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K.ATA PENGANTAR

Proses penyusunan anggaran sektor publik melibatkan partisipasi banyak
pihak, sehingga informasi keuangan sangat diperlukan, agar masyarakat umum
(publik) dapat mengevaluasi anggaran yang diajukan pemerintah. Mengingat
pentingnya proses penyusunan anggaran bagi sebuah organisasi sektor publik,
maka diperlukan proses manajemen keuangan dan akuntansi manajemen untuk
menunjang dan pengatasi persoalan tersebut.

Anggaran sebagai bentuk kebijakan yang menyangkut masalah publik
dibuat dengan melibatkan seluruh masyarakat, baik DPRD, LSM, Organisasi
masyarakat, Perguruan Tinggi, dan asosiasi profesi. Memperhatikan hal di atas,
anggaran memainkan peranan penting dalam perenelnaan dan pengendalian
serta memiliki pengaruh terhadap manusia yang akan melaksanakan,
mepertanggungjawabkannya dan menyusunnya. Berkaitan dengan hal tersebut,
maka diperlukan sikap mental dan etika dari orang-orang yang terlibat dalam
proses penwsunan anggaran.

Kebahagian tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan buku
teks ini dengan juclul ' Etika dalam Penganggaran Sektor Pubtik ". penulis
menyadari buku ini jauh dari sempuma, namun buku ini akan terus
dikembangkan, direvisi dan ditinjau ulang ditengah masih berlangsungnya
reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran daerah.

Penulis menyadari, bahwa setiap hasil karya manusia, meskipun
diporsiapkan dengan sebaik apa pun, pasti masih jauh dari sempurna serta
banyak mengandung kelemahan dan kesalahan. Semua itu tidak lepas dari
kodrat manusia yang mempunyai keterbatasan pengelahuan serta pengalaman.
Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran dari seluruh pembaca
untuk perbaikan buku ini. Atas segala kesalahan dan kelemahan yang dikandung
buku ini, kami terlebih dahulu mohon dimaaftan. Semoga dalam penerbitan
berikutnya buku ini dapat torus kami sempurnakan.

Billahi fi sabilillhaq fastabiqul khairat, wassalamu'alaikum wr. wb.

Malang, Desember 2009

Penulis
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BAB I

KONSEP DAN PENTINGNYA
PENGANGGARAN

I. TUJUAN PEMBELAJAMN UMUM ( TPU )

Setelah mempelajarai buku Etika dalam penganggaran sehor publik ini
mahasiswa memahami konsep dan pentlngnya penganggaran

I!. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS (TPK)

1. Reformasi Anggaran

2. Konsep Penganggaran Daerah

3. Pentingnya Anggaran Daerah

4. PrinsipPrinsip Pokok dalam Penganggaran Daerah

1.1. Rebrmasl Anggaran

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakal
membawa p€rubahan dalam kehidupan polilik nasional maupun di daerah.
Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya politik desentralisasi
yang membawa p€rubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah,
yang kemudian diikuti dengan lahimya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 telah
membawa secercah harapan baru bagi p€rbaikan pola penyelonggaraan
pemerintahan daerah.

Salah satu perwujudan tersebut adalah sistem keuangan daerahnya,
yang secara formal ditetapkan dongan Peraturan pemerintah (pp) No. 105
Tahun 2000 yang diganti monjadi PP No. 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Seiring dengan
PP ini mengharuskan pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun
arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)nya sendiri. Dengan demikian, segala urusan urusan yang
menyangkut proses penyusunan APBD, termasuk semua preferensi, nilai,
dan rasionalitas yang membentuknya pun kini ditentukan oleh para elit polilik
dan birokrasi daerah sendiri. Atas dasar itulah, maka wajar bahwa otonomi
daerah akan mampu mewujudkan sistem keuangan daerah yang lebih
akuntab€l dan transparan.

Namun, penerapan UU l.lo. 22 dan 25 Tahun 1999 merupakan tongga
awal dari otonomi daerah ini temyata tak serta merta mampu meneguhkan
tekad polilik pembuatan kebijakan APBD yang betul-betul berpihak pada
kebutuhan masyarakat setempd. Hal ini diindikasikan dengan begitu



rendahnya prioritas yang diberikan oleh para anggota DpRD terhadap
berbagai kebutuhan rakyat kecil dalam bentuk pelayanan-p€layanan dasar
seperti seKor kesehalan, pendidikan, pemberdayaan usaha kecil dan
menengah, sanitasi lingkungan, dau sarana dan prasarana umum lainnya.
FaKa memang menunjukkan bahwa sisi pengeluaran APBD lebih banyak
didominasi oleh pembiayaan rutin yang menyangkut pembelian sarana dan
prasaEna penunjang sebagai fasililas simbolis bagi kegiatan aparat
p€merintahsn maupun ketua, wakjl k€lua maupun anggota DPRD.

Oi samping itu ada p€ngeluaran-pengeluaran yang menjadi
kontroversi dengan pos.pos pengeluaran tertentu, seperti biaya telepon,
biaya sewa gedung, biaya perjalanan dinas dan pindah, biaya pemeliharaan
rumah dinas, dan biaya tamu yang dinilai masyarakat terlampau tinggi.
Meskipun kini paradigma penyelenggaraan otonomi daerah telah mengalami
pergeseran, namun kebijakan keuangan daerah lobih terfokus pada
maksimalisasi peningkatan PAD melalui beragam pajak dan retribusi daerah
dan alokasi penggunaannya tidak banyak kembali pada rakyat.

Akibatnya, rakyat menjadi pihak yang justru terabaikan. Untuk
mendukung pelakssnaan era reformasi dan otonomi daerah memang
dibutuhkan berbagai reformasi termasuk manajemen keuangan publik,
reformasi kelembagaan, reformasi anggaran, reformasi akuntansi sektor
publik dan reformasi audit sektor publik. Dalam reformasi anggaran
digunakan anggaran kineqa (performane budgeting) yang mengalokasikan
sumber daya pada program, bukan pada unit organisasi semata dan
memakai 'output measuomenf sebagai indikator kinerja organisasi (Bastian,
20Ma;172l..

Kondisi inilah kemudian mendorong berkembangnya wacana
mengenai p€rlunya dilakukan reformasi anggaran agar pengalokasian
anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik. Melalui reformasi
keuangan daerah banyak aspek yang menjadi sorotan bagi pengelola
keuangan daerah dengan adanya porubahan mendasar pada perubahan
struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD. Perhatian
utama pada perubahan strukiur anggaran dilakukan untuk mengubah struKur
anggaran tradisional yang bersilat line item dan incrcmentdlism sehingga
dapat menciptakan transparansi dan meningkalkan lebih besamya
akuntabilitas dari pengelolaan anggar€ln,dan dengan memperhatikan asas
keadilan dan kepalutan.

Aspok lain dari reformasi anggaran juga berkailan dengan perubahan
proses ponyusunan APBD yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan
pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan
daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Reformasi anggaran daerah
dimulai dengan penyusunan anggaran daerah yang tidak lagi mengacu
kepada PP No. 6 tahun 1975 tentsng Cara Penyusunan Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Perubahan kebijakan tentang anggaran terjadi mengikuti perubahan
kebijakan pengelolaan keuangan negara. Salah satu bentuk perubahan
kebijakan tersebul dengan mulai diberlakukannya PP No. 105 Tahun 2000
yang diikuti dengan dilerbitkannya Kepmendagri No. 29 Tahun 2002
ditetapkan secara normdif, namun pada kenyataannya belum menunjukkan
hasil yang menggembirakan. Dalam beberapa hal, penerapan sistem
anggaran kinerja telah membuka sedikil celah bagi publik untuk 'mengintip"
proses penyusunan anggaran, namun daerah tampaknya masih tetap
b€rgantung pada pusat dalam penyusunannya. Di sisi lain, penentuan skala
prioritas dalam penyusunan anggaran pun belum tampak signifikan. Hal ini
menunjukkan bahwa penerapan sistem anggaran kinerja mengalami berbagai
kendala, sehingga reformasi anggaran tidaklah secara otomalis mengubah
proses penyusunan anggaran menjadi lebih berorientasi oufpuf.

Kerangka pemikiran itulah yang menjadi landasan filosofis lahimya UU
No. 32 dan 33 Tahun 20O4 sebagai revisi terhadap Undang-Undang
Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan pusat dan Daerah
sebelumnya, semestinya menjadi langkah awal untuk membangun komitmen
bersama ke arah sistem keuangan daerah yang lebih akuntabel.
Pemberlakuan kedua Undang-Undang ini seiring dongan Undang-Undang
No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara disertai dengan terbitnya Pp
No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diikuti pula
dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Ketentuan tersebut berimplikasikan pada seluruh
kebijakan keuangan yang pada prinsipnya mengamanatkan agar pengelolaan
keuangan dilakukan secsra iertib, taat pada p€raturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungiawabkan
kepada para pemangku kepentingan yang sudah menjadi tuntutan
masyarakat. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan
pedanggunqjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan
pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undangan mengenai
Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka ini, bahwa padisipasi masyarakat
dalam proses penyusunan APBD merupakan langkah awal terwujudnya
sistem keuangan daerah yang transparan.

Peiormance budgeting pada dasarnya adalah sistem penyusunan
dan pengelolaan anggaEn daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil
kinerja. Kinerja teE€but harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas
pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik
(Yuwono dkk, 2005: A4). Pengelolaan keuangan daerah di era prareformasi
dilaksanakan sesuai UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah
di daerah. Di samping i{u, masih ada beberapa peraturan lain yang menjadi
dasar pelaksanasn manajemen keuangan daerah seperti PP No. 5 Tahun



1975 dan PP No.6 Tahun 1975. Kepmendagri No. 2 Tahun 1994 Tentang
P6laksanaan APBD. Kepmendagri No. 3 Tahun 1999 Tentang Bentuk dan
Susunan Perhitungan APBD.

P€ngelolaan keuangan daerah di era pra reformasi ini mempunyai
ciri-ciri antara lain tidak terdapat pemisahan konkret antrara eksekutif dan
legislatif, perhitungan APBD bediri sendiri terpisah dari pertanggungiawaban
kepala daerah, unsur yang tedibal dalam penyusunan APBO adalah
p€merintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD saja, tidak
melibatkan masyarakal, lndikator kinerja pemerintah daerah mencakup
perbandingan anggaran dan realisasi, perbandingan antara standar biaya
dan r6ali8asi dan target dan persentase fisik proyek dan laporan
pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan perhitungan anggaran tidak
mempunyai konsekuensi pada masa jabatan kepala daerah (Halim, 2004:2).

B€rkaitan dengan anggaran mempunyai cid utama anggaran
tradisional yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan pada
p€ndekatan incrcmentalism dan struKur dan susunan anggaEn yang bersilat
line-item. Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaEn tradisional
tersebut adalah bersilat cenderung sentralistik, bersifat spesifikasi, tahunan
dan menggunakan anggaran bruio. StruKur anggaran tradisional dengan ciri-
ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besamya dana yang dikeluarkan
untuk setiap kogialan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal
memberikan informssi tentang besamya renc.lna kogiatan. Satu-satunya
tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat
kepatuhan penggunaan anggaran.

Yuwono dkk (2005: 95) menjelaskan tentang karakteristik
penganggaran keuangan daerah di era prareformasi yaitu sebagai berikut:

'1. Sistem lnput perencanaan. Dalam hal ini penganggaran didominasi oleh
pihak eksekutif berdasarkan arahan dari pem€rintah atasan sehingga
peran DPRD dan partisipasi masyarakal relatif kurang.

2. Sistem output percncanaan. Asas APBD berimbang dan dinamis, tidak
memisahkan belan,a desentralisasi, dekosentrasi dan tugas bantuan.

3. Oilihat dari susunan struktumya, APBD terdiri atas pendapatan
belanja, di mana belanja dibagi menjadi dua, yaitu belanja rutin
belanja pembangunan.

4. Memakai sistem proses peEncanaan lin*item budget dan incrcmental,
sedangkan pendekatan ponyusunan yang diterapkan adalah berorientasi
pada input dan ftagmented.

5. Dokum€n penyusunan yang digunakan DUKDA/DUPOA.

dan
dan
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6. Pinjaman dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagai unsur
pendapdan daerah.

7. Dana transfer dari pusat terdiri atas sumbangan, subsidi dan ganjaran

8. Pembentukan dana cadangan tidak diperkenankan (asas berimbang dan
dinamis)

9. Pengeluaran tidak tersangka terdiri atas pengeluaran rupa.rupa dan
pelaksanaanya berdasark€n kebijakan kepala daerah

10. APBD kabupaten/kota disahkan oleh gubemur, sedangkan untuk
provinsi disahkan oleh menteri dalam negeri

11. Untuk perubahan APBD, pihak DPRD cukup diberi tahu.

12. Pelimpahan kewenangan otorisasi dari perangkat pengelola kouangan
daerah tergantung kepada kebijakan kepala daenah dan pelimpahan
kewenangan olorisator, ordonator dan kompetibel.

13. Memakai sistem prcses p8laksanaan akuntansi dengan sistem
pembukuan tunggal dan berbasis kas.

14. Bentuk laporan pertanggungiawabannya terdiri atas laporan
perhitungan APBD dan nota perhitungan APBD pembuatannya tidak
melibatkan ekstemal auditor.

Masalah ulama anggaran tradisional adalah lerkait dengan tidak
adanya perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi,
efisiensi dan efehivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam
penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap
konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi
kelebihan anggaran pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aKiviias-
aklivitas yang sebenamya kurang penting untuk dilaksanakan. Ahivitas-
aklivitas susulan ini semata-mata dimaksudkan untuk menghabiskan sisa
anggaran. Apabila hal tersebut tidak dilakukan akan berdampak pada alokasi
anggaran tahun berikutnya. Hal ini disebabkan karena pada pendekatan
tradisional, kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diajukan
dan bukan berdasarkan pada pertimban gan output yang dihasilkan dari
aktivilas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang
dikehendaki (outcome\.

Pendekatan tradisional masih monjadi pendekdan yang paling sering
digunakan, walaupun elemen dari pendekatan yang lebih baru juga
ditambahkan.Anggarsn sep€rti inilah yang sampai sekarang banyak
digunakan di negara-negara berkembang (Nordiawan, 2006: S4).Pendekatan
tradisional lerdiri dari tiga proses yailu pedama, pihak lembaga
memerlukan anggaran mengajukan p€rmintaan anggaran kepada

yang
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eksekutif, kemudian anggaran teBebut dirinci berdasarkan jenis pengeluaran
yang hendak dibuat Kedua, kepala eksekutif mengumpulkan permintaan
anggaran dari berbagai lembaga, anggaran ini lalu dimodifikasi oleh kepala
eksekutif. Dari hasil modffikasi tersebut, kepala eksekutif kemudian
mengajukan permintaan secara keseluruhan untuk organisasi tersebut
kepada lembaga legislatil dongan m€nggunakan porincian yang sama
dengan anggaran yang diajukan seb€lumnya oleh lombaga-lembaga di
bawahnya. Ketga, setelah merevisi jumlah permintaan anggaran, pihak
legislatif kemudian menuliskan jumlah anggaran yang disetujui dengan
menggunakan pendokatan tradisional.

Data{ata mengenai program dan kinerja mungkin dimasukkan dalsm
anggaran, namun hanya sebagai suplemen dari permintaan anggaran yang
dirinci dengan menggunakan pendekatan tradisional. Nordiawan (2006: 56)
menj6lask€n kelebihan dari penyusunan anggaran dengan pendekatan
tradisional yaitu :

1. Pendekatan ini telah lama digunakan, berbentuk sedefiana dan mudah
dipersiapkan serta dimengsrti oleh orang yang berkepentingan

2. Pendekalan ini cocok dengan pola akuntansi pertanggunqjawaban yaitu
bahwa pendekatan ini memfasilitasi pengendalian akunlansi dalam
proses pelaks€naan anggaran dan data-data yang dapat dibandingkan
bisa dikumpulkan untuk beberapa tahun secara b€rurutan untuk
memfasilitasi dilakukannya perbandingan trend.

3. Hampir semua program memiliki sifat dasar berkesinambungan

4. Hampir semua pengeluaran memiliki sifat yang tidak lerhindarkan

5. Dalam dunia nyata, kepulusan harus didasarkan pada perubahan
program, dan perhalian dapat diberikan untuk perubahan yang
ditawarkan dan dibandingkan bila data tahun sebelumnya menurut
pendekatan ini.

6. Pendekatan tradisional ini tidak menghalangi pemberian data
perencanaan dan evaluasi yang biasanya berhubungan dengan
p€ndekatan penyusunan anggaran yang lain sebagai suplemen untuk
data yang digunakan untuk menyusun anggaran dengan pendekatan
tradisional itu sendiri.

7. Karena aktivitas merupakan dasar dari unit organisasi, biaya dari setiap
aktivitas ak€n terakumulasi sebagai biaya dari unit organisasi yang
bersangkutan. ldentifikasi dari biaya aKivitas memungkinkan adanya
penjumlahan biaya dari tiap program dari unit organisasi.
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Namun, Mardiasmo (2005: 7A) menyatakan bahwa metode
penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Hubungan yang tidak memadai (putus) antar anggaran tahunan dengan
rencana pembangunan jangka panjang.

2. Pendekatan incrcmental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak
pemah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.

3. Lebih berorientasi pada input danpada output. Hal tersebut menyebabkan
anggar:ln tradisional tidak dapat dijadikan s€bagai alat untuk membuat
kebijakan dan pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja
dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan
apakah tujuan tercapai.

4. Sekat-sekai antar departemen yang kaku m€mbuat tujuan nasional
secara keseluruhan dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan
konflik, ovetapping, kesenjangan dan p€rsaingan antar departemen.

5. Proses angggaran terpisah unluk pengeluaran rulin dan pengeluaran
modaUinvestasi.

6. Anggaran tradisional b€rsifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut
sebenamya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut
dapat mendorong praktik-praKik yang tidak diinginkan (korupsi dan
kolusi).

7. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak
memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai
akibainya adalah munculnya budgetary slack.

8. Persetujuan anggaEn yang terlambat, sehingga gagal memberikan
mekanisme pengendalian unluk pengeluaran yang sesuai, seperti
seringnya dilakukan revisi anggaran dan "manipulasi anggaran'.

9. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang
menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah
dan tindakan.

Dengan bergulimya kebuakan otonomi da6rah yang diikuti dengan
reformasi manajemen keuangan seKor publik termasuk anggaran, tuntutan
peningkatan kinerja dan akuntabilitas dari pemerintah semakin meningkat.
Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kekurangan yang
terdapat pada pendekatan tradisional, khususnya kekurangan yang
disebabkan ol6h tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk
mengukur kneda dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

I
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Pendekalan ini mengubah penekanan penganggarEn dari sebelumnya
yang sangai menekankan pos belanja (object of expenditure) pada kinerja
terukur dari aKivitas dan program kerja. Fokus utama dari pendekatan ini
adalah pada tingkat efisiensi penyelenggaraan ahivitas. Pefiomance-based
prcgnm budgeting akan memberikan dasar yang baik untuk suatu reformasi
anggaran yang baik (Grizzle dan Carol6, 2002). Pefiormance budgeting
menuntut pengeluaran pemerintah diklasifikasikan dengan program, program
harus memiliki visi dan tujuan, dan ukuran input, output dan oulcome yang
harus dihubungkan dengan misi dan tingkat yang sesuai.

1.2. Konsep Penganggaran Daerah

Peran anggaran dalam siklus manageial planning and contrcl pada
organisasi seKor publik sangat penting untuk memfasilitasi tercapainya
tujuan organisasi. Hal ini berarti dalam anggaran sehor publik harus tercakup
aspek-asp€k sopedi: aspek perencanaan, aspek pengendalian dan aspek
akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2005: 6't). Anggaran sektor publik
merupakan instrumen akuntabililas atas pengelolaan dana publik dan
pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi
dana untuk tiap-tiap program (Ulupui, 2003).

Anggaran adalah sebuah ren@na atau sebuah proyeksi. Disektor
pemerintahan anggaran adalah sebuah rencana atau proyeksi atas
pendapatan dan belanja di masa mendatang (Halim, 2001b). Anggaran juga
dapat menyusun sualu c€tatan mengenai kesungguhan dan kinerja
pemerintah. Artinya anggaran itu sendiri merupakan pernyataan estimasi
kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan
dalam ukuran finansial. Anggaran pemerintah daerah di lndonesia lebih
sering disingkat dengan nama APBD, pada hakekatnya merupakan rencana
kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah)
selama periode waktu tortentu (satu tahun) serta merupakan salah salu
instrumen utama kebuakan dalam upaya meningkatkan pelayanan umum dan
kesejahteraan masyarakat di daerah.

Anggaran daerah tidak dapat dipisahkan dari sistem (proses)
manajemen strategis (renstra),sehingga penganggaran daerah juga dikaitkan
dengan renstra daerah (Yuwono dkk, 2005: 87).Anggaran memiliki beberapa
manfaat, seperti yang dUelaskan oleh Siegel dan Marconi ('1989:125), yaitu:

1. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, yang berarti
anggaran mewakili kesepakalan dari negosiasi di antara partisipan yang
dominan dalam suatu organisasi.

2. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya
yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai b/ue prrht aKivitas
perusahaan.
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3. Alat komunikasi antara divisi anggaran sangat membantu melakukan
komunikasi intemal antar divisi dalam organisasi maupun dengan
manajemen puncak

4. Alal untuk mengarahkan manajemen dalam menentukan tindakan koreksi
yang pedu dilakukan karena dengan anggaran dapat dilentukan bagian
dari organisasi yang kuat dan lemah.

5. Dapat momonitor dan mempengaruhi karyawan dan manajer untuk
bekerja dengan lebih konsisten, efehil, dan ofisien dalam mencapai
keselarasan tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan.

Untuk dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan
harapan maka APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran
kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan
fungsi unit kerja harus disusun dalam strutktur yang berorientasi pada
pencapaian tingkat kineqa lertentu. Artinya APBD harus mampu memberikan
gambaran yang jelas tentang tunlutan besamya pembiayaan atas berbagai
sasaran yang hendak dicapai.

1.3. Pentngnya Anggaran Daerah

Campo dan Tommasi dalam Ulupui (2003) menyatakan anggaran publik
berkembang dalam dua a"ah, peftama, parlemen berusaha melakukan
kendali terhadap anggaran dan menyebabkan pemorintah harus
bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber-sumbemya. perseiujuan
terhadap anggaEn adalah bentuk utama pengendalian legislatif terhadap
eksekutif. Kedua, kelika ruang lingkup aktivitas pemerintah berkembang luas,
dan peran anggaran pemerintah menjadi semakin kompleks, sehingga
anggaran dapat digunakan sobagai alat pomerintah yang potensial dalam
menjalankan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran,
pendapatan dan pinjaman pemerintah.

Anggaran menunjukkan bahwa dana publik dibelanjakan dengan
kebijakan, untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.
Mardiasmo (2005: 63) menyatakan terdapat beberapa alasan pentingnya
anggaran seKor publik yaitu:

a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan
pembangunan sosial-€konomi, menjamin kssinambungan, dan
meningkatkan kualilas hidup mastyarakat.

b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan
masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber
daya yang ada terbatas. Angggaran dipedukan karena adanya masalah
keterbatasan sumber daya (*arcity of resources), pilihan (choise) dan
trade otrs.
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c. Anggaran diperlukan uniuk meyakinkan bahwa pemerintah telah
bertanggung jawab terhadap rakyai. Dalam hal ini anggaran publik
merupakan inslrumen pelaksanaan akuntabililas publik oleh lembaga-
lembaga publik yang ada.

Walaupun tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup dalam
anggaran soktor publik, namun anggaran dibuat untuk membantu
menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas
kosehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin s€cara layak.

1.4. Prinslp.Prinslp Pokok dalam Penganggaran Daereh

Mengingat pentingnya anggaran sektor publik, maka APBD harus disusun
berdasa*€n pdnsilprinsip pokok anggaran sektor publik (Mardiasmo, 2OO5:
67) yailu antara lain oiorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan
anggaran, nondhretnnary appropddtion, periodik, akurat, jelas, dan diketahui
publik. Permendagri No. 26 Tahun 2006 Tentang pedoman penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD
harus memperhatikan prinsitrprinsip, sebagai berikut :

a. Partisipasi Masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa pongambilan
keputusan dalam proses penyusunan dan p€netapan APBD sedapat
mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sohingga masyarakat
mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan ApBD.

b. Transparansi dan Akuntabililas Anggaran. APBD disusun harus dapat
menyajikan informasi secare terbuka dan mudah diakses oleh
masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada s€tiap
jenis/objek belanja serta koGlasi antara b€saran anggaran dengan
manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegialan yang
dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus
bertanggung javyab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola
unluk mencapai hasil yang ditetapkan.

c. Oisidin Anggaran. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu
dip€rhatikan antara lain bahwa (1) pendapatan yang direncanakan
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan s€dangkan belanja yang dianggarkan
merupkan batas tertinggi pengeluaran belanja, (2) penganggaran
pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian iersedianya
penerimaan dalem jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan
melaksanakan kegian yang belum tersedia atau tidak menankupi krcdit
anggerannya dalam APBD/perubahan APBD, (3) semua penerimaan dan
pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus
dianggarkan dahm APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum
daerah.
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e.

Keadilan Anggaran. Pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah
lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan
kemampuan untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan
pendapatan yang rendah secara porporsional diberi beban yang sama,
sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar
tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua
kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif
secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain daripada
itu dalam mengalokasikan belanja da6rah, harus mompertimbangkan
keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan
masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

Efisiensi dan Efehivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus
dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapal menghasilkan peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat
mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam
perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas
tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin
dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja
serta penetapan harga satuan yang rasional.

Taal Asas. APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah dalam p€nyusunannya harus tidak boleh bertentangan
dengan peraluran perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum dan peraluran daerah lainnya.

Tidak b€rtentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi
maksudnya pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam
rancangan p€ratuftin da6rah, telah sesuai dengan p€raturan yang lebih
tinggi mencakup kebijakan yang b€rkaiten dengan keuangan daerah.
Tidak b€rtentangan dengan kep€ntingan umum artinya bahwa ApBD
lebih diarahkan agar menc€rminkan keberpihakan kepada k€butuhan dan
kepentingan masyarakat. Selain itu juga tidak boleh bertentangan dengan
peraturan daerah lainnya.

t.
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BAB II
ANALISIS VALUE FOR MONE}' DAN

PELATIHAN TEKNIS AUDITOR

Setelah mempelajarai buku Etika dalam penganggaran sektor publik ini
mahasiswa memahami analisis value for money dan pela tihan teknis
auditor intemal.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS (TPK)

1. Value For Mone

2. Pendidikan dan Pelalihan Teknis

3. Auditor lntemal P6m6rinlah

2.1. Value For oney

Value for noney (VFM) merupakan konsep penting dari organisasi
seHor publik, utamanya dengan audit sektor publik (Heald, 2OO3: 345). Vatue
for money seang diartikan sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Artinya
bahwa setiap nilai rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-
baiknya. Konsep yalue for money ini menurut Heald (2003: 345) mempunyai
keterkaitan dengan efesiensi dan keefehifitasan, yang dapat berimplikasi
pada auditing yang mendalam terhadap suatu program.

Menurut Mahmudi (2007 81), konsep value for money terdiri dari tiga
elemen utama, atau lebih dikenal dengan singkatan 3E, yakni: Ekonomi,
Efisiensi, dan EfeKivitas. Konsep ini dalam pandangan Mardiasmo (2004:
23/.) bahwa merupakan bagian penting dalam proses terciptanya
akuntabilitas publik (publlc accountabitity). Akuntabititas publik tersebut
merupakan kewajiban pemerintah sebagai penerima amanah dalam
mempertanggungjawabkan segala ahivitas dan kegiatannya kepada
masyarakal sebsgai pihak yang memberi amanah. Dengan demikian, konsop
value for money dalam setiap kegiatan di lingkungan pemerintahan, pada
akhimya akan menghindari teriadinya perpindahan praktik korupsi, inefisiensi,
dan kebocoran-kebocoran dana (Mardiasmo, 2OO4 235). Secara umum
menurut Mardiasmo (2006), model value for money Qe\ mengukur dengan
analisis varian yakni membandingkan antara input dan output yang
direncanakan dengan /,hput dan output aHiualnya.

INTERNAL

!. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM(TPU)
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Lebih lanjut Mardiasmo menjelaskan bahwa konsep value for money
penting bagi organisasi, seperti halnya organisasi di kepemerintahan sebagai
pelayan masyarakat. Karena implementasi konsep tersebui akan
memberikan manfaat:

'l . EfeHivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepal
sasaran;

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;

3. Biaya pelayanan yang murah karBna hilangnya inefisiensi dan
penghematan dalam penggunaan /Bsourcos;

4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kopentingan publik;

5. Meningkatkan public costs awarcness sebagai akar pelaksanaan
p6rtanggungjwaban kepada publik (20M: 230).

Penerapan value for money dalam pemerintahan daerah akan
memperku€t dan mempercepat pencapaian tata pemerintahan yang baik
(good govemance). Pemerintahan yang baik (good goveman@) biasanya
dianalogikan sebagai pemerintahan yang berusaha mengimplementasikan
prinsipprinsip transparan, ekonomis, efisien, efehif, responsif, dan akuntabel
dalam melakukan pelayanan kepada masyarakatnya. Oalam konteks
pomerintah daerah penerapan value tor money tersebut harus dilaksanakan
terutama dalam pengelolaan kEuangan daerah dan anggaran daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel menjadi penting karena
masyarakat di negara dan daerah manapun menghendaki pemerintahnya
yang berperan sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggungjawab
atas kinerja yang telah dilakukannya. Hal t66ebut disebabkan karena
anggaran yang dikelola oleh pemerintah dalam melaksanakan program dan
kegiatan-kegiatannya bersumber dari dana masyarak€i. Dalam upaya
pertanggungjau/aban penggunaan anggamn oleh pemerintah kepada
masyarakat, maka pengimplementasian konsep value for money tersebut
menjadi sangat diperlukan.

Untuk mendukung penerapan konsep di atas, diperlukan danya suatu
sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi
pada penerapan anggaran kineia @eformance budge\. Manfaat dari
penerapan anggaran kinerja adalah untuk mendukung terciptsnya
akuntabilitas publik pemorintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi
yang luas. Terkait dengan itu, Rosidi (2007) memandang bahwa penggunaan
konsep value ,br money merupakan salah satu pendekaian untuk mendukung
terciptanya anggaran berbasis kinerja.
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Penyusunan anggaran dengan berdasarkan anggaran berbasis kinerja
atau prestasi kerja merupakan implementasi dari paket reformasi di bidang
keuangan anlara lain UU Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara,
di mana pada pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka
penyusunan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RApBD)
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran,
menyusun roncana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan
preslasi kerja yang akan dicapai, yang bias€ disebut dengan Anggaran
Berbasis Kinerja (ABK) Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja
tersebut setiap SKPD menyusun anggaran seliap program atau kegiaian
dengan memperhitungkan inpuf, proses, output, dan outcr,me dari anggaran
yang direnc€nakan.

Hal di atas dimaksudkan agar torcipta suatu akuntabilitas program.
Akuntabilitas program memfokuskan pada pencapaian hasil operasi
pemerinlah (Mardiasmo, 2004). Untuk itu, semua pegawai atau staf yang
terlibat dalam sualu program harus dapat menjawab pertanyaan sekitar
pencapaian tujuan program dan kegiatan pemerintah tersebut, bukan hanya
pada sekedar kelaatan pada peraturan yang bedaku. persyaratan tersebut
dimaksudkan untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik kepada pihak-
pihak dimana SKPD tersebut akan dinilai sesuai dengan lingkup tugas yang
menjadi kewenangannya.

Sama halnya dengan kegialan penyusunan anggaran yang berkaitan
dengan Program STAR-SDP harus memakai pendekatan kinerja, yang
difokuskan pada efisiensi penyelenggaraan setiap keglatan yang akan
dilaksanakan. Efisiensi polaksanaan suatu program atau kegiaian merupakan
perbandingan anlarc oufuut dengan input. Suatu aklivitas (kegiatan)
dikatakan efisien, jika output yang dihasilkan tebih besar dibandingkan
kegiatan lain yang memanfaatkan input yang sama, atau dengan kala lain
output yang dihasilkan adalah sama dengan rnput yang lebih sedikit. Hal ini
yang membedakan dengan penganggaran yang menggunakan pendekatan
tradisional, yang diterapkan pada masa lalu. Penganggaran dengan
pendekatan kinerja ini disusun dengan berorientasi pada output atau hasil
yang ingin dicspai dari ponggunaan sejumlah rupiah yang dianggarkan.

Jadi, untuk menyusun anggaran dengan menggunakan pendekalan
kinerja, mirdselnya harus fokus pada sasaran yang ingin dicapai dongan
kegiatan yang ak€n dilaksanakan. Adanya penerapan anggaran yang
berbasis kinerja akan berdampak pada organisasi atau SKPD yang
melaksanakan anggaran kinerja iersebut berupa:
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1) Muncul kebutuhan penyimpanan data, baik itu berupa data kualilatif
maupun kuantiiatif, baik berupa finansial maupun non finansial, karena
data akan diolah menjadi informasi, untuk menentukan indikator (ukuran),
serta untuk mengevaluasi dan mengambil keputusan pengalokasian dana
yang lebih objeKif.

2) Muncul kebutuhan mengukur oubut dan input, sefta kelayakan j6nis
indikator.

3) Biaya yang dikeluarkan lebih menekankan pada aKivitas yang dilakukan
oleh si pengguna anggaran, bukan mon€kankan pada jumlah anggaran
yeng terpakai.

4) Dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengidentifikasi indikator
dan mampu menganalisis biaya dan dsta.

2.1.'t. Ekonomi

Ekonomis merupakan ukuran pengorbanan yang dipedukan untuk
memperoleh input, aflinya terhindar dari pengeluaran yang tidak perlu dalam
segala aspek kegiatan. Menurut Mahmudi (2007: 81) ekonomi adalah
kegiatan atau upaya untuk memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas
tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi dapat pula diartikan sebagai
mendapalkan barang atau jasa input unluk sualu kegiatan pada kualilas
iertentu dengan harga sesuai standar. Pengertian ekonomi (hemat/tepat
guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengololaan secara
hati-hati atau hemal dan tidak ada pemborosan. (Mardiasmo, 20C!, 131)
tingkat ekonomis sualu organisasi, program, atau kegiatan adalah merupakan
hasil perbandingan antara input dengan input value yang dinyatakan dalam
saluan monoter. Ekonomis kemampuan sualu organisasi dapat menghindari
pengeluaran yang boros dan tidak produhil (Mardiasmo, 2004: 4). Ekonomi
dapat pula diartikan sebagai hubungan antara pasar dan masukan (cost of
,hpuo. Suatu kegiatan dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau
mengurangi biaya yang tidak pertu. (Mahsun, 2006: 181)

Keekonomian suatu program atau k€giatan sangal terkait dongan
konsep biaya untuk m€mperoleh unil lnput Ekonomi memiliki pengertian
bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan ha€a lebih rendah
(spending /ess), yailu harga yang mendekati harga pasar (Mahmudi, 2007:
82). Lebih lanjut Mahmudi mengatakan bahwa keekonomisan suatu kegiatan
merupaken perbandingan anlaE input dengan nilai rupiah untuk memperoleh
/nput tersobut dan secara matematis dirumuskan sobagai berikut:
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Setiap kegiatan yang akan dilakukan harus dipastikan bahwa sumber
daya input, berupa peralatan, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya yang
ekan digunal€n pada kogiatan tersebut tidak terjadi pemborosan. Untuk
memastikan bahwa sumber daya yang digunakan t6lah momenuhi prinsip
okonomi, maka psda saat penyusunan rencana dan anggaran kegiatan
maupun pelaksansannya dilakukan dengan menggunakan siandarisasi harga
yang dikeluarkan oleh pemda setempat sorta m€mbud analisa standar biaya.

Untuk program atau kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBN
maka sedapat mungkin menggunakan siandar biaya umum (SBU) yang
ditetapken oleh Departemen Keuangan (Depkeu) Rl yang dilengkapi dengan
ASB. Delam upaya untuk rnempeoleh sumber daya yang paling murah dapal
pula dilakukan suruei harga pasar dengan tujuan memperoleh harga terendah
sudlu input dengan kualitas tertentu. Namun yang p€rlu mendapa( perhatian
dalam penerapan harga berdasarkan standar harga yang disusun oleh
p€mda maupun Depkeu adalah pada besaran harganya yang umumnya
disusun dan berlaku untuk satu tahun anggaran. Disamping ilu SBU yang
ditetapkan Depkeu menetapkan harga yang s.lma untuk seluruh lndonesia,
sohingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan harga yang bedaku di
deerah sesuai kondisi ekonomi masing-masing daerah.

Dalam rangka untuk memp€roleh suatu input dengan kualitas tortentu
sesuai dengan prinsip ekonomi adahh dengan menggunakan sislem kontrak
kerjasama, tender. Sodangkan untuk barang yang pengadaannya
membutuhkan sumber daya input yang besar, pengadaannya dapat
dilakukan melalui sistom sewa beli. Pada penyediaan barang atau jasa
tertentu, pemerintah dapat melakukan kontrak aiau kerja sama dongan pihak
ketiga yang mampu m€nyediakan atau molaksanakan pekerjaan tersebut
dengan haEa yang hbih murah. Terhadap p€kerjasn atau pengadsan jasa
yang sifatnya sangat teknis yang apabila dilaksanakan oleh pihak ketiga akan
mengeluarkan biaya yang boros maka pokerjaan ters€but sebaiknya
dilaksanakan dengan swakelola.

Konsop ekonomi dalam memperoleh stef atau tenaga kerja yang akan
dilibatkan dalam prces pelaksanaan program atau kegiaian memiliki
pengertian bahwa unit kerja hendaknya memperoleh staf yang memiliki
komp€tensi, keahlian, kelerampilan, dan motivasi tinggi sesuai deng€n yang
diharapkan oleh unit keria dengan tingkat biaya atau harga yang paling
murah. Untuk memperoleh tenaga kerja s€suai standar yang diharapkan
pengadaannya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga
ponyedia tenaga kerja.

Di sisi lain tenaga kerja yang murah merupakan alat untuk mempercleh
keunggulan bersaing. Pada dasamya tingkat ekonomi delam hal staf adalah
bagaimana mempe(oleh, mempertahankan, dan mong€mankan staf dengan
bieya lebih rendah yang mungkin bisa dilakukan, dan tidak sebatas
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permasalahan gaji. Pada seHor publik, pemanfaatan lenaga kerja atau
p€gawai yang ditunjuk uniuk melaksanakan su€tiu kegiatan sebaiknya
dilakukan dengan melibatkan p€gau/ai-pegawai yang tidak mempunyai lugas
t€tap. Hal ini terkail dengan kondisi pada sektor publik yang biasanya pada
satu sisi ada p€gawai yang mempunyai tugas yang sangal banyak yang
seringkali menimbulkan kecemburuan, sementara pada sisi yang lain
terdapat pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan. Molalui
pemanfaatan p€gawai yang tidak mempunyai tugas/pokerjaan tetap tors€but
akan menciplekan adanya keseimbangan tugas sehinggga tidak akan
monimbulkan kecemburuan.

Menurul Mahmudi (2007: 82) Ekonomi morupaken konsep yang
sifalnya relatif. RElativitas konsep ekonomi tersebut bisa disebabkan karena
faktor lokasi dan waktu. Kedua fahor tersebut terkail dengan harga pasar
yang berbeda. Harga pasar untuk rinpul yeng sama bisa berbeda karena
lokasi dan waktu yang berbeda. Misalnya harga pasar sualu barang akan
berbeda apabila dibali di kota dan dibEli di daerah torpencil. Begilu pula
apabila wahu p€mbelian dilaksanakan pada saat krisis atau pada musim
proyek aken lebih mahal apabila dibandingkan memb€li bukan pada waktu
krisis atau musim proyek. Terhadap barang tertenlu pada musim proyek
cenderung harganya mahal karena banyak yang membuluhkan, sementara
apabila diadakan/dilaksanakan bukan pada musim proyek harganya
cenderung lebih stabil.

2.1.2. Efi3iensi

Efisiensi merupakan hubungan anlaB input dan oubut. Efisiensi
dimaksudkan untuk mengukur hubungan antara masukan yang digunakan
dan keluaran yang diporoleh artinya dengan oulpul tertentu diusahakan
pemakaian iirpuf minimal alau dongan input tertentu diusahakan perolehan
output yang maksimal. (Supratman, 2001: 21) Efisiensi merupakan ukuran
spakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi unluk
mencapai oufpu, terlentu. Dalam pelaksanaan kegiatan €fisiensi dipandang
sebagai upaya unluk menghasilkan barang atau hyanan lertentu dengan
menggunakan input seminimal mungkin. Efisiensi dalam pemorintahan
adalah sebuah id6 yang kompleks, baik ketika dikonseptualisasikan sebagai
penghematan (ekonomi, efisiensi atau efektifltas) maupun ketika
dikonseptualisasikan sebag€i efisiensi produksi dan efieiensi alokasi. (Heald,
2003: 362) Efisiensi merupakan ukuran apekah penggunaan barang dan jasa
yang dib€li oleh organisasi untuk mencapai oulput terlentu. Efisiensi terkait
dengan hubungan antara output beupa barang aiau pelayanan yang
dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan ur uk menghasilkan output
(Mahmudi, 2007: 83). Efisiensi dapat pula dikatakan sebagai perb€ndingan
anlaB ou$ut dengan input atau dengan istihh lain output perun;t input.
Secara matematis, efisiensi dirumuskan s€bagai b€rikut:

l'l



Eflsffrtr:fl - 
oltrPtfr
,ilPtr

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila
mampu mengh asilkan output tertentu dengan ,nput serendah-rendahnya,
alau dengan l,hpuf tertentu mampu menghasilkan output s€besar-besamya.
Dalam konteks pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh lnspeKorat provinsi
Sulauresi Tenggara dikatakan oftsien apabila pemanfaatan sumb€r daya j,;4put
yang disiapkan uniuk menghasilkan ou@uf tidak melampauhi rencana dalam
DIPA. Sumber daya input tersebut antara lain panitia/narasumber dan saEna
serla sumb€r daya lainnya.

