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ABSTRAK 

A/wntobilitas rnerupo/wn salah satu unsur pokok perwujudan good 
gouernance yang saat in; sedang diupaya/wn di In_donesia, Pemerintah 
diminta untulc melapor/wn hasil dari program yang telah dilaksanakan 
sehingga masyam/wt dapat menilai apak::Ih pemerintah telah bekerja 
dengan e/wnomis, efisi,m dan efektif. A/wntabilitas dapat dilihat dari 
perspektif a/wntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem 
alwntabihtas, Bcbcmpa le/wilc yang dikembangkan untuk memperkuat 
system a/wntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak 
dipa/wi dalam alwntansi, TIlanajernen dan riset seperti management by 
objectiues, anggamn ki_nerja, riset operasi, Pengukuran kinerja 
dikelompohlwn dalallt riga /lUtegori indikator, yaitu (1) indikator 
pengu/wmn sen'/ce efforts, (2) indi/wtor pengukuran service 
accomplishment, dan (3) inrh/wtor yang menghubungka]l. antara efforts 
dengan accomplishment, Di samping itu perlu disampaikan juga 
penjelasun tamba/wn /Jer/witan dengan pelaporan kinerja ini, 

Kata /wnei: a/wntabilitas, pcngu/wran kinerja, informasi finansial dan 
non finansia I, service efforts and accomplishment 

ABSTRACT 

Accountability is one of the main fowses in achieving the good 
gouernance in Indonesl:a reantl)'. The government will be asked to submit 
the report about the results of many programs which have already been, 
undertaken, Then, the citizen and legislatil'c committee can assess the 
gouernment's pcr(onnancc whether the gouernment operates their job in 
an economic, cffici.ent and effectl:[)e u;ays, Techniques such as management 
by objectiues, IJcr/ol'llwncc IJ/ldget, operations research have provided tools 
for enhancill!/ per/orlllan ce rneUSlLrement" Pcrforllwnce measures consist 
of three IJl'Oud colcgorics of indicators - those that measure service efforts, 
those tho! meas/II'e seruice occomplishment and those that relate efforts 
and accomplishment -- on d certain explanatory information, 

Keywords: accoll.ntaiJility, perforTllance measurement, financial and non 
{i:nllllciol infol'lI/lllion, sen:ire efforts ond accomplishment 
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1. LA TAR BELAKANG 

Republik Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan akibat krisis 
ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba 
mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi .Ii segala bidang. Salah satu us aha 
memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan 
kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu 
pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah good 
governance. Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri 
sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh 
lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Menurut Arie Soelendro (2000:13), unsur
unsur pokok upaya perwujudan good governance ini adalah transparency, fairness, 
responsibility dan accountability. Sedangkan Hadori Yunus (2000:1) berpendapat 
bahwa unsur-unsur good governance adalah tuntutan keterbukaan transparency), 
peningkatan efisiensi di segala bidang fdficiency), tanggung jawab yang lebih jelas 
(responsibility) dan kewajaran fairness). Hal ini muncul sebenllrnya sebagai akibat 
dari perkembangan proses del1lokratisasi di berbllgai bidang serta kemajuan 
profesionalisme. Dengan del1liki<111 pemerintah sebagai pelakll utama pelaksanaan 
good governance ini dituntut unluk l1lcmberikan pertanggungjawaban yang lebih 
transparan dan lcbih akurat. H,ll ini oemakin penting untuk dilakukan dalam era 
reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai 
pengimbang kekuasaan pemcrintah. 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 memunculkan ienis 
akuntabilitas baru, sesuai de!1gan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 
Tahun 1999. Dalam hal ini terdapat tiga jenis pertanggungjawaban keuangan 
daerah yaitu (1) pertanggllngjawaban pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi, (2) 
pertanggungjawabnn pcmbiaynan peinksanaan pembantuan, dan (3) pertang
gungjawaban anggaran pendapatan clan belanja daerah (APBD). Sementara di 
tingkat pemerintah pusat, pertanggungjawaban keuangan tetap dalam bentuk 
pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Saat ini di 
Indonesia sedang dilakukan persiapan penyusunan suatu standar akuntansi 
pemerintahan yang lebih baik serta pembicaraan yang intensif mengenai peran 
akuntan publik dalam memeriksa keuangan negara maupun keuangan daerah. 
Namun tampak bahwa akuntabilitas' pemerintahan di Indonesia masih berfokus 
pada sisi pengelolaan keuangan negara atau elaerah. 

Mem~suki era reforrnasi, masyarakat di 'sebagian besar wilayah Indonesia, baik 
di propinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungjawaban 
kepala daerah masing-masing dengan lebih seksama. Beberapa kali terjadi 
pernyataan ketidakpllasan atas kepomimpinan kepala daerah dalam melakukan 
manajemen pclayanan flllblik ma"p"n penggunaan anggaran belanja daerah. 
Melihat pengalaman di negara-ncgara mnjll, ternynta dalam pelaksanaannya, 
keingintahuan lllHsyamk'1 t tentang ukun tabilitas pernerintahan tidak dapat 
dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh 
apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan 
efektif. 
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2. PEMBAHASAN 

2.1 Sifat Akuntabilitas Pemerintah 

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat 
dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan 
dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan 
sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas 
dengan pihak yang memiJiki kekualan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam 
hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang accountable untuk. memberikan 
penjelasan atau alasan yang masuk akClI terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan 
dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan 
pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, 
akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan 
kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya 
dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. 

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif 
akuntansi, Amel"£cc1n Accou.nt.ing Association menyatakan bahwa akuntabilitae 
suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas 
terhadap: 
l. Sumber day a finansial 
2. Kepatuhan tcrhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif 
3. Efisiensi dan ckonomisnya Buatu kegiatan 
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian 

tujuan, manfaat dan cfcktivitas. 

Sedangkan dari perspektif fungsianal, akuntabilitas dilihat sebagai suatu 
tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih 
banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (legal compliance) ke tahap yang 
membutuhkan lobih banyak ukuran-ukuran subyektif . Tahap-tahap tersebut 
adalah: 
l. Probity and legality accountabilit.y 

Hal ini mcnyangkut pcrtanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan 
anggaran yang telah disetujui dan scsuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku (compliance). 

2. Process accountability 
Dalam hal 1111 digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran o.alam 
melaksanakan kegiatan yang diten tukan (planning, allocating and managing)_ 

3. Performance accountability 
Pada level ini dilihat apakah kugiatan yang dilakukan sudah efisien ~fficient and 
economy). 

4. Program acconnlabilil.y 
Di sini akan disoroti Iwnctapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 
tersebut (outcollles and effect iueness). 

5. Policy accountability 
Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan 
atau tidak ((lulue) . 
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Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok 
sistem akuntabilitas ini yaitu : 
1. Berfokus pada hasil (outcomes) 
2. 'MenggunakCH!'-be~e£apl{ mtti~~relall dipih-b ~-mQE81lklJr ~~ 
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu 

program atau kebijakan 
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu 
5. Melaporkan hasil (outcomes) dan mempublikasikannya secara teratur 

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi 
sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di 
tangan rakyat. Pemerinta han demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan 
rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil 
dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan 
pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat. 

Seiring' dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan 
perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan kepemilikan Berta 
penyediaan jasa sosia!, timbul kesadaran yang luas untuk menciptakan SiB tern 
pertanggungjawaban pemerintah yang lebih komprehensif. Sis tern tersebut antara 
lain meliputi sistem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan 
pemerintah, manajemen wilayah yang profesional serta pengembangan praktik 
akuntansi dan pelaporan keuangan. 

Ternyata dalam pelaksanaar,nya, keingintahuan masyarakat tentang 
akuntabilitas pcmcrintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informaBi keuangan 
saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah 
beroperasi dengan ekonomis. efisien dan efektif. Beberapa teknik yang 
dikembangkan unt-uk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh 
metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti 
management by objectiues, anggaran kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan 
kinerja, akuntansi biaya, analisis keuangan dan survey yang dilakukan terhadap 
masyarakat sendiri. Teknik-teknik tersebut tentunya juga dipakai oleh pemerintah 
sendiri untuk meningkatkan kinerjanya. 

2.2 Managing for Results (Pengelolaan Pencapaian) 

Pelaporan pengukuran kinerja (performance measurement) berkaitan erat 
dengan suatu proses yang dinamakan managing for results (pengelo1aan 
pencapaian). Proses ini timbul terhadap tuntutan yang meningkat 'bahwa 
manajemen pemerintahan perlu memakai pendekatan yang sarna dengan 
manajemen di sektor s\~asta maupun organisasi'organisasi nil' l~ba lainnya. Proses 
ini merupakan pendekatan komprehensif untuk memfokuskan suatu organisaBi 
terhadap misi (mission), sasaran (goals) dan tujuan (objectives). 
Tahap-tahap qplam proses managing /01' results adalah: 
1. PerencaJf<lJlIl straU'gik (slralegic /,lanning) 

a. Menentukan program 
b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat 
c. Menetapkan misi diadakannya sllatu program 
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d. Menetapkan proses managing for results 
e. Menetapkan sistem pertanggungjawaban 

2. Pereneanaan program (program planning) 
a. Mengidentifikasi dan menetapkan tujuan dan sasaran program 
b. Mengidentifikasi hasil (outcomes) 
e. Menilai kcmampuan untuk memenuhi kebutuhan 
cL Menentukan prioritas dari berbagai tujuan dan sasaran 
e, Mengevaluasi kelayakan program 
f. Menetapkan strategi awal 
g. Mengidentifikasi keluaran (outputs) 
h. Membuat benchmark dan eara pengukuran dasar 

3. Menetapkan prioritas (setting priorities) dan alokasi sumber daya (allocating 
resources) 
a. Membuat anggaran atau budget 
b, Menentukan prioritas dari berbagai permohonan. 
e. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan 
d. Memberikan umpan balik atas prioritas yang telah disusun 
e. Memberikan dukungan terhadap permohonan diadakannya program 
f. Mengajukan permohonan 
g. Menganalisis permohonan 
h. Mengambil keputusan untuk memenuhi permohonan yang disampaikan 

4. Pe,reneanaan dan pengorganisasian keglatan (activity planning and organization) 
a. Menilai sumber-sumber daya yang telah dialokasikan 
b. Menetapkan atau modiflkasi strategi yang ada 
e. Mendapatkan keluaran (outputs) 
d. Melaksanakan proses dan kegiatan 
e. Mendelegasi tugas dan wewenang 
f. Menetapkan tujuan dan sasaran tahunan 
g. Menetapkan eara pengukuran 
h. Mengaitkan surnber daya dengan Olltputs dan outcomes. 
i, Melalmlwn activity-based costing 

