai
suatu negara memengaruhi sifat korupsi. Saat mencatat beratnya tantangan yang ditimbulkan
oleh korupsi, komunitas INTOSAI juga mengamati bahwa sulit untuk mendeteksi banyak
tindakan korupsi dan memperkirakan dampak keuangannya, yang tidak harus dilaporkan dalam
laporan keuangan. Sementara rekomendasi ini mungkin tepat pada tahun 1998, menjadi jelas
bahwa lebih banyak yang dapat dan harus dilakukan untuk mendeteksi kecurangan dan korupsi
dan bahwa SAI berada pada posisi yang baik untuk melakukannya, termasuk dengan
memberikan pendapat secara eksplisit tentang keadaan pengendalian internal.

Kebijakan Antikorupsi
Paparan terhadap fraud dan korupsi dapat dikurangi jika pemerintah memiliki
serangkaian kebijakan antikorupsi yang relevan. SAI harus mendorong penerapan kebijakan
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antikorupsi bagi pemerintah dan membantu pengembangan program antifraud. SAI dapat
mengaudit implementasi kebijakan. Kebijakan tersebut dapat mencakup fitur-fitur seperti
berikut ini:
•

Semua kerugian uang dan tuduhan pelanggaran, tindakan ilegal terhadap pemerintah, dan
ketidakwajaran lainnya harus diselidiki sepenuhnya.

•

Pelanggaran yang dicurigai harus dilaporkan ke lembaga penegak hukum yang
bertanggung jawab.

•

Departemen harus memastikan bahwa karyawan mengetahui dan secara berkala diingatkan
tentang tanggung jawab pribadi mereka untuk melaporkan pengetahuan apa pun tentang
pelanggaran undang-undang pemerintah atau peraturannya, pelanggaran undang-undang
pendapatan, atau fraud apa pun terhadap pemerintah.

•

Departemen harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi identitas dan
reputasi orang yang melaporkan pelanggaran dan ketidakwajaran dan orang-orang yang
menjadi sasaran tuduhan.

•

Departemen harus menetapkan dan memastikan bahwa karyawan mengetahui prosedur
untuk menangani tip tentang dugaan kerugian, pelanggaran, ketidakwajaran, dan praktik
yang tidak pantas, bagaimanapun diperoleh atau diterima dan apakah anonim atau
sebaliknya.

•

Manajer yang gagal mengambil tindakan yang sesuai atau secara langsung atau tidak
langsung menoleransi atau membiarkan aktivitas yang tidak pantas harus dimintai
pertanggungjawaban secara pribadi.
SAI dapat menguji kepatuhan terhadap kebijakan seperti ini untuk menentukan apakah

pemerintah telah mengaktifkan rezim antikorupsi dan antipenipuan yang tepat untuk dibentuk
di seluruh pemerintahan dan diaudit oleh SAI.

Jenis Audit
Semua audit dimulai dengan tujuan, yang menentukan jenis pekerjaan yang akan
dilakukan dan standar audit yang harus diikuti. Jenis pekerjaan, sebagaimana ditentukan oleh
tujuannya, adalah audit keuangan, audit kepatuhan, audit kontrol, audit kinerja, audit forensik,
dan audit komputer. Perikatan audit mungkin memiliki kombinasi tujuan, yang dapat
mencakup lebih dari satu jenis pekerjaan atau memiliki tujuan yang terbatas hanya pada
beberapa aspek dari satu jenis pekerjaan. Standar internasional untuk pekerjaan audit telah
dikembangkan oleh INTOSAI dan Federasi Akuntan Internasional (IFAC) dan sedang
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dirasionalisasikan ke dalam seperangkat standar umum. Banyak negara memiliki standar audit
sendiri, tetapi sebagian besar bergerak menuju standar IFAC, yang dikenal sebagai Standar
Internasional tentang Audit. Auditor sektor publik harus mengikuti standar yang berlaku untuk
tujuan individu audit dan yurisdiksi.