Menurut Supratman (200'l: 20), efisiensi juga mengandung beberapa
pengertian antara lain:

1 . Efisiensi pada s€ktor usaha swasta (ptivate seclor efrciencyl, dijelaskan
dengan konsep linp ut output yailu l-asio output dan input

2. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (public sxtor efrciency)
adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan
seminimal mungkin;

3. Suatu kegiatan dikalakan t6lah dikerjakan secara efisien jika
pelaksanaan pekerjaan tGrsebut telah mencapai sasaran (output) dengan
biaya (input) yang terendah atau dengan biaya (input) minimat dip€roleh
hasil (oufpuO yang diinginkan.

Dalam setiap akffrtas organisasi pemakaian konsep efisiensi
merupakan konsep yang b€rsifat relatif, tidak absolut. Sudu program atau
kegiatan dikatakan lebih efision dibandingkan dengan program alau kegiatan
lain apabila mampu menggunakan sumber daya input yang lebih kecil dari
program atau kegiatan lain. Atau dengan menggunakan jumlah input yang
sama, program atau kegialan iersobut mampu menghasilkan output yang
lebih banyak.

Efisiensi dalam organisasi juga berhubungan dengan produktivilas.
Pengukuran produktivitas dilakukan dengan memperbandingkan anla,€ input
dengan output Pengukuran produKiviias biasanya berhubungan dengan
wahu yang digunakan karyawan dalam menyelesaikan suatu kegiatan.
Seorang karyawan dapat dikatakan lebih produktil dibandingkan dengan
karyawan yang lain apabila karyawan tersebut mampu menghasilkan oufput
yang lebih banyak pada kwalitas dan standar ierlentu dibandingkan dengan
karyawan lainnya. Karena efisiensi merupakan suatu rasio, maka untuk
memperbaiki efisiensi dapat dilakukan tindakan berikut:
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1 . Meningkatkan oufpuf untuk jumlah ,hpu, yang sama.

2. Meningkatkan ou@t dengan proporsi kenaikan ouhut yang lebih besar
dibandingkan proporsi kenaikan,,npuf.

3. Menurunkan rhput untuk jumlah oufput yang sama.

4. Menurunkan input dengan propoEti p€nurunan yang lebih besar
dibandingkan proporsi penurunan output. (Mahnrudi, 2007: 83)

Pengukuran tingkat efisiensi suatu kegiatan dapat dilakukan dengan
cara membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Biaya
standar untuk suatu produk atau layanan merupakan biaya yang harus
dikEluarkan untuk menghasilkan output tertentu tersebut. pada organisasi
sektor publik setiap belanja dibuat s{andaris€si harga yang dijadikan
pedoman dalam melakukan pembelian barang yang berhubungan dengan
kegiatan yang akan dilaksanakan. Standarisasi harga tersebut disusun
menjolang akhir tahun anggaran dan bedaku satu tahun untuk tahun
anggaran berikutnya. Untuk menjamin adanya standarisasi harga yang up to
dale, beberapa daerah molakukan revisi standarisasi harga setiap tiga bulan
untuk mengikuti p€rkembangan harga pasaran dengan melibalkan unsur
akademisi dan tokoh masyarakat. Penetapan standar belanja yang
diberlakukan untuk setiap kegiatan sejak penyusunan rencana kegiatan
hendaknya sudah mempertimbangkan aspek ekonomi serla standar
pelsyanan publik minimum yang harus dipenuhi. Standar harga tersebut
menyebabkan setiap kogietan sejak awal p€nyusunan rencana telah
memperhalikan aspek ekonomi dan efisiensi, sehingga pada pelaksanaannya
juga akan dapat berjalan secara ekonomis dan €fisien.

2.1.3. Efok0vitas

Kata efeKivilas (hasil guna) digunakan untuk merujuk suatu
pengukuran hasil. Sebagai atribut pengukuran, efektivitas dapat digunakan
uniuk mengukur hasil suatu kegiatan, program, proyek dan bahkan suatu
eniitas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Efektivilas biassnya
dikaitkan dengan kemanfaatan suatu keluaran (ou$u\ yang dihasilkan dari
suatu kegiatan, program, proyek alau enlitas. Pongertian efektivitas adalah
hubungan anlaE oubut dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan
ukuran seberapa jauh tingkat oulpu( ketijakan dan prosedur dari organisasi.
EfeKivilas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi
pada sehor publik sehingga sualu kegiatan dikatak8n efektif jika kegiatan
ters€but mempunyai pongaruh besar terhadap komampuan menyediakan
pelayanan masyarakd yang merupakan sasaEn yang telah ditetapkan
sebelumnya.
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Menurut Devas, dkk, (1989) dalam Supratman (2001 : 21) Efehivitas
adalah hasil guna kegiatan pemBrintah dalam mengurus keuangan daerah
harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat
direncanakan dan dilaks€nakan untuk mencapai lujuan pemerintah dengan
biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-sepatnya. Sedangkan
menurut Mahmudi (2007: U) Efektivilas terkait dengan hubungan antara
hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dalam
konteks tersebut, efektivitas merupakan hubungan antara ouhul dengan
tujuan. Semakin besar kontribusi output lerhadap pencapaian tujuan, maka
semakin efektif program atau kegialan. Suatu program atau kegiatan
dikaiakan bernilai efektil apabila output yang dihasilkan mampu memenuhi
tujuan yang diharapkan. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

EFEKTIWTA S =
OUTCOME

OI/TPUT

Pengukuran efektivitas pada organisasi sektor publik biasanya sulit
dilakukan karcna output yang dihasilkan umumnya tidak benrvujud barang
yang mudah untuk dikuantifikasi. Kesulitan pengukuran tersebut disebabkan
p€ncapaian hasil (outcome) dari suatu program atau kegiatan sering tidak
bisa diketahui dalam jangka waKu pendek, akan tetapi jangka panjang
setelah program berakhir. Untuk ilu ukuran efektivitas suatu program alau
kegiatan biasanya dinyatakan secara kualilatif dalam bentuk pernyalaan.
Ukuran pencapaian efeKivitas program atau kegiatan seringkali juga dapat
diketahui dari dampaUpengaruh (outcone) yang ditimbulkan setelah kegiatan
tersebut berakhir. EfeKivitas dipandang oleh Cameon dan Whetten (,1981)
dalam lndrajaya (2006: 15) merupakan tema sentral keberhasilan sualu
organisasi namun yang menjadi problem justru ketidakmampuan peneliti
untuk sepakat terhadap definisi operasional dari konstruksi efektivitas.

Efehivitas adalah 'menjalankan sualu pekerjaan yang bena/, arlinya
bahwa kemampuan unluk memilih sasaran-sasamn yang tepat (Hermin,
2002). Pengukuran efektivitas dalam pencapaian tujuan-tujuan yang ingin
dicapai dalam suatu kegiatan merupakan hal yang sulil, tidak hanya karena
beberapa tujuan dari suaiu program atrau kegiatan harus dicapai secara
simuttan hingga tercapainya tujuan akhir, tetapi juga penting diperhatikan
adalah tujuan-tujuan jangka pendek dan jangka panjang sorta kesehatan
maupun kelangsungan hidup suatu organisasi. Karena dihubungkan dengan
tujuan akhir dari suatu program atiau kegiatan, maka pengukuran diarahkan
pada pengaruh/d ampak (outcomes). Pongaruh/dampak memiliki pengortian
yang lebih luas dari pada keluaran. Pengertian efektivitas sualu program atau
kegiatan borkenaan dengan seberapa jauh suatu program telah mencapai
lujuan atau mencapai manfaat yang direncanakan atau diinginkan.
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Agar efektivilas pencapaian suatu kegiaian atau program dapat diukur,
harus ditetapkan suatu kriteria. Krileria terbaik dan ukuran efektivitas adalah
dampak yang diharapkan dari penetiapan suatu kegiatan alau program. Oleh
karena itu akan sangai bijaksana apabila tujuan atau hasil akhir ini dapat
didefinisaikan sebelum prcduk dibuat atau jasa dihasilkan. Sangat mungkin
bahwa sebuah program atau kegiatan mempunyai ruang lingkup yang sangat
luas atau mencakup waktu yang sangat panjang. peda pr€ram alau
kegiatan yang mempunyai ciri demikian, penilaian efektivitas mungkin
menjadi tidak praktis. Akan sangat membantu berbagai macam evaluasi dan
audit jika, dilakukan pentahapan untuk mengurangi kerumitan dan cakupan
periodenya. Untuk tujuan evaluasi, tujuan atau hasil akhir sualu program juga
harus diupayakan dipecah-pecah kedalam sasaran antara, sejalan mengikuti
pentahapan operasi. Pada banyak kejadian, umumnya sasaran antara atau
tahapan-tahapan proses operasi yang toridentifikasi, bahkan dapat berdiri
sendiri sebagai sasaran sebuah audit atau analisa keberhasilan k6giatan
tersebut.

Pengungkapan lain yang sering digunakan untuk menyebut suatu hasil
akhir adalah tujuan (oblectyes), atau hasil yang diharapkan (expectecl rcsun.
Hasil akhir biasa digunakan sebagai dasar bagi p€netapan arah kegiatan,
program, atau entitas dalam menghasilkan barang atau menyediakan jasa.
Melalui kualitas dan kuantitasnya produk atau jasa memberikan sumbangan
langsung kepada dampak yang merupakan dasar pengukuran terhadap
capaian tujuan. Logika keterkaitan ini yang digunakan sobagai dasar untuk
menjelaskan keterkaitan pengendalian dengan efeKivitas pencapaian hasil.
Kemudian menurut Jamin (1985) dalam Hermin (2OO2: 24) mengatakan
bahwa efeKivitas organisasi dapat dipandang sebagai balas kemampuan
organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya yang tersodia
untuk mencapai tujuan operatif dan operasionalnya.

Penelitian terhadap efeKivitas suatu organisasi umumnya dilakukan
dengan mempefialikan secara serempak faham mengenai optimisasi tujuan,
perspoKif tujuan dan tokanan pada segi perilaku manusia dalam organisasi,
dimana ketiganya harus saling berhubungan salu dengan yang lain. Dalam
persp€ktif tujuan dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam organisasi
untuk jangl€ panjang, dilakukan d6ngan mengintegrasikan tingkai makro dan
mikro dari hasil analisis, dan meneliti bagaimana tingkah laku individu dan
kelompok yang akhimya dapat mendukung atau menghalagi upaya
pGncapaian tujuan organisasi. Menurut Jamin (1985) dalam Hermin (2002:
25) bahwa cara satu-satunya untuk mencapai tujuan adalah dengan
mengotahui tingkah laku/perilaku para anggota organisasi, sodangkan untuk
mencapai efeKivitas organisasi harus memenuhi tiga persyaratan perilaku
agar mampu memaslikan keberhasilan akhir. Ketiga p€rsyaratan perilaku
tersebut adalah: (a) organisasi harus mampu membina dan mempertahankan
armada kerja yang mantap dan terdiri dari pekerja yang terampil;
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(b)organisasi harus dapat menikmati prestasi peranan yang dapat diandalkan
dari para pekerjanya; (c) organisasi menuntut agar para pekerja
mengusahakan beniuk tingkah laku yang spor an dan inovatif.

Molalui pendidikan dan pelatihan, diharapkan dapal mongembangkan
kemampuan kerja pegawai yang bukan saja pada saal menangani pekerjaan
ssat ini, akan ietapi juga untuk menangani tugas pekerjaan pada masa yang
akan datang. Pegawai yang setelah melalui pendidikan dan pelatihan
lersebut merupakan asel yang nantinya dapat dimanfaatkan bila diperlukan.
Dongan demikian pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan upaya yang
perlu mendapatkan perhatian serius oleh setiap pimpinan organisasi untuk
meningkatkan efektivitas organisasi, sedangkan unluk memastikan bahwa
hasil dari usaha pendidikan dan latihan tersebul hasilnya sepadan dengan
investasi dan dianggap efektif maka harus pula ctiperhatikan pengaruh dari
pendidikan dan pelatihan tersebul terhadap prestasi kerja yang capai oleh
p€gawai yang telah mengikutinya. Efektivitas merupakan ukuran berhasil
tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2OO4: 134).
Mardiasmo (2004) momberikan catatan, bahwa efeHivitas tidak monyatakan
tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan
program, melainkan efektivitas hanya melihat apakah suatu program alau
kegiatan telah mencapai tujuan yang telah diletapkan. Hal tersebut juga
ierjadi pade organisasi sektor publik.

Menurut Tim Penyusun Modul program pendidikan Non Gelar Auditor
Seklor Publik (2007: 59) bahwa pengukuran hasil (pongukuran efeKifrtas)
tergantung kepada pemahaman yang jelas terhadap apa yang akan dicapai
oleh pelayanan tersebut. lndikator-indikator ekonornis dan elisiensi dapal
dengan mudah dibangun dengan melihat biaya dan sumber daya. Tapi untuk
melihat apakah jasa tersebut telah efehif, harus kembali ke masalah dasar
dan bertanya: 'Apakah masalah telah dipecahkan?, atau manfaat telah
diberikan?' Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat sulit dan
membutuhkan survey atau investigasi yang mendalam.

Untuk itu, dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi
(iermasuk organisasi pemerintahan) perlu dilakukan evaluasi, untuk
mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan dengan
semestinya, baik dalam menggunakan anggaran maupun kegiatan yang
dimaksud telah berdaya guna, sehingga pada akhimya kegiatan dimaksud
mempunyai manfaat ke depan dan telah seb€nding dengan dana yang
dikorbankan. Seperti juga halnya dengan kegiatan pelatihan teknis yang
dilaksanakan pada program STAR-SDP. Uniuk dapat mengetahui
keberhasilan kegiatan pelatihan teknis tersebut, maka diadakan melalui
analisis dan evaluasi/pengukuran value for money atas hasil pelaksanaan
pelatihan leknis yang telah dilaksanakan. Terdapat beberapa dEfinisi tentang
evaluasi seperti yang dikemukakan oleh para ahli dalam tulisan meEka.
Sehubungan dengan pendapat para ahli tersebut Umar (2002), menyatakan
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bahwa pada umumnya pongertian evaluasi yang ada saling mel€ngkapi,
antara pendapd ahli yang satu dengan ahli yang lainnya. Kemudian Umar
(2002: 36) merangkum definisi evaluasi sebagai "sudu proses untuk
menyediakan Informasi teniang sejauhmana suatu kegiatan lertentu telah
dicapai, bagaimana p€rb€daan pencapaian itu dengan sudu standar tertentu
untuk mengatahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana
manfaal yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan
yang ingin diperoleh".

Berdasarkan definisi torsebut dapat dijelaskan bahwa; pettama, di
dalam melakukan evaluasi, dibutuhkan data untuk dianalisis dengan
menggunakan alst-alat yang relevan untuk menghasilkan informasi yang
sesuai dongan kebutuhan. Dan yang kedua, evaluasi dimaksudkan untuk
membandingkan suatu program yang t6lah diselesaikan dengan yang
seharusnya diselesaikan (Umar, 2002: 37). Hasil dari suatu evaluasi akan
menggambarkan apakah sesuai dengan slandar, di bawah standar, dan atau
di atas standar yang telah ditentukan seb€lumnya. Adapun proses stau
tahapan dalam melakukan evaluasi adalah sebagai berikut: menentukan apa
yang akan dievaluasi, meran€ng kegiaian evaluasi, pengumpulan data,
pengolahan dan analisis dala, pelaporan hasil evaluasi, dan tindak lanjut hasil
evaluasi.

2.2, Pendldlkan dan Pela0han Teknls

Pendidikan dan latihan merupakan upaya pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang dilujukan untuk moningkatkan intelektual dan
kepribadian molalui program pelatihan dan pengembangan pegawai dalam
upaya mencapai tingkat keterampilan kerja yang dipedukan. Ada berbagai
pengertian mengenai pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli yang
menggeluti masalah sumber daya manusia. Terkail dengan ilu, Notoatmojo
(1998) menyatakan bahwa untuk meningkalkan kualilas atau kemampuan
yang menyangkut kemampuan b6kerja, berpikir, dan keterampilan, maka
upaya pendidikan dan pelatihan adalah merupakan hal yang paling
diperlukan.

Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan suatu usaha untuk
mengembangkan potensi SDM, yang bertujuan uniuk meningkatkan
pengetahuan, keahlian, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan
secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan atau pegawai.
Dengan demikian, hakikat harapan dan tujuan dilaksanakannya sualu
program atau kogiatan pendidikan dan p€latihan dapat membantu
teruujudnya insan karyawan alau pegawai yang profesional dan berdodikasi
tinggi dibidangnya. Selanjutnya dalam konteks organisasi kepemerintahan,
aturan mengEnai pendidikan dan pelatihan jaMan pogawai Negeri Sipil
(PNS), khususnya dalam lingkup pemorintahan daerah, diatur dalam
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Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1Ol tahun 2OOO. pp ini khususnya pada
pasal 2 menyebutkan tujuan dilaksanakannya program pendidikan dan
pelatihan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pengotahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk
dapat melaksanakan tugas jabatan s€cara profcsional dengan dilandasi
kepribadian dan etika PNS;

b. Menciptakan apat ur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan
perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

c. Memantapkan sipat dan semangal pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan, penganyoman, dan pemberdayaan masyarakat;

d. Menoptakan kesamean visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan
tugas pemerinlahan umum dan pembangunan demi teMujudnya
kepemerintahan yang baik.

Selanjutnya Notoatmodjo (1998) mengemukakan bahwa pendidikan
pada umumnya berkailan dengan mampersiapkan calon tenaga yang
diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi, sedangkan pelatihan lebih
b€rkarian peningkatan kemampuan atau kelerampilan karyawan yang sudah
menduduki suatu pekerjaan atau lugas tertentu. Dapat dikatakan bahwa
program pelatihan merupakan suatu proses pembinaan, pemb€rian
pengetahuan terhadap sekelompok faKa, aturan serta metode yang
lerorganisasikan d€ngan dengan mengutamakan pembinaan, kejujuran dan
keterampilan operasional. Latihan adalah untuk mengisi kesenjangan aniara
apa yang dapat dikerjakan dan siapa yang soharusnya mampu
mengerjakannya. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa secepat
mungkin pegawai dapat mencapai tingkat kemampuan kerja dalam
jabatannya dad pengetahuan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerjanya
dalam jabatan yang sekarang atau mengembangkan potensinya untuk masa
yang akan datang.

Menurut Tulus (1992) dalam Abidin (2000) yang menyatakan bahwa
pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek bagi para karyawan
operasional untuk memperoleh keterampilan teknis operasional secara
sistematis. Sedangkan pengembangan merupakan suatu proses pendidikan
jangka panjang bagi para karyawan manajerial untuk memperoleh
penguasaan konsepkonsep abstrak dan teoritis secara sistematis.

Di sisi lain, Siagian (2001) mengungkapkan bahwa dikalangan
pengelola SDM sering berbeda persepsi yang membedakan antara
pengembangan dan pelatihan, perbedaan tersebut pada intinya dikatakan
bahwe pelatihan dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kemampuan
para pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas sekaEng atau dengan kata
lain bahwa p€latihan adalah suatu bentuk investasi jangka pendek,
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sedangkan p€ngembangan lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas
para pekerja pada masa yang akan datang atau dengan kata lain merupakan
inveslasi jangka panjang.

Jelas terlihat berdasarkan penjelasan di atas, bahwa adanya
perbedaan istilah pelatihan dengan pengembangan (pendidikan). Namun
istilah pelatihan dan pengembangan/pondidikan tersebut tidaklah patut
diperbedakan karena pada prinsipnya anlara keduanya mempunyai makna
yang sama untuk jangka waktu lama. Sesungguhnya perbedaan tersebut
tidak p€rlu ditonjolkan karena manfaat pelatihan yang dilempuh sekarang
dapal b€rlanjut sepanjang karier seseorang. lni berarti bahwa program
pelatihan dapat bersilat pengembangan bagi p€serta pelatihan lersobut
kar6na yang bersangkutan dipersiapkan uniuk memikul tanggung jawab yang
lebih besar dan kompleks dikemudian hari.

Pelatihan diarahkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai
keterampilan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Dengan
adanya program pelatihan itu pula, menurut (Handoko, 2OO1) bahwa para
karyawan yang mengikuti program p€latihan dipersiapkan untuk melakukan
pekerjaannya sekarang dengan efeKif. Adanya program pelatihan yang
dilaksanakan secara berkesinambungan memungkinkan pegawai baru
memporoleh pongetahuan yang lebih banyak dan lebih luas, yang berarti
akan menambah kecakapan dalam berbagai lapangan untuk keperluan
pemindahan dan promosi (Moekijat, 1991).

Secara umum, pelatihan menekankan kepada kemampuan
psikomotorik meskipun didasari dengan pengetahuan dan sikap, sedangkan
dalam pendidikan kemampuan kognilif efehif dan psikomotorik mendapat
perhatian yang seimbang, sehingga orientasinya lebih ditujukan kepada
pelaksanaan tugas serta kemampuan khusus pada sasaran. Oleh karena itu,
waktu pelalihan pada umumnya lebih pendek daripada waktu yang
dibutuhkan untuk p€ndidikan. Dapat tebih diperjelas tagi bahwa pelatihan
pada umumnya lebih berorientasi kepada tugas ,bb oiented), sedangkan
pendidikan lebih berorientasi kepada pengembangan kemampuan umum.
Berdasarkan pemyataan di atas, tidak semua setuju dengan p€nyatuan atau
mempersamakan makna dari istilah pendidikan dan pelatihan tersebut.
Padahal pelatihan seringkali dikaitkan dengan istilah pendidikan yang
biasanya disingkat menjadi diklat (pendidikan dan p€latihan), bahkan istitah
tersebut sudah menjadi suatu istilah yang berlaku umum.

Siagian (2001) mempunyai pendapat yang berbeda, bahwa dalam
pelatihan juga sudah terkandung pendidikan. Maksudnya bahwa pelalihan
adalah untuk membantu meningkatkan kemampuan para pegawai
melaksanakan tugas masa sekarang, sedangkan pendidikan lebih
berodentasi kepada peningkatan produKivitas kerja para pegawai masa
depan. Jadi pelaiihan dapat juga dikatakan sebagai proses pendidikan bagi
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peg.Mai atau karyawan yang akan diberi tugas-tugas tortentu dikemudian
hari. Menurut Flippo dalam Hasibuan (2006), pelatihan adalah merupakan
sualu usaha peningkatan keterampilan p€ngetahuan karyawan untuk
melaksanakan pekerjaan tertentu. Pendapat yang lain dikemukakan oleh
Handoko (1996) pelatihan diartikan bahwa dengan latihan menyiapkan para
karyawan untuk menyiapkan pekerjaan-pokerjaan sekarang. Amslrong
(1998) dalam lsmiati (2002: 16) menyatakan bahwa p€latihan (training)
dimaksudkan untuk memp€rbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan
leknik pelaksanaan pekerjaan tortentu, terinci, dan rutin. Selanjutnya Siagian
(2001) menyatakan bahwa terdapat langkahJangkah yang harus dilempuh
jika menginginkan pelatihan memberikan manfaat sebagai diharapkan, yaitu:
(1) penentuan kebutuhan; (2) Penentuan sasaran; (3) penentuan isi program;
(4) ldentifikasi prinsipprinsip belajar; (5) pelaksanaan program; (6)
ldentmkasi manfaat; (7) Penilaian p€laksanaan progftlm.

Pendidikan dan pelatihan dalam kaitannya dengan mengembangan
sumber daya manusia pda sektor publik dalam pp Nomor 1Ol tahun 2OOO

dibedakan delam dua jenis diklat yailu pendidikan dan latihan pra jabdan dan
pendidikan dan latihan dalam jaMan. Sehnjutnya pendidikan dan pelatihan
dalam jabatan terdiri dari Diklat Kopemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat
Teknis. Adanya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai akan bermanfaat
antara lain:

'l . Kenaikan moral kerja

2. Mengembangkan pertumbuhan pribadi

3. Kenaikan produktivitas baik kuantitas maupun kualitas

4. Menurunnya pengawasan

5. Menaiknya stabilitas dan produktivitas tenaga kerja

Melatih pegawai, baik pegawai yang baru diangkai maupun pegawai
yang sudah lama merupakan tugas yang sangat penting dilakukan oleh
seiiap org€nisasi. Dengan pelatihan dlau haining yang dilaksanakan akan
menghasilkan p€gaurai yang dapat bekerja secara efisien dan efektif.

2.3. Audltor lntomal Pemerlntah

Auditor sering diartikan sebagai orang Etau orang-orang atau insilansi
yang mendapat tugas melakukan audil. lnslansi terdiri atas lemb€ga
pemerintah dan lembaga non pemerintah, sedangkan lembaga non
pemorintah antara lain Kantor Akuntan Publik (KAP). lnstansi pemerintah
yang lazimnya digolongkan sobagai auditor dalam unit kerja pemerintah atau
Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemerikse
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lnspektoral Jenderal Departemen,
lnspeKorat Provinsi, lnspehorat Kabupaten/Kota).
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Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan pemeriksa Keuangan
Republik lndonesia, memberi pengertian pemeriksa adalah orang yang
melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara untuk dan atas nama Badan pemeriksa Keuangan.
Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas penyelonggaraan
Pemerintahan Daerah menjelaskan yang dimaksud dengan pejabat
pengawas pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan
tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan
atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah. Selanjutnya dalam
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 28 tahun 2OO7 tentang Norma
Pengawasan dan Kode Etik Pejabat pengawas pemerintah menjelaskan
bahwa pejabat pengawas pemerintah dalah orang yang karena jabatannya
pada lnspektorat Jenderal Departemen/Unit pengawasan Lembaga
Pemerintah Non Departemen (LPND), lnspeHorat provinsi, lnspeKorat
Kabupaten/Kota, melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri, pimpinan LPND dan
Kepala Daerah.

Peraluran bersama kepala BPKP dan kepala Badan Kepegawaian
Negara (BKN) Nomor PER-131OIK|JF12OOB, Nomor 24 tahun 2OOB tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, pada poin
(1) menyatakan bahwa Auditor adalah Jabatan fungsional yang mempunyai
ruang lingkup, lugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan
pengawasan inlem pada instansi pem€rintah, lembaga dan/atau pihak lain
yang di dalemnya terdapat kepentingan negara sesuai denganperaluran
perundang-undangan, yang diduduki oleh pegawai Negeri Sipil dengan hak
dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejaM yang beMenang.
Selanjutnya pada poin (2) dinyatakan bahwa Aparat pengawasan lntem
Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas
melaksanakan pengawasan intem di lingkungan pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), lnspektorat Jenderal Departemen, lnspektoraUunit
peng.Masan inlem pada Kementerian Negara, lnspektorat Utama/lnspektorat
Lembaga Pemerintah Non Departemen, lnspektorauunit pengawasan intem
pada Kesokretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara,
lnspektorat Provinsi/Kabupaien/Kota, dan unit pengawasan intem pada
Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentebut di atas, auditor
dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

'l . Auditor Pem€rintah adalah auditor yang mempunyai tugas melakukan
pemeriksaan terhadap keuangan pada inslansi pemerintah. Jenis auditor
pemerintah ini di lndon$ia, dibagi menjadi dua yaitu:

a. Auditor Ekstemal Pemerintah yang fungsinya dilaksanakan oleh BpK
sebagai perwujudan dari pasal 23 ayat 5 Undang-undang Dasar 194S
yang berbunyi untuk memeriksa tanggung jawab tentang
keuangan negara diadakan suatu BpK yang pengaturannya ditetapkan
dengan Undang-Undang. Hasil Pemedksaan itu diberitahukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat. BPK merupakan badan yang tidak tunduk
kepada pemerintah, sehingga diharapkan dapat bersikap indep€nden.

b. Auditor lnlernal Pemerintah dau yang lebih dikenal sebagai Aparat
Pengawasan Fungsional Pem6rinlah (ApFp) yang dilaksanakan ol6h
Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BpKp), lnspeKorat
Jendoral Depademen/LPND, dan Badan pengawasan Daerah.

2. Auditor lnt6m merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan
dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebui.
Tugas utama auditor intem adalah membantu manajemen perusahaan
lempat dimana ia bekerja dalam memperbaiki kinerjanya.

3. Auditor lndependen atau Akuntan Publik adalah audi(or yang melakukan
fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh
p€rusahaan. Pengauditan yang dilakukan pada perusahaan lerbuka, yaitu
perusahaan yarE go puDtb, perusahaan-perusahaan besar dan juga
perusahaan k€cil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan men@ri
laba dalam menjalankan aktifitas usahanya.
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BAB III
PENYUSUNAN ANGGARAN

SEKTOR PUBLIK

I. TUJUAN PETUIBELAJARAN UMUM ( TPU )

Setelah mempelajarai buku Etika dalam penganggaran sehor publik ini
mahasiswa memahami penyusunan anggaran sektor publik

II. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS (TPK)

1. Hak€kat O{onomi Daerah

2. Proses Akuntansi Manajomen di Sehor Publik

3. Proses Penyusunan Anggaran SeKor Publik

4. JenigJenis Penganggaran

5. Peiomanca Budgeting

6. Perkombangan Sislem Anggaran

3.'1. Hakekat Otonomi DaerEh

Ketika otonomi daerah dicanangkan oleh Pemerintah pusat pada
Januari 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi
perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. pasalnya,
"lagu" yang berkumandang di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di
lndonesia adalah sentralisasi yang dominan dalam perencanaan dan
implementasi pembangunan lndonesia. Satu nusa, satu bangsa dan satu
bahasa diterjemahkan dalam satu perencanaan dan salu komando
pembangunan, keseragaman, sentralisasi birokrasi maupun konsentrasi
geografis aktiviias bisnis ke arah pusat kekuasaan dan modal menjadi
keniscayaan. Tak dapat dihindari, pembangunan pun bias ke kawasan baral
lndonesia, khususnya Jawa dan daorah melropolitan.

Upaya serius untuk molakukan desentralisasi di lndonesia pada masa
reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda dan bertepatan
dengan proses pergantian rezim. Pemerintah Habibi memberlakukan dasar
hukum desentralisasi yaitu UU No. 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah
Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 dan No. 33
Tahun 2004 mendorong delegasi kekuasaan tertentu kepada pemerintah
daerah dan membentuk proses politik daerah. Otonomi yang diberikan
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kepada daerah meliputi empat aspek utama yaitu otonomi politik, otonomi

hukum, otonomi ekonomi dan otonomi budaya (Bastian, 20064: 341).

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasark€n aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan porundang-

undangan.

Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua
manfaat nyata yaitu: peftama, mendorong poningkatan partisipasi, prakarsa

dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong
pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadihn) di seluruh daerah dengan
memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing
daeah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui
pergeseEn peran pengambilen keputusan publik ke tingkat pemerintahan

yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Mardiasmo,

2005: 25).

Hasil penelitian Huther dan Shah (1998) dalam Mardiasmo (2005) di
80 negara menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki korelasi posiiif dengan
kualitas pemerintahan. Kualitas pemerintah yang merupakan variabel
gabungan dari partisipasi masyarakat, orientasi p€merintah, pembangunan

sosial dan manajemen ekonomi (makro), berhubungan posilif dengan derajat
desentralisasi. Semakin tinggi derajat desentralisasi yang ada di suatu
negara maka s€makin baik pula partisipasi masyarakal, orienlasi pemerintah,
pembangunan sosial dan manajemen ekonominya.

Otonomi daerah memiliki implikasi terhadsp akuntansi sektor publik
yang mana pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi
keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder
pemerintah da€rah. penyelenggaEan otonomi daerah harus berorienlasi
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Otonomi daerah di
lndonesia merupakan suatu strategi yang bertujuan ganda. Peiama,
pemberian otonomi daerah merupakan suatu strategi untuk merespon
tuntutan masyarekat daerah terhadap tiga permasalahan uiama yarlu shaing
of power, distribution of income dan kemandirian sistem manajemen di

dae,rah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai stmtegi untuk
memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkukuh
perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas. Smith
dalam Halim (2001a: 23) menyatrakan tujuan otonomi daerah dilihat dari sisi
kepeniingan pemerintah daerah ada tiga yailu pedama, untuk mewujudkan
apa yang dbebul political equalfu, aninya melalui otonomi daerah diharapkan
akan lebih membuka kesempatan ke@a masyarakat untuk berpartisipasi
dalam berbagai aKivitas politik di tingkat lokal atau daerah. Kedua, untuk
menciptakan l@al a@ountability, adinya otonomi daerah akan meningkatkan
kemampuan pemedntah daerah dalam meperhatikan hak-hak masyarakat.
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Kefga, untuk mewujudkan local rcsponsiveness, artinya dengan otonomi

daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai

masalah yang munorl dan sekaligus meningkatkan akselerasi p€mbangunan

sosial dan ekonomi da€rah.

Pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan

selesai dengan sendirinya. O(onomi daerah harus diikuti dengan serangkaian

reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sehor publik tersebut tidak

sekedar perubahan format lembaga, akan ietapi menyangkut perbaharuan

alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga
publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel

sesuai dengan cita+ita reformasi yaitu menciptal<an gad govemance benar'
benar terc€pai.

Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya model

manajemen pemerintahan baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan

zaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma, namun
juga perubahan manajemen. Model manajemen yang cukup popular misalnya

adalah new public managemerrf (NPM) yang mempunyai beberapa konsep,

misalnya konsep managedalism, mafuet-based public administntion, post

burcaucntic pandigm, dan entrcponeuial govemment. Perubahan
paradigma ini membawa konsekuensi bagi pemerintah. Di anlara perubahan

yang harus dilakukan adalah pendekatan dalam penganggaran, yaitu

penganggaran tradisional menjadi ponganggaran berbasis kineria

U)eiomance budgeting), tuniutan melakukan efisiensi, cost cutting dan
kompetisi tender (Yuwono dkk, 2005: 58).

Oalam pengelolaan keuangan da€rah juga harus mengikuti prinsip

transparansi, akuntabilitas dan value for money. Transparansi adalah

keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan

anggaran. Transparansi berarti anggota masyarakat memiliki hek dan akses
yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi
dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebuluhan masyarakat.
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses
penyusunan anggaran mulai dari perenc€naan dan penyusunan harus
benar-benar dapal dilaporkan dan diperianggungawabkan kepada DPRD
dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya punya hak untuk mengetahui
anggaran tersebut, tetapi juga memiliki hak untuk menuntut
pertanggungiawaban atas rencana dan pelaksanaan anggaran tersebut.
Value for money bere,fti diterapkannya tiga prinsip proses anggaran ya u

ekonomi, efisiensi dan efeKivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan
penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitias tertentu pada harga
yang paling murah, Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat
tersebut menghasilkan output yang maksimal. Efehivilas berarli bahwa
p€nggunaan anggaran tersebut harus mencapai larget-target atau tujuan
kepentingan publik.
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3.2. Prcses Akuntansl Manajemen di Sektor Publik

Perencanaan dan pengendalian benar-benar saling berhubungan.

Perencanaan adalah pandangan ke depan unluk melihat tindakan apa yang

seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan terlentu.
Pengendalian adalah melihat ke b€lakang, memutuskan apakah yang

sebenamya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang

direnc€nakan sebelumnya. Perbandingan ini kemudian dapat digunakan

untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan kembali
(Hansen dan Mowen, 2004: 354). Komponen utama dari perencanaan adalah

anggaran, yaitu rencana keuangan untuk masa depan. Rencana tersebut

mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya.

Sebelum anggaran disiapkan, organisasi harus mengembangkan rencana

strategis. Rencana strategis mongidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas

dan operasi di masa depan, umumnya mencakup setidaknya untuk lima

tahun ke depan (Hansen dan Mowen, 2004: 355). Organisasi dapat
menerjemahkan slrategi umum ke dalam tujuan jangka panjang dan tujuan
jangka pendek. Tujuan-tujuan ini membentuk dasar anggaran. Harusnya

terdapat suatu hubungan erat aniara anggaran dan rencana sirategis.

Hubungan ini membantu manajemen untuk memastikan b€hwa semua
perhatian tidak terfokus untuk operasional jangka pendek.Anggaran

memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai

sumber daya perusahaan. Sebagai bagian terpenting dari sistem anggaran,
pengendalian dicapai dengan membsndingkan hasil aktual dengan hasil

anggaran secara periodik. Perbedaan yang besar antara aKual dengan yang

direncanakan adalah bentuk umpan balik yang mengungkapkan bahwa
sistem tersebut di luar kendali (Hansen dan Mowen, 2004: 356).

Agar perenc€naan dan pengendalian dapat dilakukan dengan baik,

maka pedu adanya informasi yang mendukung perencanaan dan
pengendalian tersebul. Proses akuntansi manajemen bertujuan untuk
mendapatkan informasi lersebut. Menurut The Chafteod lnstitute of
Management Accounting (1996) dalam Nordiawan (2006: 44), akuntansi
manajemen mencakup aktivitas inti berikut ini:

1. Partisipasi dalam proses perencanaan pada tingkatan strategis dan
operasional. Hal ini melibatkan pembuatan kebuakan, penentuan rencana
sampai dengan penyusunan anggaran yang dinyatakan secara kuantitalif.

2. Pembuatan dari panduan untuk keputusan manajomen. Hal ini mencakup
pembuatan, analisis, penyajian dan interpretasi dari informasi relevan yang
memadai.
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3. Memberikan kontribusi kepada pengawasan dan pengendalian kinerja
melalui pembuatan laporan atas kinerja organisasi (atau segmen tertentu
dalam organisasi) yang rnencskup perbandingan antara kinerja actual
dengan kinerja yang direncanakan. Di samping itu juga mencakup analisis
dan inlerpretasinya.

Proses akuntansi manajemen merupakan inlegrasi yang tidak terpisahkan
antara perencanaen dan pengendalian.Tahatrtahap penting dari proses
p6renGlnaan dan pengendalian ada lima yaitu:

1. Perencanaan strategis b€rupa penyusunan tujuan dan sasaran yang

bersifat fundamental dan jangka panjang

2. Perencanaanoparesional

3. Proses anggaran

4. Pengondalian dan pengukuran

5. Pelaporan, analisis dan umpan balik.

Jadi tahap 2 sampai 5 membentuk siklus perencanaan dan
pengendalian manajemen. Jika kita membandingkan antara sektor publik dan
seKor swasta, tidek ada perbedaan substansial, namun proees di sektor
publik lebih rumit. Tanggungjawab untuk menetapkan perencanaan straiegis
dari organisasi sektor publik jauh lebih rumii, karena mengakomodasi banyak
faktor seporti poryaratan yang ditetapkan UU, intervensi pemerintah serte
berbagai proses politik.

Peren penting anggaran dalam organisasi seklor publik berasal dad
kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan
atas jas8 yeng diberikan (Nordiawan, 2006: 47). Menurut Freeman dalam
Nordiawan (2006: 4E), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh
organisasi seKor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya
ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pengertian torsebut
mengungkap peran straiogis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah
organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan
memberikan pelayanan maksimal k€pada mesyarakat, tetapi seringkali
terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Di sinilah fungsi dan
peran penting anggaran. Dalam ruang lingkup akunlansi, anggaran berada
dalam lingkup akuntansi manajomon (Nodiawan, 2006:48).

3.3. Prcsec Penyueunan Anggeran Sektor Publik

Anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi dapat
diinterpretasikan sebagai arah kobijakan okonomi dalam eksplorasi sumber
daya, menciptakan keseimbengan makro okonomi, distribusi sumber daya
secara meraia dan anggaran harus diorganisir, sehingga dapat terukur
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dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan (Bastian, 2006a: '188).

Proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, target dan

kebijakan. Kesamaan persepsi antara berbagai pihak tantang apa yang akan

dicapai dan keterkaitan antara tujuan dengan berbsgai program yang akan

dilakukan, sangai krusial bagi kesuksesan anggaran.

Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adahh
tujuan dan target yang hendak dicapai, ke,tersediaan sumber daya (faktor-

faKor produksi yang dimiliki pem6rintah), waktu yang dibutuhkan untuk

mencapai tujuan dan target dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi

anggaran seperti munculnya peraluran pemerintah yang baru, fluKuasi pasar,

perubahan sosial dan politik, bencana alam dan lain sebagainya (Mardiasmo,

2005: 69).

Proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, target
dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tenlang apa yang

akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan

dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Oi tahap ini, proses

distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi

sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Prcses
panjang dari penentuan lujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewali

tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan

evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis

sering terjadi (Bastian, 2006: 188). Siklus anggaran melipuii empat tahap
yang terdiri atas tahap persiapan anggaran (prcpantion), tahap ratifikasi
(approvaUntificatron), tahap implementasi (implementation) dan tahap
pelaporan dan evaluasi (rcpofting ancl evaluation) Mardiasmo (2005: 70).

Siklus perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan meliputi
tahap (Deputi lV BPKP dalam Yuwono dkk, 2005: 98) b6rikut:

1 . Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun
anggaran b€rikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD
paling lambat pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum
APBD tersebut berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain

dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan yang

selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan
dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, anlara lain asosiasi
profesi, perguruan tinggi, LSM, pemuka adat, pemuka agama, dan
kalangan dunia usaha.

2. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan
oleh pemerintah daeah dalam pembicaraan pendahuluan MPBD tahun
anggaran berikutnya.
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3. Berdasarkan kebuakan umum APBD yang telah disepakati dengan
DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan
plafon anggaran sementara untuk dUadikan acuan bagi setiap Satuan
Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)

4. Kepala SKPD selaku pengguna anggaan menyusun RKA-SKPD tahun
berikutnya dengan mengacu kepada prioritas dan plafon anggaran
sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama
DPRD.

5. RI<A-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

6. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola

keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang APBD tahun berikutnya.

7. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang
APBD dis€rtai penjelasan dad dokumen{okumen pendukungnya

terhadap DPRD pada minggu pertama bulan Oktober

8. Pengambilan keputusan oleh DPRO mengenai rancangan pera{uran

daerah lentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan satu
tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Perencanaan anggaran daerah terdiri atas formulasi kebijakan
anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Penyusunan rancangan
APBD mencakup dua hal, yaitu penyusunan Encangan anggaran setiap unit
kerja/organisasi perangkat daerah dan penyusunan rancangan APBD
pemerintah daerah oleh tim anggaran eksekutif.