5. Manajemen operasi (operation management) 
a. Mene'tapkan sis tern manajemen 
b. Menentukan fllosofi manajemen pernerintahan 
e. Melakukan komunikasi dengan pihak luar 
d. Memberikan feedback atas hasil yang diperoleh 
e, Contingency planning 
f. Melakukan pengawasan biaya dan kualitas layana:l yang disediakan 
g. Memproduksi barang dan jasa 

6. Monitor kegiatan (monitoring opcra.tions) dan pengukuran pencapaian (measuring 
results) 
a. Mendapatkan informasi mengenai pencapaian (results) 
b. Memaharni faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian 
c. Menggolongkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan oleh pihak 

lain selain pernerintah 
d. Melaporkan explanatory factors 
e. Melakukan pengukuran pencapaian 
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f. Melakukan monitoring pendapatan dan belanja 
7. Analisis pencapaian, pelaporan pencapaian dan mendapatkan umpan balik 

mengenai pencapaian tersebut (analysis of, reporting and obtaining feedback on 
results) 
a. Melakukan analisis untuk pencapaian jangka panjang dan jangka pendek 
b. Memahami faktor·faktor yang mempengaruhi pencapaian 
c. Memahami strategi dan onp/its 
d. Melakukan verifikasi atas mformasi kinerja 
e. Analisis anggaran dibandingkan aktuaris 
f. Melakukan evaluasi kinerja dan audit 
g. Melaporkan pencapaian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat 

dipercaya 
h. Melakukan jajak pendapat kepada warga masyarakat 
1. Mendapatkan umpan balik 

2.3 Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan 

Tujuan pemerintah adalah melayani kebuluhan masyarakat derigan sebaik
baiknya, yang dilaksanakan dengan pembentukan departemen atau dinas yang 
melaksanakan program. Kinerja departemen atan din as tersebut tidak dapat diukur 
dengan rasio·rasio yang bias a didapatkan dari sebuah laporan keuangan seperti 
return on investment, jumlah sumber day a yang digunakan atau rasio pendapatan 
dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena 
sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak pernah ada "net profit". Kewajiban 
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya 
dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil 
dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok 
masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah. 

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada 
pertanggungjawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai 
dengan anggaran atau perundang-undangan yang- berlaku. Dengan demikian 
pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan 
sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi keuangan 
pemerintah saat itu. Jika hal ini dikaitkan dengan perspektif fungsional 
akuntabilitas, maka baru tahap probity and legality accountability (compliance) yang 
dipenuhi. Di sini tampak bahwa jika Indonesia hanya menerapkan per
tanggungjawaban anggaran belanja dan pendapatan daerah atau negara, maka 
daIam kaitannya dengan penjelasan di atas, akuntabilitas pemerintahan di 
Indonesia baru sebatas tahap kepatuhan atau compliance. Harus diingat, tahap ini 
barulah tahap awal dari lima tahap akuntabilitas sesuai perspektif fungsional.. 

Pembandingan tujuan pelaporan keuangan antara perusahaan (business 
enterprises) dengan organisasi nil' laba (not-far-profit organizations) sebagai berikut. 
Dalam perusahaan, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi sehubungan 
dengan kinerja keuangan perusahaan (financial performance) dalam periode 
tertentu. Fokus utamanya adalah informasi mengenai kinerja perusahaan dengan 
mengukur pcndapatan (comprehensiue income) dan komponen-komponennya. 
Sedangkan dalam organisasi nil' laba pelaporan keuangan harus menyediakan 
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informasi sehubungan dengan kinerja (performance) dalarn periode tertentu. 
Informasi yang paling dibutuhkan untuk menilai kinerja ini adalah pengukuran 
periodik atas perubahan jumlah dan sifat net resources dari organisasi yang 
bersangkutan dan informasi mengenai seruice efforts and accomplishment. 

2.4 Elemen Peiaporan Pengukurall Killerja 

Government Accounting Standard Board (GASB), dalam Concept $tatements' No. 
2, rnernbagi pengukuran kinerja clalam tiga kategori indikator, yait'u (1) indikator 
pengukuran service efforts, (2) indikator pengukuran service accomplishment, dan (3) 
indikator yang menghubungkan antara efforts dengan accomplishment. Service 
efforts berarti bagairnana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai 
program atau pelayanan jasa yang beragam. Service accomplishment diartikan 
sebagai pre stasi dari program tertentu. Di samping itu periu disampaikan juga 
penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja 1111 (explanatory 
information). Pengukuran·pengukuran ini melaporkan jasa apa saja yang disediakan 
oleh pemerintah, apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan yang ditentukan dan 
apakah efek yang ditill1bulkan terhadap penenma layanan/jasa tersebut. 
Pembandingan service efforts dengan service accomplishment merupakan dasar 
penilaian efisiensi operasi pell1erintah (GASB, 1994). 

Measure of Efforts 

Efforts atau usaha adalah jUll1lah sumber dflya keuangan dan non keuangan, 
dinyatakan dalall1 uang atau satuan lainnya, yang dipakai dalam pelaksanaan suatu 
program atau jasa pelayanan. Pengukuran service efforts meliputi pernakaian rasio 
yang ll1embandingkan sumber daya keuangan dan non keuangan dengan ukuran 
lain yang menunjukkan perll1intaan potensial atas jasa yang diberikan seperti 
populasi umum, populasi jasa atau panjang jaIan raya. 

Contoh sumber daya keuangan adalah biaya gaji, fasilitas pegawai, peralatan, 
perlengkapan dan kontrak·kontrak pelayanan. Pengukuran efforts yang berkaitan 
dengan sumber daya keuangan antara lain adalah dana yang digunakan untuk 
pendidikan dan dana pendidikan untuk per orang siswa, dana IJntuk transpor publik 
dan dana transpor publik per orang, dana untllk inVL'stil':lsi kcjahnt.nn nnn dunn 
investasi kejahatan per kapita. Tampak bahwa pengukuran efforts ini selain melihat 
pemakaian dana untuk kegiatan tertentu, juga pemakaian dana untuk kegiatan 
tertentu tersebut dikaitkan dengan jumlah pengguna. 

Contoh sumber day a non keuangan yang paling utama adalah jumlah persooalia 
pemerintah. Ukuran yang paling Bering dipakai adalnh jumlah pegawai (ekui\lalen 
dengan pegawai dcngan jam kerja penllh) atau jumiah jam kerja per jasa yang 
diberikan. Misainya jumlah guru untuk seIuruh murid atau per murid. Selain 
personalia, contoh sumber daya non keuangan adalah fasilitas umum lainnya seperti' 
kendaraan, gedung pemerintRh atau ialan raya. 

Measures of Accomplishment 

Ada dua jenis ukuran accolllplishrn.ent atau prestasi yaitu outputs dan 
outcomes. OutPllts mcngukllr kuantitas jasa yang disediakan, dan outcomes 
mengukur hasil dari penyediaan outputs tersebut. 
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Outputs dapat mengukur hanya sebatas kuantitas jasa yang disediakan, atau 
lebih dari itu, mengukur kuantitas jasa yang disediakan yang memenuhi standar 
kualitas tertentu. Misalnya, outputs mengukur jumlah siswa yang lulus, jumlah 
angkutan umum, jumlah jalan raya yang diperbaiki. Lebih lanjut, outputs juga bisa 
mengukur jumlah siswa yang lulus dengan batas nilai tertentu, jumlah angkutan 
umum yang memenuhi jadwal keberangkatan dan kedatangan dengan tepat, jumlah 
jalan raya yang diperbaiki dengan kondisi memuaskan. 

Outcomes mengukur hasil yang muncul dari output yang ada, misalnya 
persentase siswa yang mempunyai keahlian tertentu dalam membaca, jumlah 
penumpang yang dapat terlayani oleh angkutan umum, persentase jalan raya yang 
dalam kondisi amat bagus dan kondisi bagus. Outcomes ini akan sangat berguna jika 
dalam penggunaannya dibandingkan dengan outcomes tahun-tahun sebelumnya 
atau dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, pada 
tahun ini 30% masyarakat telah dapat dilayani dengan angkutan umum, yang 
berarti naik 5% dibandingkan dengan tahun lalu, meskipun ini masih belum 
memenuhi target melayani masyarakat yang ditetapkan sebesar 40%. 

Measures that relates efforts to accomplishment 

Pembandingan yang pertama adalah pembandingan antara efforts dengan 
outputs untuk mengukur efisiensi. Informasi yang ingin diberikan adalah sejauh 
mana hasil yang diberikan sehubungan dengan jumlah tertentu sumber daya yang 
dipakai. Contoh pengukuran cfisiensi ini misalnya biaya yang dikeluarkan untuk 
tiap siswa yang luI us, biaya perbaikan per kilometer jalan raya, biaya investigasi per 
kasus kejahatan yang terjadi. 

Pembandingan yang kedua adalah pembandingan antara efforts dengan 
outcomes. Pembandingan ini juga untuk mengukur efisiensi namun dalam target 
tertentu. Misalnya biaya yang dikeluarkan untuk tiap siswa yang lulus dengan 
kemampuan membaca yang sangat bagus, biaya perbaikan per kilometer jalan ray a 
menjadi jalan dalam kondisi bagus, biaya investigasi per kasus kejahatan yang 
terjadi yang berhasil diselesaikan. 

Informasi ini juga akan lcbih berguna jika dibandingkan dengan tingkat 
efisiensi tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target pencapaian tingkat 
efisiensi tertentu. Hal ini dikenal juga dengan istilah indeks produktivitas atau 
indeks efisiensi. Indeks ini dihitung dengan mengaitkan rasio produktivitas atau 
efisiensi tahun sekarang dengan satu tahun dasar tertentu. 

Explanatory [nfonnation 

Dalam hal ini kepada para pengguna laporan diberitahukan juga explanatory 
informa.tion atau bcrbagai macam informasi yang relevan dengan layanan yang 
dibcrikan dan faktor-faktor yang mcmpengaruhi kinel'ja organisasi pemerintah, 
yang dikelolllpokkan dalam dlla clemen sebagai berikut. 
1. Elemen di luar kontrol pemerintah seperti kondisi demografi dan lingkungan. 

Sebagai contoh adalah jllmlah siswa dalam keluarga yang berada di bawah garis 
kemiskinan, tingkat kepadatan penduduk di area tertentu sebagai tempat 
program dilaksanakan, dan tingkat pengangguran. 
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2. Elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah secara signif1kan seperti pola dan 
komposisi personalia. Selmgai contuh aJalah rasio jumlahguru dan murid. jumlah 
bis untuk jalur angkutan tertentu, jenis konstruksi yang disyaratkan untuk jalan 
raya, jumlah polisi per kapita. 