Audit Keuangan
Sementara audit keuangan terkadang mengungkapkan fraud, seringkali tidak, karena
mereka tidak dirancang untuk melakukannya. Ada kemungkinan untuk menemukan fraud dan
korupsi saat memeriksa catatan keuangan untuk tujuan memberikan opini atestasi. Jika auditor
menemukan kecurangan atau korupsi, mereka terikat untuk melaporkan keadaan tersebut,
meskipun tidak harus dalam opini audit, yang mungkin merupakan opini bersih. Tujuan audit
keuangan adalah untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak menyesatkan
dan menyajikan secara wajar transaksi ekonomi perusahaan sesuai dengan kerangka akuntansi.
Deteksi kecurangan bukanlah tujuan utama dari audit keuangan.

Audit Kepatuhan
Fraud dan korupsi sering diidentifikasi melalui audit kepatuhan, yang dirancang untuk
memastikan bahwa undang-undang, aturan, dan peraturan dipatuhi. Tujuan audit kepatuhan
berkaitan dengan kriteria kepatuhan yang ditetapkan oleh undang-undang, peraturan, ketentuan
kontrak, perjanjian hibah, dan persyaratan lain yang dapat memengaruhi perolehan,
perlindungan, dan penggunaan sumber daya entitas serta kuantitas, kualitas, ketepatan waktu,
dan

biaya

layanan

entitas

memproduksi

dan

memberikan.

Ketidaktaatan

dapat

mengindikasikan transaksi fraud, meskipun tidak semua kasus ketidakpatuhan adalah fraud.
Beberapa transaksi yang diidentifikasi dapat mencerminkan kerusakan dalam pengendalian
internal, bukan transaksi fraud. Temuan tersebut akan dilaporkan kepada manajemen.
Pengujian dapat dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan perusahaan
diimplementasikan sesuai dengan harapan. Penyimpangan akan dilaporkan ke manajemen. Jika
suatu transaksi atau serangkaian transaksi dinyatakan bertentangan dengan hukum, transaksi
tersebut dilaporkan kepada manajemen dan mungkin kepada otoritas penegak hukum.

Audit Prioritas
Suatu bentuk audit kepatuhan yang populer di negara-negara Latin adalah audit apriori,
yang berfokus pada legalitas suatu transaksi. Pengeluaran tidak dapat diproses sampai auditor
apriori menandatangani setiap dokumen mengenai legitimasi, legalitas, dan kelengkapannya.
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Dalam beberapa tahun terakhir audit apriori telah menjadi identik dengan audit waktu nyata,
di mana transaksi diperiksa secara offline waktu nyata untuk legitimasi, legalitas, dan
kelengkapannya. Fokusnya adalah pada transaksi, bukan sistem.

Audit Kontrol
Audit kontrol dirancang untuk memastikan bahwa kontrol yang tepat atas sistem dan
perangkat lunak tersedia untuk memastikan bahwa kontrol internal dan pemeriksaan internal
berfungsi seperti yang dirancang. Audit kontrol dapat memiliki fitur yang terpasang di
dalamnya untuk memastikan bahwa pemotongan palsu ditandai atau dipersulit, jika bukan tidak
mungkin, untuk ditransaksikan. Audit kontrol memberikan jaminan bahwa kontrol berfungsi,
tetapi tidak selalu mendeteksi kecurangan atau korupsi. Tujuan audit pengendalian internal
berhubungan dengan rencana, metode, dan prosedur manajemen yang digunakan untuk
memenuhi misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Pengendalian internal meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian operasi program dan sistem yang diterapkan
untuk mengukur, melaporkan, dan memantau kinerja program.

Audit Kinerja
Audit kinerja bertujuan untuk memberikan informasi dan jaminan tentang kualitas
pengelolaan sumber daya publik. Mereka menilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas
pengelolaan entitas sektor publik dengan memeriksa penggunaan sumber daya, sistem
informasi, penyampaian keluaran, dan hasil, termasuk indikator kinerja, sistem pemantauan,
dan kepatuhan hukum dan etika. Audit kinerja dirancang untuk membandingkan kinerja
operasional dengan norma dan kriteria yang telah ditentukan. Oleh karena itu, mereka dapat
dirancang untuk memasukkan beberapa referensi ke undang-undang dan peraturan dan untuk
membantu dalam mengidentifikasi fraud dan korupsi. Karena audit kinerja fokus pada masalah
operasional, terutama di area berisiko tinggi, tidak jarang auditor memperhatikan beberapa
aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan. Jadi, meskipun audit kinerja tidak
dirancang untuk mengidentifikasi kecurangan dan korupsi, masalah ini terkadang muncul ke
permukaan.