3.4, JenisJenlsPenganggaran

Budget alau anggaran dengan budgeting alau penganggaran,
mempunyai makna berbeda. Eudgef sebagai kata benda berarti produk atau
hasil dari penyusunan anggaran. Sedangkan, budgeting adalah keseluruhan
proses sejak penyusunan anggaran sampai dengan p€rtanggungjawaban
atau akunlabiliias. Budget borasal dari kdra bougette, yang berarli kantong
kecil atau aktentas terbuat dari kulit, yang sejak tahun 1870 selalu dibawa
oleh Menteri Keuangan lnggris yang pada permulaan tahun dinas anggaran
selalu membawa surat-surat otentik yang berisikan dokumen tentang rencana
pemasukan pajak yang akan dipungut dan ikhtisar rencana pengeluaran ke
sidang majelis rendah (house of commons). Sebelum sidang dimulai ia
membuka tas kulit itu, kemudian memberikan penjelasan mengenai rencana
pengeluaran negeri baik pengeluaran untuk Raja dan keluarganya maupun
untuk kepentingan umum. Juga dijelaskan rencana penedmaan pajak-pajak
yang akan dipungut untuk menutup jumlah rencena pengeluaran tersebut.
Para anggota Majelis Rendah, kemudian mengartikan kata bougetfe sebagai
anggaran (Hadi dalam Rosjidi, 2001 : 48).
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Di lndonesia, kebuluhan anggaran dapal dilihat sejak zaman kerajaan
terdahulu, melalui prajurilnya memungut pajak-pajak atau upeti deri
rakyatnya, kemudian digunakan uniuk berbagai kepentingan. Anggaran,
dalam pengertian umum adalah r€ncana keuangan untuk periode waHu
lertentu. Menurut Govemmental A@ounting Standards Board (GASB)
menyatakan anggaran adalah rencana operalri keuangan, yang mencakup
estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang
diharapkan untuk membiayainya dalam p€riode waKu tertentu. Sistem
penganggaran telah berkembang sesuai dengan pencapaian kualitas yang
semakin tinggi.

3.4.1. Llna ltem Buclgellng
Jenis anggaran yang secara relatif dianggap paling tua dan

banyak mengandung kelemahan adalah traditional budgeting atau sering
pula disebut line item budgeting. Walaupun iak dapat disangkal bahwa ,ihe
item buclgeting sangat populer penggunaannya karena dianggap mudah
untuk dilaksanakan (Wildavsky, 2001). Line item budgeting mempunyai
sejumlah karakieristik penting, antara lain tujuan utamanya, adalah
untuk melakukan kontrol keuangan, sangat berorientasi pada input
organisasi, penetapannya melalui pendekatan incrcmental (kenaikan
bertahap) (Jones dan Pendlebury, 1996) dan tidak jarang dalam prakteknya
memakai "kemampuan monghabiskan/menyerap anggaran" sebagai salah
satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi. Dalam
pelaksanaannya, karaheristik seperti ini menggandung banyak kelemahan.
Dalam rezim pemerintahan yang sarat KKN, karaheristik yang berkailan
dengan tujuan untuk melakukan kontrol keuangan seringkali dilaksanakan
hanya sebatas aspek adminisiratifnye s€ja. Hal ini mungkin untuk dilakukan
karena ditunjang oleh karakter lainnya yaitu sangat berorienlasi pada input
organisasi. Akibatnya, pengendalian kinerja menjadi sulit karena sislem
anggaran tidak memb6rikan informasi tentang kinerja.

Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran
tidak pemah diteliti secara menyeluruh efeKivitasnya. Kinerja dievaluasi
dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan bukan apakah tujuan
tercapai. Sentralisasi penyiapan anggaran dilambah dengan informasi tidak
memadai menyebabkan lemahnya p€rencanaan anggaran. Sebagai akibainya
adalah munculnya bu@et padding alau budgetary srack. (Mardiasmo, 2002:
78) Kelemahan lainnya terkait d6ngan karakteristik penetapan
anggaran dengan pendekalan incremenlal yaitu menetapkan r€ncana
anggaran dengan cara menaikkan jumlah tertentu pada jumlah anggaran
yang lalu atau sedang berjalan. Melalui pendekatan ini analisis yang
mendalam tentang lingkat keberhasilan setiap progEm tidak dilakukan.
Akibatnya adalah tidak tersedia informasi yang logis dan rasional
tentang rencana alokasi anggaran tahun yang akan datang. "Siapa
atau unit mana mendapat berapa" seringkali didasarkan pada
caiatan sejarah semala dan tidak berori€ntasi pada tujuan organisasi.
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Kelemahan lainnya terkait penggunaan "kemampuan
menghabiskan anggaran" sebagai indikator keberhasilan. Apa
yang sering terjadi dalam prakteknya adalah perilaku birokrat
yang selalu berusaha untuk menghabiskan enggaran tanpa terkait
dengan hasil dan kualitasnya. Tentu keadaan ini semakin buruk jika
dikaitkan dengan karakter birokrat yang menurul Niskanen
cenderung bersifat budget maximlze (Dun leavy, 1991) dalam
Mardiasmo (2002: 67). Akibat dari berbagai kelemahan di atas maka
masalah besar yang dihadapi oleh sistem line item budgeting
adalah effectiveness ptoblem, efficiency problem dan accountabil ity
problem. Bahkan jikapun sist6mnya Sudah transparan, maka
informasi yang dapat diterima oleh masyarakat tidak terlalu
penting, karena hanya berkailan dengan input orgsni&lsi.

3.1.2. lnc,omenb,l Budgeting

lncrcmental budgeting adalah sislem anggaEn belanja dan
pendapatan yang momungkinkan revisi selama tahun berialan, sekaligus
sebagai dagar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang.
Angka di pos pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan) dari angka
periode sebolumnya. Permasalahan yang harus diputuskan bersama adalah
metode kenaikan/penurunan dari angka anggaran tahun sebelumnya. Logika
sistem anggaran ini adalah bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan
merupakan kelanjutan kegiatan dari tahun sebelumnya.

Sistem penganggaran ini dapat mengatasi rumitnya proses
penyusunan anggaran, tidak memerlukan p€ngetahuan yang terlalu rumit
untuk memahami program-program baru dan dapat mengurangi konflik.
Namun seperti halnya sistem anggaran line item buclgetng tidak dapat
memberikan informasi mengenai kinerja.

3.4.3. Plannlng Prognmmlng Budgpting Sysrem (PPBSI

Sebagai reaksi terhadap berbagai masalah fundamental
yang dihaclapi oleh line item budgeting munculah sistem
penganggaran baru anlara lain Planning Programing Budgeting
Sysfern (PPBS). Hal ini senada dengan pendapat yang dikomukan
oleh Nordiawan (2006:60) bahwa Planning Programing Budgeting
System (PPBS) dikembangkan untuk mengatasi ketidakpuasan
terhadap sistem anggaran tra d is io na l.

Kosep dari sistem penganggaran ini lebih menekankan pada teori
sislem yang berorientasi pada output dan tujuan dengEn pendekatan
utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarken analisis ekonomi.
Sebagaimana dikemukakan oleh Mahsun dkk (2006:87) bahwa sistem

37



anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struKur organisasi tradisional yang
terdiri dari divisi-divisi, namun berdas€rkan program yaitu pengelompokan
aklivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Karaheristik pada Planning
Programing Buclgeting Sysfem (PPBS) ini antara lain:

1. Berfokus pada identifikasi perencanaan strategis organisasi dan
menghubungkan semua aktivitas dengan perencanaan strategis tersebut

2. lmplikasi di tahun-tahun mendatang telah diidentifikasi secara eksplisit

3. Semua biaya yang timbul telah dipertimbangkan

4. Analisis sistematis dari al,tematif yang dilakukan (misalnya analisis biaya-
manfaat, analisis sistem dan riset operasi).

Konsep luas dalam Planning Programing Budgeting Syslern
(PPBS) memandang bahwa penyusunan anggaran bukanlah proses
terpisah yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian yang tidak
terpisahkan dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan
suatu organisasi. PPBS merupakan upaya sistematis yang momperhaiikan
integrasi p€r€ncanaan, pembuatan program dan penganggaran. Pada PPBS,
sasaran, manfaat dan tujuan harus diterjemahkan secara eksplisit sehingga
program stralegis yang beroriontasi pada hasil dapat diidentifikasi. Dari sini,
akan dihasilkan informasi tentang anggaran yang membantu pengalokasian
sumber daya secara efeKif (Nordiawan, 2006: 62).

PPBS merupakan model penganggaran yang ditujukan untuk
membantu manajomen pemerintah dalam membual kepulusan
alokasi sumber daya secara lebih baik (Mardiasmo, 2002: 89).
Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah
terbalas jumlahnya. Dalam keadaan tersebut pemerintah dihadapkan
pada pilihan alternatif keputusan yang memberi manfaat paling
besar dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.
Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi
dengan jelas, mengevaluasl berbagai altematif program dengan
menghitung cost beneftt, dan menghilangkan program yang ovar lapping
atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi. PPBS
menggunakan leoi marginal utTfy sehingga mendorong alokasi sumber
daya optimal, disamping itu PPBS menggunakan teknik anggaran
yang stalisfica lly oriented, penggunaan statistik terkadang kurang
tajam uniuk mengukur efektivitas program, namun secara teori sulit
diimplementasiksn.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka PPBS mensyaratkan
organisasi menyusun rencana jangka panjang untuk mewujudkan tujuan
organisasi melalui program-prcgram. Kuncinya adalah bahwa program-
program yang disusun harus terkait dengan tujuan oEanisasi dan tersebar ke
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s€luruh bagian organisasi. Pemerintah harus dapat mengidentifikasi struktur
program dan melakukan analisis program. Struhur program merupakan
rerEngka untuk mengid6ntifikasi keterkaitan antara sumber daya yang dimiliki
dengan aKivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan oganisasi. Jadi,
strukiur program merupakan semacam rerangka bangunan dari desain
sistem PPBS. Untuk mendukung hal tersebut, PPBS membutuhkan sistem
informasi yang canggih agar dapat memonilor kemajuan dalam p€ncapaian
tujuan organisasi. Sistem pelaporan anggaran PPBS harus mampu
melaporkan hasil (manfaat) program bukan sekedar jumlah pengeluaran yang
telah dilakukan (Mardiasmo, 2005: 88)

3.1.4.2ero 8asad Budgeffng IZBBI

Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi
kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional.Hal senada juga
dikemukakan oleh Bastian (2006: 170) bahwa Konsep Zerc Based
Budgeting (ZBB) merupakan jawsban atas rasionalisasi proses pembuatan
anggaran. Konsep ZBB dapat menghilangkan incrementalis and line item,
karena anggaran diasumsikan mulai dari Nol (zero based). Penyusunan
anggaran yang bersifat incremental mendasarkan b€sarnya realisasi
anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu
dengan menyesuaikan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. ZBB
tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran
tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada keeutusan saat
ini.

ZBB seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru sama
sekali. llem anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak mendukung
pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dad struktur anggaran, atau
mungkin juga muncul item baru. Jika ZBB dilaksanakan dengan baik dapat
menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien, karena ZBB
berfokus pada value for money, meningkatkan partisipasi manajemen
level bawah dalam proses penyusunan anggaran, meningkalkan
pengetahuan dan memotivasi staf dan manager. Selain itu, dalam
ZBB muncul decision unrfs yang menghasilkan berbagai paket attematif
anggaran yang dibuat, sebagai motivasi bagi anggaran pemerintah yang lobih
responsif terhadap kebutuhan masyarElkat dan terhadap fluktuasi jumlah
anggaran. Dala m prakteknya ZBB prosesnya memakan waktu lama
(time consuming), terlalu teoritis dan tidak praktis membutuhkan biaya
yang besar, serla menghasilkan kerias kerja yang menumpuk karena
pembuatan paket keputusan. Mereview ribuan paket keputusan
merupakan peker,aan yang melelahkan dan rnembosankan, sehingga
dapat mempengaruhi keputusan. Selain itu dalam perangkingan muncul
pertimbangan subjektif, tekanan politik sehingga tidak objehif lagi,
memungkinkan munculnye kesan yang keliru, bahwa semua paket keputusan
harus masuk dalam anggaran (Mardiasmo, 2002: 87).
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Dalam prakteknya ZBB membuiuhkan banyak sekali paper
wod<, dala serla menuntut penerEtpan sistem manajemen informasi yang
cukup canggih. Hal ini dianggap sebagai hambatan utama penerapan
ZBB. Karena dalam prakteknya PPBS mumi dan ZBB juga dinilai
mengandung kelemahan-kelemahan seperti yang dikemukakan di atas (Jones
dan Pendlibery, 1988) (Shafritz dan Russel, 1997), maka kedua jenis
anggaran lersebui ditinggalkan oleh banyak pihak dan pada saal ini yang
berkembang secara pesat adalah pedomane budgetng.

3.1.5. llecltum fem Budg,efing FnmewortgTBFl

Medium Tem Budgeting Framewok adalah suatu kerangka strategi
kebijakan p€merintah tentang anggaran belanja untuk doparlemen dan
lembaga pemerintah non depafiemen. Kerangka ini memberikan
tanggungjawab yang lebih besar kepada departemen unluk penetapan
alokasi dan penggunaan sumber dana pembangunan. Keberhasilan MTBF
tergantung pada mekanisme pengambilan keputusan anggaran secalra
agregat didasarkan pada skala priorilas. Dengan mekanisme ini, komponen
anggaran yang ditetapkan (top-down), perkiraan anggaran biaya yang
diusulkan (bottom-up) dan penyesuaian perkiraan anggaran biaya,
disesuaikan dengan sumber daya yang ada (Bastian, 2006: 175).

Tingkat kesiapan membangun MBTF tergantung pada kondisi
keuangan negara. Ketidakstabilsn keb|akan fiskal akan menyebabkan tidak
tepatnya alokasi sumber daya untuk berbagai program atau proyek.
Ketidakterpaduan kebijakan perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaannya akan mengakibatkan kesulitan pengalokasian dana, seperti
yang terjadi di lndonesia, sehingga masih sulit untuk menerapkan sistem
anggaran ini.

3,5. Performanco Budgeting

Peiormance budgelng adalah sistem penganggaran yang
berorientasi pada oubut organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi,
misi dan rencana strat€gis organisasi. Pefiormance budgeting
mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit organisasi
semata dan memakai output measurcrnert sebagai indikator kinerja
organisasi. Penyusunan anggaEn menjamin tingkat keberhasil€n program,
baik dari sisi eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, anggaran dianggap
sebagi pencerminan program kerja.

KaraKeristik dari sistem penganggaran yang berorientasi pada kinerja
sanga{ bertolak behkang dengan sistem anggaran tradisional (Bastian,
2006a: 173) yang banyak diterapkan pada negara-negara dengan sistem
administrasi publik tradisional. Sistem penganggaran yang berorientasi pada
output dan memakai output measurement membutuhken indikator-indikator
keberhasilan dan penerapan pefiotmance managpment secara luas dalam
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organisasi. Sislem anggaran kinerja pada dasamya merupakan sistem yang
mencakup kegiatan ponyusunan program dan tolok ukur kinerja sobagai
instrumen untuk mecapai tujuan dan sasaran program. Sistom ini
memeduksn indikator kinerja, standar kinerja, siandar biaya dan benchma*
dari setiap jenis pelayanan (Yuwono dkk, 2005: 35). Setiap unit kerja harus
bisa merencanakan anggarannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi,
tingkat prioritas setiap pekerjaan, tujuan dan s€saran tertentu yang disertai
dengan indikator penilaian yang jelas dan dapat diukur sehingga masing-
masing tingkat dalam sualu unit akan mempunyai tanggung jawab yang jelas.
Dengan sistem ini, biaya satuan untuk setiap jenis pelayanan harus dapat
diukur sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari setiap
pelayanan.

Struktur anggaran kinerja diawali dengan pencapaian tujuan, prcgram
dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat
manajemen. Bastian (2006b: 53) menyatakan ada beberapa ciri-clri pokok
anggaran berbasis kin6rja yailu sebagai berikut:

1 . Secara umum sistem ini mengandung tiga unsur pokok, yaitu:

a. Pengeluaran pemerintah diklasifikasikan menurut program dan
kegiaian

b. Pengukuran hasil kerja (niormance measurcmen}

c. Pelaporan program (ptugram eporting)

2. Titik perhatian lebih ditekankan pada pengukuran hasil kerja, bukan pada
pengawasan.

3. Setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan memaksimalkan
output.

4. Bertujuan untuk menghasilkan informasi biaya dan hasil kerja yang dapat
digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan kerja.

Untuk memenuhi tujuan akuntabilitas dan kelerbukaan dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, pogpos anggaran harus
dikelompokkan ke dalam kegiatan-kegiatan (sebagai cosf obl'ec0 dengan
menetapkan berbagai standar biaya, pelayanan minimal dan kinerja
(outcome, impact and benefrt). Untuk memenuhi kegiatan ini tentu saja
dibutuhkan sislem manaiemen biaya atau dalam konsep yang mendasar,
berupa sistem akuntansi biaya. APBD merupakan amanat rakyat kepada
pemerintrah daerah untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan mereka.
Anggaran daerah harus menjadi refleksi aspirasi dan kebutuhan masyarakal
dalam s€tu tahun fiskal tertentu yang dinyatakan dalam satuan mata uang.
Bagi pemerintah daorah, peMuJudan amanat rakyat ini dinyatakan dalam
b€ntuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dengan
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menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian p€nyusunan
anggaran daerah harus benar-benar b€rorientasi pada kepentingan
masyarakat.

Organisasi sektor publik sebagai wujud nyata menghad api tutbulensi
yang sangat kompl€ks menyangkut bidang sosial, ekonomi dan politik
sehingga menuntul manajernya selalu mengembangkan b€rbagai
pendekatan yang paling efektif dan efisien untuk memperbaiki organisasi
secara lerus-menerus (contiinuous imprcvement). Berkaitan dengan hal
tersebut, maka para manajer seklor publik telah mengembangkan berbagai
invosi baru untuk mongatasi berbagai kondala dalam menghadapi pesatnya
perubahan lingkungan dengan b€berapa pendekatan termasuk manajemen
Kneia (pefioman@ managemonf). Pendekatan kinerja disusun untuk
mengEtasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional
khususnya kelemahan yang disobabkan oleh tidak adanya tolok ukur
yang dapat digunakan unluk mongukur kinorja dalam pencapaian tujuan
dan sasaran pelayanan publik.

Anggaran dengan pendokatan kinerja sangat, menekankan pada
konsep value for money dan pengau/asan atas kinerja oufpuf. Pendekatan ini
juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan
serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan
keputusan. Selain itu, juga anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan
sasaran kinerja. Oleh karena itu anggaran digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value fot
money dan efeKivitas anggaran (Mardiasmo, 2003: 84).

Pefiormance budgeting merupskan Sisiem penyusunan dan
pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil dan
kinerja. Kinerja tersebut harus mencarminkan efisiensi dan ofektivitas
pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik .'
(Mardiasmo, 2000: 58). Betartt pedormance budgeting berorientasi pada
outpul organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, misi dan rencana
strategi organisasi. Performance budgeting mengalokasikan sumber
daya pada progrem bukan pada unit organisasi semata dan memakai output
measurement sebagai indikator kinerja organisasi. Namun lebih jauh lagi
pendekatan ini mengkaitkan dengan ouFu, organisasi sebagai bagian yang
integral dalam berkas anggarannya.

Tujuan dari penetapan ou$ut measuremenf yang dikaitkan dengan
biaya adalah untuk dapal mengukur tingkat efisiensi dan efeKivitas. Hal ini
sekaligus merupakan alal untuk dapat menjalankan prinsip akuntabilitas,
karena yang diterima oleh masyarakat pada akhirnya adalah oufput dari
suatu proses kegiatan birokrasi. Ukuran-ukuran kinerja pada sistem
anggaran yang berorientasi pada kinerja berguna pula bagi lembaga
perwakilan rakyat (DPR dan DPRD) pada saat menjalankan fungsi
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penetapan kebijakan, fungsi penetapan anggaran dan fungsi
pelaksanaan pengawasan. Bagi manajemen puncak/pihak
eksekutif berguna untuk melakukan kontrol manajemen dan kontrol kualitas
dan dapet digunakan oleh masyarakat untuk memberikan penilaian
kinerja dan akunlabilitas pemeriniah.

Karakteristik dad sistem penganggaran yang berorientasi pada kinorja
sangat bertolak belakang dengan sistem anggaran kadisional (Bastian,
2006a: 173) yang banyak diterapkan pada negara-negara dengan sistem
administrasi publik tradisional. Sebagai sistem penganggaran yang
beroriontasi kepada output dan memakai output measurcmenl hal ini tidaklah
sekedar membutuhkan indikator-indikator k6berhasilan sebagai
perubahan paradigma, namun juga perubahan secara luas pada
peiotmance mandgement dalam oEanisasi. Alasannya adal€h karena
adanya luntutan yang mendesak dalam p€r.luasan otonomi yang menyangkut
permasalahan mengonai shaing of powe1 disttibution of income;
kemandirian sistem manajemen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
diperlukan upaya-upaya strategis untuk menjawab tuntuian masyarakat
sekaligus menciptakan daya tahan pembangunan daerah yang terukur
secara social, ekonomi, budaya dan politik, serta lingkungan hidup. Hal ini
berarti reformasi panjang yang berkelanjutan membutuhkan suatu
sistem administrasi publik modern atau canggih pada pertormance
budgeting. Karena dalam membangun pertormance buclgeting lidak
terlepas dari 6lemen-elemen strat6gis dan elemen-elemen praKis.

Elemen-elemen strategic terdiri dari misi dan sasaran.
Sememara elomen-elemen praktis terdiri dari program, aktivitas, target
aKivitas. Dari k6dua karakter di atas dapat disimpulkan bahwa Wfiomanb
buclgeting menunlut diterapkannya sistem administrasi publik modem, yang
lebih dikenal dengan fhe new public managelrent (Hughes, 1994).

Mardiasmo (2002: 't 1Ol menyatakan bahwa pendekatan anggaran
kinerja dominasi pemerintah akan diawasi dan dikendalikan melalui
penerEpan intemal cost, audit keuangan dan audii kinerja serta €valuasi
kinerja ekstemal. Dongan kata lain pemerintah dipaksa bertindak
berdasarkan cost minded dan harus ofisien. Selain didorong untuk
menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk
mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena ilu, agar dapat
mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolok ukur
sebagai standart kinerja.

3.6. Pertembengan Slstem Anggaran

Keberadaan seklor publik tidak bisa lepas dari regulasi. Seklor
publik dihadapkan pada sejumlah regulasi yang selalu berkembang sesuai
dengan kondisi, lingkungan dan tuniutan masyarakal yang dinamis. D€ngan
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demikian, pengembangan seKor publik sudah dapd dipastikan selalu
dipengaruhi oloh aspek politik dan hukum. Hal ini dapat dilihat clari reformasi
anggaran (budgeting refom\ merupakan aspek mendesak untuk
dilaksanakan dalam pelaksanaan d€sentralisasi. R€formasi anggaEn
dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem penganggaran.

Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan,
pelaksanaan, dan pertanggujawaban anggaran. Sebagai wujud nyata dari
reformasi torsebut adalah memberikan dukung terhadap partisipasi
masyarakat di era otonomi daerah dengan memunculkan penggantian sisitsm
penganggaran yang lebih mendukung aspirasi masyarakat. Penggantian
system penganggaran tradisional yang dikenal dengan melode Lineltem
dan I nc@mentallsm menuju Pefiomance budgeting (penganggaran kinerja)
untuk Pemerintah Kota Pontianak sebagai wujud kepedulian pemerintah
daerah pada masyarakat. Hal ini untuk memberikan ruang lingkup reformasi
anggaran yang meliputi perubahan struktur anggaran (budget structue
rcform) dan perubahan proses penyusunan APBD (buclget prccess
rebrm,)(Mardiasmo, 2OM:28\. Berkailan dengan perubahan slruktur
anggaran tersebut dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dan
meningkalkan akuntabilitas publik U)ubtic ac@untability).
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BAB IV
PENGERTIAN DAN FUNGSI ANGGARAN

l. ru.lulr pEtuBELA.rARAil uMUM (Tpu )

Setelah mempelajarai buku Etika dalam penganggaran seKor publik ini
mahasiswa memahami pengertian dan fungsi anggaran.

il. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS (TpK)

1 . Pengertian Anggaran

2. Fungsi Anggaran Daerah

4.1. PengertlanAnggaran

Peran anggaran dalam siklus managetiat planning and contrcl pada
organisasi s6hor publik sangai penting untuk memfasilitasi tercapainya
tujuan organisasi. Hal ini berarti dalam anggaran sektor publik harus tercakup
aspek-aspek s6perti: aspek perenc€naan, aspek p€ngendalian dan aspek
akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2005: 61 ). Anggaran sektor publik
merupakan inslrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan
pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.
Penganggaran sehor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi
dana untuk tiaFtiap program (Ulupui, 2003).

Anggaran adalah sebuah ren@na atau sebuah proyeksi. Di seKor
pemerintahan anggaran adalah sebuah renc€na atau proyeksi atas
pendapatan dan b€lanja di masa mendatang (Halim, 2001b). Anggaran juga
dapat menyusun suatu c€tatan mengenai kesungguhan d6n kineia
pemerintah. Artinya anggaran itu sendiri merupakan pemyataan estimasi
kinerja yang hondak dicapai selama periode waKu tertentu yang dinyalakan
dalam ukuran finansial. Anggaran pemerintah daerah di lndonesia lebih
sering disingkat dengan nama APBD, pada hakekatnya merupakan roncana
kerja pemedntah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah)
selama p€riode waklu tartenlu (satu tahun) serta merupakan salah satu
instrumen utama kebUakan dalam upaya meningkatkan pelayanan umum dan
kesejahieraan masyarakat di daerah. Anggaran daerah tidak dapat
dipisahkan dari sistem (pros€s) manajemen strategis (renstra). Sehingga
penganggaran daerah juga dikailkan dengan renstra daerah (Yuwono dkk,
2005: 87).
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Secara garis besar anggaran didefinisikan sebagai jenis
perencanaan yang menggambarkan rangkaian lindakan atau
kegiatan dalam bentuk angka-angka. Di dalamnya dinyatakan
tentang jumlah penerimaan dan pengeluaran, pengeluaran yang
diukur dalarn nilai uang. Sedangkan Mardiasmo (2002: 63)
berpendapat bahwa Anggaran publik merupakan suatu dokumen
yang menggambarkan kondisi keuangan dari sualu organisasi yang
meliputi informasi men96nai pendapatan, belanja dan aktivitas.
Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan
organisasi di masa yang akan datang. Disamping itu juga, setiap
anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan
dalam periode yang akan datang.

Di lain pihak Suparmoko (2002:26) menyatakan bahwa
anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan
penerimaan atau pendapatan di masa yang akan dalang, umumnya
disusun untuk satu tahun, di samping itu anggaran merupakan alat kontrol
atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun p€ndapatan di masa
yang akan datang. Lebih lanjut Wayong (1977: 25) menyatakan
anggaran keuangan daerah adalah suatu rencana pekerjaan
keuangan (financial work plan) yang dibuat untuk jangka waktu
tertentu, dalam mana badan legislatif (DPR) memberikan kredil
kepada badan eksekuiif (Kepala Daerah) untuk melakukan
pembayaran guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan
rencana yang menjadi dasar (grcnslog) penetapan anggar8n dan
menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran.

Campo dan Tommasi dalam Ulupui (2003) menyatskan anggaran
publik berkembang dalam dua arah, peftama, parlemen berusaha melakukan
kendali terhadap anggaran dan menyebabkan pemerintah harus
bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber-sumbemya. Persetujuan
terhadap anggaran adalah bentuk utama p€ngondalian legislatif terhadap
eksekutif. Kedua, ketika ruang lingkup aktivitas pemerintah berkembang luas,
dan peran anggaran pemerintah menjadi semakin kompleks, sehingga
anggaran dapat digunakan sebagai alat pemerintah yeng potensial dalam
menjalankan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran,
pendapatan dan pinjaman pemerintah.

Anggaran adalah sebuah rencana atau sebuah proyeksi. Di sektor
pemerintahan anggaran adalah sebuah rencana atau proyeksi alas
pendapatan dan belanja di masa menddang (Halim, 2001b). Anggaran juga
dapat m€nyusun suatu c€tatan mengenai kesungguhan dan kin€rja
pemerintah. Artinya anggaran itu sendiri merupakan pernyataan estimasi
kinerja yang hendak dicapai selama periode wahu tertentu yang dinyatakan
dalam ukuran finansial. Bastian (2006:163) menjelaskan
bahwa anggaran dapat diinterprestasikan sebagai paket
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pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang
diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode
mendatang. Di dalam tampilnya, anggaran selalu menyertakan data
penerimaan dan pengeluaran yang t6rjadi dimasa lalu. Selanjutnya
Yuwono dkk., (2005: 29) menyatakan bahwa anggaran
merupakan titik fokus dari persekutuan antara proses
perencanaan dan penpndalian. Penganggaran (Budgeting) adalah
proses penerjemahan rencana aktivitas kedalam rencana keuangan
(budget). Oleh karena itu suatu anggaran harus terorganisasi secara
rapai jelas dan komprehensif. Mengacu pada pendapat tersebut diatas,
pengertian anggaran daerah sebenarnya tidak hanya sebatas pengaturan
untuk mengetahui keluar masuknya uang saja yang sifatnya statis, tetapi
anggaran daerah harus mampu sebagai alai pengendah dan mampu menunjukan
hasil yang akan dicapai pemerintah daerah.

4.2. Fungsi Anggaran Daerah

Anggaran mempunyai dampak yang besar tsrhadap perilaku
manusia. Anggaran memberikan informasi kepada manusia mengenai apa
yang diharapkan dan kapan harus dilaksanakan. Artinya manusia adalah
subjek dalam arti diri yang sadar akan dirinya. Manusia adalah mahluk yang
memiliki diri (lhe se/r. Diri manusia adalah diri yang mampu memiliki
kesadaran dan rasionalitas. Diri manusia yang normal akan memiliki
kssadaran dan rasionalitas yang baik. Kekuaian dan rasionaliias dalam diri
manusia merupakan kekuatan yang dapat memberikan penilaian terhadap
baik dan buruk.Dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah,
perilaku-p€rilaku disfungsional juga bisa muncul.

Akibatnya partisipasi, kesesuaian tujuan dan komitmen tidak sesuai
dengan yang diharapkan. Atas dasar inilah, maka penyusunan APBD harus
berorientasi pada kesadaran dan rasionalitas dari pihak-pihak yang tedibat
sebagai pengendali dalam jabatan. Halim (2001b), menyatakan APBD
merupakan cermin dari pilihan-pilihan ekonomi dan sosial masyarakat sualu
daerah. Untuk menjalankan peran yang dimandatkan masyarakal untuk
melakukan pilihan-pilihan tersebut, p€merintah daerah harus melaksanakan
fungsi pengumpulan sumb€r daya yang mencukupi dongan cara yang tepat
dan fungsi pengalokasian dan penggunaan sumbor daya tersebut secara
responsif, efisien dan efekiif. Tiga aspek yang harus tercakup dalam
anggaran sektor publik meliputi aspek peren@naan, aspek pengendalian dan
aspek akuntabilitas publik.
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Penyusunan anggaran merupakan prosas akuntansi s€kaligus proses
manajemen. Dari segi proses akunlansi, penyusunan anggaran merupakan
sludi terhadap mekanisme, prosedur untuk merakit dala, dan membentuk
anggaran. Dari segi manajemen, penyusunan anggaEn merupakan proses
penetapan peran tiap manajer dalam molaksanakan program atau bagian
dari program.

Sebagai sebuah inslrumen penting dalam proses manajemen,
anggaran memiliki fungsi sebagai pedoman, alat koordinaEi dan sebagai alat
kontrol (lchsan,1997:27). Dipihak lain Mardiasmo (2002:63)
menyebutkan Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama,
yaitu: (1) Sebagai alat perencanaan; (2) Alat pengendalian; (3) Alat
kebuaksanaan fiscal; (4) Alat polilik; (5) Alat koordinasi dan komunikasi; (6)
Alat penilaian kinerja; (7) Alat motivasi; (8) Alat untuk menciptakan ruang
publik (Mahsun, 2007: 86); (9) Ahr pembelajaran (Yuwono dkk, 2006).

t1,2.1, Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Plannlng Tool)

Perencanaan merupakan sualu persiapan awal yang harus
dilakukan secara detail dan matang sebelum melaksanakan
kegiatan utama. Pada hakikatnya, perencanaan sebagai
keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari
hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam
rangka pencapaian lujuan yang telah dilentukan
(Siagian,'1989:34).Pencapaian tujuan merupakan sasaran utama
yang tidak terlepas dari pendanaan, oleh karena itu memerlukan
suatu perencanaan yang realitis yang dituangkan dalam
anggaran.Atas dasar itu, anggaran merupakan alat per€ncanaan
manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Munandar (1986:1)
mengatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara
sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan unit
moneter dan b€rlaku untuk jangka waktu tortentu.

Begilu pula dengan anggaran sektor publik dibuat untuk
merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh p€merintah, berapa
biaya yang dibutuhkah dan berapa hasil yang diperoleh dari b€lanja
pemerintah ters€but. Menurul Mahsun,dkk (2007: 85) mengatakan bahwa
anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk: (1) Merumuskan
tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang
dite,tapkan;(2) Merencanakan berbagai program dan kegiaian untuk
mencapai t ujuan organisasi serta merencanakan ahematif sumber
pembiayaannya; (3) Mengalokasikan dana pada berbagai
program dan kegiatan yang telah disusun; (4) Menentukan indikator
kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
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4.2.2. Anggaran Sebagal Alat Pengondallan (Contrcl fool)

Anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para
manajemen yang ikut berperan serta dalam penyusunan anggar€ln tersebut.
Anggaran digunakan sebagai upaya yang kontinyu untuk memaslikan laju
organisasi selalu dalam track-nya (Yuwono, dkk, 2005). Sebagai alat
pengendalian yang efektil, harus dilakukan secara melokat dalam tubuh
organisasi atas berlangsungnya pelaksanaan kegiatan (Bastian, 2005).
Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk monghubungkan
antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai
alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas
pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan
yang dilakukan dapat dipertanggungiawabkan kepada publik.

Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapal mengendalikan
pemborosan-p€mborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika
dikatakan bahwa Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati dan Manajer
Publik dapat digunakan unluk mengendalikan (membatasi kekuasaan)
eksekutif. Borkaitan dengan arti penting anggaran daerah diungkap oleh
Mardiasmo (2002:182-183) bahwa : (1) anggaran merupakan alat bagi
pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan
pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masayarakat; (2) anggaran
diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak
terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka kesiapan dari pemerintah daerah untuk
tanggap akan kebutuhan dan kepentingan riil masyarakat sebenarnya dapat
memanfaatkan sumber daya yang terbdas tersebut, sehingga menghasilkan
peningkatan kualilas hidup masyarakat-

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan unluk
menghindari adanya overspending, understanding dan salah sasaran
(mis appropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain
yang bukan merupakan priorilas. Anggaran merupakan alat untuk
memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau
kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajorial, anggaran seKor
publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang
yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Mahsun dkk (2007: 86)
mengatakan bahwa sebagai alat pengendalian, anggaran sector publik

berfungsi sebagai instrument yang dapat mengendalikan terjadinya
pemborosan-pemborosan pengeluaran.
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Berdasarkan anggamn yang diajukan, pemerintah menyajikan
rencana detail tentang semua penerimaan dan pengeluaran yang harus
dipertanggungjawabkan kepada publik Selain itu, anggaran digunakan
untuk memborikan informasi dan meyakinkan legislatif bahwa
pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan p€mborosan.
Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu:

1 . Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan

2. Menghitung selisih anggaran (favorable dan unfavonble vaiance)

3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controilable) dan tidak
dapat dikendalikan (uncontrollabr4 oleh suatu vaiance

4. Merevisi slandart biaya atau target anggaran untuk lahun berikutnya.

t1.2.3. Anggaran Sebagal Alat Kebijakan Fizkal (Flscal Tool)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk
mendabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui
anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah,
sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan
mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4.2.4. Anggeran Sebagal Alat Polltlk (Polilical Tool)

Proses politik yang mendasari organisasi, mencakup bcrbagai tujuan
dan kepentingan akan menjadi bagian dari proses penganggaran. Sifat
pluralistik pengambilan keputusan, para partisipan akan menggunakan
kekuatan politik dan memp€ngaruhi dalam pencapaian tujuan meroka
(Gordon&Sellers, 1984). Sebagaiman dikemukakan oleh Pfeffer (1981) dalam
Syakroza & lslam (2002) secara empati menyatakan bahwa proses
penganggaran merupakan produk polilik. Anggaran pemerintah daerah
merupakan dokumon politik yang berupa kesepakatan dan komitmen antara
pihak eksekutif dan legislatif. Oleh karena iiu Anggaran digunakan untuk
memutuskan p rioritas- p rio rite s dan kebutuhan keuangan terhadap
prioritas tersebul.

Pada sektor publik, anggaran merupakan political tool sebagai bentuk
komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik
untuk kepentingan tertentu. Oleh karena rtu pembuatan anggaran publik
membutuhkan political skiil, coalition building, keahlian bernegosiasi dan
pemahaman tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan publik oleh
para manajer publik. Manajer publik harus sEdar sepenuhnya
bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui
dapat menjatuhkan kepemimpinannya atau paling tidak menurunkan
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kredibilitas pemerintah. Senada dengan Mahsun dkk (2007: 86) sebagai alat
politik, anggaran sec'tor publik merupakan dokumen politik yang berup€
komitmon dan kesepakalan antara pihak eksekutil dan legislatif atas
penggunaan dana publik.

4.2.5. Anggaran Sebegal Alat Koordinasi dan Komunlkasi

Setiap unit kerja pemedntah torlibat dalam proses penyusunan

anggaran. Anggaran seKor publik merupakan alat koordinasi antar bagian
dalam pemerintahan. Anggaran sektor publik yang disusun dengan baik akan
mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi sualu unit kerja dalam
pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi
sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.
Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk
dilaksanakan.

4.2,8. Anggeran Sebagai Alat Penilalan Klnerra (P€,fiormanca
lloasurcmeirt Tool )

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder
(eksekutif) kepada pembari wewenang (l6gislatif). Kinerja eksskutif akan
dinilai berdasarkan pencapaian targ6t anggaran dan efisiensi
pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan
beberapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah
ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan
penilaian kinerja. Selain itu, anggaran dijadikan sebagai salah satu ukuran
apakah suatu unii kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya
aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya (Nordiawan, 2006).

4.2.7. Anggaran Sebagai Alat totivasi (l{otivalion Tool)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer
dan slafnya agar dapat bekerja secara Ekonomis, efoktif dan efisien dalam
mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat
memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but
attainable alau remanding but achievable. Maksudnya adalah target
anggaran hendaknya jangan tedalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi,
namun juga jangan terlalu rendah sehingga tedalu mudah untuk dicapai.
Selain itu, Yuwono dkk (2005) menyatakan bahwa penyusunan anggaran
yang mengikuts€rlakan p6ran serta para pelaksana dapat digunakan untuk
memotivasi dalam melakssnakan rencana dan mencapai tujuan, sisi lain
Mahsun dkk (2006) mengungkapkan dapat bekerja secara ekonomi, efektif
dan efisien.
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1.2.8. Anggaran Sebagai Alat Untuk ilenclptakan Ruang Publlk
(Public Spherc Tool)

Anggaran merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari
kelompok masyarakat baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir
(Mahsun, dkk,2007: 86). Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh
kabinet, birokrasi, DPRyOPRD, masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan
berbagai organisasi kemasyarakalan harus terlibat dalam proses
penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba
mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka.
Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan
mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada.

4.2.9. AlatPembelajaran

Anggaran dapat digunakan sebagai alat pembelajaran untuk
pembenlukan sikap mental bagi para manajer maupun slaf dalam
menjalankan organisasi yang dipimpinnya. Sikap mental yang terbentuk dari
proses pembelajaran ini dapat berdampak etis dan tidak etis dapat dilihat dari
pertanggungjawab pada anggaran tersebut sebagai alat ukur. Sebagimana
diungkap oleh Yuwono dkk (2006) bahwa Anggaran dapat mondidik para
manajer untuk mengenal bagaimana bekerja secara rinci pada pusat
pertanggungiawaban yang dipimpinnya sekaligus menghubungkan dengan
pusat pertanggungiawaban lain di dalam organisasi yang bersangkulan

Sebagaimana lelah dijelaskan di atas, bahwa apabila pemerintah
daerah mampu menjalankan keseluruhan fungsi anggaran tersebut, maka
akan dapat mencapai tujuan dari otonomi daerah. Sebagai daerah otonom,
pemerintah daerah dapat memajukan daerahnya dengan
m€ngoptimalisasikan penggunaan sumber daya daerahnya untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
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BAB V
PRINSIP.PRINSIP DAN SUMBER

ANGGARAN DAERAH

l. ru.luer PEMBELAJAMN UMUM ( TPU )

Setelah mempelajarai buku Etika dalam penganggaran sektor
publik ini mahasiswa memahami prinsip dan sumber
anggaran daerah

ll. rurulr.r nEMBELAJAMN KHUsus (TpK)

1. Prinsip-prinsip APBD

2. Jenis-jenis anggaran Daerah

3. Sumber - Sumber penerimaan Daerah

5.1, Prlnslp-PrlnsipAPBD
Gagasan otonomi daerah memiliki kaitan yang erat dengan

demokralisasi kehidupan polilik dan pemerintahan, baik di tingkat local
maupun nasional. Demokrasi memberi kesempatan bagi individu untuk
menerima dan menikmaii kobebasan; k6sempatan bagi pomerintah untuk
menjalankan lugas secara baik dengan dukungan warga; dan terjadinya
interaksi sinorgis antaMarga maupun anlar warga masyarakat dengan
p€merintah yang menjalankan tugas-tugas kepemerintahannya atas kuasa
dan dukungan dad rakyat.