Indikator-indikator di atas dapat diringkas sebagai berikut. 
A. Indicators of Seruice Efforts 

1. Inputs - adalah nilai uang yang dikeluarkan dalam periode tertentu. yang,bisa 
dinyatakan dalam 
a. Current dollar 
b. Constant dollar 
c. Satuan per rumah tangga atau per kapita dalam current atau constant 

dollar 
2. Inputs- adalah satuan sumber daya non linansial. misalnya jumlah waktu 

yang digunakan, dalam tahun atau dalam jam kerja 
B. Indicators of Seruice Accomplishment 

1. Outputs - adalah jumlah layanan, bisa pada kualitas layanan tertentu yang 
diselesaikan 

2. Outcomes - adalah kualitas dan efektivitas layanan 
C. Indicators that r~late seruice efforts t.o accomplishment (c,'ficiency indicators) 

1. Inputs / OlltlJllts 
2. Inputs /Ou.tcomes 
3. Indeks efisiensi. 

D. Explanatory information 
1. Elemen di luar kontrol pemerintah 
2. Elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah secm'a signif1kan 

2.5 Manfaat Pengukuran Kinerja 

Wayne C. Parker (1996:3) menyebutkan lima .nanfaat adanya pengukuran 
'. k!nerja suatu entitas pemerintahan, yaitu: 
'r ?engukuran kinerja meningkatkan mutu pengamhhn keputusan. 

,S,'ringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan 
';1a"1 dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang 
\;.'rL 'pentingan. Proses pengembangan pcngukuran kinerja 1m akan 
ffi,w,ngkinkan pomcrintah untuk menentuk,n misi dan menetapkan tujuan 
pen''''P-\ian hasil tertentu. Di samping itu dap,t juga dipilih metode pengukuran 
kiner"." untuk melihat kesuksesan prograIT' yang ada. Di sisi lain. adanya 
penguh\\f.1n kinerja membuat pihak legisl:tif dapal memfokuskan perhatiatl 
pada ha'~ilyang didapat. memberikan evalUEBi yang benar terhadap pelaksanaan 
anggaran' ~erta melakukan diskusi mengenri usulan-usulan program baru. 

2. Pengukura\1-:inerja Il1cningkatkan akuntahlitas internal. 
Dengan acLnva pengukuran . kinerja hi. secara otomatis akan tercipta 
akuntabilitas di scluruh lini pemorintahln, dari lini terbawah sampai teratas. 
Lini teratas p \1' kcmudian akan berbnggungjawab kepada pihak legislatif. 
Dalam hal ini dnarankan pemakaian sy .. tem pengukuran standar seperti halnya 
management by 0/,,( 'tl:ues untuk mengul,1..lr OlltPlds dan ou.tcomes. 
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3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik. 
Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada 
masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat 
penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan 
masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar 
dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan. 

4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan stategi dan penetapan tujuan. 
Pro,seH perencanaan Rtrategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya 
kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa 
ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai 
d"ng'ln oby"ktif. 

G. /'''f1gu/wrllll kirH:t'p 1l1"lflungkinklin H,,,,tu "ntitaH untuk mencntukan 
penggunaan 8umbcr daya secant cfektif. 
Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok pemerintah 
sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka. 
Evaluasi yang dilakukan cenderung mengarah kepada penilaian apakah 
pemerintah memang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk 
menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor swasta dengan tetap 
bertujuan untuk membr:rikan pr,/eY8n8n yanr; tJ,rba;J.:. 

Dengan adanya pengukuran, analisiH dan evaiullsi tcrhadap data yang 
berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara 
untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan 
dan sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenaipencapaian 
hasil (results) yang diperoleh. 

Lebih lanjut, Wayne C, Parker (1996:10) membuat sel;JUah model laporan 
penelitian mengenai pelaksanaan program-program pengukuran kinerja pemerintah 
yang dilakukan di negara-negara bagian di Amerika Serikat. Model ini memberikan 
status yang jelas mengenai kondisi pro'gram-program pengukuran kinerja 
pemerintah dan melihat berapakah jumlah negara bagian yang benar-benar 
menjalankan program ini dengan bagus. Dengan pengamatan ini diharapkan 
pemerintah juga lebih terfokus dalam menetapkan dan melaksanakan program 
pengukuran kinerja yang benar-benar menjadi prioritas. 

Jurusall Ekollomi Akulltallsi, Fakul/as Ekollomi - Universitas Kristen Petra 
Ii tlp:/ /pusl i I, petra, {Ie. id/jou rna Is/a CC() Ull ling/ 



148 Jurnal Akuntansi & Keuangan \'01. 2, No, 2, Nopember 2000: 138 - 150 

TABEL 1, 

Model Penelitian Status Program Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah 

No. Stntus Progrnm Pcngukurnn Kincrjn Jumlah Daerah 
1 Tidak ada program pengukul'an kinerja, tidak ada rencana 

untuk memulai 
2 Tidak ada program yang dilakukan saat ini, tetapi ada rencana 

untuk mcmulai segera 
3 Sudah ada program lama, membutuhkan perhatian pada 

outcomes 
4 Program yang ada sangat terbatas 
5 Program sudah dimulai, barl! dalam tahap sangat awal (pilot 

stage) 
6 Program sudah dijalankan dengan baik dan fungsional 
7 Program sudah dijalankan sangat baik dun bisa menjadi model 

b~i daerah lain 

Sumber: Wayne C. Parker, Performance Measurement in the Public Sector, State of Utah, 
November 1993. www.rutgers.edu/Accounting/raw/seagov/pmg/perfmeasure, Sep
tember 2000 

2.6 Keterbatasan Pelaporan Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja bukan merupakan satu-satunya alat yang dipakai untuk 
menilai akuntabilitas pemerintahan. Seperti halnya dengan keterbatasan pelaporan 
pengukuran kinerja lainnya, ada beberapa keterbatasan yang perlu dipahami oleh 
para pengguna pelaporan pengukuran kinerja ini agar informasi yang diperoleh 
dapat digunakan sebaik-baiknya, Keterbatasan-keterbatasan itu antara lain: 
1. Pemakaian satu ukuran tertentu tidak disarankan mengingat satu ukuran yang 

dipakai tidak dapat menggambarkan secara lengkap hasil yang dicapai olel. 
pemerintah. Pengguna laporan pengukuran kinerja diharapkan menggunakan 
juga lebih dari satu ukuran. 

2. Informasi mengenai kine~'ja ini tidak menjelaskan alasan yang membuat 
pemerintah hanya mencapai prestasi tertentu, bagaimana meningkatkannya dan 
sejauh mana pengaruh faktor-faktor lain dalam pencapaian kinerja tersebut. 
Misalnya kemampuan akademik seorang siswa tidak sepenuhnya dipengaruhi 
oleh, sistem pendidikan tetapi juga sesering apakah siswa tersebut berlatih 
bersama orang tua atau siswa yang lain, 

3, Proses dan strategi yang dipakai untuk menyediakan jasa seringkali tidak 
disampaikan dalam pelaporan ini walaupun hal tersebut merupakan informasi 
penting llntuk memahami mengapa pemerintah hanya mencapai prestasi 
tertentu, 

3. KESIMPULAN 

Meskiplln saat ini di Indonesia banyak dilakllkan persiapan dan diskusi 
mengenai good governance, namUn jika dicermati lebih lanjut, tampak bahwa 
akllntabilitas pemerintahan di Indonesia masih berfokus hanya dari sisi pengelolaan 
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keuangan negara. Sedangkan dalam kenyataan sehari-hari keingintahuan 
masyarakat ten tang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh 
informasi keuangan saja. Kinerja departemen atau dinas tersebut tidak dapat diukur 
denga rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan seperti 
return on investment, jumlah sumber daya yang digunakan atau rasio pendapatan 
dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena 
sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak pernah ada "net profit". 

Pengukuran kinerja dibagi dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator 
pengukuran service efforts, (2) indikator pengukuran service accomplishment, dan (3) 
indikator yang menghubungkan an tara efforts dengan accomplishment. Di samping 
itu perlu disampaikan juga penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja 
ini (explanatory information). Pengukuran-pengukuran ini melaporkan jasa apa saja 
yang disediakan oleh pemerintah, apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan 
yang ditentukan dan apa efek yang ditimbulkan terhadap penerima layananljasa 
tersebut . 

Dalam hal ini dicatat adanya manfaat pengukuran kinerja suatu entitas 
pemerintahan. Informasi mengenai kinerja pemerintah akan dapat digunakan untuk 
1. Menetapkan sasaran dan tujuan program tertentu 
2. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut 
3. Mengalokasi sumber daya untuk pelaksanaan program 
4. Memonitor dan mengevaluasi results untuk menentukan apakah ada kemajuan 

yang diperoleh dalam mencapai sasaran dan tujuan tersebut 
5. Memodifikasi perencanaan program untuk meningkatkan kinerja 

Seperti halnya dengan keterbatasan pelaporan pengukuran kinerja lainnya, ada 
beberapa keterbatasan yang perlu dipahami oleh para pengguna pelaporan 
pengukuran kinerja ini agar informasi yang didapatkan dapat··digunakan sebaik
baiknya. 
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AKUNTABIL~'l'AS PUBLIK DAN PERAN AKUNTANSI 
I 

PEMERINTAlE.N MENYONGSONG OTONOMI DAERAH 

NurkhoHs 
Fa.Leultas Ekonomi Universitas Brawiiaya 

Pendahuluan 
Akuntabilitas publlk (public accountability) dewasa ini meniadi kajian dan 

fokus bahasan yang me'I'ak, terut31TI8 setelah berhasilnya gerakan prorefonnasi 
yang menuntut adanya keterbukrran (transparansi) manajemen sektor 
pemerintahan di Indonesia. Selain kctcrbukaan, salah satu hasil dari gerakan 
refonnasi tersebut adaLlh akan scgera ditcrapkannya kebijakan otonomi daerah 
menyusul dikeluarkannya Undang-unda.l.g No. 22/1999 tt:ntang Pemerintahan 
Daerah dan UU No. 25/1999 ten tang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 
Kedua hasil dari proses rcformasi terse but (keterbukaan dan otonomi), nampaknya 
akan semakin menempnt.kan akuntansi pemerintahan pada posisi yang penting, , 
yakni sebagai penycdia informasi untuk tujuan pertanggungjawaban (steward-
ship and accountability), manajerial, dan pengawasan/pengendalian manajemen 
pemerintahan daerah, 

Makalah ini mencnba memaparkan secara singkat maknadari akuntabilitas 
publik serta menjelask~u1 peran akuntansi Pemerintahan dalam menyongsong 
otonomi daerah. Secara spesifik makalah ini juga membahas kon,sep sistem 
akuntansi pemerintahan yang baru, serta kemungkinan permasalahan yang akan 
timbul dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintahan bagi pemerintah 
daerah. 