Audit Forensik
Audit dan akuntansi forensik termasuk memberikan dukungan investigasi dan litigasi
kepada perusahaan, pemerintah, dan lembaga penegak hukum. Mereka relatif baru di sektor
publik. Meningkatnya penggunaan teknologi komputer untuk melakukan kegiatan kriminal
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menghadirkan tantangan baru bagi akuntan forensik. Auditor forensik merancang audit mereka
untuk mengumpulkan bukti untuk membuktikan adanya fraud dan korupsi. Keterampilan yang
diperlukan untuk melakukan ini melebihi keterampilan audit yang diperlukan untuk melakukan
audit keuangan atau kepatuhan. Dalam beberapa keadaan, undang-undang, peraturan, atau
kebijakan mengharuskan auditor untuk melaporkan indikasi jenis kecurangan tertentu kepada
penegak hukum atau otoritas investigasi sebelum memperluas langkah dan prosedur audit.
Auditor juga dapat diminta untuk mengundurkan diri dari atau menunda pekerjaan lebih
lanjut atas perikatan atau sebagian dari perikatan agar tidak mengganggu investigasi. Pekerjaan
audit lanjutan dikenal sebagai audit forensik.

Audit Komputer
Audit komputer dirancang untuk memberikan jaminan bahwa catatan keuangan yang
dihasilkan komputer dimasukkan dengan benar sehingga sesuai dengan kebijakan dan standar
akuntansi perusahaan. Audit komputer mengeksplorasi risiko yang terkait dengan kerusakan
peralatan, kesalahan desain sistem, kebenaran perhitungan, dan kesalahan manusia untuk
memberikan jaminan bahwa sistem komputer akan memberikan informasi yang akurat. Audit
dapat dirancang untuk menguji apakah undang-undang, aturan, dan peraturan dipatuhi dengan
benar, membuat audit komputer berpotensi berguna dalam mendeteksi fraud dan korupsi.

Standar Audit Fraud
Mendorong auditor untuk mengalihkan penekanan untuk mendeteksi fraud dan korupsi
tidak mengubah standar audit. Standar audit fraud sangat mirip dengan standar audit atestasi
keuangan, karena mereka dipisahkan menjadi standar umum independensi: kualifikasi, kehatihatian profesional, dan skeptisisme profesional. Standar lapangan mencakup perencanaan,
pengetahuan tentang entitas, representasi manajemen, dan risiko audit. Namun, standar audit
penipuan berbeda dalam hal komunikasi dengan manajemen dan pelaporan.

Mendeteksi fraud
Fraud biasanya sulit dideteksi, karena kolusi terjadi dan transaksi tidak dicatat.
Pengendalian internal yang dirancang dengan baik membantu mencegah penipuan. Auditor
membutuhkan pelatihan yang cukup untuk mengenali fraud ketika itu terjadi.
Auditor Internal di Pemerintah
Audit internal tidak berkembang dengan baik di banyak negara di dunia; di mana itu
adalah bagian dari budaya, itu sering kekurangan dana di pemerintahan. Oleh karena itu, audit
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internal tidak memainkan peran penting yang seharusnya dimiliki dalam membantu manajer
pemerintah mengelola dengan lebih baik dan meningkatkan sistem akuntabilitas. Jarang SAI
mengandalkan pekerjaan auditor internal pemerintah, yang pekerjaannya jarang cukup andal
dan yang kegiatannya tidak terfokus pada bidang yang sama dengan audit SAI. SAI dapat
mendorong pengembangan audit internal di pemerintahan dengan berbagi kapasitas pelatihan
mereka dengan komunitas audit internal di pemerintahan.
SAI dapat menjadi pemimpin intelektual bagi auditor internal, meskipun mereka
melapor langsung ke departemen pemerintah. SAI biasanya memiliki metodologi audit yang
lebih baik daripada auditor internal, yang dapat dibagikan dengan komunitas audit internal.
Akan sangat diinginkan jika komunitas audit internal di pemerintahan diakui keahlian mereka
dalam sistem manajemen keuangan dan kontribusi mereka yang berharga bagi manajemen. Di
Kanada, pemerintah telah mengakui bahwa kapasitas audit internal belum terpelihara dengan
baik. Meskipun ada beberapa kelemahan, auditor internal di Departemen Pertahanan Nasional
menemukan penipuan kontrak Can$100 juta di mana layanan dibayar tetapi tidak diberikan.
Pekerjaan audit internal yang baik ini, ditambah pekerjaan audit internal yang dilakukan oleh
auditor internal di Departemen Pekerjaan Umum dan Layanan Pemerintah yang
mengidentifikasi skandal sponsorship, telah mendidik pemerintah tentang nilai audit internal
yang baik. Perlu beberapa waktu sebelum komunitas audit internal di sebagian besar
pemerintah menerima pengakuan sebanyak itu.