Pemerintah sebagai pihak yang mendapatkan otoritas memerintah
harus melakukan tugas tersebut secara bertanggungjarvab dan selalu siap
unluk memberikan pertanggungiawabannya tersebut kepada warga
masyarakat. Akuntabilitas mengasumsikan bahwa pemerintah sebagai pihak
yang diserahkan amanal untuk menjalankan lugas-tugas pemerintahan harus
momberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang sudah
memberikan amanat tersebut. Disamping itu, akuntanbilitas dapat
diinterpretasikan kedalam kehidupan masyarakat yang mencakup
keseluruhan aspek tingkah laku seseorang baik pedlaku yang bersifat pribadi
berkaitan dengan aspek spirilual, maupun perilaku yang bersifat eksetemal
berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat sekelilingnya. Selain ilu juga
akuntabilitas dapat dilihat dari pelibatan warga masyarakat pada Musyarawah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secam parlisipatif dalam
menyusun tahapan-tahapan perencanaan dan anggaran, meprediksi
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p€laksanaan kegiatan, serta mengevaluasi b€rbagai kebijakan yang

dilakukan pemerintah. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan dengan
maksud tertentu sesuai dengan tujuan untuk mengalasi masalah yang

berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat ditetapkan dan
dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah. Dengan demikian, kebuakan
menjadi solusi sejumlah altematif dari sualu pilihan kompromistis-

Apabila dikailan dengan APBD, maka APBD sebagai bentuk kebijakan
public juga memuat pilihan pemerintah daerah tentang sejumlah pilihan

mengenai penggunaan keuangan da€rah. ldealnya, penentuan pilihan dalam
APBD seyogianya mencerminkan pilihan public yang berpihak pada aspirasi
dsn kebutuhan masyarakat luas, bukan semala mengakomodasi
kepentingan-kepeniingan elit. Namun, untuk sampai pada tahap ideal
tersebut tidaklah semudah membalik telapak tangan, sekalipun sudah prinsig
prinsip penganggaran. Secara tEdisional prinsip penganggaran yang sangal
terkenal adalah apa yang dikenal dengan lhe t /ee Es, yaitu Ekonomis,
Efisien dan Efoktif. Jones dan Pendlebury (1988) dalam Bastian (2006:
't 78) menjelaskan bahwa ekonomis hanya berkaitan dengan input.

Efektivitas hanya berkaitan dengan output, sedangkan efisiensi
adalah kaitan antara output dengan input. Dengan demikian terlihat bahwa
prinsip penganggaran di atas sengat lerkait dengan prinsip dalam akuntansi
pemerintahan (public seclor accounting). Dalam perkembangannya ada
prinsip lain yang muncul dalam konsep g@d govemance yaitu prinsip
transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (Agere, 2000). Shafritz dan Russel
(1997) dalam Basthn (2006: 178) mengemukakan sejumlah prinsip dalam
sistem penganggaran yang sudah mengacu pada p€rkembangan terakhir
dalam masyarakat.

Prinsip perlama demokratls, mengandung makna bahwa
anggaran negara (di tingkat pusat maupun di tingkat daerah), baik yang
b€rkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran haruslsh ditetapkan
melalui suatu proses yang me ng ikutserta kan sebanyak mungkin
unsur masyarakai, selain harus dibahas dan mendapatkan pers€rtujuan dari
lembaga perwakilan rakyat. Prinsip kedua adil, yaitu bahwa anggaran negara
haruslah diarahkan secara oplimum begi kepentingan orang banyak
dan harus proporsional dialokasikan bagi semua kelompok dalam
masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Prinsip Kerga transparan, yaitu
proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran
n€gara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, t€tapi juga kepada
masyarakat umum. Prinsip keempat bermolal tinggi, yaitu bahwa delam
mengelola anggaran negara pemerintah tidak hanya berpegang pada
peraturan perundang-undangan yang b€rlaku melainkan haruslah senantiasa
mengacu pada eiika dan moral yang tinggi. Prinsip ftdima berhad-hati, yaitu
pengelolaan anggaran negara harus pula diiakuksn secara berhdi-hati
karena sumber daya berada pada jumlah yang terbatas dan mahal
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harganya. Hal ini semakin terasa jika dikaitkan dengan unsur hutang
negara. Prinsip keenam, akuntabel yaitu bahwa pengelolaan keuangan

negara haruslah dapat dipertanggungjarvabkan setiap saal sec€ra intem
maupun ekstern kopada rakyat.

Selain keenam prinsip di atas, Mardiasmo (2002:68) menjelaskan
juga tentang Prinsip Anggaran SeKor Publik meliputi:

't . Otorisasi Ol€h Legislatif
Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu
sebelum eksekutif dapat menjalankan anggaran tercebut

2. Komprehensif
Anggaran harus menunjukkan, semua penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgeter
pada dasamya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif

3. Non Ascrefionary Apptopiation
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan
secara ekonomis, efisien, dan efeHif

4. Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak memastikkan cadangan
yang tersembunyi (hidden E,serye) yang dapat dijadikan sebagai
kantong-kantong pemborosan dan in-efisien anggaran serta dapst
mengskibatk€n munculnya under estimate pendapatan dan over estimate
pengeluaran Diketahui publik, anggaran harus diinformasikan kepada
masyarakat luas.

Menurut (Wort Bank, 1998) dalam Mardiasmo (2002:107)
menyatakan apapun bentuk organisasi, sektor swasta ataupun sektor publik,

dalam menyusun anggaran harus berpedomaan pada prinsipprinsip sebagai
berikut:

1. Komprchenslf dan disiplin

Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin
terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Karenanya, anggaran
daorah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan
pendekdan yang holistik dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi,
analisis keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi
kapasitas kelembagaan yang mempunyai dan mencari cara-carEi terbaik
unluk memecahkannya.

2. Fleksibilit s

Sampai tingkat terteniu, pemerintah daereh harus diberi keleluasaan yang
memadai sosuai dengan k6lersodiaan informasi-informasi yang
relevan yang dimilikinya. Arahan dari pusat memang harus ada
tetapi herus diierapkan secara heii-hati, dalam arti tidak sampai
mematikan inisiatif dan prakarsa daerah
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3. Terprcdlkci

Kebijakan yang terprediksi adalah faKor penting dalam peningkatan

kualitas implementasi An996ran Daerah. Sebaliknya, bila kebijakan s€ring
berubah-ubah, seperti metode pengalokasian dana alokasi umum (DAU)
yang tidak jelas misalnya, maka daerah akan menghadapi ketidakpastian
(unceftainty) yang sangal bessr hingga prinsip efisionsi dan efektifitas
pelaksanaan suatu program yang didanai oleh anggaran daerah
cenderung terabaikan

4. Keiururan

Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan otika manusianya tetapi juga
menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran.
Sumber bias yang memunculkan ketidakjujuran ini dapat borasal dari
aspek teknis dan politis. Proyeksi yang tedalu optimis akan mengurElngi
kendala anggaran sshingga memungkinkan munculnya in€fesiensi dan
infektifitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sangat diprioritaskan.

5. lnformasl

lnformasi adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang
baik. Karenanya pelaporan yang teratur lentang biaya, output dan
dampak suatu kebijakan adalah sangat penting

6. Transparansi dan Akuntabllltas

Transparansi mensyaratkan bahwa perumusan kebijakan
memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan
sebelum kebijakan dijelankan. Selanjutnya, akuntabilitas
mensyaralkan bahwa pengambilan kepulusan berperilaku sesuai
dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan,
bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat
diakses dan dikomunikasikan socara vertikal maupun horizontal.

5.2. Jenis-Jenis Anggaran Daerah

Munir (2004: 36) menyatakan bahwa anggaran daerah dibagi dua
yaitu: (t) Anggaran operaslonal (Operatiord Recunent budget) digunakan
untuk'merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan
pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikatagorikan dalam
anggaran operasional adalah "Belanja rutin" (Recurreent expendicture)
yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan
tidak dapat menambah asset bagi pemerintah. Disebut "rut rr" karena sifat
pengeluaran disebut berulang-ulang seliap, tahun. Secara umum,
pengeluaran yang masuk anggaran operasional antara lain belanja
administrasi umum dan belanja operesional dan pemeliharaan; (2)
Anggaran Modal / lnvestasl lcapllel lnvestmont budgell menunjukan
rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti
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gedung, kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja ModaU lnvestasi
adalah pengoluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun
anggaran dan akan menambah aset untuk kekayaan pemerintah, dan
selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan
pemeliharaannya.

Pada dasamya, pemerintah tidak mompunyai utang yang dimiliki
sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat
demokratis, rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui proses
p6milihan umum. Politisi mentranslasikan mandat tersebut dalam bentuk
kebijakan publik dan program yang memberi manfaat bagi pemilih

direfleksikan dalam anggaran. Adanya keterbatasan sumber dana,
menyebabkan anggaran mempunyai tnde offs, sebagai uang tidak
dapat dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah
alokasi pada bidang yang lain. Pemerintah tidak mungkin memonuhi
permintaan seluruh slakeholder-nya secara simultan, s€hingga perlu ada
prioritas.

5.3. Sumber€umberPenerlmaanDaerah

Walaupun terdapat peluang untuk meningkatkan pedapatan daerah,
kesenjangan antara pengeluamn dan penerimaan daerah sepertinya akan
tetap besar selama kurun waktu mendatang. Hal ini menjadi perhatian ulama
untuk menciptakan sistem yang memadai mengenai pen6rimaan da6rah,
yaitu dalam bentuk transfer dana dari pusat ke daerah. MenuM UU No. 25
Tahun 1999, tentang Porimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Oa€rah, dan PP Nomor 1M Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan,
sumbersumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi
adalah:

1. Pendapalan Asli Daerah;

2. Dena Perimbangan;

3. Pinjaman Daerah;

4. LainJain Penerimaan yang sah

5.3.1. Pendapatan Asll Daereh
Salah satu wujud dari des€ntralisasi fiskal dalam pemberian

sumber-sumb6r penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan
digunakan sendiri di daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri
yang dipungut berdasarkan p€raturan daerah sesuai dengan p€raturan
perundang-u ndangan yang berlaku. Munir (2004: 37) menyatakan
sumber-sumber PAD meliputi :
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a. Hasil Pajak Daerah, diperoleh dari kewajiban penduduk
menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disobabkan suatu
keadaan, kejadian dan perbuatan memberikan kedudukan tertentu,
tetapi bukan hukuman. Dalam hal ini, pajak da€rah memenuhi beb€rapa
persyaralan, antara lain :

1. Tidak boleh bcrtentangan atau search dengan kebijakan
pemerinlah pusat

2. Harus sederhana tidak terlalu banyak jenisnya

3. Biaya administrasi harus mudah

4. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat menurut
peraiuranperaturan yang ditetapkan oleh daerah, serta dapal
dipaksakan.

b. Hasil retribusi daerah, berupa p6mungutan uang sebagai
pembayaran pemakaian atau kerena memperoleh jasa pekerjaan
usaha aiau milik pemerintah, baik yang berkep€ntingan alau karena
jasa yang diberikan pemerintah daerah dan berdasarkan p€raturan
daerah

c. Hasil psrusahaan milik daerah dari pengelolaan kekayaan daerah
lainnya yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil
pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain:
bagian laba, deviden, dan penjualan 6aham milik daerah

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan
asset tetap daerah dan jasa giro.

5,3.2. Dana Perimbangan

Untuk mengurangi ketimpangan vertikal (ve,lical imbalance) anlata
pusat dan daerah dilakukan sistem bagi hasil penorimaan pajak dan bukan
pajak. Pola bagi hasil penerimaan dilakukan dengan persentas€ terientu
yang didasarkan atas daerah penghasil (by origin). Dana
perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN
yang dialokasikan kepada daerah unluk membiayai kebuiuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan t€rdiri dari:

1. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari
sumberdaya alam. Bagian daorah dari penerimaan sumber daya alam
adalah bagian daerah dari pen€rimaan negara yang berasal dari
pongololaan sumber daya alam, antara Iain dibidang
pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas alam,
kehutanan dan perikanan
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2. Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang berasal dari APBN,
yang dhlokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antara daerah untuk rnembiayai k6butuhan pengeluarannya
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penetapan besarnya
DAU pada setiap daerah dilakukan dengan memperhatikan
potensi daerah, luas daerah, keadan geografi, jumlah penduduk
dan tingkai pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan
antara daerah yang maju dan belum berkembang dapat
diperkecil. Penggunaan DAU diletapkan sopenuhnya ol6h daerah;

3. Dana Alokasi Khusus (DAK), Yailu dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan
khusus.

5.3.3, PinJaman Daerah

Elemen lain dari penerimaan daerah adalah pinjaman daerah
merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari
pihak lain sejumlah uang atau manfaal bemilai uang sehingga daerah
tersebut dibebani kowajiban untuk membayar kembali.

5.3.4. Lain.Leln Penerlmaan Yang Sah

Pendapalan daerah yang lain dan sah berasal dari sumber
lain,hasil penjualan aset tetap daerah, jasa giro dan penerimaan
sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah atas dasar sukarela
dengan persetujuan oleh DPRD (Munir,2004:42).
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BAB VI
SIKLUS ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH (APBD)

I. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM(TPU )

Setelah mempelajarai buku Etika dalam penganggaran sektor publik ini
mahasiswa memahami siklus APBD.

il. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS (TpK)

1. Proses Anggaran

2. Tahap Persiapan & Penyusunan Anggaran (Buclget prepantion)

3. Tahap Ratifikasi Anggaran

4. Tahap Pelaksanaan Anggaran (Budget lmplementation)

5. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

6. Partisipasi APBD Sebagai Perspektil Politik Desentralisasi

7. Perencanaan Anggaran Daerah Berdasarkan Permendagri No. 13
Tahun 2006

8. Siklus Penyusunan APBD Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun
2006.

6.1. Ptose3 Anggaran

Anggaran merupakan pemyalaan mengenai estimasi kinorja yang
akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan
dalam ukuran mon6ler. Dalam organisasi seKor publik, Anggaran sebagai
inslrumen kebijakan ekonomi dapat diinterpretasikan sebagai arah kebijakan
ekonomi dalam eksplorasi sumber daya, menciptakan keseimbangan makro
ekonomi, distribusi sumber daya secara merala dan anggaran harus
diorganisir, sehingga dapat terukur dampaknya terhadap ekonomi secara
keseluruhan (Bastian, 2006a: 188). Senada dengan kondisi iiu,syamsi
(1994,90) memberikan p€ngertian anggaran merupakan hasil dari
perencanaan berupa daflar mengenai bermacam-macam kegialan terpadu,
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baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluaran yang dinyatakan
dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Proses anggaran
seharusnya diawali dengan penelapan tujuan, targot dan kebijakan.
Kesamaan penrepsi antara berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai
dan keterkaitan antara tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan,
sangat krusial bagi kesuksesan anggarEln.

Fahor dominan yang l6rdapat dalam proses penganggaran adalah
tujuan dan target yang hendak dicapai, ketersediaan sumber daya (faktor-
faktor produksi yang dimiliki pemerintah), waktu yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan dan target dan faKor-faktor lain yang mempengaruhi
anggaran seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar,
perubahan sosial dan politik, bencana alam dan lain sebagainya (Mardiasmo,
2005: 69).

Proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, iarget
dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak ientang apa yang
akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan
dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggar€n. Di tahap ini, proses
distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi
sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Poses
panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali m6lewati
tahap yang melelahkan, sohingga perhatian terhadap tahap penilaian dan
evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis
sering terjadi (Bastian, 2006: 188).

Goedhart (1973: 25) monyatakan proses anggaran dalam arti
luas, sekarang dalam ketentuan soring disebut lingkaran anggaran
atau siklus anggaran terpecah dalam tahapan. Tahapan usulan €ksekutif
diikuti dengan pembahasan dengan penenluan oleh parlemen. Pelaksanaan
anggaran dengan afektuasi administrasi pongeluaran dan
penerimaan, pengawasan atas perhitungan oleh suatu badan yang
todepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, penentuan perhitungan
kekuasaan legislatif dengan pemberian de charge Kepada kekuasaan
eksekutif.

Tahapan dalam proses anggaran bedangsung seca? continue,
terjadi tidak subseguent (estafet), namun terjadi interception (iisan)
antara satu kogiaian dengan kegiatan yang lainnya. Belem selesai
anggaran yang dibuai, pertanggungjawabannya, tetapi pemerintah harus
sudah menyiapkan anggaran tahun depan. Waktu yang terbatas adalah salah
satu problem dalam penganggaran sektor publik (Arif dkk, 2002).

Menurut lchsan (1997:45) untuk menjamin supaya masing-masing
fase dalam siklus anggaran tersebut dapat berlangsung tepat pada waKunya
perlu disusun kalender anggaran (budget calendar). Kalender anggaran
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adalah waKu yang disusun secara terperinci, dalam tanggal-tanggal tentang
prcses budgeting. Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas
tahap persiapan anggaEn (prepantion), tahap ratifikasi
(approvaUnbficatacn), tahap implementasi (implementation) dan tahap
pelaporan dan evaluasi Ueporting and evaluation) Mardiasmo (2005: 70).

4,2. Tahap Pemlapen Dan Penyusunan Anggaran lBwlget
Prcparalbnl
Pada tahap persiapan dan penyusunan anggamn dilakukan taksiran

pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang torsedia. Terkait dengan
masalah tersebut, yang p€rlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui
taksiren p€ngeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran
pendapstan secara lebih akurat. Selain ilu, harus disadari adanya masalah
yang cukup berbshaya jika angganan pendapatan diostimasi pada saat
bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.
Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah
terdapatnya ladot "un@ftain y'' (tingkat ketidakpas{ian) yang cukup tinggi.
Oleh sebab itu manajer keuangan public harus memahami betul dalam
menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besamya suatu mata anggaran
sangat teEantung pada teknik dan sislem anggaran yang digunakan.
Besamya mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan "Line-
item budgeting", akan berb€da-beda pada pe btman@ budgeting, input-
output budgeting, program buclgeting atau zerc based budgeting.

6.3. Tahap Retffkasi Anggaran
Tahap berikutnya adalah bu@et ntification. Tahap ini merupakan

tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumil dan cukup berat.
Pimpinan eksokutif (Kepala Oaerah) dituntut untuk tidak hanya memiliki
"manageidl sk//" namun juga harus mempunyai political skill, salesmanshrp
dan @alition building yang memadai. lntegritas dan kesiapan mental yang
tinggi dari eksekutif sangEt panting dalam tahap ini. Hal tersebut penting
karena dalam tahap ini pimpinan eksekutil harus mempunyai kemampuan
untuk menjawab dan memberiken argumentasi yang rasional atas segala
pertanyaan - pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

6.4. Tahap Pelaksanaan AnggaEn (Budget tmplemon/Ertion)
Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikuinya

adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini hal terp€nting yang harus
diperhaiikan oleh manajer kEuangan publik adalah dimilikinya sistem
(informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manager
keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan
sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan
pengendalian anggaran yang t6lah disepakati dan bahkan dapat
diandalkan uniuk tahap penyusunan anggaran periode
berikutnya.Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung
pengendalian anggaran.
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6.5. Tahap Pelaporan Dan Evaluasi

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan
evaluasi anggarEn. Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran
terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan
dan evaluasi torkait dengan aspek akunlabilitas. Apabila pada tahap
implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem
p€ngendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan
evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah.

6.8. PartlalpaUf APBD Sebagal Perspektif Poll0k Desentraltsasi

Partisipasi anggaran di sektor publik mulai mengikuti penerapan
anggaran kinerja mengingat tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan
kesejahtoraan masyarakat daerah. Sebagai wujud dari kesejahteraan
masyarakal ini, maka dipedukan sistem keuangan daerah yang akuntabel.
Prinsip pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya meningkatkan
transparansi, akuntabilitas dan value fot money dalam semangal otonomi
daerah perlu diarahkan sebagai instrument yang berpihak pada k6p6ntingan
rakyat. Atas dasar itu, otonomi daerah itu akan membawa konsekuensi politik
dan administrasi mendasar sebagai semangat desentralisasi kerakyatan
yang ingin diwujudkan dalam era demokratisasi. Konsekuensi politik telah
melahirkan suatu proses demokratisasi untuk memperluas kelerlibatan rakyat
dalam p€ngambilan kebUakan daerah seperti penyusunan APBD. Dalam
kerangka ini, APBD sebagai produk reformasi dapat dilihat dari penjaringan
aspiEsi melalui Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagai
sarana partisipatif.

Anggaran ternyata bukan sekedar alat keuangan yang berfungsi
sebagai alat perencanaan dan pengendalian, anggaran temyeta berdampak
terhadap perilaku manusia (Agyris : 1 952). Anggaran yang dibuat s€cara
sentralistik berakibat pada karyawan, sehingga merasa terlekan dan kalau
tidak tercapai akan menyalahkan atasan. Oleh karena itu bawahan perlu
dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran, mereka diikut sertakan dalam
menetapkan anggaran. Anggaran partisipasi merupakan anggaran yang
dibuat oleh individu lebih dari satu orang, dan men€gaskan bahwa anggaran
disusun dengan melibatkan banyak pihak yang berkompeten didalamnya.
Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Siegel & Marconi (1989)
mendef nisikan partisipasi sebagai proses pengambilan keputusan bersama
oleh dua belah pihak atau l6bih yang mempunyai dampak di masa yang akan
datang bagi pembuat keputusan tersebut.
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Penyusunan anggaran paffsipatif merupakan tingkai pengaruh dan
keterlibstan yang dirasakan individu dalam proses peranelngan anggaran
(Milani, 1975). Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Siegel &
Marconi (1989) mengatakan bahwa penyusunan anggaran partisipatif

sebagai kotellibatan manejer dalam menyusun anggaran tercebut pada pusat
pertanggungjawaban manejer yang b€rsangkutan. Selain itu, Welsch ef a/.,
(1988) menyatakan anggaran dapat digunakan sebagai alat yang efeKif
untuk meningkatkan produktifrias karyawan, tetapi temyata orientasi
terhadap anggaran menyebabkan orang merasa gagal kalau tidak
mencapai target anggaran, perasaan tersebul mengakibatkan ,oos of inlerest
in wo*, lower personal standards for achievieng, /oss of confidence,
fear of new task or methods, lack ol cupention and development ol
critical attitude to ward othe/s.

Problem tersebut timbul karena karyawan tidak dilibatkan dalam
penyusunan anggaran, ketedibatan dalam menyusun anggaran akan
mengurangi konflik yang terjadi bahkan akan berdampak positif lerhadap
kepuasan kerja, komitmon organsasi. Demikian pula anggaran yang
dibuat sentralistik berakibat pada karyawan sehingga merasa terlekan
kalau tidak tercspai akan menyalahkan manajer, oleh karena itu karyawan
perlu dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran, mengikutsertakan
dalam menotapkan anggaran mendapat dampak posilif yailu meningkalkan
kepuasan kerja dan membaiknya kinerja karyawan. Dalam organisasi
pemerintah baik pemerintah kota ataupun kabupaten dikepalai oleh seorang
Kepala Daerah yang dianggap sebagai manajer, mengingat PP 105 Tahun
2000 pasal (ayat 1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah adalah Pemegang
Kekuasaan Umum pengelolaan Keuangan Daerah. Maka pstutlah dikatakan
bahwa Kepala Daerah merupakan Manejer yang harus bedanggung jawab
atas pusat pertanggungiawaban yang dipimpinnya. Di era otonomi daerah ini,
peran Pemeriniah Daerah untuk menggalakkan penyusunan anggaran
partisipatif sangat besar, mengingat masyarakat merupakan stakeholder
diluntut untuk ikut serta dalam proses penyusunan anggaran untuk mencapai
pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik. Partisipasi yang
terjadi dalam proses tersebul bias diartikan sebagai pengambilan bagian
dalam kegiatan, keterlibatan masyarakat dalam pombangunan untuk
daerahnya dalam mewujudkan kesejahtersan yang sesungguhnya.

Ndraha (1987:102) mengatakan bahwa keterlibatan masyarakal
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi
dalam proses administrasi. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika
mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan (Ndraha,
1987:105). Pemyataan tersebut sangatlah tepat mengingat masyarakat
sebagai stakeho/der seharusnya lebih berperan dalam pengambilan
keputusan walaupun keputusan tersebut tidak secara langsung, namun
melalui forum yang telah ada.
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Masyarakat di era otonomi daerah ini seharusnya lebih dilibatkan
dalam setiap polaksanaan pembangunan di daerah, baik dalam
perencanaan, p€nyusunan dan pelaksanaan pembangunan yang teroormin
dalam keterlibatan masyarakal dalam poses penyusunan anggaran daerah
mengingat anggaran merupakan ujung tombak dalam operasional
Pemerintah Daerah. Dalam perencanaan anggaran daerah yang
berorientasi pada kinerja pada dasarnya melibatkan liga elemen
penting yang saling terkait dan terintegrasi. Ketiga elemen tersebut
adalah : Masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah.

Paradigma baru perencanaan APBD menuntut adanya
akuntabilitas publik. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai amanat
perangkai perundang-undangan yang baru, DPRD memiliki peran dan
kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan masa-masa
seb6lumnya. Substansi pokok dalam perencanaan APBD adalah peran
dan fungsi DPRD dalam penentuan arah dan kebijakan umum APBD.
Sesuai dengan paradigma baru yang berkembang saat ini. DPRD
mempunyai posisi, lugas dan fungsi yang terp€nting dalam perencanaan dan
pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Fungsi peroncanaan
hendaknya sudah dilakukan DPRD sejak proses penjaringan €spirasi
dan kebutuhan masyarakat (need assessmenr) hingga penetapan Arah
dan Kebijakan Umum serta penentuan Strategi dan prioritas APBD.
Sedangkan fungsi pengawasan hendaknya dilakukan oleh DPRD pada saat
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan APBD (Mardiasmo, 2002: 126).
Sebagai stakehol&r daerah, masyarakal atau publik memang merupakan
pihak yang berkepentingan dalam proses anggaran daerah. Hal ini
disebabkan Karena, anggaran daerah pada hakekatnya merupakan
penvujudan amanat rakyal kepada eksekutif unluk meningkatkan
kesejahteraan dan pelayanan umum bagi masyarakal dalam batas
otoritas wilayah yang dimilikinya. Dana yang terkumpul dalam APBD
merupakan dana mesyarakal yang dikumpulkan oleh pemerintah atas
berbagai jenis pungutan sesuai dongan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Kesadaran bahwa anggaran daerah sebagai amanat rakyat, menjadi
sangd penting bagi terwujudnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan
keuangan daerah.

Dalam monyusun anggaran disediakan ruang publik untuk
berpartisipasi dalam menenlukan apa yang diinginkan atau dipilih.
Mekanisme yang dilakukan adalah melalui penyaringan aspirasi
masyarakat. Penyaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk
memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan
dalam proses perencanaan APBD. lnformasi tersebut digunakan untuk
menjamin agar peEncanaan Arah dan Kebijakan Umum APBD sesuai
dengan aspirasi murni (kebutuhan dan keinginan riil) masyarakat, bukan
sekedar aspirasi politik. Proses penyaringan aspirasi masyarakat antara lain
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melibatkan pihak-pihak sebagai berikut: (1) DPRD sebagai pemegang
wewenang utama dan ponyalur semua aspirasi masyarakat yang juga
merupakan Badan Legislatil Daerah ; (2) Perangkat Daerah, terdiri atas
Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daorah serta
Lembaga Pengelola Keuangan Daerah, sesuai dengan kebutuhan
daerah; (3)Masyarakat lerdiri alas masyarakat pada umumnya, tokoh-tokoh
masyarakat formal dan informal, lembaga swadaya masyarakat (LSM),
asosiasi profesi, Perguruan Tinggi dan Organisasi massa lainnya.

Tugas DPRD pada saat penjaringan asprirasi masyarakat antrara lain :

'1. Menjaring aspirasi masyarakat untuk mendapatkan berbagai masukan
dan informasi ientang kebutuhan riil melalui metode penjaringan aktif.
Bentuk kegiatannya dapat berupa: Membuat dan menyebarkan
kuesioner, melakukan observasi lapangan atau survei uniuk
mendapatkan aspirasi dan gambaran sesungguhnya yang ada di
lapangan, mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat secara
langsung

2. Monjaring aspirasi masyarakat untuk mendapatkan berbagai masukan
dan informasi tentang kebutuhan riil melalui metode penjaringan pasil.
Bentuk kegiatannya dapat dilakukan melalui : Pembukaan kotak pos
khusus yang dapat menampung surat-surat dari masyarakal dalam
menyalurkan aspirasinya, menyediakan kotak saran sebagai tempat
masyarakat menyampaikan aspirasinya, membuat web siie khusus
dengan fasilitas penerima email dari masyarakat, menyediakan
telepon bebas pulsa untuk menerima aspirasi masyarakal melalui line
telepon.

3. Menjaring aspirssi masyarakat secara reaktif untuk mendapatkan
berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan rill, bentuk
kegiatannya dapat berupa: Public heaing, Kegiatan inspeksi
mendadak (sidak) ;(4) Merumuskan hasil penjaringan masyarakat
tersebut kedalam sebuah dokumen yang memuat aspirasi
masyarakal.

Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan salah satu tugas dan
fungsi yang harus dUalankan oleh DPRD, penjaringan aspirasi masyarakat
tersebul merupakan salah satu tahap penting sebelum arah dan kebUakan
umum APBD ditetapkan dan dilaksanakan.
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6.7. Perencanaan Anggaran Daenh Berdasarftan Pemandagri No. 13
Tahun 2006

Sistem p€ngelolaan keuangan daerah yang sek€rang berlaku
berupaya memadukan aiau mengintegrasikan anlara alur perencanaan
pembangunan dengan alur penganggaEn. Selama ini, kedua alur tersebut
seolah sulit dipertemukan sokalipun sejak lahun 2002 telah diperkenalkan
sistem anggaran berbasis kinerja (peiomance budgeting) yang
mensyaratkan pengelolaan anggaran berbasis pada program/kegiaian yang
akan dilaksanakan. Namun, sistem anggaran ini ternyata belum dapat
dilaksanakan secara efektif akibat belum sinergisnya mekanisme
perencanaan pembangunan dengan mekanisme anggaran. Karena itu,
molalui sistem yang dianut dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006,
diharapkan sinergitas keduanya dapat dicapai. Pengelohan keuangan
daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanasn, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya sogala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kenajiban daerah ters€but. Pengelolaan keuangan daerah
yang diatur dalam Permendagri melipdi kokuasaan pengelolaan keuangan
daerah, azes Umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD,
penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum
memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas,
penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan derah,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan
pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelohan
keuangan BLUD. Peng6lolaan keuangan daerah mencakup proses sebagai
berikul :

1. Perenclnaan Dan Penganggarian Keuangan Daelah
Proses porenc€naan p€nganggaran dimulai dari penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA),
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKASKPD), hingga penetapan
APBD dan dilanjutkan hingga penyusunan Dokumen pelaksanaan
Anggaran SKPD (DPASKPD) sarta anggaran kas.

2. Penatausahaan Keuangan Daerah
Proses penatausahaan keuangan daerah meliputi proses
penyusunan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat perintah

Memb€yar UarE (SPMU), dan Surat Perintah Pencairan dana. Proses ini
berdasarkan pada proses sebelumnya, yaitu proses penganggaran.
Proses ini juga menjadi dasar bagi proses selanjutnya, yaitu proses
Akuntansi Keuangan Daerah.
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3. Akuntansl Keuangan Daerah
Proses akuntansi keuangan daerah meliputi proses akuntansi kas, as6{, dan
akuntansi selain kas. Akuntansi kas melipdi poncatatan seerra akuntansi
dari proses penerimaan dan pengeluaran kas. Data dari proses akuntansi
keuangan akan menjadi bahan proses pelaporan.

4. Laporan Pertanggunglawaban Pelakganaan APBD
Proses pelaporan yang akan dikelola, terutama meliputi proses
penyusunan laporan realisasi per s€mester dan laporan tahun. Laporan
tahunan difokusken pada penyusunan laporan realisasi anggaran,
penyusunan arus kas, dan neraca.

Dad ksempat ruang lingkup tersebut, yang secara langsung terkait
dengan peran DPRD adalah tahap pertama dan tahap keernpat. Tahap kedua
dan ketiga berlangsung secara intemal dahm tubuh eksekutil, namun prosesnya
tetap dapat dipantau molalui Laporan Pertanggungjawaban Pelakssnaan
APBD yang disampaikan sebagai bagian dari Laporan Keterangan
Pertanggungjawab Pemenntahan Daerah.

8.8. Slkluc Penyusunan APBD Bedara*an Pennondagd 1tlo.13 Tahun
2008

Mekanisme penyusunan APBD berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 :

1. Roncena Keda Pemedntahan Oaerah.
a- Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang

merupakan penjabaran dari RP3MD dengan menggunakan bahan
dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu
kepada rencana kerja pernerintah.

b- RKPD tersebut diletapkan dengan peraturan kepals daerah.

c. Tata cara penyusunan RKPD tersebut berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

2. Kebiiakan Umum APBD Serta Prioritar Dan Plafon Anggaran
Sementara.
a. Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan

pedoman penyusunan APBD yang dite{apkan Menteri Dalam Negeri
setiap tahun.

b. Dalam menyusun rancangan KUA tersebut, kepala daerah dibantu
oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris da€rah.

c. Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris da+
rah s€laku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala
daerah, paling lambat peda awal bulan Juni.
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d. Kemudian ranetngan KUA disampaikan kepala daerah kepada
DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran
berjalan untuk dibah* dalam pembicaraan pendahuluan MPBD
tahun anggaran berikutnya.

e. Pembahasan dihkukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.

f. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjulnya disepakati mer{adi
KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran
berjalan.

3. Perloritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
a" Berdasartan KUA yang telah disepakati bersama DPRD, pemerintah

daerah menyusun rancangen PPAS.
b. Kernrdhn kepah daerah menyampdkan rancangan PPAS yang telah

disusun torsebut kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu
kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

c. Pembahasan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh TAPD bersama
panitia anggaran DPRD.

d. RancarEan PPAS yang telah dibahas sdanjutnya dis€pakati menjadi
PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

e. KUA serta PPA yang t6lah disepakati, masing-masing dituangkan ke
dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara
kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

f Apabila kepala daorah berhalangan maka yang b€rsangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota
kesepakatan KUA dan PPA.

g. Apabila kepala daerah berhalangan tetap maka penandatanganan
nota kesepatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabstan yang ditunjuk
oleh p€jabat yang ben renang.

4, Penyusunan Roncana Kerla Dan Anggaran SKPD

a. Berdasa*an nole kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat
edaran kepala daerah tentang p€doman penyusunan RKA-SKPD
s€bagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

b. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman
penyusunan RKA-SKPD mencakup:

1 . PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut
rencana pendapatan dan pembiayaan;
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2. Sinkronisasi progr€m dan kegiatan antar-SKPD dengan kinerja
SKPD berkenaan sesuai dongan standar pelayanan minimal yang

ditetapkan;

3. baias waktu penyampaian RKA-SKPD kapada PPKD;

4. hal-hat lainnya yang pedu mendapalkan p€rhatian dari SKPD
tarkait dengan prinsipprinsip peningkatan efisiGnsi, efektivilas,
iransparansi, clan akuntabilitas penyusunan anggaEn dalam
rangka p€ncapaian prestasi kerja; dan

5. dokurnen seb€gd bmFiran rndiputi KUA, PPA, lode rekening APBD,
format RI(A-SKPD, analisis s{andar belanja, dan standar satuan
harga;

6. Surat edaran kepala daerah perihal @oman ponyusunan RKA-
SKPD tersebut dilertritkan paling lambat alval bulan Agustus tahun
anggaran berjalan.

7. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-
SKPD teFebut dilerbitkan paling lambat awal bulan Agustus
tahun anggaran berjalan.

Rencana Kefla Dan Anggaran SKPD

a. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD
rnenyuam RI(ASKPD.

b. RKA-$GD dbusun derpan menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Penyiapan Rapeda APBD

a. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD
untuk dibahas lebih hnjuf obh TAPD.

b. Pembahsan. oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara
RKA-SKPD dongan KUA, PPA, porkiraan maju yang telah disetujui
tahun anggaran sebelumnya, clan dokumen perencanaan lainnya,
serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sssaran kegiatan,
standar analisis belanja, standar satuan harga, siandar pelayanan
minimal, s€rta sinkrcnisasi program clan kegiatan antar-SKPD.

c. RI0-SKPD yang telsh disompurnakan oleh kepala SKPD disampaikan
kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan
daerah tenlang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah
tentang ponjabaran APBD.
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d. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh
PPKD disampaikan kepada kepala da6rah.

e. Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan
kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

f Sosialisasi ranc.lngan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban
pemerintah daerah.

7. Penetapan APBD

Tim anggaran eksekutif melakukan evaluasi torhadap
memoranda anggaran yang dibuat oleh masing-masing unit kerja.
Evaluasi dilakukan untuk monganalisis kesesuaian antara rancangan
program, kegiatan d6n anggaran unit kerja dengan KUA, sorta strategi
dan prioritas anggaran daerah jika diperlukan. Tim anggaran eksekutif
dapat meminta unit kerja untuk m6nyempurnakan memoranda
anggaran. Selanjutnya b€rdasarkan memoranda anggaran yang telah
dievaluasi, Tim anggaran eksekutif menyusun rancangan anggaran
daerah. Sebelum diajukan dalam sidang Paripuma DPRD, dilakukan
pembahasan Encangan anggaran daerah antara tim anggaran eksekutif
dengan panitie anggaran legislatif (Mardiasmo, 2002: 190). Alur
Penyusunan Anggaran Daerah berorientasi pada perianggungjawaban publik
dapat dilihat pada gambar 6.1 .
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GAMBAR 6.I.
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
(uu 1712003, uu 2512004, uu 3212001, uu 3312004)

5 Tahun

I Tahun

I Tahun

5 Tahun I Tahun

NOTA KD,SEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DENGAN KDE

PEDOMAN PENYUSUN
RXA-SKPD

RAPERDA APBD
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BAB V!!
BIROKRASI SEKTOR PUBLIK

I. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM ( TPU )

Setelah mempelajarai buku Etika dalam penganggaran sektor publik ini
mahasiswa memahami birokrasi sektor publik

r!. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS (TpK)

Konsep Organisasi Birokrasi Sektor Publik

Birokrasi Dan

7.1. Konsep Oryanisasi Bfuokracl Sektor publlk

Perrorv (1979) menjelaskan bahwa karakteristik ideal birokrasi yang
lebih rasional tidak tampak dalam permukaan organisasi disebabkan oleh
beberapa faKor, seperti, p€rtama, manusia tidak berada hanya untuk
kepentingan organisasi. Kedua, asumsi bahwa birokrasi sesungguhnya
tidaklah kebal dan resisten torhadap perubahan sosial yang ada. yang keiiga
perspeKif organisasi birokrasi didesain sedemikian rupa agar dapat dilakukan
oleh kebanyakan warga yang ada. Preposisi seperti itu tampaknya tidak
seluruhnya benar karena dalam realitasnya tidak ada orang yang tidak
berbeda kepribadian dan kocerdasannya sehingga secara prakiis masih
diperlukan integritas dan jati diri masing-masing yang terlibat. Acspkali, istilah
birokrasi dari pandangan Weber (1947) (/rhaf Soedarmo, 1998) seperti
diungkapnya sebagai organisasi formasi yang sangal .rigid", teiapi juga
sangat menentukan kualitas pelayanan yang diborikannya baik di tempat
kerja maupun pada ruangan lainnya.

Sejalan dengan di atas, Downs (1967) agaknya lebih
mengembangkan p€ndekatan pengukuran mikro dalam upaya memberikan
pemahaman terhadap makna birokrasi yang acapkali menjadi bahan
perdebatan s€lama ini. Mereka memandang bahwa birokrasi paling tidak
memiliki tiga makna dan p€ndekatan, yaitu, pertama, menunjukkan pada
kelompok pranala atau kelembagaan tertentu. Pengertian itu menyamakan
birokrasi dengan biro. Kedua, menunjuk pada model dan metode khusus
untuk pengalokasian sumbor daya dalam suatu organisasi besar. Pengertian
itu memberikan makna yang sepadan dengan istilah pengambilan keputusan
birokratis. Ketiga, menunjuk pada kebiroan atau kualitas yang dap€t
membedakan antara berbagai biro dengan jenis organisasi yang lain. Downs
menganggap bahwa makna seperti itu tidak lain merupakan karakteristik
statis organisasi.
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Organisasi birokrasi bisa dikategorikan sebagai suatu biro apabila
kemudian mereka memiliki unit karakteristik, seperti 1) momiliki ukuran yang

besar yang para anggotanya mengenal tidak lebih dari separuh dari seluruh
anggota organisasi yang ada, 2), sebagian besar anggotanya adalah pekerja
purnawaktu yang sebagian besar pendapatan mereka amat beEantung pada

kondisi pekerjaannya dalam organisasi, 3), penggajian, pengangkatan dalam
jabatan, dan penilaian kinerja s€tidaknya lebih didasarkan karakteristik kinerja
mereka jika dibandingkan dengan pengukuran berbasis kriieria individual.

Dengan demikian, birokrasi secara umum adalah bentuk organisasi
pemerintah maupun swasta. Dalam kaitan ini, birokasi diasumsikan
berlangsung dengan penrujudan nilai-nilai adat ba6andi syarak dalam proses
pelayanan IMB yang wujudnya dapat berupa badan atau lembaga apa saja
yang mengatur kehidupan orang atau kelompok orang dalam organisasi
lersebut. Tokoh birokrasi klasik, soperti Weber, membagi birokrasi dalam tiga
jenis dari sudut kewenangan yang dipunyainya, yaitu kewenangan lradisional,
karismatik, dan legal rasional.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan
tedetak pada mayoritas rakyat dan pelaksenaannya dilakukan melalui wakil-
wakil yang terpilih. Kekuasaan itu juga dilaksanakan dalam konteks jaminan
atas hak-hak minoritas, sep€rti adanya sebuah ungkapan yang terkenal untuk
menggambarkan demokrasi yailu govemment of people, by people. Di dalam
demokrasi, setiap warga negara punya andil dalam menentukan hukum
kendatipun ukuran andil untuk warga negara berlainan. Berkenaan dengan
karaHeristik organisasi birokrasi seperti apa yang telah dijelaskan oleh Web€r
(lihat Kumorotomo, 1992) bahwa karaheristik organisasi birokrasi dapat
dilihat pada:

'1) birokrasi molaksanakan berbagai kegiaian regular yang diperlukan untuk
mencapai tujuan organisasi, didistribusikan melalui cara tertentu, dan
dianggap sebagai iugas-tugas resmi,

2) pengorganisasian kanlor mengikuti prinsip hierarkis yaitu unit yang lebih
rendah dalam s€buah kanlor berada di bawah pengawasan dan
pembinaan unit yang lebih tinggi,

3) p€laksanaan tugas diatur oleh suatu sistem p€raturan abdrak yang
konsislen dan mencakup penerapannya dalam kasus-kasus ledenlu,

4) pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya dengan somangat
formal dan tidak bersifat pribadi, tanpa perasaan dendam dan nafsu
pribadi,

5) pekerjaan dalam organisasi birokratis didasarkan kualifikasi teknis dan
dilindungi dari pemecatan sepihak, dan
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6) pengalaman menunjukkan bahwa tipe organisasi administrasi yang murni
berciri birokratis dilihat dari sisi teknis akan mampu mencapai tingkatan
efisiensi tertinggi.