Akuntabllitas Publik 
Akuntabilitas (nccountability) sccaraharfiah dapat diartikan sebagai 

·pertanggungjawaban"., Namun pcnerjemahan secara sederhana ini dapat 
mengaburkan arti deri kat a accountability itu sendiri bila telah dikaitkan dengan 
pengertian akuntansi ch':.!1 manajemcn. Governmental Accounting Standard Board 
(GASB) di Amerika Scnl:at mendefinisikan istilah accountability sebagai "the re
quirement for govemmeni to answer to the citizenry-to justify the raising of public 
resources and the purposcsJor which they are used» (dikutip dari Nazarudin, 1992). 

Dalam rumusan yang lebih tcgas, Patricia Douglas dalatn bukunya ~Qou
emmental and Nonprofit Organizations: Theory and Practices" sebagaimana dikutip 
oleh Sugijanto, et al (19 C}5:6) mengur8ikan fungsi accountability tersebut meliputi 
tiga unsur: (1) providiTi(J infonnation uhout decisions and actions taken during the 
course of operating emi!!}; (2) having tilC intenwl parties review the information, and 
(3) taking corrective (lctions where necessary. 

Jadi, suatu entira: (atau organisasi) yang accountable adalah entitas yang 
mampu menyajikan i;iior'masi sccara tcrbuka mengenai keputusan-keputusan 
yang telah diambil sclarna beroperasinya cntitas tersebut, memungkinkan pihak 
luar (misainya legislatif, :1uditor, atau masyarakat secara luas) mereview infonnasi 
tersebut, serta bila dib',1\uhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan 
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korektif. Dengan demikian penggunaan istilah akuntabilitas pl.lblik mengandung 
makna yang jelas bahwa hasil-hasil operasi termasuk di dalamnya keputusan
keputusan dan kebUakan yang diambil/dianut oleh suatu entitas harus dapat 
dijelaskan dan diperlanggung-jawabkan kcpada publik (masyarakat) dan 
masyarakat harus pad a posisi untuk dapat mengakses informasi tersebut. 

Konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang,dikemukakan oleh 
Stewart (Triyuwono, 1999:2-3) yang merinci tingkatan akuntabilitas menjadi lima 
jenis, yakni: (1) Accountability for Probity and Legality, (2) Process accountability; 
(3) Performance accoullwbility; (4) Programme Accountability, and (5) Policy account
ability. 

Accountabilityfor Probityberkaitan dcngan penghindaran terhadap kejahatan 
jabatan (malfeasance) khususnya untuk mcyakinkan bahwadana telah digunakan 
dengan benar dan deng;jn cara yang bcnar. Sedangkan Accountabilityfor Legality 
menekankan bahwa kckuasaan yang diberikan oleh undang-undang tidak 
melampaui batas. 

Process accountaiJility berkaitan dengan apakah terdapat prosedur-prosedur 
yang memadai yang ditcrapkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu, 
serta usaha untuk mcyakinkan apakah aktivitas-aktivitas tertentu dilakukan 
sesuai dengan yang telah ditetapkan sebclumnya. Performance, programme, dan 
policy accountability bcrturut-turut menekankan pada kinerja, program, dan 
kebijakan dari suatu CI1:.itas yang disampaikan kepada publik. 

Karena akun tabili tas juga menyangku t fungsi pengawasan, maka informasi 
yang disajikan kepacla publik tersebut harus dimungkinkan untuk dapat diaudit 
oleh aparat pengawas;m fungsional, Dalam kaitan ini akuntansi pemerintahan 
sebagai penyedia infer-masi (terutama yang besifat keuang~) dari aktivitas 
penggunaan resources o:eh cntitas pcmerintah (sektor publik) memegang peranan 
yang sangat signifikan, Karcna tUjU8i1 akuntansi (pelaporan keuangan) seringkali 
diturunkan dari tujuan entitas, maka tujuan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat (publik) rnc:rupakan landasan pelaksanaan akuntansi pemerintahan 
(nonprofit organization) 

Akuntansi Pemerintahan di Indonesia 
Akuntansi pemerin tahan, sebagai salah satu cabang dari disiplin akuntansi, 

merupakan proses penc:1tatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan 
transaksi-transaksi keuangan pemerintah scbagai suatu kesatuan dan dari unit
unitnya serta penafsiran atas hasil-hasil dari aktivitas ini. Termasuk dalam 
pengertian ini adalah sistem dan mekanismc penganggaran (budgeting) yang 
berlaku (sesuai dcngan peraturan-perundangan yang ada). Akuntansi 
pemerintahan memiliki tiga tujuan utama yakni sebagai sarana· (1) 
pertanggungjawaban,. (2) manajcrial, dan (3) pengawasan. Berdasarkan 
tujuan-tujuan ini maka clapat diidentifikasi bcbcrapa pihak yang membutuhkan 
informasi akuntansi pemcrintahatl scbagairnana disebutkan berikut ini 
(Wirakusumah dan Dcv:i, 1992). 

Pertama, pihal<-pihak yang terpilih dan ditunjuk untuk merancang dan 
mengesahkan Anggarall Pcndapatan dan Belanja Negara/Daerah yang meliputi 
Menteri Keuangan clan Bappenas, serta anggota DPR/DPRD. Mereka 
membutuhkan informi.lsi/laporan sebagai hasil realisasi dari perencanaan 
pendapatan dan bclanja negara/daerah untuk menilai efisiensi dan efektivitas 
pengelolaan keuangan negara/daerah dari anggaran yang dibuat dan juga untuk 

68 Lintasan Ekorwmi Volume XIX, No/ttOI' J, JarwaTi 2002 



· Nurcholis, Akuntanbilitas hiMk don Peran Akunlansi .. 

dipergunakan sebagai d:1sar dalam pcrencanaan untuk periode berikutnya. 
Kedua, adalah pih<lk cksckutif(prcsidcn, mcnteri-menteri, gubemur, bupatij 

walikota) yang dipilih dan diangkat untuk menjalankan pemerintahan. Disamping 
untuk menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian keuangan, mereka 
mutlak membutuhkan informasi akuntansi pemerintahan untuk tujuan 
manajerial. Dengan ini diharapkan mereka dapat menggunakan dan 
mengalokasikan sumbcrclaya (yang sifatnya selalu terbatas) secara optimal. 

Keliga, adalah para aparat pengawasan fungsionalyang di Indonesia meliputi: 
Bapeka, Menko Wasbang, BPKP, lnspektorat Jenderal Departemen, lnspektorat 
Wilayah Propinsi, dan Inspcktorat Wilayah Kabupaten/ Kotamadyayang semuanya 
bertanggungjawab untuk mcyakinkan bahwa penggunaan uang negara/daerah 
telah dilakukan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sebagai 
aparat fungsional, mereka melakukan fungsi auditing. Dengan demikian akuntansi 
pemerintahan yang diselenggarakan harus auditable. 

Keempat, adalah penerima produk dan jasa (layanan) yang diberikan 
pemerintah. Mereka ini adalah masyarakat luas yang berhak mendapatkan 
layanan dari (atau menjadi konsumen) PDAM, PLN, perlindungan keamanan, 
layanan pendidikan dan kesehatan, dl!. 

Kelima, adalah kelompok penyedia dana un tuk pembelanjaan negara. Mereka 
adalah: pembayar pajak, para karyawan, bank, pemerintah negara lain, serta 
berapa organisasl masyarakat. 

Keenam., adalah adalah sejumlah peneliti dan lembaga-lembaga pendidikan 
yang membutuhkan laporan dari pemerintah (sektor publik) unluk tujuan analisis 
atau penelitian ilmiah clalam rangka turu t serta memberikan masukandalam 
memperbaiki kesejahteraan sosial. 

Apabila akuntabilitas publik berjalan dengan baik, keenam pihak yang 
membutuhkan informasi dan procluk akuntansi pemerintahan tersebut harus 
dapat mengakses informasi yang mercka perlukan berkaitan dengan manaiemen 
sektor pemerintahan (pu blik) dengan ongkos yang minimal (bilamana perlu 
costless). 

Akuntansi pemerintahan diselenggarakan sesuai dengan undang-undang 
dan peraturan yang berlaku. Beberapa dasar peraturan/perundangan yang dianut 
bagi penyelenggaraan akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah: (1) UUD 1945 
PasaI23,(2) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (leW), (3) Undang-undang 
APBN, (4) Keppres No. 16 Tahun 1994 ten tang Pelaksanaan APBN, serta (5) 
Undang-undang dan peraturan terkait lainnya seperti beberapa Keputusan Menteri 
Keuangan mengenai pccioman/petunjuk pembukuan keuangan negara. 

Beberapa catatan penting yang perlu dikemukakan dalam pelaksan:;an 
akuntansi pemerintahan di Indoensia adalah masih banyaknya instansi 
pemerintah (termasuk pcmerintah daerah) yang menggunakan akuntansi dengan 
dasar tatabuku tunggal (single-entry accounti ng system) yang meru pakan warisan 
kolonial. Penggunaan single entry accounting system (tanpa adanya penyempumaan 
yang mendasar) menganclung beberapa kelemahan sebagai berikut (Sugianto, et 
ai, 1995:58-59): 

1. Pencatatan a~.zuntansi (dan anggaran) dilakukan secara terpisah-pisah 
yang men gc'U< i batkan pelaporannya ticlak bersesuaian dengan yang lain 
karen a tidal< mcnggunakan perkiraan yang standar. 

2. Pengelompokan perkiraan tidak dirancang untuk menganalisis 
efektivitas suatu pembiayaan suatu program atau memberikan 
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informasi yang cukup untuk pengendalian pengeluaran suatu proyek/ 
program; 

3. Pada akuntansi aset tetap, tidak dibedakan antara belanja modal dan 
belanja operasional; 

4. Adanya sistem pelaporan yang dikembangkan untuk kebutuhan intern 
masing-masing unit organisasi pemerintahan; 

5. Tidak ada standar dan prinsip akuntansi pemerintahan untuk menjaga 
kewajaran dan keseragaman perlakuan akuntansi dan pelaporan 
keuangan pemerintah; 

6. Keterbatasan-keterbata&:w akuntansi pemerintahan tersebut berakibat 
pada ketidakmampuan akuntansi pemerintahan yang ada untuk 
memberikan informasi yang sesuai d,engan peningkatan dan 
kompleksitas transaksi keuangan negara. Akuntansi pemerintahan 
tersebut hanya dapat dipergunakan untuk memenuhi tujuan 
pertanggungjawaban, tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan 
infonnasi untuk tujuan manajerial seperti perencanaan, penilaian 
kinerja, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan. 