Audit internal di Amerika Utara
Di Kanada, Kantor Auditor Jenderal mengungkapkan skandal sponsor federal setelah
dua laporan audit internal diabaikan oleh pemerintah (Pemerintah Kanada 2003). Media
mendapat kabar tentang masalah ini ketika salah satu auditor internal menjadi whistle-blower.
Pemerintah memanggil auditor jenderal untuk menyelidiki pada tahun 2002. Laporan
pertamanya adalah kecaman pedas atas penyalahgunaan di mana sistem dan aturan administrasi
keuangan diabaikan. Laporan eksplosif menggunakan kata-kata seperti "skandal" dan
"mengerikan" untuk menggambarkan bagaimana pemerintah menyalahgunakan sistem.
Auditor jendral menemukan bahwa Can$100 juta ($85 juta) telah dibayarkan ke berbagai agen
komunikasi dalam bentuk biaya dan komisi dan bahwa program tersebut dirancang untuk
menghasilkan komisi bagi perusahaan-perusahaan ini daripada menghasilkan manfaat apa pun
bagi orang Kanada. Dia mengatakan kepada Komite Akun Publik bahwa pejabat di
Departemen Pekerjaan Umum dan Layanan Pemerintah Kanada "melanggar hampir setiap
aturan dalam buku" ketika harus memberikan kontrak kepada agen pemasaran. Dia
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menemukan contoh di mana pemerintah membayar Can$550.000 ($440.000) untuk laporan
yang tidak ada.
Setahun kemudian, auditor jenderal melangkah lebih jauh, melacak aliran dana dan
membantu polisi nasional. Pelanggaran tambahan terungkap, dan Komite Akuntan Publik
mengadakan dengar pendapat yang tidak meyakinkan. Perdana menteri baru membentuk
komisi untuk menyelidiki. Audiensi yang disiarkan televisi dan laporan komisi itu menarik
perhatian para pembayar pajak Kanada selama sebagian besar tahun 2005. Pada akhirnya,
beberapa penerima dana penipuan mengaku bersalah, masuk penjara, dan memberikan
sejumlah ganti rugi. Sebagian besar orang Kanada percaya bahwa laporan auditor jenderal
tentang skandal itu memainkan peran utama dalam menggulingkan pemerintah, yang jatuh
setelah pengungkapan ini.
Baru-baru ini, media melaporkan fraud pengadaan yang besar (lebih dari Can$100 juta
[$85 juta]) mengenai pengembangan perangkat lunak di Departemen Pertahanan, di mana
perusahaan tampaknya dibayar untuk pekerjaan yang tidak dilakukan (Bagnall dan McGregor
2006). Fraud terjadi meskipun surat manajemen berulang dari auditor umum menunjukkan
kelemahan dalam proses pengadaan. Tak satu pun dari laporan fraud Kanada muncul dari audit
keuangan. Keduanya awalnya diidentifikasi oleh auditor internal. Pada bulan Maret 2003, U.S.
General Accounting Office (GAO) melaporkan bahwa praktik akuntansi pemerintah federal
tidak dapat diandalkan dan mungkin tidak memenuhi standar akuntansi yang diterima secara
luas. Dilaporkan bahwa informasi dalam laporan keuangan konsolidasi tidak dapat diandalkan
untuk mengungkapkan "opini" karena kekurangan dalam akuntansi dan pelaporan di seluruh
cabang eksekutif (GAO 2003).
Pada Agustus 2005, GAO (namanya diubah menjadi Kantor Akuntabilitas Pemerintah
pada 7 Juli 2004) menyalahkan kinerja kontraktor pertahanan di Irak. Kontraktor telah
diberikan lebih dari $ 10 miliar dalam kontrak. Auditor menemukan pembengkakan biaya yang
signifikan, pengisian yang berlebihan dari Departemen Pertahanan sebesar $61 juta, suap
ilegal, kegagalan penagihan subkontraktor polisi, dan pengeluaran tidak sah di Kuwait Hilton
Hotel. GAO menemukan bahwa meskipun miliaran dolar pembayar pajak dihabiskan untuk
upaya rekonstruksi, produksi minyak dan listrik di Irak tetap di bawah tingkat sebelum perang
(GAO 2005).