Berdasarkan berbagai pandapat yang telah dilontarkan oleh para
pakar soperti dijelaskan di atas, organisasi birokrasi dapat dipandang sebagai
suatu institusi yang mempunyai karakteristik dan tujuan dalam kerangka
mencrptakan proses berjalannya organisasi itu untuk mencapai sasarannya.
Pandangan Weber seperti diungkapkan sebelumnya pada dasarnya
mempunyai keunikan tersendiri di dalam melihat wajah organisasi birokrasi
itu sebagai sebuah wadah atau komunitas yang di dalamnya berlaku
berbagai pranata dan sistem sosial, baik sebagai perangkat aturan, manusia,
maupun yang berupa proses aktivitas yang diciptakan untuk mencapai
sasaran organisasi birokrasi yang ada. Karakteristik yang dijelaskan oleh
Weber di atas jika dikailkan dengan penelilian tenlang peMujudan nilai adat
basandi syarak dalam proses pelayanan IMB dapst digunakan untuk
menjelaskan fenomena formalistik yang melingkupi proses pelayanan yang
dihadapi tiap hari oleh para anggota organisasi yang ada. Sedangkan,
pandangan Oown adalah tidak dapat memberikan gambaran secara rinci
berkenaan dengan karakteristik organisasi birokrasi mana yang dapat
membenkan pelayanan yang memuaskan tanpa memahami hakikat dan
substansi proses berjalannya organisasi birokrasi itu secara legal rasional.

7.2. Budaya Birokrasi dan Pergecerannya

Aparatur yang berbudaya adalah islilah yang kali pertama digunakan
oleh C. Wright Mills dalam siarannya pada tahun 1959. lstilah tersebut
merujuk pada keseluruhan organisasi dan yang terkail di dalamnya serta
meliputi artistik, intelektual, dan kaidah ilmiah dalam proses pekerjaan yang
dilakukannya. Pekerjaan dilakukan dengan metode yang bersilat siklusitas,
publik, dan massa. Dalam konsep aparatur berbudaya, ilmu, seni, dan
pembelajaran, hiburan, serta informasi dihasilkan dan didistribusikan s6rta
dikonsumsi (Gouldner, 1976).

Budaya organis€si adalah seperangkat kerangka kerja yang bersifat
behavioral, emosional, dan psikologi yang secara mendalam dihayati dan
dimiliki bersama anggota-anggota organisasi iersebut (Osbome & Plastrik,
1997). S€lanjutnya, Osborne & Plastrik menyatakan bahwa budaya memiliki
dimensi fisik yang tampak meliputi: kebiasaan-kebiasaan dan rutinitas orang-
orang, rilual-'rilual mereka, adat istiadat, dan kesepakatan-kesepakatan
bahkan cerita-cerita. Budaya juga memiliki dimensi tersembunyi yang tidak
kelihatan meliputi: keperceyaan-kep€r€yaan, asumsi-asumsi, ide.ide,
harapan-harapan, dan impian-impian. Se{iap aspek organisasi - struktumya,
rincian korjanya, prosedur pelaksanaan standarnya, bahasanya, kebijakan-
kebijakannya, bahkan teknologinya memberi sumbangan kepada
pembentukan budaya.
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Suatu budaya organisasi membimbing orang-orang untuk bersikap
dan berperilaku yang tepai demi keberhasilan organisasi. Suatu gejala yang
sedang berlangsung bahwa orang yang dibimbing oleh budaya merupakan
kenyataan sosial. Hal ilu memberikan pedoman yang kuat apa yang
semeslinya dilakukan, dirasakan, dan dipikirkan. Sedangkan, di dalam
masyarakat yang besar dan kompleks dowasa ini, implementasi kebijakan-
kebijakan sosial membutuhkan mesin birokrasi (Blau & Meyer, 2000).
Akibatnya, tidak terhindarkan lagi bahwa budaya birokrasi seharusnya
memiliki sumb€r cahaya yang dapat dijadikan pedoman bagi rekayasa sosial.

Dimensi lain dari budaya birokrasi dipengaruhi oleh budaya
organisasi-organisasi pemenntah lainnya. Seperti dijelaskan oleh Osbome
dan Plastrick (1997) bahwa organisasi pemerintah itu menyebarkan budaya-
budaya yang dibentuk oleh ciri-ciri fundamental tertentu yang dimilikinya.
Dalam kaitan itulah, Orsbome & Plastrik lebih lanjut menjelaskan adanya ciri-
ciri fundamental sebagai berikut.

Pertama, organisasi-organisasi pemerintah merupakan ciptaan seKor
politik. Tidak dapat dielakkan, mercka merupakan target dari tuntutan-
tuntutan publik yang tidak henti-hentinya yang disalurkan melalui para pejabat
terpilih. Mereka menjadi bola dalam permainan polilik, dilendang dari sudut
ke sudut yang lain. Mereka mengalami penelitian dengan cermat yang
bermusuhan dari para anggota dewan p€rwakilan rakyat, pelobi, kelompok
kepentingan, dan media. Dalam menanggapinya, organisasi belajar untuk
mempertahsnkan diri. Kadang-kadang, mereka mengabaikan dan mencegah
dunia luar. Pada saat yang lain, mereka mencari muka dan ramah. Secara
khas, mereka menyalahkan para pejabat terpilih dan kelompok-kelompok
kepentingan untuk kesalahan apa pun dengan p€merintah. Dan, karena takut
disalahkan, jika sesuatunya berjalan buruk, mereka mengambil sedikit
kesempatan.

Kedua, agen-agen pomerinlah hampir selalu diorganisasikan menurut
hierarki yang berlapi+lapis. Aturan peringkat ilu menentukan kewenangan,
kompensasi, dan kesempatan karier. Hal itu membeda-bedakan orang
menurut pemberi perintah dan penerima perintah, siapa yang mengomando
dan siapa yang patuh. Dalam menanggapi pemusatan kekuasaan itu, para
pegawai pemerintah cenderung ketakutan. Mereka tinggal dalam sangkarnya.
Jika mereka ingin mencoba mengubah sesuaiu, pertama-tama, mereka akan
minta izin, t6tapi, sebagian besar tidak pernah mencobanya.

Kefga, pemerintah diorgnanisasikan secara birokratis. Berpikir
berbeda dibandingkan dengan bertindak. Bertindak dibedakan oleh fungsi.
Fungsi-fungsi dipisahkan ke dalam unit-unit. Unit-unit dipisahkan ke dalam
jabatan-jabatan. Kemudian, jabatan dirinci ke dalam tugas-lugas khusus dan
dibukukan menurul kelas-kelas dan uraian-uraian yang kaku. Tugas-tugas
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tersebut dilakukan oleh para spesialis. Para spesialis itu menempati ruangan-

ruangan k6cil dan jaMan-jabatan yang dibalasi dinding satu dari yang lain.

Keempat, organisasi-organisasi pemerintah memiliki monopoli alau
mendekati monopoli. M€reka menghadapi sedikit tekanan dari para

pelanggan mereka atau para p6saingnya. Karena tidak memiliki konsekuensi
terhadap kinerja mereka, mereka berorientasi ke dalam. Orang-orang mereka

sering lebih khawatir mengenai anggaEn dan tingkai personel dan status
birokratis daripada ieftadap bagaimana meningkalkan hasil. Mereka tidak
mengutamakan tingkat efektivilas yang tinggi atau hasil. Para pegEwai lebih

suka digaji untuk biaya hidup secara tahunan daripada b€rdasarkan
kemampuannya yang baik. Akibatnya, banyak pegawai memiliki tingkat
harapan yang rendah dan hanya memiliki sedikil kebanggaan terhadap
pekerjaannya. Orang luar merasakan hal yang sama mengenai mereka.

Ekses dari kondisi yang rumil dan perilaku organisasi orang
pemerintah ilulah yang akhimya banyak membentuk citra birokrasi yang

buruk. Untuk menegakkan kembali birokrasi agar sesuai dengan tuntutan
perkembangan zaman, pada budaya organisasi-organisasi pemerinlah, perlu

dilakukan perubshan. Sedangkan, usaha mengubah perilaku-perilaku

tersebut dapat dilakukan dengan metode yang sangat ampuh, yakni empat C
yang artinya clatung the puryoses of public organization, coating
conseguonces for peioman@, making oryanization moe a@ountable to
their customer, dan shilling the lows and fom of cantal (Osbome & Plastrik,
1997). Hanya saja, perubahan organisasi bukanlah suatu ilmu yang
prosesnya dapal direncanakan dan diterapkan. Menurut Osborne & Plastrik
(1997), perubahan organisasi tidak bisa direkayas€. Namun, selalu ada jalan

untuk mengarahkan perubahan itu walaupun mungkin secara tidak langsung.
Seperti dikatakan Osbome & Plastrik selanjutnya bahwa, k€rena perubahan

tidak bisa direkayasa, perubahan itu dapat dilakukan melalui analisis
terhadap faktor-faktor yang membentuk budaya.

Dalam peradigma budaya, orang mulai meninggalkan paradigma

lamanya kotika mereka mulai mengalami, melihat fakt+faha, dan merasakan
bahwa seperangkat asumsi lama tidak dapat menjelaskan faK+.fakta.
Anomali itu mendorong timbulnya hal yang oleh para ahli psikologi disebut
"disonansi'- konflik anlara apa yang dialami dan yang diketahui. Orang sering
mengatasinya dengan menolak melihat anomali tersebul. Ketika anomali
muncul, moroka segera mendefinisikannya sesuatu yang lain. Misalnya,
ketika pemimpin memberikan penghaEaan kepada orang dari etnik lain, ada
orang yang melihat ilu sebagai bentuk persekongkolan. Ketika birokrasi
melayani orang yang berbeda agamanya, orang melihatnya sebagai sikap
tidak loyal kepada agema tertentu.
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Hal kedua untuk monghentikan kebutaan paradigma itu, tidak cukup
dengan memperkenalkan anomali di dalam suatu organisasi, melainkan
harus aktif membantu orang-orang menerima apa adanya. Saat mereka mulai
mengalami hasil dari disonansi, mereka akan monjadi tidak nyaman. Meminta
mereka untuk menenggalkan sebagian besar asumsi dasar mereka
mengenai kchidupan sama halnya dengan meminla mereka memainkan
permsinan baru tanpa mengetahui aturan-aturannya-suatu permainan yang

akan menentukan ep€kah moreka mendapatkan suatu proyek, seberapa
besar yang mereka peroleh, dan apa yang dipikirkan milra-mitra mereka
mongenai hal itu (Osbome & Plastrik, 1995). Di sinilah, perlunya pemberian

seperangkat aturan yang baru. Di sini, perlu diberikan suatu cara baru untuk
memahami anomalir-suetu paradigma baru.yang dapat mereka kenakan.
Mereka tidak akan dapat menoleransi ambiguitas dalam waKu yang lama.

Mereka juga membuat lompatan atau mundur kembali kepada paradigma

lama. Untuk membantunya, p€rlu dibuat lompatan yang diperlukan untuk
mendefinisikan paradigma baru selengkap mungkin sehingga mereka
memiliki sesuatu yang jelas untuk dikenakan. Tidak seorang pun

meninggalkan paradigma budaya lamanya tanpa memiliki akses kepada yang
baru, karena tidak seorang pun dapat berfungsi tanpa orang lain.

Ketiga, harus diberikan bantuan untuk membangun perlunya

kesetiaan dalam membuat lompatan. Setiap pergeseran paradigma

merupakan suatu lompaian kesetiaan yang sangat penting. Hal itu tidak bisa
hanya sek8li dilakukan untuk membereskan semuanya.

Keempat, harus dipahami benar bahwa suatu pergoseran peradigma

dimulai dari suatu akhir (usaha yang tidak henti-h6ntinya). Hal itu dimulai
ketika orang diminta meninggalkan bekas pandangan dunianya-suatu
proses yang menakutkan yang menciptakan banyak penolakan terhadap
p€rubahan. Jika dipahami betapa sulitnya bagi p€gawai untuk
meninggalkannya, p€rlu digunakan alat-alat untuk memudahkannya.

Kelima, Wdu dipahami bahwa hal iiu memerlukan waKu sehingga
orang benar-benar menghayati paradigma baru. Jika bergerak dari
paradigma lama, meroka menuju ke daerah yang disebui daerah netral
(Bridge dalam Osborne & Plastrik, 1995). "Daerah netral itu merupakan
pembuangan antara perasaan identitas lama dan baru. ltu merupakan saal
ke,tika cara lama ditinggalkan dan cara baru belum terasa nyaman' (Bridge
ds,am Osbome & Plastrik, 1995).

Umumnya, diakui budaya birokrasi di lndonesia belum sampai pada
tuntulan birokrasi yang modom. Hal itu disebabkan ketidakmampuan
birokrasi untuk lepas dari budaya masyarakat daerah yang belum
sepenuhnya dapat menyesuaikan diri dengan budaya birokrasi modem.
Bahkan, kebudayaan daerah sering berpengaruh ke dalam aKivitas birokrasi
itu. Kondisi ilu dapat dimaklumi, jika dilihat dari perspeKil budaya.
Kebudayaan merupakan salah satu sumb€r utama sistem nilai atau tata nilai
suatu masyarakai (A[ian, 1982). Sebagaimana dik€tahui, sistem nilai yang
dihayati seseorang atau yang berlaku dalam suatu masyarakat bukan saja
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mencerminkan kebudayaannya, melainkan juga sekaligus menentukan alau
membentuk sikap mentalnya yang selanjutnya terpantul dalam pola tingkah
lakunya sehari.hari dalam berbagai segi kehidupan sosial, ekonomi, politik,

hukum, pengetahuan, dan sebagainya.
Dengan demikian, budaya birokrasi di lndonesia sekarang ini, tidak

pelak lagi, merupakan cerminan budaya lndonesia Pada umumnya dan

daerah pada khususnya. Birokrasi sebagai sebuah struktur teknis dalam

masyarakat memiliki kaitan erat dengan struKur sosial dan struHur budaya
(Kuntowijoyo, 1994). Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan dan
pelayanan, Kuntowijoyo mengatakan bahura birokrasi pemerintah tidak dapat
terlepas dari komposisi sosial yang masing-masing memiliki kepentingan
sendiri sehingga sering birokrasi hanya melayani lapisan masyarakat yang

dominan.
Berbagai pandangan tentang budaya birokrasi seperti dUelaskan di

atas, dalam perspehif pelayanan yang tidak impadal yang semestinya

menjadi salah satu ciri birokrasi yang modern tersebut, sering terkait dengan
pemrioritasan pelayanan berdasarkan jarak sosial masyarakat yang dilayani
yang lebih dekat dengan birokrasi. Simbol-simbol yang mewakili kedekatan
jarak sosial itu berupa simbol-simbol representasi dari budaya masyarakat

dominan, bsik berupa etnisitas sebagai pemroduk budaya, kepercayaan atau

agama dan aliran-alirannya, maupun golongan{olongan yang mencerminkan
nilai-nilai terlentu.

Selain iiu, sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem simbol
masyarakat juga memengaruhi penyelenggaraan k€kuasaan karena
pelaksanaan k€kuasaan hanya dapat terjadi jika ada kosediaan budaya
masyarakatnya untuk men€rima kehadirannya (Kuntowijoyo, 1994). Oleh
karena itu, sebelum diketahui sampai seberspa jauh sebenamya birokrasi
sebagai penyelenggara kekuasaan telah melayani sistem sosial dan sistem
budaya, perlu diketahui apakah dinamika interaksi antarbudaya di dalam
tubuh birokrasi itu memberikan ruang bagi penrujudan nilai-nilai dasar,
terutama pada era otonomi daerah sekarang ini.

Pendapat Osbome dan Plastrick dengan berbagai karakterisiik
budaya organisasi birokrasi yang dijelaskannya dapat digunakan untuk
menggambarkan bervariasinya karakteristik organisasi birokrasi apalagi jika

dikaitkan dengan fenomena peningkatan pelayanan publik. Dalam
pandangannya, bahwa komunikasi organisasi membantu mengungkapkan
keefeKifan komunikasi aparalur yang pada gilirannya meningkaikan kualitas
organisasi yang bersangkutan dalam menjangkau tujuan organisasi.
Sedangkan, komunikasi antarbudaya juga akan banyak berguna sebab
melalui analisis komunikasi antarbudaya itulah akan terungkap dinamika
int6raksi para pendukung budaya yang beraneka ragam yang terdapat di
dalam organisasi birokrasi yang mencerminkan moral dan etika. Hal iersebut
akan terpantul dalam sikap dan perilaku eparatur dalam penyelenggaraan
pelayanan publik
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BAB VIII
PERILAKU ORGANISASI

1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM (TPU )

Setelah mempelajarai buku Etika dalam penganggaran sektor
publik ini mahasiswa memahami Perilaku Organisasi

I!. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS (TPK)

Pengertian perilaku organisasi dan perilaku individu

Konsep kepribadian, motif dan motivssi dalam sikap dan
perilaku.

8,1. Pengertlan Pe.llaku Organieasl dan Perllaku lndivldu

Manusia merupakan pendukung utama setiap organisasi apa pun
bentuknya. Perilaku manusia yang berada dalam suatu kelompok alau
organisasi morupakan awal dari perilaku organisasi. Untuk itu, mengaqJ
kepada pemyataan lslamy (2003), porilaku organisasi (organizationdl
behavioll merupakan a bdy ol knowledge yang berbicara tentang manusia
di tempat kerjanya dan tentang perilaku kinerjanya. Sebagai sebuah disiplin
ilmu, perilaku organisasi, sebagaimana diungkapkan oleh Suprihanto (2003),
adalah sualu cara berpikir (way of thinking) terhadap tiga tingkatan analisis,
yaitu, individu, kelompok, dan organisasi.

Hampir bersamaan dengan pendapat di atas, Robbins(2003)
menyatakan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang
menyelidiki dempak perorangan, kelompok, dan struKur pada porilaku dalam
organisasi dengan maksud mengembangkan pengetahuan tentang hal-hal
tersebut demi memperbaiki keefektifan organisasi. Oleh karena persoalan-
persoalan manusia senantiasa berkembang dan ruwet, persoalan-peBoalan
organisasi semakin hari semakin berkembang Thoha (2004). Oleh sebab ilu,
dapat dipahami bahwa perilaku organisasi pada hakikatnya berdasarkan ilmu
perilaku yang dikembangkan dengan pusal p€rhatian pada tingkah laku
manusia dalam organisasi.

Berkaitan dengan koberadaan perilaku organisasi, secara evaluatif,
lslamy (2003) mengungkap bahwa perkembangan studi perilaku organisasi
sebetulnya bgrawal dari kajian psikologi industri (industrail Psycholqy\
(1913-1930) yang memusatkan kajiannya pada dimensi-dimensi individu

1.

2.
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seperti perbedaan-perbedaan bakat, keahlian, dan inteligensi orang-orang
yang menjadi anggota organisasi/ pegawai industri. Berhubung skopnya
iedalu sempit, kemudian digantikan dengan kajian hubungan-hubungan
kemanusiaan (Human Relations 1930-1960) yang memusatkan kajian pada
dimensi kelompok sep€rti dinamika kelompok dan kerjasama dengan
semangat tinggi. Selanjutnya, karena kajian ini mengabaikan faktor
situasiilingkungan tempat orang-orang bekerjasama mencapai tujuan,
akhimya, timbullah kejian perilaku organisasi (organizational behavior), yang
kajiannya mencakup aspek individu, kelompok maupun organisasi dan
lingkungannya.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, definisi perilaku organisasi kali pertama
dirumuskan oleh lvancevich, Zilsgyi, dan Wallace ('t977), tihat tslamy (2003)
sebagai berikut: "Oryanizational behavior is conemed with the study of the
behavior, attitudes, and pertoman@ of wofuers in an oryanizational setting;
the oryanization's and informal grcup's efiect on the wod<efs perceptions,
feeling's and actions; ttte envircnment's effect on the oryanization its human
/esou/Des and goals; and the effect of the wofuerc on the oryanization and its
effectiveness."

Berdasarkan definisi di atas, paling tidak, tslamy (2003) menyebutkan
ada lima hal yang meryadi key po,nts dalam organizational behavior (OB)
sebagai berikut.

1) Organisasi formal hanyalah salah satu dari sekian banyak perhatian OB,
di mana individu dan kelompok sebagai suatu entitas yang terpisah juga
memperoleh perhatian yang sama.

2) Sangat penting mempelajari perilaku, sikap, dan kinerja individu serta
kelompok karena berpengaruh terhadap organisasi secara keseluruhan.

3) Organisasi, kelompok informal, dan lingkungan memainkan suatu p€ran
dalam membentuk perilaku manusia dan kinerjanya.

4) lndividu memengaruhi efehivitas organisasi atau usaha pencapaian
tujuan organisasi.

5) Untuk memahami perilaku manusia dalam organisasi perlu kita
memasuki ilmu-ilmu perilaku dan menggunakan metode ilmu untuk
mengkaji variabel-variabel dalam bidang perilaku organisasi.

Perilaku organisasi sebagaimana diutarakan oleh Sunarto (2004)
adalah suatu ilmu perilaku terapan yang dibangun alas sumbangan dari
sejumlah disiplin perilaku. Adapun, bidang yang menonjol dalam hal ini
adalah psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, dan ilmu politik.
Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa perilaku organisasi
(oryanizational behavioi memfokuskan kajiannya pada aspek individu,
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kelompok, organisasi, dan lingkungan. Hal itu sebagaimana diungkapkan
oleh lvancevich (1977) bahwa kajian organisasi di antaranya mencakup
kajian perilaku, sikap, dan kinerja pegawai-pegawai (individu-individu) dalam
suatu lingkungan organisasi s€rta pengaruh organisasi/ formal dan kelompok
informal terhadap persepsi, perasaan, dan tindakan para pekerja.

Perilaku organisasi, pada hakikatnya, merupakan hasil interaksi
individu dalam suatu organisasi. Untuk ilu, ketika kita ingin menelaah perilaku
organisasi dari dimensi individu s€bagai anggota organisasi, menurut (lslamy,
2003), kita harus memahami secara mendalam interelasi antara faktor-faktor
psikologi manusia dan peranannya dalam pekerjaan. Hal-hal yang
memengaruhi perilaku organisasi di antaranya adalah kepribadian, persepsi,
motif, molivasi, dan kinefa.

8.2. Konsep Kepribadian, totif, dan o0vasl dalam Slkap dan
Perilaku

Kepribadian menurul para ahli ilmu perilaku sebagaimana diungkap
oleh lslamy (2003) merupakan kombinasi yang unik antara kecakapan dan
motif. Motil (yang merupakan inner dive untuk berbuat sesuatu) yang ada
pada s€seorang unluk melakukan sesuatu (upaya) dan jika hal ini
dikombinasikan dengan kecakapan yang dimiliki akan mengarah ke timbulnya
penlaku te entu. Selanjutnya, hal itu akan menghasilkan kinerja. lni b€rarti
bahwa kinerja itu ditampilkan oleh perilaku seseorang beranjak dari adanya
motif ingin melakukan dan dibarengi dengan kecakapan yang dibutuhkan.
Dengan demikian, motif ingin berbuat belum akan menghasilkan kinerja tanp€
didukung oleh suatu kecakapan.

Sebaliknya, orang yang memiliki kecakapan lebih, tanpa dibarengi
dengan motif, juga tidak akan menghasilkan suatu kinerja. Unluk ilu, motif
individu perlu diketahui oleh pimpinan. Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh
lvancevich (1977) bahwa pengetahuan mengenai motif seorang karyawan
akan memungkinkan manajer untuk menjelaskan dan memprediksi
bagaimana perilaku timbul. Kita sebaiknya juga mengajukan pertanyaan yang
sedikit berbeda mengenai perilaku yaitu mengapa perilaku timbul? Dengan
kata lain, manajer juga tertarik untuk mengetahui kebutuhan dan kebiasaan
unik apa yang mendorong munculnya perilaku tertentu dari karyawan tertentu
di dalam sua'tu keadaan tertentu pada waktu tertentu.

Fokus dari psikolog korehsional adalah untuk menjawab pcrtenyaan
mengapa seseorang berperilaku dalam suatu cara tertontu dengan acuan
pada tipe dari orang itu. Dalam praKiknya, banyak kita menjelaskan penlaku
orang lain dengan mengiJertifikaikan tipe dari orang yang bersangkutan.
Sebagai contoh, ada lipe agresif, pendiam, dan lain-lain. Memang, banyak
dari penilaian yang dibuat mengenai seseorang (baik dalam menjelaskan
penlaku maupun memprediksikan perilakunya) didesarkan keyakinan yang
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kita miliki terkait dengan tipe kepribadian orang yang berurusan dengan kita
iiu. Di dalam organisasi, islilah kepibadian, biasanya, mengisyaratkan
keterampilan-keierampilan sosial atau impersonal. "Kepribadian" mengacu
pada kesan yang dimiliki orang-orang dalam organisasi terhadap individu.

lvancevich (1977) mengungkapkan bahwa kepibadian bisa
didefinisikan sebagai "kombinasi dari karakterislik atau variab€l-variabol
manusia yang dilerapkan untuk mendefinisikan atau menyebutkan tipe
seorang individu'. Selain itu, dikatakan bahwa kepribadian relatif bertahan.
Jadi, kepribadian terdiri atas karaKeristik-karaheristik manusia yang tidak
bisa berubah dengan capat dan memicu terjadinya sejumlah perilaku yang
dapat diprediksi dalam jangka pendek. Di samping faktor pengalaman yang
memengaruhi perkembangan, kepribadian juga mencakupkan berbagai
emosi, bakat, keterampilan, keyakinan, nilai, dan sasaran dalam kepribadian.

Lebih jauh, lvancevich barpandangan bahwa pendekatan yang
digunakan dalam melihat kepribadian salah satu di antaranya adalah dengsn
pendekatan induKif. Pendekatan yang dimaksud memungkinkan data itu
untuk mendefinisikan berbagai karakteristik kepribadian. Untuk dapat
mengerti kepribadian seseorang, sebagaimana diungkap oleh lndrawijaya
(2002), setiap pimpinan harus dapat mengamati aspek perilaku mereka
sebagai manusia, mulai dari perangai seseorang dan juga dari segi harapan
pegawai. Hal demikian berguna untuk dapat mengetahui sifat khas, perilaku,
dan temperamen seseoEng. Manfaal penilaian kepribadian yang diterapkan
dalam sualu organisasi terletak pada kemampuannya untuk memprediksi dan
menjelaskan perilaku dan kinerja yang sesungguhnya.

Namun, untuk mengetahui perilaku manusia merup€kan sesuatu yang
sulit, tetapi di lain hal mengerti tentang perilaku manusia justru merupakan
pangkal tolak unluk dapat mengerti perilakunya dalam organisasi. Oleh sebab
itu pedu dipahami berbagai cara p€ndokatan pengembsngan kepribadian
para pegawai. Untuk itu, mengacu kepada pendapat lndrawijaya (2002)
bahwa ada tiga pengembangan kepribadian ulama yailu t6on psikoanalisis
(psychoanalycal theoty), leon sifat atau perangai (trait theory), dan teori
kebutuhan (n eeds theo ry).

Sebagaimana diungkapkan oleh Moenir (/lhaf Kusnandar, 2OO5)

bahwa semua orang yang berakal sehat, apabila melakukan perbuatan, pasti
ada yang diharapkan melalui perbuatan itu. Perbuatan itu dilandasi oleh
adanya suatu dorongan dari dalam diri seseorang. Daya dorong dari dalam
itulah yang disebut motif. Kemudian, motivasi dapat timbul dari dalam karena
ada kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal. Salah satu cara unluk
memahami perilaku manusia adalah memahami motivasi. Secara hakiki,
menurut Thoha (1995), motivasi berarti alasan, daya batin, den dorongan.
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Kinerja bukan satu-satunya karaKeristik yang bervariasi pada masing-
masing orang. Para karyawan juga memiliki perbedaan dalam hal tingkat
ketidakhadiran, mangkir karena sakit, masa jabatan (lama kerja di
organisasi), pilihan tempat kerja mereka, dan pilihan karier mereka. Dalam
hal ini, seiiap model perilaku dan kinerja harus memenuhi dua tuntutan yang
saling bersaing. Pertama, ia harus cukup sederhana untuk memungkinkan
kita untuk menyusun faha-fakta mengenai perilaku dan untuk memahami apa
yang kita amati. Kedua, model itu harus cukup lengkap untuk menjadi
prediKor perilaku dan kinerja yang akurat dalam sefting-sefting organisasi
yang sebonarnya. Sebab, perbedaan-perbedaan dalam kinerja pada
pokoknya merupakan fungsi dari sekian banyak variabel - fisik, mental,
struktural, lingkungan, dan teknologi. Selain itu, upaya dipengaruhi oleh
iingkat motivasi.

Meskipun motif dan kemampuan diperlukan, tetapi tidak cukup untuk
menjadi kondisi/syarat bagi perilaku dan kinerja. Motivasi dan tingkat upaya
yang tinggi sekalipun masih akan berakhir pada kegagalan. Misalnya, jika
karyawan tidak memiliki kemampuan dan koterampilan yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan. Karyawan yang memiliki kemampuan-kemampuan
kefla yang tinggi sekalipun juga akan gagal datam pekegaannya jika tidak
dibarengi dengan tingkai motivasi yang sama tingginya.

Dari pandangan dapat dimongerti bahwasanya pemahaman
mengenai perilaku kelompok, struktur organisasi, dan pros€s-proses
organisasi bergantung pada pengetahuan yang menyeluruh mengenai
dimensi-dimensi perilaku dan kinerja individu. lstilah m,ko dan makro
bermanfaal dalam menempatkan topik{opik perilaku individu, perilaku
organisasi, dan kinerja ke dalam perspehif. Perspeklif mikro berfokus pada
perilaku masing-masing karyawan dalam organisasi dan memusatkan
perhatiannya pada keputusan dan pilihan-pilihan yang dibuat orang mengenai
dirinya, orang lain, dan organisasi yang mempekerjakan mereka.

PerspeKif makro berfokus pada kelompok-kelompok informal dan
organisasi-organisasi formal yang menyusun lingkungan kerja tempat
perilaku dan kinerja individu terjadi. Pendekatan makro mengarahkan
perhatian penyelidik pada proses dan struktur tempat keputusan-keputusan
dibuat oleh kelompok-kelompok informal dan organisasi-organisasi formal.
Seperti yang diilustrasikan dalam Gamball, ketika individu dan organisasi
saling berinteraksi, hasilnya dapat digambarkan sebagai kinerla. Maka dari
itu, kinerja adalah sebuah akibat (outcome) yang timbul sebagai sebuah
fungsi dad pedlaku o4ganrsasi individu. Akan te,taFli, kita tidak perlu
memisahkan anlara pendekatan mikro dan makro untuk memahami perilaku
dan kinerja organisasi. Mereka merupaken perspektil yang saling melengkapi
pada satu set isu yang sama. Namun, pemisahan tersebut bermanfaat untuk
menyajikan dua segi dari topik yang sama.
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Unluk itu, dapat diketengahkan bahwa kinerja merupakan akibat
(outcame) yang timbul dari sebuah fungsi suatu perilaku organisasi individu.
Sedangkan, sikap merupakan bagian utama dari kepribadian individu. Di
samping itu, perilaku individu juga dipengaruhi oleh motif. Timbulnya perilaku
individu merupakan respons terhadap kejadian yang terjadi dalam
lingkungan. Selain itu, hasil dari perilaku, seporti imbalan (relwad; alau
hukuman (punishmenfl, akan memengaruhi individu melalui proses-proses
umpan balik. Perilaku berada di luar lingkup individu (ekst6mal) dan bisa
diukur secara empiris. Di sisi lain, motif berada dalam pikiran, kiia tidak bi6a
melihat ke dalam pikiran secara langsung dan faktor-faktor yang berada di
situ, seperli motif tidak benrvujud dan tidak bisa diamati secara langsung.
Jadi, dalam hal ini, motil merupakan determinan perilaku yang bersifat
internal.

Gambar 8.1. Debrminan-Determlnan Dasar Klneria

Linohlnoan dan Asoek-aso6k Oroanisasl
KarakterElik-karaheristik lndividual

Sumber: lvancsvich, 1977

Gambar 8.1 di atas memperlihatkan sebuah skema yang bermanfaal
uniuk mengelompokkan faktor-faktor yang bertindak sebagai motif yang
memengaruhi perilaku individu. Menurut gambar tersebut, perilaku individu
timbul sebagai respons terhadap even/peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam
lingkungan. Selain itu, hasil dari perilaku, seperti penghargaan (/award) atau
hukuman (punishmenf, akan memengaruhi individu melalui proses-proses
umpan balik (feedback) (ditunjukkan oleh garis putus-putus pada Gambar 2 di
ba\,vah ini).

Ciba Psru8drssn
Prldisa PanadtSan

Aspel{sp.k Ogedseli
Kol&i.londli knF
D6dn J&stsr
Koh.8i KdonTok
Sidam Ros,6rd

Kcpefihpinm
Porubdren Organlgasr
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lndNrdu

Dorongan, pd(.lan, dnori. irld.lg, bh.ruhln.
daaakln, k inginsn, hr8rd, haEpan, par-.!n.
lmFllt, p.duangan
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Gambar 8.2
Determlnan-Determinan otivasional Perllaku

K.jadian/perbtiw.
dalam lingkungan Poritaku ----------+ Kejadlsr/pari6tMa

oaEm Itngkungen

Sumber: lvancovich, 1977

Akan tetapi, yang penting dalam hal ini adalah faktor-faktor di dalam
individu yang menginteNensi di antara kejadian/peristiwa dalam lingkungan
dan perilaku yang bisa diamati. Perilaku berada di luar lingkup individu
(eksternal) dan bisa langsung diamati secara empiris. Di sisi lain, motif
berada di dalam pikiran (kotak yang diarsir pada Gambar 8.2). Kita tidak bisa
melihat ke dalam pikiran secara langsung dan faktor-faktor yang ada di situ,
seperti motif, tidak beruujud dan tidak bisa diamati secara langsung. Jadi,
motif merupakan determinan perihku yang bersifat internal yang menyelangi
(mengintervensi) antara even-even lingkungan dan perilaku ahual.
Sementara itu, menurut MoekUat (2001), motif yang paling kuat menentukan
pedlaku .

Dari pandangan lvancevic, (1977) dapai dipahami bahwa ahli-ahti
perilaku secara tradisional mengelompokkan motif menjadi dua kategori
seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2. Kelompok pertama meliputi
dorongan, desakan, perasaan, paksaan, insting, kebutuhan, hesrat,
keinginan, emosi, impuls, dan perjuangan_ Semua istilah itu mengacu pada
sesuatu yang bersifat intemal yang mendesak atau mendorong individu untuk
bertindak atau menunjukkan suatu perilaku tertentu. Di sisi lain, kelompok
motif yang kedua mengacx pada faktor atau even+ven dalam lingkungan
individu. lnsentif, tujuan, minat, atau aspirasi misalnya, diekspresikan dengan
acuan pada suatu perislitva yang diharapkan individu untuk terjadi sebagai
hasil dari perilakunya. Singkatnya, faktor-faKor itu menarik perilaku.

Sementara itu, Harold (1980), seperti yang dirumuskan oleh Berelson
dan Steiner, berpendapat bahwa motif adalah suatu keadaan dari dalam yang
memberi kekuatan, yang menggiatkan, atau yang menggerakkan karenanya
disebut "penggerak' atau "motivasi" dan yang mengarahkan atrau
menyalurkan perilaku ke arah tujuan-tujuan. Sementara ilu (Nimran, 2004)
menyatakan bahwa untuk memahami perilaku individu, kita perlu mengkaji
berbagai karaheristik yang melekat pada individu itu, di antaranya a) ciri-ciri
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biologis (umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, masa
kerja; b) berkaitan dengan kepribadian; c) persepsi; dan d) sikap (attitude).

Senada dengan itu, Nasution berp€ndapat bahwa molif adalah
segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan
demikian, motif adalah suatu rangsangan dari dalam, adanya niat atau gerak
hati dan sebagainya yang menyebabkan orang/individu melakukan sesuatu.
Peristiw+peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan mendorong munculnya
motif (mungkin hasrat untuk menyenangkan pimpinan), yang pada gilirannya
mengarah pada gebuah tindakan (melaksanakan tugas pekerjaan). Saat
tugas diselesaikan, muncul sebuah peristiwa dalam lingkungan (mungkin
penghargaan alau pujian dari pimpinan atau bayaran) yang memuaskan atau
mengurangi kebutuhan yang pada awalnya memotivasi perilaku.

Kondisi di alas akan berkailan dengan harapan-harapan ledentu
berhubungan dengan jenis pekerjaan yang diharapkan oleh pimpinan. Dalam
hal ini, harapan-harapan pegawai tersebut merupakan standar intemal.
Evaluasi k6rja dari supervisor yang sangat berbeda dari harapan karyawan
akan mengarah pada suatu ketidaksesuaian yang dirasakan oleh karyawan
dan, pada gilirannya, ketidaksesuaian itu akan bertindak sebagai motil bagi
pegawai untuk mengubah perilakunya. Berkurangnya disonansi itu
sebagaimana diungkapkan oleh lvancevich, akan menghentikan perilaku dan
mengarah pada proses pembelajaran tindakan-tindakan yang berakibat p€da
monurunnya disonansi. Jadi, pengurangan disonansi memengaruhi arah dan
pilihan perilaku. Perilaku pekerja menurut (Gibson, 1996) akan meneniukan
hasil. Mereka dapat menghasilkan preslasi jangka panjang yang positif dan
pertumbuhan diri atau sebaliknya, prestasi jangka panjang yang jelek atau
kurang berkembang. Sebagaimana dapd dilihat pada gambar 3, bahwa
perilaku dan hasil bedaku sebagai umpan balik bagi diri dan lingkungan.

Gambar 8.3:
Ketangka Perilaku lndivldu

Lingkungu
Kerja
Desain pekerlaan
Stuktr cgonrsasi
Kcb1Ekatr dm shtrm
Kepemrmgima
Penghargam dan

sadsi
Sumbcr daya

IndMdu
Kemampuan dan

Kd€rampilan diri
tatrr bclakmg
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(Kepribadiar

PcrsqsiSikap
Ciri (AtribNi)
Krpasitls belajar
Umur.Ras
Jcnis Kelamin

Pcrihku
Pem€c€hrn masElsh
Pr6€s b€rfftir
Komunikasi
Bcrbicara
Meadcngarftan
Observui
P€rge ksn.

Hrsil
Prcstasi
Janka Panjong
Jangka padeli
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Pribsdi
Hubungo dengan

pihak lain
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Sumber: Gibson, dkk (19S)
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Gambar 8.3 di atas dapat dilihat bahwa presiasi kerja, merupakan
hasil dari suatu pengembangan diri secara pribadi serta bagaimana menjalin
hubungan kerja dengan orang lain merupakan hasil dari p€rilaku individu.
Sementara itu kerangka pikir Gibson, dkk (1996) yang diluangkan dalam
gambar di atas menunjukkan bahwa perilaku ilu berkailan dengan aktivitas
pemecahan masalah, proses berpikir, komunikasi, termasuk di antaranya
berbicara, mendengsrkan serla observasi dan pergerakan.

Perilaku individu yang bermuara kepada hasil adalah beranjak dari
variabel lingkungan dan individu. Untuk variabel lingkungan menurut Gibson,
dkk (1996) dipongaruhi oleh aspek lingkungan kerja dan non lingkungan
kerja. Sedangkan untuk variabel individu berkaitan dengan kemampuan dan
keterampilan. Untuk Kedua hal tersebut maka hal-hal yang borkaitan dengan
latar b€lakang keluarga, di antaranya kepribadian, persepsi dan sikap serta
ciri (atribusi), serta berkaiian dengan kapasitas belajar, umur, ras, jenis
kelamin dan pengalaman akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari individu
sehingga menghasilkan kepuasan.

Gibson, dkk (1996) menyatakan bahwa perilaku manusia terlalu rumit
untuk diterangkan dalam suatu generalisasi yang menyeluruh sebagaimana
ditunjukkan oleh gambar 3, hanya memberi sobuah contoh dari variabel
relevan yang memengaruhi porilaku manusia. Oari beberapa yang dimuat
dalam gambar tersebut maka ada tiga variabel psikologis utama yang
bed<aitan dengan perilaku, yaitu persepsi, tingkah laku dan kepribadian.
Berkaitan dengan perilaku manusia, maka Gibson ('t996) memberikan
intipatinya yaitu; (1)perilaku adalah akibaf, (2) peritaku diarahkan oleh tujuan,
(3) perilaku yang dapat diamati dapat diukur; (4) perilaku yang tldak dapat
secara langsung diamati (misalnya berpikir dan meng€Masi) juga penting
dalam mencapai tujuan dan yang ke (5) perilaku dimotivasi/didorong.

Dari diskusi di atas, dapat dimaknai bahwa perbuatan seseorang
untuk melakukan sesuatu berasal dari dorongan yang ada dalam dirinya
untuk memperolsh s€suaiu. Daya dorong dari dalam itulah yang disebut motif
(Munir, 2000). Selanjutnya, menurut Munir, timbulnya daya dorong dari dalam
karena adanya kebutuhan dasar manusia yang universal. Sementara itu,
molif yang berasal dari luar yang mendoong orang untuk memiliki/ menikmati
atau untuk memperol€h benda atau bukan benda disebut motivasi sedangkan
benda atau bukan benda yang bersifat merangsang ters€bui disebut
motivdor.