Mengingat adanya keterbstasan-keterbatasan tersebut, maka telah dilakukan 
pengembangan sistem akuntansi pemerintahan pusat dengan tujuan utamanya 
adalah untuk: (1) merancang sistem akuntansi pemerintahan yang baru; (2) 
menyusun standar dan prinsip akuntansi pemerintahan; dan (3) membentuk pusat 
akuntansi di Departemen Keuangan, yakni Baden Akuntansi Keuangan Negara 
(BAKUN) berdasarkan, Keppres No. 35 Tehun 1992. 

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terse but dikembangkan dengan 
karakteristik sebagai bcrikut: (1) merupakan sistem akuntansi yang terpadu; (2) 
penyelenggaraan akuntansi anggaran dan akuntansi dana; (3) menggunakan 
sistem tatabuku berpasangan (doubl-entry accounting system); (4) menggunakan 
basis kas (cash basis) untuk pendapatan dan belanja; (5) adanya standar dan 
prinsip akuntansl pemcrintahan; (6) desentralisasi peJaksanaan akuntansi, dan 
(7) penggunaan perkiraan standar yang seragam. 

Otonomi Daerah dan Peran Akuntansi Pemerintahan 
Pembukaan UU No. 22 Tahun 1999 ten tang otonomi daerah jelas akan 

membawa dempak pen\ bahan dalam pole pengelolaan (manajemen) pemerintahan 
daerah. Sebegaimna disebutkan pada pasal 7 UU tersebut, kewenangan daerah 
mencakup kewenangan dalam selumh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan 
dalam bidang poIitik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter 
dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (seperti kebijakan ten tang 
perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara m8.kro, 
sistem administrasi d8J1 ekonomi negara, pendayagunaan sumberdaya alam dan 
teknologi tinggi strategis, konservasi, dan standardisasi nasional). 

Untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan, Daerah dapat memanfaatkan 
sumber pendapatan daerah yang terdiri dari: (1) pendapatan asH daerah (pajak 
dan retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah, dil) (2) dana 
perL.l1bangan, (3) pinjaman Daerah (baik dari sumber dalam negeri maupun sumber 
luar negeri), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan yang 
maksudkan adalah: (a) bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, 
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumberdaya 

, p 
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alarn; (b) dana alokasi umum, dan (e) dana alokasi khusus. 
Menurut UU No. 25 Tahun 1999, dana alokasi umum ditentukan minimum 

25% dari penerimaan dalam negeri dalam APBN. Dari jumiah ini, 10% akan 
diberikan untuk Propinsi dan 90% diberikan kepada Kabupaten/Kodya. 
Perhitungan dana alokasi umum didasarkan pada bobot daerah masing-masing 
yang didasarkan pada: (a) kcbutuhan wilayah otonomi daerah: dicerminkan dari 
variabeljumlah penduduk, Juas wiJayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan 
masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin; (b) potensi 
ekonomi daerah: antara lain dieerminkan oleh potensi penerimaan daerah sperti 
potensi industri, potensi sumberdaya alam, potensi sumberdaya manusia, dan 
produk domestik regional bruto (PORB). Sedangkan dana alokasi khusus akan 
dialokasikan dari APBN kcpada dacrah tertentu untuk membantu membiayai 
kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. 

UU tersebutjuga menegaskan fungsi DPRO yang haru~ melakukan kontrol 
yang efektif terhadap Pemda. 

Meneermati hal-hal tersebut, penulis berargumen bahwa Pemda akan 
memerlukan suatu sistem informasi akuntansi pemerintahan yang lebih baik, 
bukan sistem yang hanya memenuhi tujuan pertanggungjawaban anggaran saja 
(seperti yang selama ini dipakai). Fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh 
DPRD, misalnya, ~angat membutuhkan peJaksanakan fungsi auditing. Seeara 
teoritis (logika), akuntansi pemerintahan yang diselenggarakan dengan double-entry 
accounting systemjelas akan Jcbih auditable daripada single-entry accounting sys-
tern. 

Adanya keleluasaan Dacrah untuk mengadakan kerjasama antar daerah 
atau dengan badan/lembaga di luar negeri, lebih-Iebih dengan adanya kesempatan 
untuk memperoleh pinjaman (utang) baik dari dalarn maupun luar negeri, maka 
dapat dibayangkan bahwa Oaerah akan memiliki kesempatan untuk berkembang 
dengan pesat. Namun demikian, dalam kaitannya dengan masalah kesempatan 
memperoleh dana pinjaman dari luar negeri tersebut perlu dieermati betapa rakyat 
kita (mungkin) akan menanggung beban utang yang lebih tinggi pula. Untuk ini 
rakyat sangat berkepen tingan un tuk mendapatkan informasi sumber-sumber 
keuangan Pemda. Untuk meningkatkan sumber pendanaan pembangunannya, 
suatu Pemerintah Oaerah sangat mungkin akan menjual obligasi (bond) kepada 
publik. Pemda akan bergcrak seperti halnya dunia usaha dalam memperoleh 
sumber pendanaan. Dengan demikian, bisa jadi suatu Pemda akan mengalarni 
risiko finansial yang beratjika tidak mampu me-manage sumberdaya keuangannya 
seeara baik. Dalam hal ini kita memiliki pelajaran yang eukup berharga bagaimana 
suatu local government of County CalIfornia (USA) pemah mengalami kesulitan 
keuangan yang parah (financial distress) akibat adanyajunk bond market Untuk 
meneegahnya, kita mcmbutuhkan suatu sistem informasi yang handal dan 
manajemen yang handal dalam mengelola sektor pemerintahan (publik). Sistem 
informasi akuntansi pemcrintahan yang ada harus mengungkap beberapajenis 
dana yang dikelola oleh Pemda. Jenis-jenis dana tersebut harus terlaporkan dalarn 
laporan keuangan yang diterbitkan olch Pemda. 

Untuk membandingkan output dari single-entry accounting system dengan 
doule-entry accounting system pada bagian lampiran disaijikan eontoh format 
laporan anggaran tcrbaru yang saat ini diterapkan pada pelaporan keuangan 
Pemerintah Daerah serta laporan keuangan dan suatu 10caigovemmentdiAmerika 
Serikat. 
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Implikasi Penerapan Double-Entry Accounting System 
Perubahan dan pcnggunaan single-entry ke double-entry accounting system 

bagaimanapun akan membawa implikasi yang luas. Pertama, pegawai Pemda 
(sektor publik) yang sudah terbiasa membukukan transaksi-transaksi dengan 
sistem tatabuku tunggal (single entry) tentu saja mungkin akan mengalami 
kesulitan yang luar biasa. Ini karena kompleksitas dan kekhasan transaksi pada 
sektor publik (pemerintahan) yang sangat berbeda dengan sektor komersial yang 
dapat dengan relatif lebih mudah dalam mengidentifikasi pos-pos (perkiraan) yang 
mewakili aset, kewajiban, dan modal serta pendapatan dan biayayang ada. Kedua, 
bila double entry accounting system diterapkan, maka setiap Pemda (sektor publik) 
semestinya dapat menyusun ncraca (balance sheet) dan laporan pend apatan , 
pengeluaran pengeluaran dan perubahan dalam saldo dana (statement a/revenue, 
expenditures, and changes infund balance) untuk setiapjenis dana yang dikelola 
pemerintah. Aset-aset yang dimilki at au dalam penguasaan Pemda saat ini, 
misalnya, harus terlebih dahulu dapat diidentifikasi, demikianjuga dengan sumber 
pendanaanya. Dalam banyak hal, evaluasi aset seringkali merupakan masalah 
yang rumit dan debatable. Implikasi yang ketiga tentu saja adalah manfaat yang 
akan diperoleh dengan menerapkan double-entry accounting system yang akan 
memberikan informasi yang lebih rinei dari setiap pos beserta sumber 
pendanaannya. Dengan demikian, ketiga tujuan yang ingin dicapai dari 
penyelenggaraan akuntansi pemerintahan (yakni pertanggungjawaban, manajerial, 
dan pengawasan) tentunya akan dapat dicapai. 
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'P.n,n.rf;,." da~:PrinSlp pasar Good Corporate Governance (GCG) 

melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan 
orang dalam (insider infonnation jar insider trading;. 

PRINSIP·PRINSIP DASAR GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

Setelah definisi sena aspek penting GCG terpaparkan di atas, maka berikut ini dibahas 
mengenai prinsip-prinsip yang dikandung dalam GCG. Di sini secara umum acla lima prinsip 
dasar yaitu: transparency, accountability, responsibility, independency, dan foirness yang untuk 
memudahkan dapat kita akronimkan menjadi T ARlF. Prinsip-prinsip tersebct dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 

1. Transparency (Keterbukaan informasi) 

Transparansi bisa diartikan 
sebagai keterbukaan informasi, 
baik dalam proses pengambilan 
keputusan maupun dalam 
mengungkapkan informasi ma-
terial dan relevan mengenai 
perusahaan. 

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan 
informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan 
maupun dalam mengungkapkan informasi material dan 
relevan mengenai perusahaan. 

Perbincangan prinsip ini sendiri sangatlah menarik. 
Pasalnya, isu yang sering mencuat adalah pertentangan 
dalam menjalankan prinsip ini. Semisal, adanya 
kekhawatiran perusahaan bahwa jika ia terlalu terbuka, 

maka strateginya clapat diketahui pesaing sehingga membahayakan kelangsungan usahanya. 
Wajarkah kekuatiran sepertiitu? 

Menurut peraturan eli pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan 
releva.\l adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan 
terse but, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan 
yang bersangkutan. Mengingat definisi ini sangat normatif maka perlu ada penjelasan 
operasionalnya di tiap perusahaan. Karenanya, kekuatiran di atas, sebetulnya tidak perlu 
muncul jika kita mampu menjabarkan kriteria informasi material secara spesifik bagi masing
masing perusahaan. 

Dalam mewujudkan transparansi ini sendlri, perusahaan harus menyediakan informasi 

yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan 
perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula clapat mempublikasikan informasi 
keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signiflkan pada kinerja 
perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Seiain itu, para investor harus clap at mengakses 
informasi penting perusahaan secara mudah pacla saat diperlukan. 