Audit internal di Eropa
Kantor Audit Nasional Inggris melaporkan bahwa akun pembelajaran individu yang
inovatif (ILA) pemerintah gagal karena pemotongan, menyebabkan skandal pelatihan senilai
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£80 juta ($200 juta). Program ILA runtuh setelah para menteri menjalankan program tanpa
rencana bisnis, membuat kontrak yang tidak sempurna, dan menggunakan sistem teknologi
informasi yang tidak aman, yang semuanya berkontribusi pada fraud dan penyalahgunaan. Uni
Eropa (UE) telah mengalami sejumlah skandal fraud dan korupsi yang sangat publik. Yang
baru-baru ini melibatkan dana yang dialihkan oleh Otoritas Palestina ke kantong teroris.
Auditor menuduh bahwa uang yang dimaksudkan untuk digunakan oleh Otoritas Palestina
untuk tujuan yang sah telah disedot oleh pejabat korup untuk membayar upah 7.000 pegawai
negeri yang tidak ada. Pengadilan Eropa dan auditor internal melaporkan penipuan di hampir
semua lembaga Uni Eropa dan semua program pendanaannya. Baru-baru ini, 230 kasus dikirim
ke pengadilan karena mengajukan biaya palsu, mengajukan klaim untuk pekerjaan yang belum
selesai, menghindari bea cukai, menyalahgunakan dana, dan mengisi kontrak dengan pemasok,
yang mengarah pada suap (Mobray 2003).

Audit internal di Cina dan Federasi Rusia
Kantor Audit Nasional China (CNAO), yang telah menargetkan fraud dan korupsi dan
mencari masalah, telah menemukan banyak contoh penipuan dan korupsi yang tidak diambil
oleh audit atestasi keuangan. Hampir Y 9,1 miliar ($ 1,1 miliar) disalahgunakan di 38
departemen pemerintah pusat, melalui penggelapan dan penyalahgunaan dana di departemen
yang berkaitan dengan rumah sakit, universitas, proyek air, pembangunan jalan raya, dan
penelitian ilmiah. CNAO juga melaporkan bahwa divisi lotere dari badan olahraga nasional
membayar lebih banyak kepada dua perusahaannya sendiri untuk mencetak dan
mendistribusikan tiket lotre pada tahun 2003 dan 2004 sehingga mereka menghasilkan
keuntungan sebesar Y 558 juta ($67 juta) (China Daily 2005). Biro Manajemen Lalu Lintas
Udara Administrasi Umum Penerbangan Sipil menggunakan Y 207 juta ($25 juta) uang
pemerintah untuk menghindari peraturan nasional dan membeli gedung perkantoran di Beijing.
Kemudian membayar sewa tahunan sebesar Y 13,5 juta ($1,6 juta) untuk menggunakan gedung
tersebut. Menurut auditor jenderal China, “Ada lubang dalam sistem manajemen anggaran di
beberapa departemen. Mereka menggunakan dana mereka untuk mendapatkan keuntungan
yang tidak semestinya untuk diri mereka sendiri, dan dia berkomentar bahwa audit CNAO pada
tahun 2004 menghasilkan penghematan sebesar Y 1 miliar [$120 juta]” (Liu Li 2005).
Di Federasi Rusia, Kamar Audit telah melaporkan fraud dan korupsi. Pada tahun 2005
ketuanya melaporkan bahwa pelanggaran keuangan yang ditemukan oleh audit berjumlah Rub
77 miliar ($2,7 miliar) dan bahwa kantornya telah mengeluarkan pemulihan yang memulihkan
Rub 1,5 miliar ($50 juta). Kamar Audit juga mengungkapkan underpricing kontrak senilai $275
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juta untuk belerang, gas, batu bara, dan petrokimia yang diekspor dari Federasi Rusia melalui
Departemen Bea Cukai Selatan pada tahun 2004–05 (Kamar Akun Federasi Rusia 2005).