Untuk memahami perilaku manusia, sebagaimana diungkapkan oleh
Thoha (lihat Kusnandar, 2005), dongan jalan memahami motivasi. Dalam hal
ini, motivasi dapat diartikan sebagai alasan, daya batin, atau dorongan.
Semeniara ilu, Gibson(1995) memberikan definisi motivasi adalah bagaimana
sesuatu perilaku diambil, digiatkan, dipertahankan, diarahkan dan dihentikan.
Sebagai proses psikologi yang torjadi pada manusia, motivasi acapkali diberi
islilah yang berbeda, mulai dari kebutuhan (need), keinginan (wanf), dan
dorongan (dnve).
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Para pimpinan di semua tipe organisasi selalu dihadapkan dengan
kenyataan bahwasanya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat
beragam di dalam tingkaian kinerja dari sekelompok pegawai. Ada beberapa
pagawai yang selalu menunjukkan tingkat kinerja yang tinggi, hanya
membutuhkan sedikit atau bahkan tidak mombuluhkan arahan sama sekali
dari pimpinan dan torlihat menikmati pekerjaan yang sedang meroka lakukan.
Di sisi lain, ada pegawai-pegawai lain yang hanya menunjukkan tingkat
kinerja yang rata-rata seja, membutuhkan perhatian secara tetap dan
acapkali mangkir dari tempat kerja mereka.

Alasan di balik perbedaan-perbedaan pada tingkat kinerja itu beragam
dan kompleks. Mungkin, yang membedakan kinerja individu adalah
karakterislik-karaHedstik tertentu dari individu seperti kepribadian,
inteligensi/kecerdasan, dau kemampuan. Pengaruh-pengaruh organisasional
seperti jenis pekorjaan, gaya kepemimpinan, atau sisitem
penghargaan/imbalan (owa@ yang digunakan oleh organisasi juga turut
memberikan kontribusi terhadap perbedaan-perbedaan dalam hal tingkat
kinerja tersebut. Konsep inti yang diasosiasikan dengan masing-masing
komponen itu yang dikatakan oleh lvancevich sebagai motivasi.

Motivasi masih menjadi salah satu elemen terpenting ketika kila
membicarak€n perilaku dan kinerja organisasional. Pandangan terhadap
masing-masing pekerja sebagai sebuah sumber daya yang tidak terbatas
yang hanya termotivasi oleh sarana ekonomi (yaitu uang) merupakan
pandangan yang terlalu disederhanakan. Yang dibutuhkan oleh para
pimpinan adalah pendekatan-p€ndekdan untuk memperoleh, memolivasi,
dan mempertahankan sumber day+.sumber daya manusia yang bemilai.

Sedangkan Nimran, (20O4) dalam mende{inisikan motivasi diawali dari
meninjau beberapa karaheristik motivasi, yailu: (1) usaha, hal ini menunjuk
pada kekuatan p€rilaku kerja seseorang atau sejumlah yang dilunjukkan oleh
seseorang dalam pekerjaannya; (2) kemampuan yang kuat, atau disebut juga
komauan keras, yaitu diiunjukkan oleh kemauan keras yang
didemonstrasikan oleh seseorang dalam menerapkan usahanya kepada
tugas-tugas pekerjaannya; dan (3) arah/tujuan, yaiiu berkaitan dongan arah
yang dituju oleh usaha dan kemauan keras yang dimiliki oleh seseorang yang
pada dasamya berupa hal-hal yang menguntungkan.

Dari tiga karakteristik motivasi di atas (Nimran, 2004) menyimpulkan
bahwa motivasi dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana usaha dan
kemauan keras seseorang diarahkan pada pencapaian hasil-hasil tertentu.
Hasil yang dimaksud bisa berupa produhivitas, kehadiran, atau perilaku k€rja
yang kreatif. Menurut pandangan Tetry (977), motivasi adalah keinginan di
dalam individu yang mendorong ia unluk bertindak. lstilah rnofvasr
sebagaimana yang diungkapkan oleh lvancavich, berasal dari kata Latin
movere, yang berarti menggerakkan. Akan tetapi, defnisi ilu terlalu sempit
untuk menggambarkan proses yang begitu kompleks. Melihal kompleksnya
dan pentingnya arti motivasi, ia masih menjadi sebuah konsep yang sulit
untuk didef nisikan dan dipahami.
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Ahli-ahli teori motivasi telah mengembangkan pandangan-pandangan

mengenai motivasi yang sedikit berbeda. Secara umum, p€ndangan yang
berbeda-beda mengenai motivasi telah membawa pada beberapa simpulan
yang berbed+beda pula, sebagai berikut.
1. Analisis mengenai motivasi haruslah dikonsentrasikan pada faKor-faktor

yang menngsang slau mendorong ahivitas-aktivitas seseorang.
2. Motivasi berorientasi pada p/oses dan berkaitan dengan pilihan, arah,

dan sasaran.
3. Motivasi juga berkailan dengan bagaimana perilaku ftu dimulai,

dipeftahankan alau dihentikan, dan reaksi subjektif seperti apa yang hadir
di dalam diri soseorang pada saat proses itu berlangsung.

Berdasarkan definisi-definisi lersebut, di bawah ini dimuat sebuah model
dasar moiivasi yang menggabungkan konseFkonsep kebutuhan, dorongan,
sasaran, dan imbalan.

Gambar 8.4
todel llofivaslonal Desar

Sumber. lvancevich (1977)

Model di atas menggambarkan motivasi sebagai sebuah proses yang
terdiri atas enam langkah. Pertama, munculnya kebutuhan yang menciptakan
suatu keadaan yang tidak seimbang (drs-ekuilibrium) di dalam diri individu
yang akan di coba unluk dikurangi melalui pola perilakunya. Kedua, individu
terssbui akan mencai dan memilih stralegi-strategi untuk memuaskan
kebutuhan-kebutuhan, yang akan mengembalikan individu ke keadaan
kes€timbangan (ekuilibrium). Ketiga, individu tersebut akan terlibat dalam
peilaku yang diarahkan pada sasaran atau kinerja untuk m€njalankan
strategi yang telah dipilih dan memuaskan kebutuhan tersebut. Keempat,
individu (atau orang lain) akan melakukan evaluasi terhadap kinerja terkail
dengan keb€rhasilan perilakunya dalam menc.lpai sasaran. Kelima, akan
diberikan imbalan alau hukuman, tergantung pada hasil evaluasi kinerja
individu tersebut. Terakhir, individu menilai sampai sejauh mana kinerja dan
imbalan telah memuaskan kebutuhan awalnya.
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Salah satu kontributor utama bagi pergerakan hubungan manusia
adalah Douglas McGregor. McGregor mengembangkan dua keyakinan
m€ngenai perilaku manusia yang dapat dipegang oleh berbagai jenis
manajer: teori X dan teori Y. Teori X merepresentasikan pendekaian
tradisional teftadap pongelolaan dan dicirikan oleh asumsi-asumsi dasar
mengenai manusia berikut ini.

1. Manusia pada umumnya memiliki sifat untuk tidak menyukai pekerjaan
dan sebisa mungkin akan menghindarinya.

2. Karena karakteristik manusia tersebut, kebanyakan orang harus ditekan,
dikontrol, diarahkan, diancam dengan hukuman agar mereka melakukan
upaya yang memadai dalam penc€paian tujuan-tujuan organisasi.

3. Manusia pada umumnya lebih suka diarahkan, memiliki keinginan untuk
menghindari tanggung jawab, relatil memiliki sedikit ambisi, dan
menginginkan keamanan di atas segala-galanya.

Teori Y didasarkan sekumpulan asumsi yang sangat berb€da sobagai
berikut.

1 . Melakukan upaya lisik dan mental adalah sama alaminya dengan
bermain atau beristirahat.

2. Kontrol ekstemal dan ancaman hukuman bukan merupakan satu-satunya
sarana untuk mendorong upaya untuk mencepai tujuan-tujuan organisasi.
Orang-orang akan melakukan pengarahan dan kontrol stas diri sendiri
dalam melaksanakan tujuan-tujuan yang telah menjadi komitmen mereka.

3. Komitmen terhadap tujuan-tujuan merupakan fungsi dari imbalan yang
diasosiasikan dengan prestasi mereka.

4. Dalam kondisi-kondisi yang sesuai, manusia pada umumnya belajar
untuk tidak hanya menerima saja, tetapi juga mencari tanggung jawab.

5. Kapasitas untuk melaksanakan imajinasi, kecerdasan, den kreativitas
yang relatif tinggi di dalam memperoleh solusi mengenai masalah-
masalah organisasi terdistribusi di dalam populasi secara luas, tidak
secara sempit.

6. Berdasarkan kondisFkondisi kehidupan industri modem, potensi
intelektual yang dimiliki oleh rata-rata manusia hanya sebagian saja yang
dimanfaatksn.

Teori X diterima secara luas sebagai praKik manajemen s6b6lum
adanya pergerakan hubungan manusia. Melalui studi-studi perilaku dan
semakin diterimanya konsepkonsep yang berorientasi perilaku, banyak
manajer praKisi yang menyadari bahwa asumsi-asumsi mongenai perilaku
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manusia di tempal kerja dipertanyakan dan sebagian tidak bisa diterima.
Sebaliknya, diterimanya pendekatan teori Y, dongan prinsipnya pada
partisipasi dan perhatian atas semangat juang karyawan, mendorong para
manajer untuk mulai mempraktikkan aKivitas-aktivitas seperti: (1)
mendelegasikan kewenangan atas berbagai keputusan; (2) memp€rluas dan
memperkaya jenis-jenis pekerjaan dengan mengurangi tingkd repetisi
mereka; (3) meningkatksn keragaman aktivitas dan tanggung jawab;
(4)mempertinggi arus kebebasan komunikasi di dalam orgsnisasi.

Untuk membahas masalah motivasi, ada tiga kategori utama teori
motivasi kontemporer yaitu substiansi/muatan (contenfi, proses (p/ocess),
dan penguatan/pemberdayaan (reinforcemen\.

8.2. I . Teorl-Teod muatan/Substansi ( Corton, lhaortlt

Dalam teori tersebut, kebutuhan atau motif dipandang sebagai sebuah
kualitas inlemal dari individu. Rasa lapar (kebutuhan akan makanan) atau
pekerjaan tetap (kebutuhan akan rasa aman) dipandang sebagai motif-motif
yang merangsang orang dan dapat menyebabkan mereka untuk memilih
suatu tindakan atau pola-pola tindakan p€rilaku terlentu. Di sisi lain, insentil
morupakan aspek-aspck ekstemal yang dihubungkan dengan sasaran atiau
hasil akhir yang diharapkan seseoEng untuk dicapai melalui tindakan-
tindakannya. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tetap (motivasi oleh
kebutuhan akan rasa aman) dianggap bemilai bagi orang itu. Nilai atau daya
tarik itulah yang kita d6finisikan sebagai insentif.

Untuk memahaml motivasi yang telah dibahas oleh beberapa ahli
yang dikenal dengan teori hierarkiljenjang kebutuhan Maslow, teori dua faktor
Hezberg, dan teori ERG Alderfer, diuraikan di bawah ini.

8,2.1.1. Teori Hierarchy of Need (Hierarki Kebutuhan)

Abraham Maslow merupakan seoEng psikolog yang
mengembangkan teori umum tentang motivasi manusia. Menurut dia,
manusia m6miliki lima kelompok kebutuhan yang tersusun dalam suatu
hierarki dan berawal dari yang paling dasar. Maslow mendalilkan bahwa
orang-orang di tempat kerja termotivasi untuk bekerja oleh suatu
hasraukeinginan untuk memuaskan sekolompok kebutuhan intemal.
Kerangka teori Maslow didasarkan tiga asumsi dasar sebagai berikut.

1. Orang-orang adalah makhluk yang berkeinginan yang kebutuhan-
kebutuhannya dapat memengaruhi perilaku mereka. Hanya kebutuhan-
kebutuhan yang tidak terpuaskan saja yang dapat memengaruhi perilaku;
kebutuhan-kebutuhan yang terpuaskan tidak bertindak sebagai motivator.
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2. Kebutuhan-kebutuhan seseorang tersusun dalam suatu urutan
berdasarkan tingkat kopentingannya atau hierarki mulai dari yang paling
dasar/pokok (misalnya makanan dan tempat tinggal) sampai dengan yang
paling kompleks (misalnya ego dan prestasi/pencapaian).

3. Seseorang akan menuju jenjang hierarki berikutnya atau dari kebutuhan
dasar ke kebutuhan kompleks hanya jika kebutuhan-kebutuhan yang
lebih pokoU rendah setidaknya telah terpuaskan seca|a minimal. Seorang
pekerja pertama-tama akan memfokuskan pada pemuasan kebutuhan
akan kondisi-kondisi kerja yang aman sebelum perilaku yang termotivasi
diarahkan menuju pemuasan kebutuhan uniuk mencapai penyelesaian
tugas dengan sukses.

Maslow mengemukakan lima klasifikasi kebutuhan, yang
merepresentasikan urutan tingkat kepentingan bagi individu. Kebutuhan-
kebutuhan itu diidentifikasi sebagai: (1) fisiologis; (2) jaminan dan keamanan;
(3) sosial dan kepemilikan; (4) ego, staius dan harga diri; (5) ahualisasi diri.

Kebutuhan /isrb/ogrs adalah kebutuhan-kebutuhan pokok individu,
seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, dan lepas atau
terhindar dari rasa sakit. Di tempat kerja, kebutuhan-kebutuhan seperti itu
direpresentasikan oleh perhatian terhadap gaji dan kondisi-kondisi kerja
dasar (misal, fasilitas pemanas, Ac/pendingin udara, dan ruang maken)

Ketika kebutuhan-kebutuhan primer atau fisiologis telah terpuaskan
secara minimal, tingkat kebutuhan berikutnya yang lebih tinggi yaitu
kebutuhan akan keamanankeselamatan dan jaminan, menjadi motivator
penting. Hal itu direfleksikan dalam kebutuhan untuk terbebas dari ancaman,
perlindungan dari bahaya dan kecelakaan, serta keamanan lingkungan
sekitar. Di tempat kerja, individu akan memandsng kebutuhan-kebutuhan itu
terkait dengan aspek-asp€k seperti kondisi-kondisi kerja yang aman,
kenaikan gaji, jaminan kega, dan tingkat tunjangan tambahan yang bisa
diterima untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan, perlindungan,
dan pensiun.

Ketika kebutuhan-kebutuhan fisiologis serla jaminan dan keamanan
telah terpuaskan secara minimal, kebutuhan-kebutuhan sosial menjadi
dominan. Kebutuhan-kebuluhan itu menyangkul aspek-aspek, sep€rti
kebutuhan akan persahabatan, afiliasi, dan interaksi-interaksi yang
memuaskan dengan orang lain. Dalam organisasi, kebutuhan-kebutuhan
seperti iiu dioperasionalisasikan oleh pertimbangan untuk berinleraksi secara
sering dengan rekan-rekan karyawan, pengawas€in yang berpusat pada
karyawan, dan sikap penerimaan oleh pihak-pihak lain.
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Kebufuhan-kebutuhan ego, stalus, dan hapa dii yang berada pada
tingkat selanjutnya berfokus pada kebutuhan akan rasa hormat terhadap diri
sendiri, rasa hormat dari orang lain atas prestasinya, serta kebutuhan untuk
mengembangkan rasa percaya diri dan prestise. Kesuksesan dalam
mon€pai atau menyolesaikan suatu tugas, pengakuan dari orang lain atas
keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan pekerjaan
dengan efektif serta penggunaan jabatan organisasional (misalnya, manajer,
akuntan senior, dan direKur rumah sakit) merupakan contoh-contoh
kebutuhan pada tingkat ini.

Ahualisasi dii, yekni kebutuhan untuk memuaskan diri sendiri dengan
memaksimalkan penggunaan kemampuan, keahlian, dan potensi merupakan
tingkatan yang terlinggi dari hierarki kebutuhan. Orang-orang dengan
kebutuhan-kebutuhan aktualisasi diri yang dominan bisa dicirikan sebagai
individu-individu yang melihat penugasan kerja sebagai tantangan terhadap
keahlian dan kemampuannya, sebagai sesuatu yang memungkinkan mereka
untuk mengembangkan dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang
kreatif atau inovatif dan memberikan kemungkinan untuk peningkatan dan
p6ngembangan pribadi secara umum.

Kerangka dasar teori MaElow adalah bahwa kebutuhan-kebutuhan
yang tidak terpuaskan akan b€rfungsi sebagai fahor-faktor yang merangsang
orang untuk berperilaku. Ketika suatu kebutuhan telah terpenuhi secara
minimal, kebutuhan itu tidak lagi menjadi motivator perilaku. Sebagai contoh,
seorang karyawan bagian perakitan mungkin memiliki keinginan atau
kebutuhan untuk menjadi seomng supervisor. Melalui sekolah malam,
program-program peldihan in-house, dan kinerja dalam bekerja yang sangat
baik, karyawan tersebut dipromosikan pada posisi sup€rvisor dalam
perusahaan. Jika kebutuhan untuk m€njadi supervisor tidak lagi hadir,
perilaku dari individu ilu akan berubah ke arah yang baru.

Kobutuhan-kebutuhan yang sangat membutuhkan pemuasan alau
kebutuhan-kebutuhan yang telah sejak lama tidek lerpenuhi, menurut
(lvancevich, 1977) akan memunculkan respons-respons perilaku seperti
frustrasi, konflik, dan stros. Reaksi individu ierhadap rztsa fruSssi, konflik, dan
stres akan berbeda antara salu orang dengan orang yang lain tergantung
pada faktor lingkungan, organisasional, dan pribadi. Reaksi-reaksi terhadap
defisiensi-defisiensi kebutuhan itu terwujud dalam setidaknya empat "perilaku
defensif' yang berb€da s€perti berikut.

a. Agrcsi merupakan perilaku defensif bersifat fisik atau verbal yang dapat
diarahkan pada seseorang, suatu obj6k, atau organisasi. Agresi lisik bisa
berupa hal-hal seperti mencuri atau menyabotase peralaian. Agresi
verbal bisa berupa ledakan emosi dari seorang karyawan yang diarahkan
pada supervisor terkait dengan kondisi-kondisi kerja yang tidak aman.
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b. Ragbna/isasr merupakan suatu perilaku defensif yang diwujudkan dalam
aktivitas-aktivitas sop€rli menimpakan kesalahan pada orang lain atau
b€rsikap lerima atau tidak". Seorang karyawan mungkin
merasionalisasikan kenaikan gaji yang kecil dengan mengaitkannya pada
pengawasan yang buruk atau sumber daya yang tidak mencukupi.
Padahal, sebenamya, kinerja individu itu yang tidak memuaskan
sehingga konaiksn gajinya kecil.

c. Kom,E,nsasi berkaitan dengan perilaku dari soseorang yang beralih ke
satu wilayah untuk memecahksn masalah atau defsiensi kebuluhan di
wilayah yang lain. Seseorang yang kebutuhan akan interaksi dengan para
rekan karyawan tidak lerpuaskan selama jam-jam kerja normal bisa
mengonp€nsasinya dengan b€rsikap sang6rt aktil di dalam ahivitas-
aktivitas sosial, r€kreasi, atau kemasyarakatan yang berkailan dengan
perusshaan.

d. Regrasi merupakan bentuk p€rtahanan yang sGcara signifikan mengubah
pedlaku dari individu. Sebagai contoh, setelah promosinya ke posisi /oan
ofic€r dirtolak, head teller bisa jadi akan mengubah sikapnya dari
bersahabat dan terbuka menjadi bermusuhan, sangal berodentasi pada
tugas, atau temperamental.

8.2.1.2. Teori dua faKor Hezberg

Teori motivasi substantif yang paling populer kedua dan memiliki
kaitan erat dengan hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diajukan
ol€h Hezberg. Teori itu disebut teori dua faktor atau leon motivation-hygiene.
Dari riset yang diadakannya, ia mengungkap dua tipe faktor moiivasi yang
berbeda yaitu, sarsrrers dan dr.ssarsrTers. Riset Hezb€rg menghasilkan dua
simpulan khusus sebagai berikut.

a. Ada soperangkat kondisi kerja ekstrinsik yang jika tidak ada maka
mengakibatkan ketidakpuasn di antara para karyawan. Jika kondisi-
kondisi itu ada, hal tErsebut tidak langsung memotivasi karyawan.
Kondisi-kondisi itu merupakan dissafs/iers atau faktor hygiene l<arena
mereka diperlukan unluk mempertahankan setidaknya tingkat tempat
tidak adanya keiidakpuasan. Faktor-faktor itu berkaitan dengan konteks
pekerjaan dan disebut dr'ssatsriors. Mereka mencakup:

(a) jaminan kerja,

(b) saji,

(c) kondisi-kondisi kerja,

(d) status,

(e) kebuakan-kebijakan perusahaan,
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(f) kualilas pengawasan teknis,

(g) kualitas hubungan-hubungan antar-personal di antara rekan-rekan
kerja, supervisor, dan para bawahan, dan

(h) tunjangan-tunjangan tambahan.

b. Terdapat seperangkat kondisi kerja iniringik yang membantu membangun
tingkat morvasi. yang dapat menghasilkan kinerja jabatan yang baik. Jika
kondisi-kondisi ilu tidak ada maka tidak mengakibatkan ketidakpuasan.
Aspek-aspek itu berkaitan dengan muatan pekerjaan yang disebut
salrsr?e/s. Mereka mencakup: pencapaian/prestasi, pengakuan,
pekerjaan, tanggung jaweb, dan kemajuan.

Hezberg telah mengurangi lima tingkat kebutuhan Maslow menjadi
dua tingkat analisis. Fahor hygiene atau dlssafgie/s sama dengan
kobutuhan level rendah dalam teori Maslow. Mereka merupakan fahor-faktor
preventif yang b€rfungsi untuk mengurangi ketidakpuasan, tetapi tidak
memicu kepuasan. Dalam istilah moiivasi, faktor-faktor hygiene di tempat
kerja memberikan landasan yang diperlukan bagi faktor-fahor motivator
untuk berfungsi karena mereka membawa molivasi ke "tilik nol" dengan
mencegah perilaku yang negatif atau disfungsional. Faktor-faktor hygiene ilu
tidak memotivasi individu untuk menuniukkan kinerja yang lebih baik.

Motivator atau satls/iers sama dengan kebutuhan-kebutuhan tingkat
tinggi dalam model Maslow. Mereka merupakan fahor-faktor mualan kerja
yang memotivasi orang untuk bekerja. Menurut Hezberg, hanya aspok-aspek
seperti pekerjaan yang menantang, pengakuan karena telah melakukan
pekerjaan dengan bagus, dan peluang-peluang untuk maju, tumbuh dan
berkembang yang dapat menyediakan suatu situasi yang memotivasi
perilaku.

8.2.1.3. Teori ERG Alderfur

Teori ERG Alderfer merupakan pendekatan terhadap motivasi yang
berupaya untuk menentukan "kebuluhan-kebutuhan manusia dalam serlrngF
sefting organisasional." Ald6rfer memampatkan hierarki Maslow ke dalam tiga
kalegori kebutuhan yaitu, ex,stenc€ (E), /e,af6drass (R), dan gDwfh (G).

Kebutuhan-kebutuhan ekgstensi adalah semua bentuk keinginan
fisiologis dan material, seperti rasa lapar, haus, dan tEmpat tinggal. Dalam
solthg organisasi, kebutuhan akan gaji, tunjangan, dan kondisi-kondisi kerja
fisik juga termasuk dalam kategori itu. Kategori tersebut bisa disamakan
dengan kebutuhan fisiologis dan beberapa kebutuhan akan rasa aman di
dalam model Maslow. Kebutuhan-kabuluhan relatedness (keterhubungan)
mencakup semua kebutuhan yang melibatkan hubungan-hubungan
anterpersonal dengan orang-orang lain di tempat kerja. Kebutuhan jenis itu
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pada individu bergantung pada proses kebersamaan dan saling berbagi
perasaan dengan orang lain untuk mencapai kepuasan. Kategori kebutuhan
itu menyerupai kebutuhan-kebutuhan keamanan, sosial, dan b€b€rapa ego
harga diri dalam model Maslow.

Kebuluhan-kebutuhan growth (Nftumbuhan) adalah semua
kebutuhan yang melibatkan upaya seseorang menuju portumbuhan kreatif
atau pertumbuhan pribadi dalam pekerjaan. Pemuasan kebutuhan-kebutuhan
pertumbuhan tercapai ketika seorang individu tedibat dalam tugas-tugas yang
tidak saja membutuhkan pemanfaatan secara penuh kapabilitas yang
dimilikinya, tetapi juga mengharuskan p€ngembangan kapabilitas-kapabililas
baru. Kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan itu menyerupai kebutuhan
akualisasi diri dan beberapa kebutuhan ego dan harga diri dalam model
Maslow.

Teori ERG didasarkan tiga dalil utama yaitu, (1) sGmakin sedikit
lerpuaskannya masing-masing tingkat kebutuhan maka semakin besar
keinginan akan kebutuhan itu (need sat sfacfon). Sebagai contoh, semakin
sedikit terpuaskannya kebutuhan-kEbutuhan eksistensi (misalnya gaji) dalam
pekerjaan, semakin besar keinginan untuk mendapaikannya. (2) Semakin
banyak terpuas-kannya kebutuhan di tingkat yang lebih rendah, semakin
besar keinginan akan kebutuhan-kebuiuhan di tingkat yang lebih tinggi
(desi/e st Bngfh). Sebagai contoh, semakin banyak kebutuhan-kebutuhan
eksistensi yang terpuaskan bagi seorang karyawan (misalnya, gaji), semakin
besar keinginan akan kebutuhan-kebutuhan /e/atedress (misalnya,
memuaskan hubungan-hubungan antarpersonal). (3) Semakin sedikit
kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi yang terpuaskan, semakin
banyak kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih rendah yang diinginkan
(need frustntior). Sebagai contoh, semakin sedikit kebutuhan-kebutuhan
pertumbuhan yang terpuaskan (misalnya, pekerjaan yang menantang),
semakin banyak kebutuhan-kebutuhan /e/afedress yang akan diinginkan
(misalnya, memuaskan hubungan-hubungan antarpersonal).

Ada dua perbedaan penting antara teori ERG dan hierarki kebutuhan.
Pertama, teori hierarki kebutuhan didasarkan pendekatan kepuasan-
kemajuan (satisfaction-prcgressrbr) tempat seorang individu akan bergerak
maju menuju kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi setelah kebutuhan di
urutan yang lebih rendah telah terpuaskan. Di sisi lain, teori ERG tidak saja
mencakupkan pendekatan kepuassn-kemajuan, t€tapi juga komponen
kekeceuraan-kemunduran (,?ustraAbn-rEg/essrbn). Kekecawaan-kemunduran
menggambarkan situasi tempat kebutuhan di urutan yang lebih tinggi tetap
tidak terpuaskan atau terhalangi sehingga arti penting atau keinginan yang
lebih besar akan ditempatkan pada kebutuhan yang berada langsung di
bawahnya.
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Terhalangnya kebutuhan-kebutuhan growfh mengakibatkan keinginan
yang lebih besar akan kebutuhan-kebutuhan relafedness. Perbedaan utama
kedua memiliki kaitan erat dengan yang pertama. Tidak seperti pendekatan
hierarki kebutuhan, teori ERG menunjukkan bahwa ada lebih dari satu
kebutuhan yang bisa beroperasi pada sdu saat yang sama.

Teori-teori motivasi muatan (content theory) msmb€rikan para
pimpinan suatu pemahaman yang lebih baik mengenai faklor-faktor lertentu
yang berkailan dengan pekerja€n yang momotivasi para karyawan untuk
melakukan perilaku tertentu. Akan tetapi, teori-teori itu tidak memberikan
pemahaman mengonai menggpa orang{rang memilih sualu pola perilaku
tertentu untuk mencapai sasaran-sasaran kerja. Aspek pilihan itu merupakan
tujuan dari apa yang disebut oleh lvancevich s€bagai teori proses (pocess
theory). Teoi ekspektansi (pengharapan) dan teori kesetaraan merupakan
dua t6ori proses utama yang berkaitan dengan pendekatan ierhadap motivasi
di dalam organisasi.

8.2.2. Teorl-Teori Prcse3 (Proctss Thaoryl

Teori proses memiliki ciri tidak saja menyangkut faktor-fahor yang
merang6ang perilaku, tetapi juga proses arah atau pilihan pola-pola p€rilaku.
Yang termasuk pada kelompok teori itu adalah teori harapan dan teori
kesetaraan.

8.2.2.1. Teorl EkspeldasUPengherapan

Dalam bentuknya yang paling dasar, teori ekspehansi terkail dengan
pilihan peilaku. Secara spesifik, teori itu menyatakan bahwa para individu
akan mengevaluasi berbagai strategi perilaku (misalnya bekerja keras setiap
hari versus bekerja keras hanya tiga dari lima hari kerja) dan kemudian
memilih suatu strategi tertentu yang mereka yakini akan mengarah pada
imbalan-imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan yang m€reka anggap
bernilai (misalnya kenaikan gaji). Jika karyawan individu meyakini bahna
bekerja keras setiap hari akan memicu pada kenaikan gaji, teori ekspektansi
memprediksi bahwa itu akan menjadi perilaku yang ia pilih.

Sebagaimana diungkapkan oleh lvenacevich bahwa dengan
berlandaskan karya-karya sebelumnya dari Tolman, Lewin, dan Atkinson,
Vroom menyajikan sebuah leori proses dari motivasi kerja yang ia sebut
sebagai teori instrumentalitas (instrumentality) atau oksp€Kansi. Variabel-
variabel kunci dalam rumusan Vroom adalah eksp€ktansi, valensi, outcome
(akibat), instrumentalitas, dan pilihan.
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Ekspektansi adalah keyakinan yang dirasakan terkait dengan
kemungkinan bahwa suatu tindakan perilaku lertentu akan diikuti dengan
suatu akibat (outcome) tertentu. Tingkat keyakinan bervariasi aniara 0 (sama
sekali tidak ada hubungan antara tindakan dan suatu akibat tertontu) dan 1

(kepastian sepenuhnya bahwa suatu tindakan akan menghasilkan suatu
akibat terteniu).

yalensi adalah kekuatan dari preferensi seorang karyawan terhadap
suatu akibal lertentu. Tidak seperti ekspeKansi, valensi dapat bernilai posilif
maupun negatif. Dalam situasi kerja, kita akan mengharapkan akibat-akibat
seperti gaji, promosi, dan pengakuan dari atasan untuk memiliki valensi
positit yang bertentangan dengan rekan kerja, tekanan pekerjaan, atau
celaan dari pengawasan yang bisa memiliki valensi negafl Secara teoretis,
suatu akibat memiliki valensi karena ia berkaitan dengan kebutuhan individu.
Variabel itu (valensi) memberikan suatu hubungan dengan teori-teori muatan.

Akibat (oufcome) alau imbalan adalah produk akhir dari suatu perilaku
tedentu dan bisa diklasmkasikan menjadi akibai tingkat pertama dan akibat
tingkat kedua. Secara umum, akibat tingkat pertama mengacu pada
beberapa aspek kinerja, seperti pencspaian sasalan pekerjaan dan dianggap
sebagai hasil dari upaya kinerja tugas individu. Di sisi lain, akibat tingkat
kedua dipandang sebagai konsekuensi-konsekuensi yang akan dipicu oleh
akibat-akibat tingkat pertama, seperti kenaikan gaji atau promosi.

lnstrumentalitas mengacu pada hubungan antara akibat tingkat
pertama dan akibat tingkat kedua. Menurul Vroom, instrumenlalitas bisa
bervariasi antara +1 ,0 sampai dengan -1,0. Jika akibat tingkat pertama
(misalnya kinerja yang tinggi) selalu memicu kenaikan gaji, instrumentalitas
akan dianggap memiliki nilai +1,0. Jik€ tidak dirasal€n ada hubungan antara
akibat tingkat pertama dan akibat tingkat k6dua, instrumentialitas akan
mendekati nol.

Torakhir, pilihan le*.at dengan suatu pola perilaku yang diputuskan
oleh individu. lndividu akan mempertimbangkan konsekuensi dan manfaat
dari masing-masing tindakan yang akan diambil sebagai kemungkinan-
kemungkinan akibat yang bisa terjadi dengan dipilihnya suatu perilaku
tertentu. Untuk melengkapi model itu, Vroom menyatakan bahwa ekpektansi
dan valensi bergabung bersama-sama untuk menentukan dorongan ahu
motivasi. Seperti yang mungkin telah dilihat oleh pembaca, jika valensi
dan/atau ekspektansi sama dengan nol, motivasijuga akan s€ma dengan nol.
Jika seorang karyawan mengharapkan promosi (valensi tinggi), tetapi tidak
yakin kalau dia memiliki kemampuan alau keterampilan-keterampilan yang
dibutuhkan untuk menjalankan tugas (ekspektansi rendah) atau jika karyawan
meyakini bahwa dia dapat menjalankan tugas dengan baik (ekspeKansi
tinggi), tetapi akibat dari pengakuan supervisor tidak bermanfaat baginya
(valensi rendah), motivasi untuk melakukan suatu tindakan akan rendah.
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Dalam perkembangannya, ieori ekspektansi telah mengalami
setidaknya empat perkembangan. Pertama, teori itu diperluas dengan
memisahkan antara akibat-akibat ekstrinsik (misalnya gaji clan promosi) dan
akibaGakibat inirinsik (misalnya pengakuan, prestasi dan pengembangan
pribadi). Valensi ekslrinsik mengacu pada akibat-akibat yang diberikan oleh
orang lain untuk seorang individu karena kinerjanya; valensi intrinsik
berkaitan dengan pekerjaan itu. Kedua, dilakukan pemisahan lebih jeuh
antara dua tipe ekspektansi.

Ekspehansi I terkait dengan hubungan yang dirasakan antara upaya
yang dikeluaftan dan akibat-akrbal urutan pertama, seperti kinerja atau
penc€paian sasaran pekerjaan. Ekspektansi ll yang mirip dengan konsep
inslrumenlalitas Vroom terkait dengan hubungan antara akibat-akibat tingkat
pertama (misalnya kinerja) dan akibat-akibat tingkat kedua atau imbalan
(misalnya gaji, pengakuan, atau prestasi). Kedua tipe ekspoKansi ilu
kemudian dikenal sebagai El (ekspektansi upaya-demi-kinerja) dan Elt
(ekspeKansi kinerja-demi-imbatan).

K6tiga, terkait dengan perluasan teori untuk mencakup kemungkinan-
kemungkinan pengaruh dari variabel-variabel lain yang berkaitan dengan
pekerjaan terhadap variab€l-variabel utama dari teori itu. Revisi-revisi
tersebut mencakup: (1) kemungkinan dampak dari variabeFvariabel
kepribadian (misalnya rasa harga diri dan kepercayaan diri) dalam
pembentukan persepsi-persepsi ekspektansi; (2) pengaruh dari pengalaman-
pengalaman masa lalu terhadap p€ngembangan ekspeKansi; dan (3)
dicakupkannya kemsmpuan dan persepsi-persepsi peran sebagai
kemungkinan efek-efek yang mempemntarai hubungan antara motivasi dan
kinerja yang s€benamya.

Pengembangan dan perluasan lebih jauh terhadap rumusan asli
Vroom telah menghasilkan model motivasional yang cukup kompleks, tetapi
manajer praktisi sebaiknya memandang hal itu sebagai upaya untuk
menggambarkan kompleksitas yang sesungguhnya di dalam memahami
motivasi karyawan di dalam organisasi. Kerangka yang b€ru itu memberikan
pemahaman kepada manajer bahwa mc{ivasi tidak hanya dipengaruhi oleh
variabel-variabel seperti ekspektansi dan valensi, tetapi juga dapat
dipengaruhi oleh karakteristik-karaheristik individu (misatnya kepribadian dan
kemampuan) dan variabel-variabel lain di dalam siluasi kerja yang setidaknya
sebagian berada di bawah pengaruh manajer (misalnya pengalaman-
pengalaman masa lalu, persepsi-persepsi peran, dan sistom-sistem imbalan).
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8.2.2.2. Teorlkesetaraan

Pendekatan proses kedua terhadap motivasi adalah teo/, kesetarcan.
Teori itu menyatakan bahwa jika individu merasa ada ketidaksesuaian
(discrepancy) antara nilai imbalan yang mereka terima dengan upaya yang

moreka keluarkan, mereka termotivasi untuk menguranginya; somakin besar
ketidaksesuaian tersebut maka individu akan semakin termotivasi untuk
menguranginya. Ketidaksesuaian mengacu pada perbedaan yang dirasakan
antara dua individu atau lebih. Perbedaan itu bisa didasarkan persepsi

subjehif maupun kenyataan objektil.

Dalam teori kesetaraan, r,npuf (masukan) adalah aspek-asp€k seperti
upaya, keterampilan, pendidikan, dan kinerja tugas yang dibawa atau
ditempatkan oleh seorang karyawan dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Outome adalah imbalan-imbalan yang dihasilkan dad pencapaian tugas,
seperti gaji, promosi, pengakuan, prestasi, dan status.

Teori itu mendalilkan bahwmanya masing-masing karyawan
membandingkan input dan out@me dari karyawan-karyawan lain yang

kurang lebih memiliki status yang sebanding. Jika rasio antara keduanya
tidak seimbang, individu akan termotivasi unluk mengurangi ketidaksetaraan
tersebut.

Ada beberapa pola perilaku yang bisa diikuti oleh seorang individu
untuk mengurangi situasi ketidaksetaraan. Pertama, ketika ketidaksotaraan
diakibatkan oleh rasio outcomelnput yang lebih rendah daripada individu
acuan (underpawenq, orang itu akan berupaya untuk meningkatkan
outcome sebagaimana yang dibandingkan dengan individu acuan. Sobagai
contoh, ketika karyawan meyakini bahwa dia dibayar lebih rendah daripada
karyawan lain untuk input-input yang hampir sama, mereka mungkin akan
meminta penyesuaian dalam pcndapatannya, seperti penyesuaian biaya
hidup atau penyesuaian tingkai gaji.

Mekanisme yang lain adalah dengan mengurangi suatu ,nput dengan
mengurangi produktivitas atau memperbanyak waktu istirahat kerja.
Kemungkinan mekanisme yang ketiga adahh dengan mengganti individu
yang menjadi acuan agar ia bisa melakukan pembandingan yang lebih
realistis. Ketika ketidaksetaraan diakibatkan oleh rasio outcomeinput yang
lebih tinggi daripada individu acuan (over paymen\, individu akan termotivasi
untuk menghilangkan ke,tidaksetaraan dengan mengurangi oubome alau
meningkatkan input. Kalika pertimbangan out@me berkaitan dengan
rencan€Frencana pembayaran jam-jaman (hou rly) alau piecc-nte (insentif),
ieori kesetaraan memprediksikan beberapa situasi yang monarik bagi
manajer.
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Pendekatan teori ekspektansi dan teori kesetaraan memberikan
penjelasan proses dari motivasi. Kedua teori ilu memiliki persamaan dan
perbedaan. Kelegangan yang tercipta ketika ketidaks€taraan timbul sama
seperti konsep dorongan yang lordapat di dalam teori ekspektansi. Akan
tetapi, teori ekspektansi berk€itan dengan upaya menjelaskan motivasi
melalui kerangka arah-sasaran (pathgoal) individu (upaya kinerja imbalan)
untuk memaksimalkan imbalan. Toori kesotaraan memfokuskan pada motif-
motif dan tingkat upaya dalam pekerjaan dan pembandingan ditujukan
terhadap seorang individu. Dengan kata lain, perbedaan utama antara k€dua
teori proses itu adalah bahwa berdasarkan kerangka teori ekspeKansi,
karyawan ekan memilih suatu tingkal upaya kerja yang kemungkinan akan
memaksimalkan imbalan atau outcome yang diperolehnya. Sementara itu,

dalam kerangka teori kesetaraan, individu akan memilih suatu tingkat upaya
kerja yang setara dibandingkan dengan seseorang yang dijadikan acuan.

Di atas telah diuraikan teori-teori motivasi kontemporer, telah dilelaah
faktor-faklor pokok rangsangan/dorongan (teori muatan) dan pilihan atau
perilaku yang diarahk€n pada sasaran (teori proses) terkait dengan motivasi
individu. Perspeklif terakhir dari motivasi yaitu bagaimana perilaku yang
termotivasi di sisi karyawan dipeftahankan sejalan dengan waktu. Hal itu

merupakan lingkup dari teori pengudan (reinforcement theory\ dan, pada
khususnya, pengondisian opennt.

8.2.2.3. Teori Penguatan / Pernberdaya an lRelnforcemenl Thooryl

Teori itu b€rpandangan bahwa, pertama, diyakini bahwa seorang
individu pada dasamya bersifat pasif dan hanya sekadar memperantarai
hubungan di antara kekuatan-kekuatan yang bedaku atasnya dan output
mereka. Penjelasan perilaku yang mengasumsikan bahwa para individu
secara aKif memulai sendiri perilaku mereka ditolak. Kedua, teori penguatan
juga menolak penjelasan bahwa perilaku didasarkan "kebutuhan", "desakan",
atau "sasaran" individu karena diyakini bahwa aspek-asp€k seperti itu tidak
bisa diamati dan sulit untuk diukur. Fokus dari perhdian adalah perilaku itu,
yang mana bisa diamati dan diukur.

Terakhir, ahli-ahli teori penguatan menyatakan bahwa suatu
p€rubahan yang relatif permanen dalam perilaku seorang individu berasal
dari suatu perilaku atau pengalaman yang dikuatkan/dibordayakan. Dongan
p€nguatan yang tepat, kemungkinan perilaku yang diharapkan untuk
ditampilkan kembali bisa ditingkatkan dan kemungkinan perilaku yang tidak
diharapkan untuk ditamF,ilkan kembali bisa dikurangi atau keduanya.

Teori penguatan dioperasionalisasikan dalam organisasi melalui
metode pengondbian opennt. Meski tidak ada satu teon tunggal mengonai
pengondisian opennt yang dilerima, namun ada seperangkat pemikiran dan
prinsipprinsip fundamental. Dalam pengondisian operan( konsekuensi dari
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perilaku (imbalan atau hukuman) yang timbul tergantung pada respons
individu atau kegagalan untuk memberikan respons. Ada tiga komponen
dasar pengondisian opeant yait4 (1) stimulus, (2) respons atau kinerja, dan
(3) konsekuensi, kemungkinan penguatan, atau imbalan. Kons€kuensi alau
tipe penguatan menentukan kemungkinan bahwa suatu perilaku atau respons
akan dilakukan kembali pada masa depan. Jadi, untuk mengubah perilaku

seorang individu, konsekuensi atau penguatan perilaku harus diubah. Karena
pengondisian operant terkait dengan proses memodifikasi perilaku dongan
memanipulasi konsekuensi-konsekuensi dari berbagai perilaku, kita haruslah
menelaah berbagai kategori dan tlpe pengualan.