Ada banyak manfaat yang bisa elipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, stake· 
holderdapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan 
perusallaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusallaan yang diungkap secara 
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akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan 

terjadinya efisiensi pasar. Selanjurnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan 
tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (conflict o/interest) berbagai 

pihak dalam manajemen. 

2. Accountability (Akuntabilitas) 

Akuntabilitas adalah kejelasan 
fungsi, struktur, sistem dan pertan
gungjawaban organ perusahaan 
sehingga pengeloiaan perusahaan 
terlaksana secara efektif 

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem 

dan perrangungjawaban organ perusahaan sehingga 

pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

Masalah yang sering ditemukan di perusahaan

perusahaan Indonesia adalah mandulnya fungsi 

pengawasan Dewan Komisaris. Atau justru 

sebaliknya, Komisaris Urama mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan 

Direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serra fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu 

mekanisme checks and balances kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan. 

Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit sebagaimana 

yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, merupakan salah satu implementasi prinsip 

ini. Tepatnya, berupaya memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Beberapa 

bentuk implementasi lain dari prinsip accountability antara lain: 

o Praktek Audit Internal yang efektif, serta 

o Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran 

dasar perusahaan dan Statement a/Corporate Intent (Target Pencapaian Perusahaan 

di masa depan) 

Bila prinsip accountability ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, 

hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, Dewan 

Komisaris, serra Direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar 

dari kondisi agency problem (benturan kepentingan peran). 

3. Responsibilitas (Pertanggungjawaban) 

Pertanggungjawaban perusahaan 
adalah kesesuaian (kepatuhan) di 
dalam pengelolaan perusahaan 
terhadap prinsip korporasi yang 
sehat serta peraturan perundangan 
yang berlaku. 

Pertanggungjawaban perusahaan adalah 

kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat 

serra peraturan perundangan yang berlaku. 

Peraturan yang berlaku di sini terni.as~k yang 

berkaitan dengan masalah pajak, hubungan in

dustrial, perlindungan lingkungan hidup, 

kesehatanlkeselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. 



Beberapa contoh mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

o Kebijakan sebuah perusahaan makanan untuk mendapat senifikat "HALAL". 

Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyaraKat. Lewat serdflkat 

ini, dad sisi konsumen, mereka akan merasa yakin bahwa makanan yang 

dikonsumsinya itu hahl dan tidak merasa dibohongi perusahaan. Dari sisi 

Pemerintah, perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Peraturan Perlindungan Konsumen). Dari sisi perusahaan, kebijakan 

tersebut akan menjamin loyalitas konsumen sehingga kelangsungan usaha, 

pertumbuhan, dan kemampuan mencetak hba lebih terjamin, ,yang pada akhimya 

membed manfaat maksimal bagi pemegang saham. 

o Kebijakan perusahaan mengelola limbah sebelum dibuang ke 'tempat 

umum. Ini juga merupakan pertanggungjawaban kepada pub/ik. Dari sisi 

masyarakat, kebijakan ini menjamin mereka untuk hidup layak tanpa merasa 

terancam kesehatannya tercemar. Demikian pula dad sisi Pemerintah' perusahaan 

memenuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Sebaliknya dari sill 

perusahaan, kebijakan tersebut merupakan bentuk jaminan kelangsungan usaha 

karena akan mendapat dukungan pengamanan dari masyaraht sekitar lingkungan. 

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam 

kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan 

perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip 

responsibility ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi 

kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum 

mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar. 

4. Independency (Kemandirian) 

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan GCG di Indonesia. Indepedensi 

atau kemandirian adalah suatu kcadaan di mana perusahaan dike/ola secara profesional tanpa 

benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun 'Yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

Independensi terutama sekali penting 

dalam proses pengambilan keputusan. 

Hilangnya independensi dalam proses 

pengambilan keputusan akan menghilangkan 

objektivitas dalam pengambilan keputusan 

tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila 

ternyata harus mengorbankan kepentingan 

perusahaan yang seharusnya mcndapat 

prioritas utama. 

Indepedensi atau kemandirian adaZah 
suatu keadaan di mana perusahaan 
dikelola secara profesional tanpa 
benturan kepentingan dan pengaruhl 
tekanan dari pihak manapun yang tidak 
sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku dan prinsip
prinsip korporasi yang sehat. 
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ABSTRAK 

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good 
governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah 
diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan 
sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja 
dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari 
perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem 
akuntabilitas. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat 
system akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak 
dipakai dalam akuntansi, mana}emen dan riset seperti management by 
objectives, anggaran kinerja, riset operasi. Pengukuran kinerja 
dikelompokkan dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator 
pengukuran service efforts, (2) indikator pengukuran service 
accomplishment, dan (3) indikator yang menghubungkan antara efforts 
dengan accomplishment. Di samping itu perlu disampaikan juga 
penjelasan tambahan berkaitan dengan pelaporan kinerja ini. 

Kata kunci: akuntabilitas, pengukuran kinerja, informasi finansial dan 
non finansial, service efforts and accomplishment 

ABSTRACT 

Accountability is one of the main focuses in achieving the good 
governance in Indonesia recently. The government will be asked to submit 
the report about the results of many programs which have already been 
undertaken. Then, the citizen and legislative committee can assess the 
government's performance whether the government operates their job in 
an economic, efficient and effective ways. Techniques such as management 
by objectives, performance budget, operations research have provided tools 
for enhancing performance measurement. Performance measures consist 
of three broad categories of indicators - those that measure service efforts, 
those that measure service accomplishment and those that relate efforts 
and accomplishment - and certain explanatory information. 

Keywords: accountability, performance measurement, financial and non 
financial information, service efforts and accomplishment 
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1. LATAR BELAKANG 

Republik Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan akibat krisis 
ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba 
mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha 
memulihkan kondisi ekonomi. sosial dan politik adllbh dengan mengembalikan 
kt'pt'fL'.:lyaan faky,u kt'p:lch p<'lllt'rinrah dt'ngan menc'Oba mewujudkan suatu 
p<'IIlerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang .. dikenal dengan istilah good 
.RO(!('r""",,<'. ! TllaY" ini jug" didllkllll!; oleh ballYllk pihuk baik pemerintah sendiri 
sebngai telllbllga eksekutif. DPl{ sebagai lembaga legislatif, pers dan juga olch 
!c'mbn;:n.ll'lllbn;:n HwndnYIl IllIlHYllruklll. Menurut Arie Soelendro (2000:13), unsur· 
lInsur polwk upaya perwujudan good governance ini adalah transparency, fairness, 
responsibility dan accountability. Sedangkan Hadori Yunus (2000:1)'berpendapat 
bahwa unsur·unsur good governance adalah tuntutan keterbukaan (ransparency), 
peningkatan efisiensi di segala bidang !(!fficiency), tanggung jawab yang lebih jelas 
(responsibility) dan kewajaran fairness). Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat 
dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan 
profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan 
good governance ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih 
transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era 
reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga·lembaga kontrol sebagai 
pengimbang kekuasaan pemerintah. 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 memunculkan jenis 
akuntabilitas baru, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 
Tahun 1999. Dalam hal ini terdapat tiga jenis pertanggungjawaban keuangan 
daerah yaitu (1) pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi, (2) 
pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan pembantuan, dan (3) pertang· 
gungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara di 
tingkat pemerintah pusat, pertanggungjawaban keuangan tetap dalam bentuk 
pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sa at ini di 
Indonesia sedang dilakukan persiapan' penyusunan suatu standar akuntansi 
pemerintahan yang lebih baik serta pembicaraan yang intensif mengenai peran 
akuntan publik dalam memeriksa keuangan negara maupun keuangan daerah. 
Namun tampak bahwa akuntabilitas pemerintahan di Indonesia masih berfokus 
pada sisi pengelolaan keuangan negara atau daerah. 

Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, baik 
di propinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungjawaban 
kepala daerah masing·masing dengan lebih seksama. Beberapa kali terjadi 
pernyataan ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan 
manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah. 
Melihat pengalaman di negara·negara maju, ternyata dalam pelaksanaannya, 
keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dApat 
dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh 
apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan 
efektif. 

Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra 
http://puslit.petra.ac.idljournalslaccountingl 



140 Jurnal Akuntansi & Keuan;:an Vol. 2, No.2, Nopembcr 2000: 138 - 150 

2. PEMBAHASAN 

2.1 Sifat Akuntabilitas Pemerintah 

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat 
dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan 
dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan 
sebagai hubungan antara pihak yang me me gang kendali dan mengatur entitas 
dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam 
hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang accountable untuk memberikan 
penjelasan atau alas an yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan 
dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan 
pencapaian suatu tujuan tertentu, Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, 
akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan 
kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya 
dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. 

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif 
akuntansi, American Accounting Association menyatakan bahwa akuntabilitas 
suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas 
terhadap: 
1. Sumber daya finansial 
2, Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif 
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan 
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian 

tujuan, manfaat dan efektivitas. 

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu 
tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih 
banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (legal compliance) ke tahap yang 
membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif . Tahap-tahap tersebut 
adalah: 
1. Probity and legality accountability 

Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan 
anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku (compliance). 

2. Process accountability 
Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran·ukuran dalam 
melaksanakan kegiatan yang ditentukan (planning, allocating and managing). 

3. Performance accountability 
Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien i(:fficient and 
economy). 

4. Program accountability 
Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 
terse but (putcomes and effectiveness). 

5. Policy accountability 
Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan 
atau tidak (value). 
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Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik' pokok 
sistem akuntabilitas ini yaitu : 
1. Berfokus pada hasil (outcomes) 
2. " MenggunakaJt-:t,e~e£ apa iinlfh'eo£ J &116 ~::le:1I #pi'ib u.h.w.. W&>«w' 1s' J r ~ja. 
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu 

program atau kebijakan 
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu 
5. Melaporkan hasil (outcomes) dan mempublikasikannya secara teratur 

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi 
sebenarnya' tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di 
tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan 
rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil 
dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan 
pertanggungjawabannya at-as semua aktivitasnya kepada masyarakat. 

Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan 
perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta 
penyediaan jasa sosial, timbul kesadaran yang luas untuk menciptakan sis tern 
pertanggungjawaban pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara 
lain meliputi sistem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan 
pemerintah, manajemen wilayah yang profesional serta pengembangan praktik 
akuntansi dan pelaporan keuangan. 

Ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang 
akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya denganinformasi keuangan 
saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah 
beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif. Beberapa teknik yang 
dikembangkan untuk memperkuat sis tern akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh 
metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti 
management by objectives, anggaran kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan 
kinerja, akuntansi biaya, analisis keuangan dan survey yang dilakukan terhadap 
masyarakat sendiri. Teknik-teknik tersebut tentunya juga dipakai oleh pemerintah 
sendiri untuk meningkatkan kine:cjanya. 