Whistle-Blower
Salah satu sumber yang paling berguna untuk menemukan penipuan dan korupsi adalah
informasi yang diberikan oleh whistle-blower. Hotline sedang didirikan di beberapa negara
untuk membuat whistle-blowing nyaman. Di masa lalu whistleblowing sering dilakukan
dengan menggunakan amplop coklat yang tidak bisa dilacak ke penulisnya. Dalam banyak
kasus, pelapor hanya berbicara kepada pihak berwenang. Berbicara telah menyebabkan banyak
pelapor dihukum.

Program dan Hotline Etika
Dua program efektif yang dapat memajukan agenda pencegahan penipuan adalah
program etika dan hotline. Program etika menangani penipuan dan korupsi secara
komprehensif yang melampaui kode etik sederhana. Pemerintah yang ingin membantu
karyawan membuat pilihan etis yang benar terkait dengan keputusan lingkungan, hukum, dan
sosial dapat mempertimbangkan untuk membuat program etika. Melalui kursus, kebijakan,
saluran telepon etika, dan cara lain, program semacam itu membantu karyawan menyelaraskan
praktik birokrasi dengan nilai dan keyakinan pemerintah. Salah satu pencegah penipuan yang
efektif adalah persepsi yang kuat untuk dideteksi. Sebuah hotline keluhan atau tip dapat
membantu memperkuat persepsi deteksi, karena panggilan dipantau dan ditindaklanjuti dan
hasilnya dipublikasikan. Tersedia untuk konstituen baik internal maupun eksternal organisasi,
pencegah ini berharga dan relatif murah. Mengalihdayakan saluran telepon ke vendor pihak
ketiga memberikan manfaat tambahan untuk memastikan tidak ada bias organisasi dalam
operasinya. Memastikan bahwa hotline tidak disalahgunakan sangat penting. Karyawan yang
tidak puas dapat memberikan informasi yang merusak seseorang yang mungkin menyebabkan
penelepon tertekan. Untuk menghindari penyalahgunaan hotline, mereka harus dirancang
sedemikian rupa sehingga memilah gandum dari sekam, sehingga hanya masalah yang sah
yang ditindaklanjuti. Banyak upaya harus dilakukan dalam merancang sistem untuk
memastikan bahwa keluhan tidak fiktif atau sembrono. Pertanyaan yang dirancang secara
psikologis membantu auditor fokus pada klaim yang sah.

Badan Profesional dengan Standar dan Panduan untuk Mendeteksi Penipuan dan Korupsi
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Banyak badan telah mengumumkan standar dan panduan untuk memerangi korupsi dan
penipuan. Ini termasuk INTOSAI, IFAC, Institut Auditor Internal, Institut Auditor Forensik,
dan Transparansi Internasional. SAI, yang sudah menjadi anggota INTOSAI, harus mendorong
keanggotaan di semua badan ini jika memungkinkan.