Dari pandangan lvancevich, dapat dipahami bahwa setidaknya ada
empat tipe dasar p€nguatan yang bisa dimanfaatkan oleh manajer untuk
memodifikasi perilaku seorang individu yaitu, (1) penguatan posilif, (2)

hukuman, (3) penghindaran (belajar untuk menghindari +ed), dan (4)
pemunahan.

1 . Penguatan pooitf (posrt ve reinforcemenf . Penerapan penguatan tipe itu
terhadap suatu respons atau perilaku tedentu akan meningkatkan
kemungkinan bahwa perilaku itu akan diulangi oleh individu. Sebagai
contoh, seorang insinyur diberi tugas mendesain sebuah pe€latan baru
(stimulus). lnsinyur tercebut mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi dan
menyelesaikan proyek tepat pada waKunya (respons). Supervisor
mereview pekerjaannya dan tidak saja memberikan pujian, tetapi
merekomendasikan, misalnya kenaikan gaji atas pekerjaan yang sangat
baik itu (penguatan posilifl.

2. Hukuman (punishment). Penerapan hukuman digunakan untuk
mengurangi kemungkinan individu untuk melakukan kembali perilaku atau
respons yang tidak diinginkan. Hukurnan melemahkan suatu perilaku
tertentu. Sebagai contoh, seorang pekerja jam-jaman di sebuah pabrik
plastik diberi waktu istirahat makan siang selama satu jam (stimulus). Akan
tetapi, pekerja itu terus menghabiskan waktu satu jam selengah untuk
istirahat makan (respons), supervisor akan memanggil pekerja ilu ke
kantomya dan memberikan teguran atas perilakunya itu (hukuman).
Penggunaan hukuman itu diharapkan akan mengubah respons pekerja
kembali ke pedlaku yang dapat diterima.

3. Penghindaran (avoidane leaming). Penguatan itu merupakan metode
yang digunakan oleh para manajer unluk mempe*uat/memped<ukuh
perilaku yang diharapkan. Ketika suatu penguatan dapat mencegah
timbulnya stimulus yang tidak diinginkan, ia disebut avoidance leaming.
Perhatikan lagi contoh pekerja yang menghabiskan waktu lebih dari sejam
untuk istirahat makan. Untuk menghindari krilik dan teguran dari
supervisor karena menghabiskan waKu untuk makan siang yang lebih
lama dari peraturan, pekerja-pekerja yang melakukan upaya khusus hanya
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menghabiskan waklu satu jam untuk istirahat makan siang. perlu
dibedakan secara cermat antara posrtlve reinlorcement dan dvoidanc€
leaming. D€ngan posrt/ye einforcement, masing_masing pekerja bekerja
keras untuk mendapatkan imbalan dari organisasi yang diberikan atas
kinerja yang bagus dalam bekerja. Akan letapi, dengan avoidance
leeming, individu bekerja keras untuk menghindad konsekuensi yang tidak
diinginkan dari stimulus. Dalam k€dua kasus itu, p€rilaku akan diperkuat.

4. Pemunahan (extinction). Hukuman dan pemunahan merupakan metode
psnguatian yang dapat digunaksn untuk mengurangi atau menghilangkan
perilaku yang tidak diinginkan. pemunahan adalah penundaan suatu
penguatan positif atas suetu respons atau perilaku yang sebelumnya
dapat diterima. Seiring dengan tidak diberikannya penguatan maka
respons atau perilaku pedahan-lahan akan lenyap atau dihapuskan.
Dalam seldng organisasi misalnya, sebuah perugahaan mungkin akan
manawarkan bonus kepada para wiraniaga mereka untuk setiap pesanan
dari pelanggan baru. Hal itu mendorong para wiraniaga untuk
meningkalkan upaya mereka untuk mendapdkan pesanan-pesanan dad
pelanggan baru. Setelah beberapa lama, perusahaan m€rase sistem
bonus itu tedalu mahal untuk terus dipertahankan dan, karena itu, ia
menghapuskannya. Karena tenaga penjualan tidak lagi melihat adanya
imbalan tambahan (atau penguatan) atas upaya ekstra dalam
mengembangkan penjualan-penjualan baru, mereka akan mengurangi
upaya mereka ke tingkat yang normal.

Gambar 8.5.
ilodel totivasl lntegra0f

Sumber: lvancevich, (1977)
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Di samping kepribadian, motif, dan motivasi yang tidak bisa diabaikan
dalam pembentukan sikap dan perilaku adalah persepsi sebab dalam suatu
organisasi selalu terjadi suatu proses komunikasi antara orang yang satu
dengan yang lainnya baik secara perorangan maupun secara kelompok.
Dalam proses te6ebut, siapa pun yang mengambil inisiatif, apakah seorang
bawahan ataukah seorang manajer. Pengambil inisiatif berharap agar
tujuannya berkomunikasi dapat diterima dan dimengerti oleh yang menerima.

Penerimaan itulah yang oleh lndrawijaya (2002) disebut persepsi.

Kunci untuk memahami persepsi tedetak pada pengenalan bahwa persepsi
itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya
suatu pencatatan yang benar terhadap suatu situasi, sebagaimana yang
dikatakan oleh David Kred (lihat Thoha, 2004) berikut. fhe Wnitive map of
the individual is not, then, a photognphb rcpesentation of the physical world;
it is, nther, a padial, personal construclion in which ceftain objects, *lecled
out by the individual for a major @le, arc perceived in an individual manner.
Every prceiver rs, as rl were, to some degrees a nonrcprcsentational aftist,
paining a picture of the wodd lhaf expEsses his individual view ol reality.
Pendapat Krech tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu
proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang
kenyataan yang barangkali berbeda dari kenyataannya.

Dari beberapa p€ndapat di atas, Duncan (lihat Thoha, 2004)
merumuskan persepsi dengan berbagai cara, tetapi dalam ilmu perilaku,
khususnya psikologi. lstilah tersgbut dipergunakan untuk mengartikan
perbuatan yang lebih dari sekadar mendengarkan, melihat, atau merasakan.
Menurut Duncan, persepsi yang signifikan itu adalah jika diperluas di luar
jangkauan lima indra dan merupakan suatu unsur yang penting di dalam
penyesuaian perilaku manusia.

Sedangkan, Luthans (lihat Thoha, 2004) berpendapat bahwa persepsi
itu lebih kompleks dan luas jika dibandingkan dengan p€ngindraan. Oalam
hal ini disebutkan bahwa proses persepsi meliputi suatu interaksi yang sulit
dari kogiatan seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Walaupun persepsi
sangat tergantung pada p€ngindraan data, proses kognitil barangkali bisa
menyaring, menyederhanakan, atau mengubah secara sempuma data
tersebut. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognilif yang dialami oleh
setisp orang di dalam memahami informasi tentang lingkungan,

Hammer dan Organ (lihat lndrawuaya, 2OO2) dalam bukunya
Oeanizational Behavior An Appliad Psychological Apprcach menyatakan
bahwa persepsi adalah "the p/ocess cues by which people otganize,
inteere| experience, and process cues ot material (inputs) eceived frcm the
extemal envimnment. Terjemahan bebasnya: "suatu proses dengan mana
seseorang mengoqanisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami,
dan mengolah perianda alau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya'.

105



lvancevich (1977) memberikan definisi palsepsi sebagai proses
individu-individu menghadapi stimuli yang datang dan mengorganisasi dau
menginterpretasikan stimuli sep€rti ilu menjadi sebuah pesan yang pada
gilirannya akan memengaruhi p€rilaku, orang-orang menerima sinyal.sinyal
pancaindra dan memberikan respons secara t6pat. Selama orang itu sadar
(atau bahkan secara tidak sadao, persepsi akan timbul. Kemampuan unluk
merasa, sebagaimana yang diungkap oleh lvancevich (1977), yang
m€mungkinkan orang-orang untuk melakukan penyesuaian s€cara terus.
menorus dengan lingkungan mereka (termasuk organisasi-organisasi kerja)
melalui perilaku mereka.

Sementara itu Suprihanto (2002) mendefinisikan persepsi sebagai
suatu proses individu memberi arti ierhadap suatu fenomena yang terjadi,
berdasarkan kesan yang dilangkap oleh pancaindranya. Hal tersebut karena
perilaku individu didasarkan persepsinya, bukan pada kenyataan yang
sebnamya. Persepsi menurut lvanccvich (1977) dipengaruhi oleh tiga faktor;
yaitu: subjek fpe rceiver), objeMarget, dan konteks/situasi.
(1) Subjek (percerver) adalah interpretasi terhadap suatu fenomena yang

sangat dipengaruhi ol6h karaktedstik pribadi subjek. KaraKeristik
pribadi yang mernengaruhi persepsi seseorang antarEr lain sikap,
motivasi, minat, pengalaman masa lampau, dan pengharapan. Persepsi
individu cenderung sesuai dengan karakteristik prib€dinya.

(2) ObjeMarget. Persepsi seseor€lng juga dipengaruhi oleh karakteristik
objek. Karakteristik objek antara lain dilunjukkan oleh gerakan, suara,
bentuk, warna, ukuran, dan penampakan/penampilan. Seseorang yang
mendengar suara dengan nada tinggi mungkin memiliki persepsi bahwa
si pemilik suara sedang marah (padahal belum tentu demikian).

(3) Kontekdsituasi. Suasana tempat proses persepsi berlangsung juga
memongaruhi persepsi seseorang. Perbedaan antara lain ditunjukkan
oleh perbedaan waKu, wolk-sefthg, dan soc,a/ sefthg

Dari beberapa definisi di alas, menurut hemat penulis, dapat dimeknai
bahwa persopsi sangat berpengaruh dalam suatu interaksi, yang pada
prinsipnya dilandasi oleh fahor-faHor subjek, objek, dan konteks atau situasi.
Thoha (200.1) berpendapat bahwa ada beb€rapa subproses dalam persepsi
dan hal torsebut depat dipergunakan s€bagai buKi bahwa sifat persesi ilu
kompleks dan interaktif. Subproses p€rtama adalah slimulus atau disebut
juga situasi yang hadir. Hal itu dapat dimaknai bahwa persepsi di€wali pada
saat seseorang dihadapkan dengan suatu siluasi atau suatu stimulus.
Subproses yang kedua adalah /egistrasr; intery@tasi. Sedangkan, subpros€s
yang ketiga adalah umpan balik (feedback) . Untuk itu, sebetulnya, pers€psi
berkaitan erat dengan keberhasilan untuk motivasi seseorang sesuai dongan
motif dan kepribadian yang ada dalam dirinya sehingga menjadi pondorong
bagi aparatur untuk bekerja sesuai dengan harapan pimpinan. Dongan
demikian, antara kepribadian, p€rsepsi, motif dan motivasi berpengaruh
terhadap sikap dan perilaku individu.
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BAB IX
Teori Sikap dan Perilaku

I. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM ( TPU )

Setelah mompelajarai buku Etika dalam penganggaran sektor publik ini
mahasis\ ra memahami teori sikap dan perilaku

[. TUJUAN PEMBELAJAMN KHUSUS (TpK)

Pengertian dan faktor pembentuk sikap

Konsep perilaku dan fahor pembentuk perilaku

Konsep modal sosial dalam konieks sikap dan perilaku

Perilaku dan kinerja birokrasi

9.t. Pengertian dan Falrtor Pembentuk Sikap

Menurul Nimran (2000), sikap merupakan suaiu proses, evaluasi
perassan, dan kecenderungan seseorang yang relatil konsisten terhadap
suatu objek alau gagasan. Dengan kata lain, sikap adalah suatu pandangan
atau ketetapan hati seseorang terhadap sesuatu objek yang akan diikuti
dengan perbuatan selelah ada rangsangan untuk berbuat (Mo6nir, 2OOO).

Dengan demikian, sikap ak€n menemp€tkan seseorang ke dalam suatu
pikiran menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bersikap masa bodoh,
bergerak atau menjauhi suatu objek ters€but. Sementara itu, Mar,ai ('1982)
berpendapat bahwa sikap belumlah merupakan suatu tindakan atau aKivitas,
tetapi berupa " pradisposisi' tingkah laku, yang merupakan suatu kesiapan
untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu
penghayatan di objek tersebut.

Ma/at 1982 (lihat Santosa, 2001) mengungkap bahwa studi
kepustakaan lentang sikap merupakan produk dari proses sosialisasi tempat
seseorang bereaksi sesuai dengan rangsangan yang diterimanya. Oleh
sebab itu, sikap memperlihatkan adanya mekanisme mentjal yang
mengevaluasi, membentuk pandangan, mewamai perasaan gerla ikut
menentukan kocenderungan perilaku seseorang terhadap sesuatu yang
dihadapinya. Beftaitan dengan fenomena sikap yang timbul tidak saja
ditentukan oleh keadaan objek yang sedang dihadapi, akan ietapi juga tidak
terlepas dengan berbagai p€ngal€man sebelumnya, waktu sekarang, dan
berbagai harapan-harapan ke depan.

1.

2.

3.

4.
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Aaflar (1997) berpendapat bahwa dari sekian banyak definisi tentang
"sikap' yang telah diberikan oleh para pakar sampai sekarang ini, dapat
diklasifikasi ke dalam liga kelompok, yaitu: pertama, kerangka pemikiran yang
diwakili oleh para ehli psikologi yaitu Louis Thurstone ('1928), Rensis Likert
(1932), dan Charles Osgood. Dalam hal ini, pendapal mereka dapat
diformulasikan peng€rtian sikap sebagai deraJat efek positif atau efek negatif
terhadap suatu objek psikologis (Thurstone, '1928). Kelompok pakar di bidang
psikologis sosial dan psikologi kepribadian, di antaranya: Chave (1928),
Bogardus (1931), La Piene (1934), Mead (1934), dan Gordon Allport (1931),
mereka, memberikan deltnisi sikap sebagai "suatu pola perilaku, tendensi
atau kesiapan anllsipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi
sosial. Secara sederhana, sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang
telah terkondisikan.

Oari definisi di atas, tedihat bahwa penrujudan sikap tidak dapat
dilihat secara langsung, karena sikap berfat terlutup, maka terlebih dahulu
pedu ditafsirkan. Sebagian ahli memberikan rumusan tentang sikap sebagai
" ptodispotion" alau "tendenc/, yang berarti memiliki makna senantiasa
memiliki kecenderungan atau kesediaan. Apabila sikap telah diketahui, akan
dapat diprediksi tentang tingkah laku yang akan terjadi. Oleh sebab itu, sikap
bukan berarti sebuah tindakan atau ahivitas yang bersifat tertutup, yang
bermuara kepada suatu tindakan yang bers at terbuka yang dikatakan juga
sebagai tingkah laku sebagaimana terlihat dalam gambaran bagen di bawah
ini.

Gambar 9.1

Kecenderungan Sikap dan Reaksi Refleks

= garis tanpa proses, seperii reaksi reflex
= garis arah/kecenderungan dari sikap

Sumber: Ma/at 1982 (lihet Santosa, 2OO1)

Rangsan

I dan
stimulus
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Sementare itu, kelompok pemikiran ketiga memb€rikan dafinisi sikap
sebagai "keteraturan terlentu dalam hal peras€En (afektiO, pemikiran (kognisi)
dan prediksi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek lingkungan
sekitarnya". MenuIut mereka, sikap merupakan konstelasi dari beberapa
komponen, kognitif, afehif, dan konatif yang saling berintegrasi dalam
memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Kelompok itu
berorientasi keqda "tiadic scheme' . Mereka adalah Secord & Basnan
(1964). Dengan mengadopsi pendapat Allport (1954), berhubungan dengan
definisi di atas, Ma/at, 1982 (lihat Santosa,2001) menyebutkan bahwa sikap
terdiri atas tiga komponen, yaitu: (1) komponen kognisi yang hubungannya
dengan bolief, ide, dan konsep, (2) komponen afeksi yang menyangkul
dengan kehidupan emosional ses€orang dan yang ke (3) merupakan
komponen konasi yang merupakan kecenderungan b6rtingkah laku.

Dari keterangan di atas, dapst dimengerti bahwa komponen kognisi
merupakan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dipikirkan atau
bagaimana pendapal tefiadap suatu objek yang sedang dihadapi,
sedangkan komponon afeksi berhubungan dengan ap€ yang dirasakan
terhadap objek, dan yang terakhir komponen konasi berkaitan dengan
bagaimana kesispan untuk bertindak terhadap objek. Dari uraian lersebul
tergambar bahwa masing-masing komponen saling berintegrasi secara
kompleks, dalam hal ini aspek kognisi sebagai aspek penggerak perubahan,
berhubung informasi yang diperoleh sangat menentukan bagaimana
peras€an serta keinginan bertjndau berbuat unluk selanjutnya. Untuk itu

setiap individu selalu berupaya mencari titik keseimbangan menyangkut
dengan aspek kognisinya, yang diaplikasikan ke dalam tampilan sikap
individu torsebut, ketika ketidakseimbangan muncul, maka yang
bersangkutan akan berupaya mengubah kembali untuk mencapai
keseimbangannya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 9.2
sebagaimana ditampilkan pada halaman berikul.

109



Gambar.9.2 Bagan Slkap

Sumber: ila/at (llh.t Santora, 20Ol)

Dari gambaran di alas, t€rlihd bahwa fenomena sikap berawal dari
prosos yang cukup kompleks dalam menerima stimulus dengan memakai alat
pancaindra (contoh penglihalan, pendengaran, alat raba, rasa, dan
sebagainya). Sikap dipandang sebagai hasil belajar yang diperoleh melalui
pengalaman dan interaksi yeng terus-menerus dengan lingkungan pada saai
itu. Berdasarkan nilai dan norma kepribadian yang dimiliki, pengaruh fa'al
serta faktor ekstemal yang ada saat itu akan menentukan sikap dan kesiapan
bereaksi terhadap objek psikologis yang dihadapi. Rosenberg & Hovland,
Aarar (1995) (lihat Santosa, 200'l)menyusun komponen sikap, yaitu afeksi,
kognisi, dan konasi sebagai faktor jenjang p€rtama dalam sualu model
hierarkis kemudian dalam absiraksi yang lebih tinggi membentuk konsep
sikap sebagai faKor tunggal jonjang kedua, sebagaimana terdapat pada
Gambar 9.3 di bawah ini.

- M€lalui proses
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Gambar 9.3
Konsepsl SkemaUs tentang Slkap

Dari gambaran di atas, terlihat bahwa sikap setiap individu selalu
berfungsi sebagai parantara respons di satu sisi dan objek yang
bersangkutan di sisi lain. Dalam hal ini, respons dibagi atas tiga kategori,
yaitu respons kognitif, respons af€hif, dan respons konatif. Setiap klasifikasi
respons dimaksudkan untuk selalu berintegrasi dengan ketiga kategori sikap
tersebut. Berdasarkan nilai kepribadlan yang dipunyai, setiap individu selalu
memedomani objek psikologi yang dihadapinya. Berbagai faKor yang
dimilikinya berupa pengalaman, proses belajar, atau sosialisasi memberikan
pemahaman terhadap apa yang telah disaksikannya sedangkan pengetahuan
dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologis tersebut melalui
komponen kognisi yang akan menimbulkan ide dan konsep terhadap apa
yang dilihat.

Definisi sikap menurut Krech dan Crutc'lield (1983) (/lhat Nurhayati,
1997) adalah keadaan dalam diri manusia yang menggerakkan untuk
bertindak, menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu untuk
menanggapi objek dan terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman. Sikap
merupakan tenaga pendorong (motio dari seseorang untuk menimbulkan
suatu perbuatan atau tingkah laku. Sikap yang ada pada seseorang akan
menentukan wama atau corak pada tingkah laku orang tersebut. Dengan
mengetahui sikap seseorang, akan dapat diduga respons atau perilaku yang
akan diambil oleh seseorang terhadap masalah atau keadaan yang
dihadapkan padanya.

Respons
persepsual

pemyatasn lissn
tentang k€yakinan

Tindakan yang
tampak
pemystasn lisan
mengenai perilaku

Sumber: Fishbein dan Ajzein (lihat Santosa, 200'1)
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Selanjutnya, pembentukan atau perubahan sikap ditentukan oleh dua
faktor pokok, yaitu faKor individu dan faktor luar. Faktor individu atau faKor
internal adalah bagaimana individu menanggapi dunia luamya socara selektif.
Sedangkan, faktor luar atau ekslern adalah hal-hal alau keadaan dari luar
yang merupakan rangsangan atau stimulus untuk membentuk atau
mengubah sikap. Clark (1999) mendefinisikan perilaku etis sebagai perilaku
yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum
sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bemanfaat dan yang
membahayakan. Mc.Conell (/lhat Nurhayati 1997) menyatakan bahwa
perilaku kepribadian merupakan karaHeristik individu dalam menyesuaikan
diri dengan lingkungannya. Karakteristik yang dimaksud meliputi: sifat,
kemampuan, nilai, keterampilan, sikap serta inteligensi yang muncul dalam
pola p€rilaku seseorang. Jadi, perilaku merupakan penrujudan atau
manifestasi karakteristik seseorang untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Menurut Dougall (/rhaf Nurhayati 1997), faKor-faktor yang
memengaruhi perilaku seseorang meliputi berikut ini.

(1) Fahor personal, yaitu faKor yang berasal dari diri individu yang meliputi
sebagai berikut.

a. Faktor biologis manusia meliputi: genetika, sistem saraf, dan sistem
hormonal.

b. Faktor sosio psikologis meliputi: komponen afehif (emosional),
kognitif, (intelehual), dan konatif (kebiasaan dan kemauan).

c. Motil sosiogenis atau motif sekunder meliputi: motif berprestasi,
kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan berkuasa.

(2) Fahor situasional, yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia
sehingga dapat mengakibatkan seseorang cenderung berperilaku
sesuai dengan karaKeristik kelompok atiau organisasi tempat ia ikut di
dalamnya. FaKor itu meliputi berikut ini.

a. Aspek objeKil lingkungan (misalnya kondisi geografis, iklim, dan
struhur kelompok).

b. Lingkungan psikososial yang dipersepsi oleh seseorang (misalnya
iklim oeanisasi dan kelompok, etos kerja, iklim institusional, dan
budaya).

C Stimulasi yang mendorong dan memperteguh perilaku seseorang
(misalnya orang lain dan situasi pendorong perilaku). Situasi
sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku manusia, tetapi
manusia memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap situasi
yang dihadapinya sesuai dengan karakteristik personal yang
dimilikinya.

tt2



(3) Faktor stimulasi yang mendorong dan meneguhkan perilaku seseorang.

(4) Faktor-Faktor yang memengaruhi sikap dan peritaku etis

Berdasarkan pendapai dari beberapa penulis dan penelili, ada
beberapa faKor yang memungkinkan berpengaruh terhadap sikap dan
perilaku elis seseorang dalam pelayanan publik. FaKor- fahor tersebut
antara lain sebsgai berikut.

(1) Faktor posisi/kedudukan. Fenomena menunjukkan bahwa semakin
tinggi posisi/kedudukan di KAP (dalam hat ini partner dan manajer)
cenderung memiliki pemikiran etis yang rendah sehingga berakibat
pada rendahnya sikap dan perilaku etis mereka.

(2) Faktor imbalan yang
penghargaan/insentif).

diterima (berupa gajilupah dan

Pada dasarnya, seseorang yang bekerja mengharapkan imbalan yang
sesuai dengan pekerjaannya. Karena dengan upah yang s€6uai dengan
pekerjaannya, akan timbul pula rasa gairah kerja yang sernakin baik
dan ada kecenderungan untuk bekerja se€ra jujur, disebabkan ada
rasa timbal balik yang selaras dan tercukupi kebutuhannya. Selain
gaji/upah, seorang yang bekerja membutuhkan p€nghargaan atas hasil
karya yang ielah dilakukan, baik penghargaan yang bersilai materiil
maupun nonmateriil.

(3) FaKor pendidikan (formal, nonformal dan informal).

(4) Fahor organisasional (perilaku alasan, lingkungan keda, budaya
organisasi, dan hubungan dengan rekan kerja). Sangatlah umum terjadi
bahwa sikap atasan sangat berpengaruh terhadap sikap bawahan.
Bahkan, bawahan cenderung menerima dan mengikuti sikap atasan
tanpa landasan afektif maupun kognilif yang relevan dengan objek
sikapnya, tetapi semata-mata didasari oleh kepercayaan yang
mendalam kepada atasan atau oleh pengalaman bahwa atas€n selalu
dapat berpendapaUbersikap yang tepal dalam segala situasi pada masa
lalu. Oleh karena itu, jika atasan cenderung mernberikan contoh
p€rilaku etis maka bawahan akan dengan mudah untuk menerima dan
mengikutinya (Azwar 1 998).

Selain itu, perilaku atasan pada pekerja (bawahan) merupakan
dasar rasa kepercayaan pekerja terhadap profesi tempst ia bekerja.
Komitmen atasan merupakan wibawa dari profesi. Jika alasan tidak
memberi contoh yang baik pada bawahan maka akan menimbulkan
sikap dan perilaku tidak baik dalam diri bawahan sebab ia merasa
bahrva atasannya bukanlah pemimpin yang baik. Kebudayaan tempat
kita hidup (kerja dan organisasi) dan dibesarkan mempunyai pengaruh
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(5)

(6)

yang besar terhadap pemb€ntukan sikap dan kepribadian seseorEng.
Tanpa disadari, kebudayaan dapat mewarnai sikap anggota organisasi.
Dengan demikian, ia juga memberi corak pengalaman individu-individu
yang ada di dalamnya. Hanya individu yang telah mapan dan kuatlah
yang sikap dan perilakunya tidak didominasi oleh budaya tempat ia
bekeria (Aa rar 1998)

Lingkungan kerja turut menjadi faktor yang memengeruhi etika
individu sebab, dengan semakin seringnya manajer dan karyawan
melakukan aktivitas yang tidak etis bahkan ilegal, banyak perusahaan
yang mengambil langkah mereka untuk semakin berperilaku etis di
lingkungan kerja antara lain dengan menetapkan kod6 etik yang jelas
tentang bagaimana perusahaan dan karyawan harus menjalankan
bisnisnya. Jadi, mereka memutuskan untuk berperilaku etis dalam
rangka menghindari risiko yang terjadi berdasarkan pengalaman orang
lain (Clark, 1999). S€lain itu, lingkungan kerja (lingkungan fisik) yang
baik akan membawa pengaruh yang baik pula pada segala pihak,
termasuk para pekerja, pimpinan, hasil pekerjaan, dan perilaku di
dalamnya.

Faktor lingkungan keluarga. Pada umumnya, individu cenderung untuk
memilih sikap yang konformis/searah dengan sikap dan perilaku orang-
orang yang dianggapnya penting (dalam hal ini anggota keluarga).
Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi
dan keinginan untuk menghindari konflik. Jadi, jika lingkungan keluarga
bersikap dan berperilaku etis, yang muncul adalah sikap dan perilaku
etis pula (Azwar 1998).

Faktor pengalaman hidup. Beberapa pengalaman hidup yang relevan
dapal memengaruhi sikap etis apabila pengalaman hidup tersebut
meninggalkan kesan yang kual. Kesan positif yang kuat dapat terbentuk
apabila pengalaman hidup tersebut terjadi dalam situasi yang
melibatkan faKor emosional. Sikap etis secara otomatis akan
memunculkan perilaku etis juga (Azwa|1998). Bamey (1 992) lihat
Beekun (1997) berpendapat bahwa pengalaman hidup seseorang baik
yang positif maupun negatif merupakan kunci yang menjadi dasar
munculnya sikap dan perilaku selanjutnya. Apabila seseorang dapat
mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalunya maka akan
menumbuhkan sikap dan perilaku yang semakin etis.

FaKor religiositas. Keberagamaan (religiositas) diwujudkan dalam
berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya
terjadi ketika seseorang melakukan pedlaku ritual (ibadah), tetapi juga
ketika melakukan aKivitas lain yang didorong oleh kekuaian akhir.
Menurut Glock dan Stark (r,hat Ancok dan Suroso, '1994), dimensi
religiositas ada empat, yattu: keyakinan, peribadatan, penghayatan,

(7)
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pengamalan, dan pengetahuan. Ancok dan Suroso (1994) berp€ndapat
bahwa kelima dimensi tersebut tidak bertentangan dengan lslam sebab
di samping lslam mengajarkan konsep sikap dan perilaku etis, ia juga
menjadi stimulus dan dapat memperteguh sikap dan perilaku etis
tersebut. Agama s€bagai sualu sistem mempunyai pengaruh dalam
pemb€ntukan sikap karena ia meletakkan dasar konsep moral dalam
diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis p€misah antara
sesualu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari
pemahaman dan pengetahuan terhadap ajaran agama. Menurul
Hamidy (1997), akhlak atau perilaku etika yang baik akan muncul dari
seseorang yang memiliki akidah yang lurus. la akan tetap tegar dan
berpegang pada akidah yang diyakini dan akhlak yang dimilikinya
walaupun lingkungan (faKor ekstem) mendukung untuk berperilaku
tidak baik. la akan menjadikan akidah dan akhlak yang diyakini tersobut
sebagai totak ukur dalam berperilaku.

(8) FaKor hukum (sistem hukum dan sanksi yang diberikan). Hamidy
(1997) berpendapat bahwa hukum yang berlaku pada suatu profesi
hendaklah mengandung muatan etika agar anggota prdesi merasa
terayomi. Demikian halnya dengan sanksi yang dikenakan, harus tegas
dan jelas sehingga anggota cenderung tidak mengulang kesalahan
yang sama dalam kesempatan yang berbeda.

(9) Fahor emotional quotient (EO). EO adalah bagaimana seseorang itu
pandai mengendalikan perasaan dan emosi pada setiap kondisi yang
melingkupinya. EQ lebih penting dari pada lQ. Bagaimanapun juga,
seseorang yang cerdas bukanlah hanya cerdas dalam hal
intelektualnya, tetapi intolektualitas tanpa adanya EQ dapal melahirkan
perilaku yang tidsk etis (Goleman '1997). Sekilar empat belas abad yang
lalu, Rasulullah SAW telah bersaMa, 'Orang yang cerdas adalah orang
yang bisa menguasai emosinya dan berbuat untuk (masa depan)
setelah matinya'. (H.R. Ahmd, Al Hakim dan At Tirmidzi). Sedangkan,
menurut Azwar (1998), sikap merupakan pemyataan yang didasari oleh
emo6i yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau
pengalihan bentuk ego. Sikap yang dipengaruhi oleh emosional tersebut
dapat b€rsifat sementara dan dapat pula merupakan sikap yang lebih
persisten (bertahan lama).

9.2. Konsep Perilaku den Faktor Pembentuk Perilaku

Perilaku individual dilentukan oleh interaksi perilaku yang ada dalam
organisasi yang merupakan proses perkembangan dan kelanjutan perilaku
dan akumulasinya dalam prcses aKivitas organisasi. Hal itu sejalan dengan
apa yang diungkap oleh Suprihanto, dkk. (2003) yang menyatakan bahwa
perilaku organisasional pada dasamya merupakan hasil pola interaksi dari
banyak individu yang ada dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu,
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pengetahuan dan pemahaman di sekitar persoaran periraku individu tersebutakan sangat membanlu dalam proses menjalankan roda organisasi menc€paisasaran dan tujuannya. Melalui penletahuan ierseuut, karakteristikdemografis individual serte kepribadian O"p"f airctrnJ 
-oleh 

organisasi danjuga memiliki kontdbusi datam mene,tant". 
- 
Oll. organisasi danahivitasnya.

Makna perilaku, sebagaimana digambarkan oleh banyak kalangan,adalah segala hal yang dila[ukan of"h L.eor"ig la-n tetompot tertentuyang meliputi nilai dan kepercayaan serta keyakinan yang membentuk danmemengaruhi mereka bertindak dalam Oan tetuai lingkungan mereka(Thoha, 2003: Koentjaraningrat, 2OO2 serta Kartono, ZOOa.y. eOa pendapat
u seseorang banyak ditentukan oleh

ariabel lingkungan.
aku indiviiJual yang
2003).

Gambar g .4
Variabel Pengaruh perilaku lndividu

Sumber: Suprihanto, (2003)

Dengan memerhatikan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa
faktor psikologis dan teori motivasi akan memengaruhi seseorang berperiraku
dalam perspeKif organisasi dan individual. Dalam keadaan tertentu, individu
dapat berperilaku menurut karakteristik individu dan organisasi seperti apayang dihadapi oleh organisasi bersangkutan. Salali satu fak{or yang

Vadabol
lndividu:
Kemampuan dan
keahlian
- mental
- fisik

Latar Belakang
- keluarga
- kelas sosiel
- pengalaman

Demografi
- umur
- res
- seks

Variabel
Organisasional:

- sumber-sumber
kepemimpinan

- penghargaan
- struktur
- desain pek€riaan

Variabel
Pslkologi:

- Persepsi
- Sikap
- Kepribadian
- Belajar
- Motivasi
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memengaruhinya adalah fahor psikologis, seperti persepsi (Ihoha, 2002)dan Suprihanto (2002) yang memengaruhi perilaku seseorang dalam
organisasi. Berikul gambar yang dapat menjelaskan persp€Kif perilaku
ses€orang yang juga dapal menjelaskan perilaku birokrasi dalam proses
pelayanan publik, seperti berbagai fahor yang memengaruhi perilaku internal
dan ekstemal (Ji Li dan Leonard, 2OO2). proses periiaku yang didasarkan
persepsi individu dan organisasi dapat dijelaskan dalam bagan berikut.

lnternal

v

Gamber g.E

Proses Petrepsi

Proses Persepsi,
Pengorganl!.si,

dan
Ponerromahan

v

Dalam gambar lersEbut, dapat diungkapkan bahwa salah satu faktor
penting yang memengaruhi persepsi seseorsng berperilaku, dalam hal ini
p€dlaku birokrasi, adarah masarah motivasi masing-masing individu. Morivasi
merupakan keadaan dalam individu seseorang yang kemudian memengaruhi
k:adaa.! dan kepribadiannya termasuk p"r."p.i nilai, dan kultur yang
ditimbulkannya sebagai akibat semakin kohesifnya perilaku dan nuUungai
perilaku tersebut dengan berbagai variabel lingkungan inlemal maupun
ekstemsl (Thoha, 2002; Suprihanto, 2AO2: L,Vasu, Ott. t SSay.

Sikap dan perilaku yang tidak akomodatif menimbulkan beberapa
persepsi masyarakal terhadap aparatur yang menunjukk8n adanya patologi
pelayanan publik, sebagaimana diungkapkan oleh Siagian (t99a), sebagai
berikut.

Streotipo
Kepandaian
Kon3ep diri

Keadaan
Kobutuhan

emo3i
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1) Ketidakjujuran
Ketidakjujuran adalah tindakan seseoEng yang memanipulasi suatu
ketentuan atau keadaan sedemikian rupa sehingga pelakunya
m€mperoleh sesuatu bentuk keuntungan pribadi yang sesungguhnya
bukan haknya.

2) Menerima sogok.

3) PraKik tidak lerpuji ilu dapat dilakukan oleh mereka yang memangku
jabatan pimpinan, tetapi dapat pula oleh pegawai rendahan. Biasanya,
motivasi berbuat demikian adalah memperkaya diri sendiri dengan
melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk memperoleh imbalan
finansial dari pihak lain yang memperoleh keuntungan tertentu dari
tindakan pejabat atau pegawai yang bersangkutan.

4) Sikap tidak adit
Sikap tidak adil iampil dalam berbagai bentuk, seperti pilih kasih,
mengambil keputusan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan
pihak lain, penerapan ketentuan yang bedaku dengan cara yang
berbeda, dan perlakuan yang didasarkan pertimbangan senang atau
tidak senang.

5) Tidak disiplin
Memaluhi disiplin organisasi merupakan salah satu persyaratan yang
mutlak ditaati oleh semua aparatur pemerintah. Kepatuhan pada disiplin
organisasi menyangkut berbagai segi seperti ketaatan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kehadiran tepat waKu di tempat
tugas, bekerja berdasarkan kuliur organisasi yang disepakati bersema,
menjunjung tinggi etos kerja, dan tidak berperilaku negatif.

Pada sisi lain, studi yang dilakukan Dwiyanto (2002) tentang reformasi
birokrasi publik di lndonesia mengungkapkan bahwa setiap asp€k dalam
kehidupan birokrasi selalu bersinggungan dengan aspek budaya setempat.
Oleh sebab itu, birokrasi sebagaimana organisasi lainnya dalam setiap
dinamika yang terjadi di dalamnya selalu memiliki hubungan dengan
lingkungan eksternal yang disebut budaya. Kebudayaan itu biasanya menjadi
acuan berpikir dan pandangan bertindak, sangat berpengaruh pada sikap
hidup dan pola perilaku, serta merupakan sistem simbol yang dipakai
manusia untuk memaknai kehidupan. sistem simbor berisi orientasi nilai,
sudut pandang dunia, dan terekam dalam pikiran yang dapat diaktualisasikan
ke dalam bahasa tutur, tulisan, sikap, gerak, dan tingk€h laku. Artinya,
mekanisme perilaku apa pun dapal diwujudkan dan diterapkan dalam proses
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi.
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Berkaitan dengan konsep di atas, meminjam pendapat (Dunn, 1994)
bahwa kultur lokal dipandang sebagai hal penting yang harus diperhatikan,
mengingat di dalamnya ada norma dan nilai yang dianut dan dianggap lebih
sesuai dalam pembangunan dan, secara ideologis, berpeluang untuk
ditransformasikan ke dalam lembaga birokrasi. Oleh sebab itu, dapat
dimaknai bahwa birokrasi sebagai sebuah struKur teknis dalam masyarakat
memiliki kaitan erat dengan strukur sosial dan budaya. Seandainya, birokrasi
dapat digambarkan sebagai sebuah sistem atau seperangkat sistem yang
memiliki simbol, orientasi, nilai, keyakinan, pengetahuan, dan pengalaman
kehidupan akan terinlemalisasi ke dalam pikiran. Seperangkat nilai torsebut
diahualisasikan ke dalam sikap, tingkah laku, dan p€rbuatan yang dilakukan
oleh setiap anggota dalam sebuah organisasi yang dinamakan birokrasi. Oleh
sebab ilu, setiap aspek dalam kehidupan organisasi birokrasi akan s€lalu
bersinggungan dengan aspek budaya masyarakat lokal. Sehubungan dengan
hal demikian, birokrasi dalam mengembangkan sistem organisasinya tidak
semata-mata didasarkan oleh kebijakan yang telah ditentukan oleh pusat,
molainkan akan dipengaruhi pula oleh beberapa fahor lokal sehingga budaya
lokal merupakan salah satu delerminan makro penting untuk menjelaskan
kinerja dan karaheristik birokrasi di suatu daerah, seperti budaya dan adat.

9,3. Konsep iiodal Soslal dalam Konteke Sikap dan Perllaku

Pada dasamya, modal sosial (soc,a, caprla, menurul pandangan
Fukuyama (1999) merupakan komponen kultural dari berbagai masyarakat
modem yang ada, yang dalam berbagai hal lain lelah terorganisasi sejak
masa pencerahan atas lembaga-lembaga formal yang ada, kaidah hukum,
dan juga aspek rasionalitas. Dijelaskan lebih lanjut bahwa konsep modal
sosial secara sederhana dapat didefinisikan sebagai norma informal yang
dapat meningkatkan kerjasama antara dua orang atau lebih. Bentuk dan
wujud norma yang dimaksud oleh Fukuyama torsebut adalah dapat berkisar
pada haFhal, seperti norma hubungan limbal balik antara dua sahabat
sampai pada berbagai doktrin yang lebih kompleks dan yang diartikulasikan
secara panjang l6bar, sebagaimana hal itu terdapat pada beberapa konteks
agama Kristen dan Kong Hu Chu (Fukuyama, 1999). Dengan demikjan,
norma-norma tersebut harus diwujudkan dalam hubungan aKual
antarmanusia. Misalnya, norma hubungan timbal balik ada pada setiap
perilaku dan sikap seseorang maupun sekelompok orang.

Dal6m konteks hubungan individu dan masyarakat, sejumlah norma
yang diungkapkan di atas pada dasamya benivujud sobagai norma nyata dan
sekaligus merupakan modal sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakal
yang ada (Fukuyama, 1999). Dalam hal wujud modal sosiat yang tidak nyata,
seperti nilai-nilai tradisional, kejujuran, keteguhan dalam memegang janji,
pelaksanaan tugas yang sebaik-baiknya, hubungan antare peleku kebijakan,
dan sebagainya adalah dimensi modal sosial yang dalam pandangan
Fukuyama (1999) dianggapnya sebagai modal inheren dan memiliki kekuatan
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yang cukup potensial dalam meningkatkan saling kepercayaan dan
keyakinan para aktor yang terlibat dalam proses sosial tertentu. James
Coleman yang juga sebagai pelopor lahirnya teori modal sosial itu telah
menyimpulkan bahwa modal sosial merupakan kepentingan umum (public
good,). Dengan demikian, hal itu harus dihasilkan oleh berbagai agen swasta
yang berinteraksi di dalam pasar tertentu. Dalam pandangan Fukuyama
(1999), salah satu pendekatan yang penting digunakan untuk menjelaskan
makna modal sosial adalah dengan menggunak€n konsep radius
kepercayaan tertentu, yaitu dari kalangan mereka yang di dalamnya berlaku
norma keflasama. Apabila modal sosial sebuah kelompok menghasilkan
pengaruh ekstemal positif, aspek radius kepercayaan dapat menjadi lebih
luas daripada kelompok. Juga dapat ditafsirkan jika radius kepercayaan itu
cenderung kecil daripada keanggotaan kelompok, seperti terdapai dalam
organisasi yang membina norma kerjaszlma yang ada antara pimpinan dan
stafnya. Proposisi seperti itu dapat dipakai untuk menjelaskan perilaku staf
dalam organisasi utamanya terkait dengan makna dan perilaku polayanan
publik dalam konteks lMB.