2_2 Managing for Results (Pengelolaan Pencapaian) 

Pelaporan pengukuran kinerja' (performance measurement) berkaitan erat 
dengan suatu proses yang dinamakan managing for results (pengelolaan 
pencapaian). Proses 1m timbul terhadap tuntutan yang meningkat bahwa 
manajemen pernerintahan perlu memakai pendekatan yang sarna dengan 
manaiemendi sektor swasta maupun organisasi-organisasi nir laba lainnya. Proses 
ini merupakan pendekatan komprehensif untuk memfokuskan suatu organi~asi 
terhadap misi (mission), sasaran (goals) dan tujuan (objective3). 
Tahap-tahap q.pJam proses managing for results adalah: 
1. Petimcaqp.an strategik (strategic planning) 

a. Menentukan program 
b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat 
c. Menetapkan misi diadakannya suatu program 
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d. Menetapkan proses managing for results 
e. Menetapkan sistem pertanggungjawaban 

2. Perencanaan program (program planning) 
a. Mengidentifikasi dan menetapkan tujuan dan sasaran program 
b. Mengidentifikasi hasil (outcomes) 
c. Menilai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 
d. Menentukan prioritas dari berbagai tujuan dan sasaran 
e. Mengevaluasi kelayakan program 
f. Menetapkan strategi awal 
g. Mengidentifikasi keluaran (outputs) 
h. Membuat benchmark dan cara pengukuran dasar 

3. Menetapkan prioritas (setting priorities) dan alokasi sumber daya (allocating 
resources) 
a. Membuat anggaran atau budget 
b. Menentukan prioritas dari berbagai permohonan 
c. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan 
d. Memberikan umpan balik atas prioritas yang telah disusun 
e. Memberikan dukungan terhadap permohonan diadakannya program 
f. Mengajukan permohonan 
g. Menganalisis permohonan 
h. Mengambil keputusan untuk memenuhi permohonan yang disampaikan 

4. Perencanaan dan pengorganisasian kegiatan (activity planning and organization) 
a. Menilai sumber-sumber day a yang telah dialokasikan 
b. Menetapkan atau modifikasi strategi yang ada 
c. Mendapatkan keluaran (outputs) 
d. Melaksanakan proses dan kegiatan 
e. Mendelegasi tugas dan wewenang 
f. Menetapkan tujuan dan sasaran tahunan 
g. Menetapkan cara pengukuran 
h. Mengaitkan sumber day a dengan outputs dan outcomes 
i. Melakukan activity-based costing 

5. Manajemen operasi (operation management) 
a. Menetapkan sistem manajemen 
b. Menentukan filosofi manajemen pemerintahan 
c. Melakukan komunikasi dengan pihak luar 
d. Memberikan feedback atas hasil yang diperoleh 
e. Contingency planning 
f. Melakukan pengawasan biaya dan kualitas layanan yang disediakan 
g. Memproduksi barang dan jasa 

6. Monitor kegiatan (monitoring operations) dan pengukuran pencapaian (measuring 
results) . 
a. Mendapatkan informasi mengenai pencapaian (results) 
b. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian 
c. Menggolongkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan oleh pihak 

lain selain pemerintah 
d. Melaporkan explanatory factors 
e. Melakukan pengukuran pencapaian 
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f. Melakukan monitoring pendapatan dan belanja 
7. Analisis pencapaian, pelaporan pencapaian dan mendapatkan umpan balik· 

mengenai pencapaian tersebut (analysis of, reporting and obtaining feedback on 
results) 
a. Melakukan analisis untuk pencapaian jangka panjang dan jangka pendek 
b. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian . 
c. Memahami strategi dan ouputs 
d. Melakukan verifikasi atas informasi kinerja 
e. Analisis anggaran dibandingkan aktuaris 
£ Melakukan evaluasi kinerja dan audit 
g. Melaporkan pencapaian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat 

dipercaya 
h. Melakukan jajak pendapat kepada warga masyarakat 
i. Mendapatkan umpan balik 

2.3 Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan 

Tujuan pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik
baiknya, yang dilaksanakan dengan pembentukan departemen at au dinas yang 
melaksanakan program. Kinerja departemen atau dinas terse but tidak dapat diukur 
dengan rasio-rasio yang bias a didapatkan dari sebuah laporan keuangan seperti 
return on investment, jumlah sumber daya yang digunakan atau rasio pendapatan 
dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena 
sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak pernah ada "net profit". Kewajiban 
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya 
dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil 
dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok 
masyarakat yang memang in gin menilai kinerja pemerintah. 

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada 
pertanggungjawaban apakah sumber' daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai 
dengan anggaran atau perundang-undangan yang berJaku. Dengan demikian 
pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan 
sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi keuangan 
pemerintah saat itu. Jika hal ini dikaitkan dengan perspektif fungsional 
akuntabilitas, maka baru tahap probity and legality accountability (compliance) yang 
dipenuhi. Di Slm tampak bahwa jika Indonesia hanya menerapkan per
tanggungjawaban anggaran belanja dan pendapatan daerah atau negara, maka 
dalam kaitannya dengan penjelasan di atas, akuntabilitas pemerintahan di 
Indonesia baru sebatas tahap kepatuhan atau compliance. Harus diingat, tahap )ni 
barulah tahap awal dari lima tahap akuntabilitas sesuai perspektif fungsional.. 

Pembandingan tujuan pelaporan keuangan antara perusahaan (business 
enterprises) dengan organisasi nir laba ~ot-for-profit organizations) sebagai berikut. 
Dalam perusahaan, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi sehubungan 
dengan kinerja keuangan perusahaan (financial performance) dalam periode 
tertentu. Fokus utamanya adalah informasi mengenai kinerja perusahaan dengan 
mengukur pendapatan (comprehensive income) dan komponen-komponennya. 
Sedangkan dalam organisasi nir laba pelaporan keuangan harus menyediakan 
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informasi sehubungan dengan kinerja (performance) dalam periode tertentu. 
Informasi yang paling dibutuhkan untuk menilai kinerja ini adalah pengukuran 
periodik atas perubahan jumlah dan sifat net resources dari organisasi yang 
bersangkutan dan informasi mengenai service efforts and accomplishment. 

2.4 Elemen Pelaporan Pengukuran Kinerja 

Government Accounting Standard Board (GASB), dalam Concept Statements No, 
2, membagi pengukuran kinerja dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator 
pengukuran service efforts, (2) indikator pengukuran service accomplishment, dan (3) 
indikator yang menghubungkan antara efforts dengan accomplishment, Service 
efforts berarti bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai 
program atau pelayanan jasa yang beragam. Service accomplishment diartikan 
sebagai pre stasi dari program tertentu. Di samping itu perlu disampaikan juga 
penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja 1m (explanatory 
information). Pengukuran·pengukuran ini melaporkan jasa apa saja yang disediakan 
oleh pemerintah, apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan yang ditentukan dan 
apakah efek yang ditimbulkan terhadap penerima layanan/jasa tersebut. 
Pembandingan service efforts dengan service accomplishment merupakan dasar 
penilaian efisiensi operasi pemerintah (GASB, 1994). 

Measure of Efforts 

Efforts atau usaha adalah jumlah sumber day a keuangan dan non keuangan, 
dinyatakan dalam uang atau satuan lainnya, yang dipakai dalam pelaksanaan suatu 
program atau jasa pelayanan. Pengukuran service efforts meliputi pemakaian rasio 
yang membandingkan sumber daya keuangan dan non keuangan dengan ukuran 
lain yang menunjukkan permintaan potensial atas jasa yang diberikan seperti 
populasi umum, populasi jasa atau panjang jalan raya. 

Contoh sumber daya keuangan adalah biaya gaji, fasilitas pegawai, peralatan, 
perlengkapan dan kontrak·kontrak pelayanan. Pengukuran efforts yang berkaitan 
dengan sumber daya keuangan antara lain adalah dana yang digunakan untuk 
pendidikan dan dana pendidikan untuk per orang siswa, dana untuk transpor publik 
dan dana transpor publik per orang, dana untuk investigasi kejahatan dan dana 
investasi kejahatan per kapita. Tampak bahwa pengukuran efforts ini selain melihat 
pemakaian dana untuk kegiatan tertentu, juga pemakaian dana untuk kegiatan 
tertentu tersebut dikaitkan dengan jumlah pengguna. 

Contoh sumber daya non keuangan yang paling utama adalah jumlah personalia 
pemerintah. Ukuran yang paling sering dipakai adalah jumlah pegawai (ekuivalen 
dengan pegawai dengan jam kerja penuh) atau jumlah jam kerja per jasa y~ng 
diberikan. Misalnya jumlah guru untuk seluruh murid atau per murid. Selain 
personalia, contoh sumber daya non keuangan adalah fasilitas umUIIj lainnya seperti 
kendaraan, gedung pemerintah atau jalan raya. 

Measures of Accomplishment 

Ada dua jenis ukuran accomplishment atau prestasi yaitu outputs dan 
outcomes. Outputs mengukur kuantitas jasa yang disediakan, dan ou.tcomes 
mengukur hasil dari penyediaan outputs tersebut. 
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Outputs dapat mengukur hanya sebatas kuantitas jasa yang disediakan, atau 
lebih dari itu, mengukur kuantitas jasa yang disediakan yang memenuhi standar 
kualitas tertentu. Misalnya, outputs mengukur jumlah siswa yang lulus, jumlah 
angkutan umum, jumlah jalan ray a yang diperbaiki. Lebih lanjut, outputs juga bisa 
mengukur jumlah siswa yang lulus dengan batas nilai tertentu; jumlah angkutan 
umum yang memenuhi jadwal keberangkatan dan kedatangan dengan tepat, jumlah 
jalan raya yang diperbaiki dengan kondisi memuaskan. 

Outcomes mengukur hasil yang muncul dari output yang ada, misalnya 
persentase siswa yang mempunyai keahlian tertentu dalam membaca, jumlah 
penumpang yang dapat terlayani oleh angkutan umum, persentase jalan raya yang 
dalam kondisi amat bagus dan kondisi bagus. Outcomes ini akan sangat berguna jika 
dalam penggunaannya dibandingkan dengan outcomes tahun-tahun sebelumnya 
atau dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, pada 
tahun ini 30% masyarakat telah dapat dilayani dengan angkutan umum, yang 
berarti naik 5% dibandingkan dengan tahun lalu, meskipun ini masih belum 
memenuhi target melayani masyarakat yang ditetapkan sebesar 40%. 