Instansi Pemerintah dengan Mandat Anti Penipuan dan Korupsi
Banyak pemerintah di seluruh dunia telah membentuk badan-badan khusus, selain
pasukan polisi, untuk memerangi penipuan dan korupsi. Tugas utama mereka adalah untuk
menemukan dan menuntut perusahaan dan individu yang terlibat dalam kejahatan
transnasional, kejahatan lintas batas, penghindaran bea cukai, penipuan, pemalsuan,
penghindaran pajak, kejahatan terorganisir, dan kegiatan penipuan lainnya. SAI dapat sangat
membantu lembaga antikorupsi nasional ini jika mereka memiliki bukti untuk mendukung
tuntutan pidana. SAI harus sangat berhati-hati dalam menangani bukti tersebut, karena
penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan bukti tersebut dinyatakan tidak dapat diterima
di pengadilan.

Melaporkan Fraud dan Berkomunikasi dengan Manajemen
Standar pelaporan tidak berubah jika auditor lebih menekankan pada pendeteksian
fraud dan korupsi. Undang-undang, peraturan, atau kebijakan mungkin mengharuskan auditor
untuk segera melaporkan kepada penegak hukum atau otoritas investigasi tentang indikasi jenis
fraud tertentu, tindakan ilegal, pelanggaran ketentuan kontrak atau perjanjian hibah, atau
penyalahgunaan. Dalam keadaan seperti itu, mereka harus bertanya kepada pihak berwenang,
penasihat hukum, atau keduanya apakah melaporkan secara terbuka informasi tertentu tentang
potensi fraud akan membahayakan proses investigasi atau hukum. Auditor kemudian
membatasi pelaporan publik mereka pada hal-hal yang tidak akan membahayakan proses
tersebut, seperti informasi yang sudah menjadi bagian dari catatan publik. Pelaporan fraud
mengharuskan auditor untuk mengatasi efek penipuan atau tindakan ilegal yang mungkin
terjadi pada laporan audit atestasi keuangan. Adalah penting bahwa Komite Akuntan Publik
atau pihak lain dengan wewenang dan tanggung jawab yang setara diberi informasi yang
memadai tentang fraud atau tindakan ilegal. Ketika auditor mendeteksi pelanggaran kecil,
tetapi dapat dilaporkan, terhadap ketentuan kontrak atau penyalahgunaan yang tidak material
dari perspektif atestasi keuangan, mereka biasanya mengomunikasikan temuan tersebut dalam
surat manajemen kepada pejabat entitas yang diaudit. Jika laporan auditor mengungkapkan
kekurangan dalam pengendalian internal, fraud, tindakan ilegal, pelanggaran ketentuan kontrak
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atau perjanjian hibah, atau penyalahgunaan, auditor harus memperoleh dan melaporkan
pandangan mereka kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Rekomendasi Peningkatan Kinerja Antikorupsi SAI
SAI dapat mengambil banyak tindakan untuk meningkatkan kinerja antikorupsi dan
penipuan mereka. Banyak SAI progresif sudah melakukan hal berikut:
•

Membuat lebih banyak kursus dan konferensi tentang memerangi penipuan dan korupsi

•

Memperkuat kekuatan investigasi

•

Membentuk unit audit forensik

•

Menetapkan standar audit penipuan

•

Mendorong penunjukan yang lebih profesional

•

Mendukung Transparansi Internasional

•

Mendukung dan bekerja sama dengan lembaga antifraud nasional

•

Mendorong program pelatihan kesadaran etika dan penipuan

•

Mendorong kementerian, departemen, dan lembaga untuk membuat rencana pengendalian
penipuan

•

Mendorong kementerian, departemen, dan lembaga untuk mengontrakkan kontrol
penipuan (hotline, penilaian risiko penipuan, pelatihan penipuan, rencana pengendalian
penipuan, dan investigasi penipuan) jika sumber daya internal tidak tersedia

•

Mendorong pembuat undang-undang untuk meloloskan undang-undang whistle-blower
untuk melindungi orang-orang yang memberikan informasi yang sah kepada lembaga
kontrol publik.
Banyak lagi yang bisa dilakukan di SAI yang belum mengubah pendekatan untuk

mendeteksi fraud dan korupsi dalam beberapa tahun terakhir.
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