Measures that relates efforts to accomplishment 

Pembandingan yang pertama adalah pembandingan antara efforts dengan 
outputs untuk mengukur efisiensi. Informasi yang ingin diberikan adalah sejauh 
mana hasil yang diberikan sehubungan dengan jumlah tertentu sumber daya yang 
dipakai. Contoh pengukuran efisiensi ini misalnya biaya yang dikeluarkan untuk 
tiap siswa yang lulus, biaya perbaikan per kilometer jalan raya, biaya investigasi per 
kasus kejahatan yang terjadi. 

Pembandingan yang kedua adalah pembandingan antara efforts dengan 
outcomes. Pembandingan ini juga untuk mengukur efisiensi namun dalam target 
tertentu. Misalnya biaya yang dikeluarkan untuk tiap siswa yang lulus dengan 
kemampuan membaca yang sangat bagus, biaya perbaikan per kilometer jalan raya 
menjadi jalan dalam kondisi bagus, biaya investigasi per kasus kejahatan yang 
terjadi yang berhasil diselesaikan. 

Informasi ini juga akan lebih berguna jika dibandingkan dengan tingkat 
efisiensi tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target pencapaian tingkat 
efisiensi tertentu. Hal ini dikenal juga dengan istilah indeks produktivitas atau 
indeks efisiensi. Indeks ini dihitung dengan mengaitkan rasio produktivitas atau 
efisiensi tahun sekarang dengan satu tahun dasar tertentu. 

Explanatory Information 

Dalam hal ini kepada para pengguna laporan diberitahukan juga explanatory 
information atau berbagai macam informasi yang relevan dengan layanan yang 
diberikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah, 
yang dikelompokkan dalam dua elemen sebagai berikut. . 
1. Elemen di luar kontrol pemerintah seperti kondisi demografi dan lingkungan. 

Sebagai contoh adalah jumlah siswa dalam keluarga yang berada di bawah garis 
kemiskinan, tingkat kepadatan penduduk di araa tertentu sebagai tempat 
program dilaksanakan, dan tingkat pengangguran. 
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2. Elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah secara signifIkan seperti pola dan 
komposisi personalia. Sebagai contoh adalah rasio jumlah guru dan murid, jumlah 
bis untuk jalur angkutan tertentu, jenis konstruksi yang disyaratkan untuk jalan 
raya, jumlah polisi per kapita. 

Indikator-indikator di atas dapat diringkas sebagai berikut. 
A. Indicators of Service Efforts 

1. Inputs - adalah nilai uang yang dikeluarkan dalam periode tertentu, yang bisa 
dinyatakan dalam 
a. Current dollar 
b. Constant dollar 
c. Satuan per rumah tangga atau per kapita dalam current atau constant' 

dollar 
2. Inputs - adalah satuan sumber daya non fInansial, misalnya jumlah waktu 

yang digunakan, dalam tahun atau dalam jam kerja 
B. Indicators of Service Accomplishment 

1. Outputs - adalah jumlah layanan, bisa pada kualitas layanan tertentu yang 
diselesaikan 

2. Outcomes - adalah kualitas dan efektivitas layanan 
C. Indicators that relate service efforts to accomplishment (efficiency indicators) 

1. Inputs/Outputs 
2. Inputs / Outcomes 
3. Indeks efIsiensi. 

D. Explanatory information 
1. Elemen di luar kontrol pemerintah 
2. Elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah secara signifIkan 

2.5 Manfaat Pengukuran Kinerja 

Wayne C. Parker (1996:3) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran 
kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu: 
1. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan. 

Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan 
data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang 
berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja illl akan 
memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan 
pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode pengukuran 
kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya 
pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhati~n 
pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan 
anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru. 

2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal. 
Dengan adanya pengukuran kinerja illl, secara otomatis akan tercipta 
akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. 
Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. 
Dalam hal ini disarankan pemakaian system pengukuran standar seperti halnya 
management by objectives untuk mengukur outputs dan outcomes. 
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3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik. 
Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada 
masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat 
penting clalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan 
masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar 
dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan. 

4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan stategi dan penetapan tujuan. 
Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya 
kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa 
ukuran·ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai 
dengan obyektif. 

5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan 
penggunaan sumber daya secara efektif. 
Masyarakat semakin kritis untuk menilai program·program pokok pemerintah 
sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka. 
Evaluasi yang dilakukan cenderung mengarah kepada penilaian apakah 
pemerintah memang dapat mernberikan pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk 
menycr:thkan sebagian pelayanan publik kcp:tc!a sektor swasta dengan tetap 
bertujuan lIntuk membcrikan pclayanan yan>; Lerbaik. 

Dengan adanya pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap data yang 
berkaitan dcngan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara 
untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan 
dan sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian 
hasil (results) yang diperoleh. 

Lebih lanjut, Wayne C, Parker (1996:10) membuat sebuah model laporan 
penelitian mcngenai pelaksanaan program-program pengukuran kinerja pemerintah 
yang dilakukan di negara-negara bagian di Amerika Serikat. Model ini memberikan 
status yang jelas mengenai kondisi pro'gram.program pengukuran kinerja 
pemerintah dan melihat berapakah jumlah negara bagian yang benar-benar 
menjalankan program ini clengan bagus. Dengan pengamatan ini diharapkan 
pemerintah juga lebih terfokus dalam menetapkan dan melaksanakan program 
pengukuran kinerja yang benar-benar menjadi prioritas. 
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TABEL l. 
Model Penelitian Status Program Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah 

No. I Status Program Pengukuran Kinerja I Jumlah Daerah I 
1 Tidak ada program pengukuran kinerja, tidak ada rencana 

untuk memulai 
2 Tidak ada program yang dilakukan sa at ini, tetrrpi ada rencana 

untuk memulai segera 
3 Sudah ada program lama, membutuhkan perhatian pada 

outcomes 
4 Program yang ada sangat terbatas 
5 Program sudah dimulai, baru dalam tahap sangat awal (pilot 

stage) 
6 Program sudah dijalankan dengan baik dan fungsional 
7 Program sudah dijalankan sangat baik dan bisa menjadi model 

ba>!i daerah lain 

Sumber: Wayne C. Parker, Performance Measurellient '" the Public Sector, State of Utah, 
November 1993. www.rutgers.eduJAccOll11lillvira w/seagoy/pmg/perfmeasure, Sep· 
tember 2000 

2.6 Keterbatasan Pelaporan Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja bukan merupakan c:nu·satunya alat yang dipakai untuk 
menilai akuntabilitas pemerintahan. Seperti halnya dengan keterbatasan pelaporan 
pengukuran kinerja lainnya, ada beberapa kcterbatasan yang perlu dipahami oleh 
para pengguna pelaporan pengukuran kinerp ini agar informasi yang diperoleh 
dapat digunakan sebaik-baiknya. KeterbatasHn-keterbatasan itu antara lain: 
1. Pemakaian satu ukuran tertentu tidak disarankan mengingat satu ukuran yang 

dipakai tidak dapat menggambarkan seea ra lengkap hasil yang dicapai oleh 
pemerintah. Pengguna laporan pengukuran kinerja diharapkan menggunakan 
juga lebih dari satu ukuran. 

2. Informasi mengenai kinerja ini tidak menjelaskan alasan yang membuat 
pernerintah hanya rnencapai prestasi tertentu, bagaimana rneningkatkannya dan 
sejauh mana pengaruh faktor-faktor lain dalam pencapaian kinerja tersebut. 
Misalnya kernarnpuan akadernik seorang siswa tidak sepenuhnya dipengaruhi 
oleh sis tom pendidikan tetapi juga sese ring apakah siswa tersebut berlatih 
bersama orang tua atau siswa yang lain. 

3. Proses dan strategi yang dipakai untuk menyediakan jasa seringkali tidak. 
disampaikan dalarn pelaporan ini walaupun hal tersebut merupakan informasi 
penting untuk rnernahami rnengal'a pcmerintah hanya mencapai prestasi 
tertentu. 

3. KESIMPULAN 

Meskipun saat ini di Indonesia banyak dilakukan persiapan dan diskusi 
rnengenai good governance, namun jika d icermati leblh lanjut, tarnpak bahwa 
akuntabilitas pernerintahan di Indonesia masih berfokus hanya dari sisi pengelolaan 
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keuangan nOli'l r;). Scdangkan dalam kenyataan sehari-hari keingintahuan 
masyarakat tenL:lilg akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh 
informasi keuarClll saja. Kinerja departcmen atau dinas terse but tidak dapat diukur 
denga rasio-ra",,, yang bias a didapatkan dari sebuah 1aporan keuangan seperti 
return on ince,;tl!lent .. jumlah sumber day a yang digunakan atau rasio pendapatan 
dibandingkan ricilr;an sumber claya Y:.lng digunakan. Hal ini disebabkan karena 
sebenarnya daL"'l kinerja pemenntah tidak pcrnah ada "net profit". 

Pengukurflll kinerja dibagi dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator 
pengukuran sen-cce efforts, (2) indikator pcngukuran service accomplishment, dan (3) 
indikator yang l".cnghubungkan [tlltara efforts dengan accomplishment. Di samping 
itu perlu disamll"ikan juga penjclasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja 
ini (explanatory I '-(ormation). Pengukuran·pengukuran ini melaporkan jasa apa saja 
yang discdiak"'l olch pemerintllh, apakab jasa tersebut sudah memenuhi tujuan 
yang ditentuknn clan apa efek )'ang ditimbulkan terhadap penerima 1ayanan/jasa 
tersebut . 

Dalam hal ini dicatat ac!:tnya mnnfaat pengukuran kinerja suatu entitas 
pemerintahan. 1 ;l,'urlllnsi mengen:ti kinerja pemerintah akan dapat digunakan untuk 
1. Menetapkall" ~aran dan tUJWlll program tertentu 
2. Merencanaict;, program kegi;llan unt.uk l1lcncapai sa saran dan tujuan tersebut 
3. Mengaloka;;i mber daya unwk pclaksanaan program 
4. Memonitor ci:'!1 mengevaluasi results untuk menentukan apakah ada kemajuan 

yang dipcroi"il ,1:11am ll1cncllp:;i S""Han dan tujuan tersebut 
5. Memodifika:,j ",:I'cncanaan prlJgr1ll1l untuk mcningkatkan kinerja 

Seperti h;lin',"; ricngan ketcrh:u;ls:ln pelnponln pengukuran kinerja 1ainnya, ada 
beberapa kdcr: ;llasan yang perlu dipahal1li oleh para pengguna pelaporan 
pengukuran kin l"]a ini agar inf(Jrmasi yang didapatkan dapat digunakan sebaik
baiknya. 
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