9.4. Perilaku dan Kineria Blrokrasi

Prestasi kerja diartikan sebagai hasil usaha seseorang yang dicapai
dengan kemampuan dan perlcuatan dalam situasi tertentu. Menurut
pandangan Byars dalam Veithzal (2004) bahwa prestasi kerja merupakan
hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan, dan persepsi tugas. Prestasi
kerja yang tinggi merupakan suatu langkah untuk menuju pada proses
tercapainya lujuan organisasi bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan
upaya untuk meningkatkan prestasi kerja tersebut. Pada sisi lain, Siagian
(1988) mengungkapk€n bahwa beberapa faktor yang dapat memberikan
pengaruh terhadap prestasi kerja seseorang di anlaranya sifat yang agresif,
kreativitas yang tinggi, kepercayaan pada diri sendiri, kemampuan untuk
mengendalikan diri serta kualitas pekerjaan, dan masalah inovasi dan
prakarsa-

Persoalan prestasi kerja, pada dasarnya, sangat berkailan dengan
dimensi kerja dan ahivitas tertentu. Dimensi kinerja adalah berbagai ukuran
yang digunakan untuk melakukan penilaian perilaku seseorang yang aktual di
tempat kerja. Dimensi kerja, dengan demikian, meliputi beberapa segi seperti
kuantitas oufpuf, kualitas output, waHu kerja, dan kerjasama dengan tim kerja
(Miner, 1988). Kinerja ditentukan berdasarkan prestasi kerja yang tinggi yang
ditunjukkan oleh kepercayaan dan tanggung jau/ab atas pekerjaan meskipun
tanpa adanya proses peng.Masan yang sangat ketat.

Berkenaan dengan pengukuran prestasi kerja, Darma (1985) /ihaf
Kasih dan Suganda (1999) mengetakan bahwa banyak cara pengukuran
yang dapat digunakan seperti masalah penghematan, kesalahan, dan
sebagainya. Namun demikian, hampir seluruh cara pengukuran preslasi kerja

120



senantiasa mempertimbangkan masalah kuantitas, kualitas, dan ketepatan
wahu aktivitas. Berdasarkan beberapa konsep dan pengertian yang telah

-diungkapkan 
di atas, dapat dirumuskan bahwa pada dasarnya prestasi kerja(kinerja) merupskan suaru hasil karya yang dicapai or6h seseorang daram

melaksanakan tugas-tugas mereka yang dibelankan kepadanya yang
didasarkan dimensi kec€kapan, penlahman, dan juga masalah
kesungguhan yang diukur dengan mempedimbangkan masarah kuantitas,
kualitas, dan ketepatan waktu.

Pada sisi lain, Amstrong (1994) tihat Bregnan dan Douglass (2OOO)
mengungkapkan bahwa penilaian pre$asi kerja 

Sdilakukan secara berkesinambungan untuk mela nkcmampuan dalam suatu periode tertentu. pros 
hdapat digunakan untuk membentuk dasar perlimbangan suatu tindakanr.rtentu Titik awar peniraiannya dirakukan dengan meninlau kembari prostasi

dengan cara mengajukan tiga penanyaan yang telahdicapai selama suaiu p€riode terlentu
diharapkan rerc€pai? farror apaun y ;i",,rlll"l
pencapaiannya? Hal ilu berkaitan dengan usaha atau kemampuan individuyang bersangkutan dan, yang terakhir, apakah yang perlu dilakukan dalam
rangka memperbaiki prestasi kerja tersebut?

Dengan demikian, makna dilakukannya penilaian prestasi kerja(kinerja) staf untuk melakukan evaluasi terteniu terhadap capaian proses
kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dessler (1995) /r,haf Robbins
(1996) mengungkapkan dan memberikan beberapa alasan tentang perlunya
menilai prestasi kerja seseorang. Alasan tersebut antara laln:

(1) menyediakan informasi sebagai dasar untuk proses pengambilan
keputussn tentang ahivitas promosi dan penggajian,

(2) menyediakan k€sempatan untuk bersama_sama meninjau dan
mengevaluasi perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan star, dan

(3) memungkinkan unluk menyusun suatu rencana untuk memperbaiki
setiap defisiensi yang dapat diketahui.

Adapun, standar dan mekanisme yang diperlukan untuk penilahn
kinerja slaf hendaknya didasarkan UerUagai variabel persyaratan p€kerjaan
terlenlu. Persyaratan pekerjaan sebaiknya meliputi b€rbagai standar kinerjayang terdokumentasikan yang didasarkan proses anatisis pefe6aan (1bb
analysis) ysng akurat (simamora, /,hat Robbins, 1996). Dengan demikLn,
kinerja dimaksudkan sebagai tingkatan terhadap staf jan karyawan dalam
mencapai persyaralan terlentu dari suatu pekerjaan.
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Berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia, Rao (1996) lihat
Bregnan dan Douglass (2000) mengungkapkan bahwa kekuaian setiap
organisasi terletak pada orang-orangnya. Dengan demikian, prestasi
organisasi tidak dapat dipisahkan dari prestasi yang t€lah dicapai oleh
seluruh individu dalam organisasi bersangkutan. Demikian pula, pandangan
yang sama tolah diungkapkan ol6h Gibson, et a/; lihat Robbins (1996) bahwa
setiap kinerja individu juga menjadi kinerja organisasi. Oleh karena itu, faktor
yang menjadi perhatian pokok dari organisasi pada masa yang akan datang
adalah sejauh mana organisasi dapat menempatkan peningkatan kinerja
individu dalam merangsang meningkatnya kinerja organisasi se@ra
komulatif.

Para ahli menyimpulkan bahwa terdapat berbagai fahor yang dapai
digunakan untuk menjelaskan perubahan variabel kinerja individu. Gibson,
misalnya, mengemukakan bahwa model teori kinerja dapat dijelaskan melalui
sejumlah variabel yang memengaruhi p€rilaku seseorsng. Variabel individu
dikelompokkan pada subvariabel kemampuan dan keterampilan, lalar
belakang, dan kondisi geogEfis mereka. Subvariabel kemampuan dan
keterampilan merupakan faKor utiama dan pokok yang memengaruhi secaE
langsung kondisi perilaku dan kinerja individu. Sedangkan, variabel
demografis mempunyai efek yang tidak langsung torhadap pola perilaku dan
kinerja individu dalam organisasi. Dalam kerangka pemikiran itu Gibson
kemudian memp€rdalam dengan memasukkan variabel psikologis yang
dianggapnya sebagai suatu variabel yang agak sulit diintervensi secara riil.
Variabel itu menurut Gibson adalah sesuatu yang banyak dipengaruhi oleh
faKor keluarga, pengalaman kerja, dan demografis.

Penelitian yang dilakukan oleh Gibson (1987) lihat Robbins (1996)
tersebut merupakan sampel yang digunakan pada kondisi pekerja Amerika
dengan berbagai lalar budaya dan persepsi meroka masing-masing. Dalam
kaitan itu model yang dicoba untuk dikembangkan di lndonesia dalam setf,hg
perusahaan dan organisasi adalah model yang menggunakan pendekatan
kultur dan budaya yang lebih bersifat keindonesiaan. Dalam hal demikian,
faktor budaya dan upaya terencana dalam perspeKil pengembangan sumber
daya manusia menjadi pilihan yang dapat dianalisis lebih lanjut terhadap
meningkatnya kinerja pegawai, khususnya pada perusahaan perhotelsn.

Organisasi sektor publik pada dasarnya meliputi susunan organisasi
yang melihat adanya sosial kontrol sebagai upaya mereka untuk
mengakomodasikan berbagai tuntutan yang saling "con{lictive" dan saling
bertentangan dengan lingkungan organisasi bersangkutan. Dalam kaitan ini,
kita teringat pada sistem kepegawaian yang profesional pada masa Anglo-
Saxon. Para dokter, guru, pengacarE ataupun para teknisi bekerja atas dasar
pola politik yang beEifat "palronasi" untuk memperoleh pend€patan. Dewasa
ini, susunan organisasi dan manajemen dalam rangka memberikan
pelayanan publik merupakan fenomena terbaru.
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Sementara itu, pengembangan dan penanganan masalah kode etik
prc,fesional tidaklah terpis€h sama sekali dengan sistem umum
pengombangan norma dan tradisi masyarakat yang ada. Sebagai contoh, gaji
atau insentif pam dosen neg€ri di universitas-universitas di jerman
berdasarkan pola dan tradisi 'bismarkian" alau pola negara-negara yang
menganut sistem kesejahteraan pada dekade abad ke-19. Dalam skala yang
lebih bessr, tradisi pengembangan dan kelembagaan para profesional di
Eropa Utara merupakan suatu keterkailan yang borsifat lebih kohesif yang
berkembang sekitar abad ke-19 antara munculnya kaum profesional sebagai
kelas tersendiri dalam masyarakal dengan negara modem.

Pada sisi lain, tradisi pengembangan profesional di negara Anglo-
Saxon, pada umumnya, saat itu, perlu dan dijamin silat otonominya dalam
mekanisme konirol dan susunan aturan tersendiri. Dengan demikian, para
dokter, pengacara, dan kebanyakan pejabat pemerintah diizinkan unluk
menyederhanakan standar dan petunjuk kerja mereka, sebagai krileria dan
kebutuhan masuk dalam proses pekerjaan mereka. Hal seperti u merupakan
salah satu refleksi ide di negara-negara yang berbahasa lnggris yang
memiliki elika pasar s€cara kompetitif yang saat ini meniadi ide profesi yang
bersifat lebih bertahan, secara etis, ekonomis, dan sosial.

Berkenaan dengan perspektif budaya yang amat berbeda antara satu
negara dengan negara lain, diperlukan penelitian mendalam tentiang
bagaimana meningkatkan manajemen profesional di seKor publik di negara
masing-masing berkenaan dengan praKik terbaik yang harus dilakukan
berkenaan dengan penyediaan layanan yang akan dilakukannya. Hal seperti
itu juga menunjukkan betapa terdapat perbedaan organisasi bagi manajemen
profesional di negara masing-masing.

Model onentasi pelayanan seKor publik (J. Stewart dan Clarke, 1987:
J. Stewart dan Ranson, 1988: Ranson dan Stewart, 1994) merupskan contoh
di mana praktik dan idenya lebih banyak dipraKikkan dalam konteks
organisasi publik. Model manajemen kinerja pelayanan publik tersebut
dicirikan dengan indikator berikut.

(1) Adanya kepedulian uiama terhadap kualitas pelayanan (seperti
pemanfaatan inisiatif pelayanan, munculnya TQM, pendekatan nilai
yang berbasis pada misi untuk mencapai keunggulan pelayanan publik.

(2) Adanya refleksi kepedulian terhadap para pengguna (daripada terhadap
konsumen) dan nilai dalam proses manajemen, mendengarkan suara
pengguna daripada terhadap para konsumen.

(3) Adanya pergeseran dari orientasi pengangkaten p€jabat ke sistem
pemilihan sebagai implikasi peran pasar dalam mekanisme pelayanen
publik.
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(4) Penekanan terhadap pengembangan pembelajaran sosial dan atas
proses pemberian layanan secara rutin (seperti tugas pengembangan
masyarakal, penilaian kebutuhan sosial).

(5) suatu perangkat yang bersilat kontinu dari nilai dan tugas pelayanan
yang berbeda, suatu penekanan terhadap penjaminan partisipasi dan
akuntabilitas sebagai legitimasi manajemen dalam proses pelayanan
publik.

Acapkali kendala yang dihadapi oleh manajer pada tingkatan
menengah adalah apa yang diungkapkan oleh Mc Kevitt (1997) sebagai "fhe
lack of communication", baik antartingkatan manajer tersebut maupun unluk
tingkatan manajemen di atas dan di bawah mereka. Hal seperti itu dapat
diungkapkan bahwa kurang dan tidak memadainya fasilitas dan efek
komunikasi serta kurangnya sistem umpan balik (feed back) antarunit
manajer tersebut, pada akhimya, mgmengaruhi kualitas informasi yang
diserap oleh manajer tingkatan menengah- Pandangan seperti itu juga
diungkapkan oleh Salusu (1996). la mengemukakan bahwa manajemen
tingkatan menengah acapkali menghadapi persoalan di sekitar komunikasi
antardua tingkatan manajemen yang lainnya dalam organisasi.

Dalam kasus pejabat lokal (local authonu), sebagaimana
diungkapkan oleh David McKevitt (1997), acapkali terdapat
ketidakkonsistenan antara sistem yang di desain untuk pengukuran kinerja
yang lelah ditentukan dengan operasionalisasi pelaksanaannya, khususnya
untuk tingkat manajemen menengah. Untuk mengantisipasi kendala seperti
itu David McKevitt (1997) menyarankan bahwa indikator kinerja yang disusun
pada tingkatan manajemen tertentu tidaklah perlu merefleksikan apa yang
sesungguhnya harus dilakukan para manager dan bukan merupakan bagian
operasional proses manajemen dalam tingkatan bersangkutan. Diperlukan
pelibatan manajer dan para staf serta pengguna layanan dalam
pengembangan indikator kinerja yang diperlukan. Pendekatan sepefi itu
pada dasamya akan dapat menjelaskan dan mengungkapkan berbagai
sasaran kinerja yang diperlukan dan dapat dievaluasi oleh seluruh komponen
yang ada dan terkait dengan organisasi di mana manajemen tersebut
dilaksanakan. Dengan cara seperti itu, menurut McKevitt, memungkinkan
rasa memiliki prc,gram yang dirancang oleh seluruh komponen organisasi,
mempunyai motivasi yang konsisten dan koheren dalam kaitannya dengan
upaya untuk mencapai sasaran organisasi yang telah diletapkan sebelumnya.
Hubungan perilaku organisasi dan individu terhadap kinerja dapat dilihat pada
bagan berikut.
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Organi zational
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Job Design
Rewa.rd system
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Values of reward
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Gambar 9.6.
ilodel Motlvasl lntegraUf yang tomengaruhl Kinerja

Ability

Sumb€r: lvan@vich, dkk (1977)

Hubungan antara kinerja staf dengan lingkungan organisasi tempd
bekeria bersifat positif atau, dengan kata lain, kinerja s€ngat ditentukan oleh
induksi vadabel organisasi serts karakteristik individual. KaraKedstik
organisasi dan individual seperti dijelaskan oleh lvancevich, dkk. (1977) di
atas di antaranya dapat disebuikan seperti masalah kepemimpinan, sistem
dan mekanlsme ponghargaan dalam organisasi, desain pekerjaan yang ada,
dan karakleristik individu dalam hal ini dapat terdiri atas karakteristik
kebutuhan serta kepribadian yang pada umumnya melekat dalam dimensi
seseorang.
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BAB X
PELAYANAN PUBLIK

!. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM ( TPU )

Setelah mempelajarai buku Etika dalam penganggaran sektor publik ini
mahasiswa memahami pelayanan publik

[. TUJUAN PEMBELAJAMN KHUSUS (TpK)

Pengantar p€layanan public

Fahor penentu kualitas pelayanan publik

10.1. Pengantar Pelayanan Publlk

Secara etimologis, menurul Moelono (/lhat Kusmiadi, 1994), arti
pelaydnan ialah "orang yang melayani, pembantu, posuruh' sedangkan puDrrk
berarti "orang banyak' (umum). Jadi, pelayan publik betadi "orang yang
melayani, membantu, menjadi pesuruh bagi orang banyak" (umum).
Pengertian pelayanan publik tersebut telah berkembang sedemikian rupa dan
memunculkan berbagai istilah padanannya, antara lain : pegawai negeri,
apaftrtur pemedntah, aMi negara, abdi masyarakal, p€layan masyarakat,
birokrat, dan lain-lain

Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat
diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yailu: pertama, pelayanan
kebutuhan dasar, meliputi kesehatan, pendidikan, dan bahan kebutuhan
pokok masyarakat. Kedua, pelayanan umum, yang termasuk dalam lingkup
ini adalah pelayanan administratif umum, pelayanan barang, dan pelayanan
jasa. Berkaitan dengan dua kategori utama pelayanan publik di atas,
sebagaimana diungkapkan oleh Efendi, bahwa pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh aparalur dalam berbagai sektor pelayanan saat ini ada tiga
ratus iujuh puluh lima jenis (sumber wawanc.lra SAMPAN WRl, Jumat 3
Juni 2005). Secara tegas, diakui oleh Efendi bahwa secara kualitas masih
belum memenuhi harapan masyarakat, terutama yang menyangkut
pomenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakal.

Variasi pelayanan publik yang dimaksud mulai dari penjaga sekolah
dasar sampai dengan tingkat dirjen, dari petugas pemungut re{ribusi pasar
sampai dengan penjaga mercusuar yang terpencil di satu pulau. Pelayanan
publik bukan hanya sekadar pelayanan pembuetan KTP,SIM, STNK,SIMB

1.

2.
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atau sertifikat tanah. Polayanan publik ternyata menyangkut hajat hidup
manusia. Pada zaman modem sekarang ini, s€bagaimana diungkapk€n oleh
Kusmiadi (1994), setiap individu tidak dapat melepaskan diri dari
kotergantungan akan jasa para pelayanan publik. Sejak manusia dikandung
dalam kandungan ibunya, ia memerlukan jasa pelayanan publik (biclan dan
doKer puskesmas). Begitu lahir, ia memer'lukan akte kelahiran dari kantor
catatan sipil. Untuk melakukan perl€winan, ia harus dalang ko Kantor Urusan
Agema. Untuk sekolah, ia berhadapan dengan guru di sekolah. Untuk
bekerja, ia memerlukan berbagai $lrat yang dikeluarkan oleh para pelayan
publik. Bahkan, sampai akhir hidupnya, seseorang tidak bisa terlepas dari
ketorgantungannya terhadap para pelayan publik, khususnya di kota karena
untuk penguburan jenazah pun memerlukan jasa dinas pemakaman.
Demikian juga, mulai dari mombangun, menambah, bahkan merobohkan
rumah, sotiap orang harus b€rhubungan dengan pelayan publik untuk
mengurus izin mendirikan bangunan (lMB).

Kendati pelayanan IMB berada pada kelompok pelayanan
administratif dalam lingkup katogori utama pelayanan umum, namun berbagai
fenomena di lapangan masih terlihat belum adanya pelayanan yang optimal
bagi aparatur pengelola pelayanan IMB yang dimaksud. Misalnya dalam
bersikap, seorang aparatur pelayan publik harus membantu masyarakat yang
berurusan tetapi pada kenyataannya masih ada yang bersikap tak acuh,
harus monolong, tapi dalam sikapnya tergambar keinginan untuk lidak
monolong. Seharusnya, pelayan publik melayani dengan kesopanan dan
keramahan, tetapi kadangkala mereka menampilkan arogan yang tinggi.
Diharapkan, pelayan publik dapat mempermudah urusan, tetapi justru
mempersulit sehingga lahir kalimat saKi: Kalau bisa diperculit kenapa
dipemudah alau Kalau bisa dipelambat kenapa dipercepat. Kondisi yang
diharapkan masyarakat, tenlunya, kalau bisa dipermudah kenapa diperculit
alau kalau bisa dipercepat kenapa diperlamDat Kondisi tersebut apatrila
dicermati secara saksama terjadi di tubuh birokrasi secara b€rjenjang, mulai
dari aparatur yang berada pada jabatan struhuralis sampai dengan staf yang
bertugas pada garis depen.

Dalam dunia bisnis, pelayanan memegang per€lnan yang sangat
penting dalam menjaga loyalitas konsumen. Demikian pula halnya, p€layanan
yang diberikan ol6h pomda kepada para pelaku bisnis. jika merasa tidak
mendapat pelayanan yang memuaskan, mereka akan dengan segera
menclri daerah lain yang lebih kompetitif untuk memindahkan usahanya.
Penilaian kualitas pelayanan konsumen, menurut Zeitmoml Para Suraman
Beny yang dikutip oleh Amy Y.S. Rahayu, terdiri dari atas lima indikator
berdasarkan dimensinya sebagai b€rikut (Amy Y.S. Rahayu, 1997).
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1 . Tangibles: kualitas pelayanan barupa sarana fisik kantor, komputerisasi
administrasi, ruang tunggu, tempat informasi, dan sebagainya.

2. Relidbility. kemampuan dan keandalan dalam menyediakan pelayanan
yang tep€rcaya.

3. Rasponsrveness: kesanggupan untuk mombantu dan menyediakan
p€layanan secara cepal dan tepat s€rta tanggap terhadap keinginan
konsumen.

4. Assurance- kemampuan dan keramahan serta kesopansantunan dalam
meyakinkan kepercayaan konsumen,

5. Empathy: sikap tegas, tetapi ramah dalam memberikan layanan kepada
konsumen.

Pemahaman terhadap pelayanan publik (public se/vice) dapat
dikalakan berbeda-beda baik disebabkan laiar b€lakang pendidikan, sosial
okonomi, budaya, maupun pengaruh kedudukan dalam jabatan. Orang pada
umumnya cenderung mengartikan pelayanan adalah melakukan tugas apa
yang diberikan (ditugaskan). Hal ilu disebabkan seKor publik dan sektor
swasta makin sukar dibedakan dan semakin interdependen Warella, 2003).

Kecenderungan arah pelayanan masyarakat masa depan oleh
Denhardt (1991) dikatakan memiliki tiga aspek pengaruh yailu (1) perubahan
ekonomi, seperti dari ekonomi berbasis produksi ke berbasis pelayanan; (2)
porub€han kondisi ekonomi yang berbarengan dengan perkembangan
teknologi (high tech & high touch) di berbagai dimensi membuat semakin
peniing administrasi publik; (3) penekanan pada pengaruh perubahan
lingkungan termasuk orang yang akan memasuki tempat kerja yang baru.
Ketiga aspek tersebut saling berhubungan dan memengaruhi kebutuhan yang
berdampak pada tuntutan-tuntutan baru dalam pelayanan.

Perubahan ekonomi dari berbasis produksi ke ekonomi berbasis
pelayanan merupakan indikasi semakin disadarinya peranan p€layanan
publik itu penting. Kesadaran bahwa peningkatan mutu produksi barang atau
jasa itu penting, tetapi hal tersebut tidak akan banyak memberi hasil kalau
berjalan sendirian. Karena iiu, harus diikuti dengan peningkatan mulu
pelayanan. Jika dilihat dalam kepentingan lokal negara, pelayanan publik
dalam bidang pendidikan, kesehatan, transpor umum, perumahan,
k€sejahteraan sosial, gizi, listrik, dan air minum yang diselenggarakan oleh
birokrasi pemerintah selalu bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial
warga negara. Karena rtu, akses kepada proses pembuatan keputusan yang
menentukan alokasi pelayanan publik (public policy) se(a akses kepada
birokrasi yang m6nentuk€n pendistribusian p€layanan tersebul menjadi amat
penting dalam pencapaian pemerataan pelayanan. Akses dapat dijadikan
kerangka konseptual untuk mengukur kemampuan organisasi pemerintah
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dalam mencapai tujuan pembangunan serta kemampuannya untuk
mengurangi ketimpangan sosial yang terdapat dalam masyarakat, dari sini
seharusnya kultur lokal merupakan hal penting yang harus diperhatikan
karena ada norma dan nilai yang dianut yang dianggap lebih sesuai dalam
pembangunan sebuah negara dan, secara ideologis, lebih dilerima.

Hal terpenting yang perlu dicermati di sini adalah sejauh mana
kemampuan pemerintah (govemment capabilities) untuk menelapkan
kebijakan publiknya (public policy) dalam melakukan pemerataan (equ@) dan
efisiensi (efrciency) pelayanan publik (public se/v,bes) yang dikailkan d€ngan
b€rbagai implikasinya, bukan sekadar mengusung model dengan b€rbagai
konstruk teori yang ada. Dalam Keputusan Menpan No.25 Tahun 2004,
d[elaskan bahwa yang dimaksud dengan IKM adalah data dan informasi
tenlang tingkat kepuasan masyarakai yang diperoleh dari hasil pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatil atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Adapun, unsur-unsur
minimal yang harus dipenuhi untuk lndonesia dalam lndeks Kopuasan
Masyarakat tersebut sebagai berikut.

1. Prosedur pelayanan, yaiiu kemudahan tahapan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan dan alur
pelayanan.

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya.

3. Kejelasan petugas pelayanan, keberadaan dan kepastisn petugas yang
memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan
tanggung jawabnya).

4. Kedisiplinan p€tugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi wahu kerja
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan
pelayanan kepada masyarakat.

6. Kemampuan potugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan
keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan
pelayanan kepada masyarakat.

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waKu yang telah ditentukan olgh unlt penyglenggara pelayanan.
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8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yartu pelaksanaan pelayanan
dengan tidak mombedakan golongan/status masyarakai yang dilayani.

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan
ramah serta saling menghargai dan menghormati.

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

11. Kepastian biaya polayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang
dibayarkan dengan biaya yang telah dilaiapk€n.

'12. Kepastian jadwal p€layanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

'13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan
yang b6rsih, rapi, dan leratur sehingga dapai memberikan rasa nyaman
kepada penerima pelayanan.

'14. Keamanan pelayanan, yailu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan
unit penyelenggara pelayanan daupun sarana yang digunakan
sehingga masyarakal merasa senang untuk mendapalkan pelayanan
terhadap risiko-risiko yang diakibaikan dari pelaksanaan pelayanan.

Dalam kerangka otonomi daerah dan untuk mewujudkan visi good
goveman@, prinsip pelayanan publik mencakup: (1) efektif dan efisien, (2)
demokratis, (3) transparan, (4) taat hukum, (5) menghargai HAM, (6)
responsif, (7) representatif, dan (8) akuntabel (lslamy, 2002). Sedangkan,
dalam mowujudkan misi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan
masyarakat harus b€rdasarkan kepada beberapa prinsip pelayanan prima
(lslamy, 2002) seperti berikut.

(1) Appropiateness: seliap jenis, produk, proses, dan mutu pelayanan
yang disediakan oleh pemerintah harus relevan dan signmkan sesuai
dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

(2) Acessibility. setiap jenis, produk, proses, dan mutu pelayanan yang
disediakan oloh pemerintah dapat diakses sedekat dan sebanyak
mungkin oleh pengguna pelayanan (masyarakat).

(3) Continuity. setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang
diberikan oloh pemerintah harus secara terus-menerus tersedia bagi
masyarakat pengguna p€layanan.
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(4) Technicality. setiap jenis, produk, proses, dan mutu pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah harus ditangani oleh petugas yang benar-
benar memiliki kecakapan teknis. Pelayanan tersebut berdasarkan
kejelasan, ketepatan, dan kemantapan aturan, sistem, prosedur, dan
instrumen pelayanan baku.

(5) Profitability. setiap jenis, produk, proses, dan mulu pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah harus benar-benar dapal memberikan
keuntungan €konomis dan sosial kopada pemerintah dan masyarakat.

(6) Equitability. setiap jenis, produk, proses, dan mutu pelayanan harus
tersedia dan dapat diakses serta diberikan secara adil dan merata
kepada segenap anggota tanpa terkecuali.

(7) Tnnsparcncy. setiap ienis, produk, pros€s, dan mulu pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah dilakukan secara transparan sehingga
masyarakat pengguna pelayanan dapat menggunakan hak dan
kewajiban atas pelayanan tersebut dengan baik dan benar.

(8) Ac@untability. setiap jenis, produk, proses, dan mutu pelayanan yang
diberikan pemerintah, pada akhimya, aparat pemerintah ilu mempunyai
tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakal.

(9) E/bcfveness and Efrciency. prcduk, proses, dan mulu pelayanan yang
diberikan pemerintah harus dilaksanakan secara berhasil guna serta
sesuai dengan biaya dan manfaat sebagaimana yang diinginkan oleh
masyarakat.

Untuk dapai meningkatkan pelayanan kepada publik dalam kerangka
reformasi, banyak ditentukan oleh sejauh mana pemerintah dapat menyusun
sebuah legislasi yang kemudian dapat dilerjemahkan dengan tepat oleh para
manajer publik dalam bentuk perubahan struktur organisasi maupun
perubahan bentuk-bentuk layanan. Untuk menghasilkan proses, produk, dan
mutu pelayanan yang berkualitas, lslamy (2005) menyebutkan ada beberapa
dimensi orieniasi pelayanan yang harus dipenuhi sebagai berikut.

(1) Qua/rv, pelanggan s€lngat berkepentingan dengan pelayanan yang
bermutu. Palayanan harus berorientasi pada mutu sehingga perlu
didengar dan dilihat pandangan p€langgan serta pengalaman mereka
atas mutu pelayanan yang diterimanya.

(2) Access, pelayanan harus mudah diakses oleh pelanggan di antaranya :

a) letak kantor pelayanan harus sedekat mungkin bisa dijangkau oleh
pelanggan;

b) sifai fisik kar or harus cukup representatif agar depat memborikan
pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan;
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c) Jam kerja k€ntor pelayanan harus luas sesuai dengan pcluang dan
kesempatan p€langgan;

d) aparat dan sistem p€layanan harus menjamin lerpenuhinya
kebutuhan kejiwaan dan sosial pelanggan;

e) pelanggan harus mudah memperoleh dan memahami informasi
pelayanan dan organisasi pelayanan.

(3) Choice, pelayanan harus berorientasi pada pilihan dan keinginan
pelanggan. Aparal perlu mencermati dan memahami dengan baik dan
benar apa yang monjadi pilihan dan keinginan pelanggan dan,
kemudian, berusaha memenuhinya.

(4) Pafticipative Contrcl, Gkyal mempunyai hak untuk mengawasi dan
mengendalikan p6layanan yang mereka lerima. jika ternyata pelayanan
yang diberikan tidak sesuai d€ngan pilihan dan kepentingan mereka,
aparat pelayanan harus mengubah dan memperbaikinya sesuai dengan
harapan pelanggan,

Dimensi-dimensi orientasi pelayanan di atas akan sangat
mem€ngaruhi kewenangan pemerintah dalam menentukan bentuk aKivitas
organisasi publik sehingga bentuk kontrol pun mengalami p€rgeseran. Bentuk
legislasi yang disusun oleh pemerintah secara ideal kemudian membutuhkan
penelitian yang akurat guna mendapatkan informasi tentang mekanisme
sosial kemasyarakatan serta kebutuhan-kebutuhan publik terhadap layanan
yang diinginkan dalam mekanisme organisasi. Dari sinilah, kontrol yang
cendorung sentralistik yang hanya melibatkan organisasi pemerintah
kemudian, membuka peluang bagi masyarakat ataupun organisasi swasta
dapat masuk sebagai pengendali (alat kontrol) pada aKivitas lembaga-
lembaga pelayanan publik.

lsu-isu desentralisasi juga harus mendapat perhatian khusus karena
desentralisasi akan identik dengan p€ngurangan anggaran dari pemerintah
pusat. Oleh karena itu, setiap aktivitas birokrasi yang melakukan pelayanan
terhadap publik seharusnya mampu menjual 'performa' profesionalitas
pelayanan yang benar-benar dapat memuaskan publik. Masalahnya,
kemudian, sejauh mana legislasi yang dibuat dan sudah dituangkan dalam
undang-undang tersebut dapat mewadahi berbagai kepentingan yang
kesemuanya diletakkan pada lembaga p€layanan publik tanpa harus
mengurangi efehivitas dan efisiensi pelayanan terhadap klien.

Permasalahan itu mungkn bisa dijembatani dengan membuat forum
rekonsiliasi kepentingan (sebagaimana yang pemah dikonsepkan Giddens,
2000). Forum semaerm itu dimaksudkan untuk dapat mewakili kepentingan-
k€pentingan yang ada baik di dalam intem organisasi publik, kepentingan
negara, dan ataupun kepentingan pihak swasts yang terlibat dalam aktivitas
pelayanan publik. Sehingga, model kontrol yang dijalankan dalam lembaga-
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lembaga pelayanan publik menciptakan ruang publik yang terbuka, di mana
debat bebas mengenai isu-isu kebijakan bisa menjembatani pelbagai
kepentingan dan dapat meningkatkan efeKivitas dan efisiensi organisasi
p€layanan publik. Forum semacirm ilu juga diharapkan dapat menyediakan
boragam hal untuk memenuhi kebuluhan warga negara selaku klien,
termasuk bentuk pelayanan dan kes€jahteraan, mengatur bentuk slruklur
organisasional, dan kebijakan-kebuakan anggaran dalam kinorja organisasi
publik. Dengan cara yang demikian itu, menurut Giddens, keinginan untuk
menciptakan good govemance dengan kualitas pelayanan terhadap publik
yang maksimal dapat dipenuhi.

Secara lebih nnci dan konkret, Anthony Giddens menguraikan apa
saja yang disebut dalam kerangka gofi goveman@ yaitu : mEnyediakan
sarana untuk penvakilan kepentingan masyarakal yang boragam,
menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang
saling bersaing; menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka, di
mana debat bebas mengenai isu-isu kebuakan bisa dilanjutkan; menyediakan
beragam hal unluk memenuhi kebutuhan warga negara, termasuk bentuk
keamanan dan keseiahteraan koleKif, m€ngatur pasar menurut kepentingan
publik, dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam, menjaga
keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan; mendukung
perkembangan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan, menopang
sislem hukum yang efeKif, yang menjamin porselisihan dilangani s6c€ra adil
atau tidak diskriminatil.

Hal yang penting guna mendukung reformast pelayanan publik yang
menganut prinsip good govemancc adalah prasyarat-prasyaratnya. Ada dua
syarat yang harus dipenuhi unluk imdemenlasi good govemance, yallu
perubahan pada int6mal organisasi dan keterlibatan, baik langsung atau
tidak, dari institusi kemasyarakatan- Dalam konteks perubahan internal
organis€si, pertama, struktur organisasi pemerintah di daerah harus
mengalami perubahan, ramping, dan lebih sederhana. Hal itu dimaksud untuk
memotong jalur birokrasi, memudahkan dan mempercepat pengambilan
keputusan, dan mengurangi biaya operasional, yaitu mengurangi jumlah
karyawan. Hal tersebut untuk mengurangi beban biaya dalam membayar
pegawai s€rta mengoptimalkan kemampuan kerja pegawai. Ketiga,
melakukan proses teknologisasi. Sarana kerja harus diubah tidak bertumpu
pada teknologi yang manual, tetapi harus mulai menggunakan teknologi
informasi. Hal itu untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan serta
mengintegrasikan diri pada jaringan informasi yang lebih luas, melewaii batas
regional nasional yang sudah menjadi luntutan imperatif dalam sistem
perekonomian dan kebudayaan global.
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Mungkin, prasyarat perubahan internal organisasi itu untuk waKu
dekat tidek bisa dilakukan secara mendadak. Karena pemberlakuan otonomi
daerah, daerah dibebani pelimpahan pegawai yang berasal dari pusat
sementara itu keuangan pemerintah daerah masih terbatas. Tetapi,
selangkah demi selangkah, perubahan organisasi dan teknologi itu harus
tetap dilaksanakan. Umpamanya, pemerintah daerah tidak lagi menerima
pegawai baru yang bukan pelimpahan dari pusat untuk beberapa tahun
mendatang. Struktur organisasi bisa mulai dirampingkan, masing-masing
bagian diperluas tugas dan fungsinya. Perluasan fungsi sekaligus
menampung jumlah karyawan hasil dari pelimpahan itu. Juga, proses
teknologi informasi sudah bisa mulai supaya daerah segera bisa mengakses
berbagai informasi dari berbagai tempat di belahan dunia untuk kepentingan
daerah yang bersangkutan.

Sementara itu, prasyarat kedua untuk mendukung jalannya good
goveman@ bersangkuFpaut dengan peran inslitusi-institusi kemasyarakatan.
Premis ilmu sosiologi menyebutkan bahwa setiap institusi akan mengalami
kesukaran untuk bisa mengubah, memporbaiki citra, dan kinerjanya jika tidak
memperoleh bantuan dan pengawasan dari institusi di luar dirinya. Konsep
god govemance dilandasi oleh premis ilmu sosiologi tersebui bahkan
menjadikan salah satu prasyarat utama bagi implementasinya.

Rasionalitas modem yang berkembang menjadi sebuah kebijakan
pemerintah dapat diilustrasikan (mengikuti konsep Weber) dengan dua
karakter mendasar. Pertama, sebagai rasionalitas tujuan (zweckntionalitat).
Kedua, sebagai rasionalitas nilai (weftrationalitaf). KaraKer pertama
rasionalitas modernasme mengacu pada pengertian perhitungan yang masuk
akal untuk mencapai sasaran berdasarkan pilihan-pilihan yang mesuk akal
dengan saran*.sarana yang efisien serta mengacu pada perumusan nilai-.

nilai tertinggi yang mengarahkan tindakan dan orientasi-orientasi yang
terencana secara konsisten dari pencapaian nilai-nilai tersebut. Rasionalitas
itu beruatak formal karena hanya mementingkan cara-cara mencapai tujuan
dan tidak mengindahkan nilai-nilai yang dihayati sebagai intisari kesadaran.
Karakter kedua rasionalitas modemisme mengacu pada kesadaran akan
nilai-nilai etis, edetis, dan religius. Rasionalitas itu berwatak substantif karena
lebih mementingkan komitmen rasional terhadap nilai-nilai yang dihayati
secara pribadi. Namun, di antara kedua bentuk rasionalrtas itu, yang sangal
dominan dalam realitas dunia modern adalah rasionalitas tujuan dan
keb[akan-kebijakan pemerintah lebih berakar pada karakter rasionalitas
tujuan.
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10.2, Faktor Penentu Kualitas Pelayanan Publik

Gaster (1995) men@tat bahwa faktor lingkungan memengaruhi
seseorang teniang bagaimana mereka merasakan sesuatu, bagaimana
mereka berporilaku. Kondisi lingkungan yang jelek (bad environment) aken
menurunkan kepuasan konsumen serta membuai orang marah dengan
lingkungan seperti itu. Pada saat yang sama, para pemberi layanan (sevice
prcvider) juga dengan sendirinya akan menghadapi berbagai b€ntuk fruslrasi
dan cenderung tidak terkendali dari segi proses dan hasil pelayanan yang
diberikannya itu. Sementara rtu, Gaster (1995) menj€laskan bahwa
pelayanan publik mempunyai karakteristik sebagai berikut.

(1) Mendangarkan, menyiapkan waktu, penegasan, memberikan informasi
yang diperlukan oleh masyarakal, sensitif terhadap kebutuhan individu,
layak, jujur, sopan, ramah, dan memberikan respons yang meyakinkan.

(2) Mengembangkan informasi yang dipedukan, terbuka, memberikan
al(ornatif pemecahan yang dipedukan oleh konsumen, menentukan
kriteria minimum pelayanan, responsif, dan responsnya relatil cepd.

(3) Momahami, dapat mengenali, fleksibel, sama dalam melayani,
menawarkan allernalif, dan, jika perlu, melibatkan konsumen yang ada.

Freemantle dalam Brennan dan Douglass (2002) mengungkapkan
bahwa yang menjadi penyobab adanya komplain umumnya dalam proses
pelayanan publik adalah kegagalan melakukan sesuatu ketika berjanji,
ketidakefisienan, ketidaksopanan, dan penolakan sehingga para konsumen
gagal memperoleh informasi yang jelas dan tidak fleksibel. Sedangkan,
Desatnick dan Detzel dalam Brennan dan Douglass (2002) menambahkan
daftar ketidaksopanan lersebut, ketidakpantasan, pelayanan yang tidak
kompeten, dan acapkali menghasilkan apatisme maupun ketidakpedulian
tertentu. Pendekatan TQM sebagaimana awal mulanya dikembangkan di USA
sekitar tahun 1970-an, telah membuat sualu kerangka intemal berkenaan
dengan prosedur baku atau standar yang perlu dipahami oleh para pelanggan
dalam proses pemberian layanannya itu (Albert C Hyde dalam
Johnston,2000).

Di samping apa yang diungkap di atas, mendengarkan komplain pada
pokoknya penting dalam konteks meningkatkan kualitas pelayanan publik.
BuHi menunjukkan bahwa acapkali pelayanan publik tidak ingin
mendengarkan komplain. Konsumen perlu perhatian dan simpati dari para
pemberi pelayanan. Mereka mungkin dapat menjelaskan keseselan mereka
dari kasus yang teriadi dalam hal pelayanan. Bahkan, jika komplain tidak
valid, organisasi diberikan suatu kesempatan untuk belajar dari persepsi
konsumen.
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Plymire (1991) mengungkapkan bahwa suatu komplain memberi
k6s6mpatan untuk meletakkan persoalan pada proporsi sesungguhnya serta
dapat digunakan sebagai alat manajemen untuk mengembangkan kinerja
atau sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh umpan balik dan
komentar berkenaan dengan barang dan jasa yang ditawarkan. Pandangan
itu dalam persp€hif lain dianalisis secara lebih mendalam oleh Samuel Paul
dan Sieedman (1997). Organisasi yang sudah matang juslru mondorong
konsumennya untuk melakukan komplain. Organisasi haruslah
mengidontifikasi akar persoalan komplain dan membuat perubahan untuk
mencegah kesslahan yang sama torjadi kembali pada masa yang akan
datang sehingga mengurangi biaya dari waKu yang dikoluarkan para staf
yang berkaitan dengan komplain pada masa yang akan datang.

Dengan demikian, pelayanan publik dengEn berbagai karaKeristiknya
mempunyai sasaran untuk memperbaiki piranti dan kelembagaannya agar
dapat mencerminkan adanya pelayanan yang memuaskan pada seluruh
kalangan. Fahor penentu kualitas pelayanan dari pandangan b€rbagai ahli di
atas tampaknya cenderung memberikan batasan yang sama yang selalu
memasukkan variabel organisasi dalam pengembangannya.

Untuk menghindari komplain, tidak ada pilihan selain berupaya
mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Menurut lslamy, (2005) ada enam
prinsip pelayanan publik berkualilas yakni berupa kontrak pelayenan (citizen's
chafter) yang harus dipatuhi aparat sebagai berikut.

1) Standards, yaitu menetapkan, memonitor, dan memublikasikan standar
kinerja pelayanan sesuai dengan harapan pengguna pelayanan.

2) lnformation and openness, tersedianya informasi yang lengkap, akurat,
dan mudah dipahami tentang bageimanakah proses pelayanan akan
dijalankan, berapa biayanya, sejauh mana mutu kinerjanya dan siapa
yang bertugas dan bertanggung jawab.

3) Choice and consultation, harus tersedia pilihan pelayanan yang cukup
bagi pelanggan, persepsi mereka lontang pelayanan yang ada, upaya
peningkatan mutu pelayanan, dan ukuran keberhasilan (standar)
pelayanan.

4) Couftesy and standads, pemberian pelayanan yang penuh dengan
kesopanan, dari para petugas, diberikan secsra adil dan merata bagi
siapa saja yang membutuhkan pelayanan dan sesuai dengan keinginan
mereka.

5) Pufting things nght, jika terjadi kesalahan dalam pelayanan, aparat tidak
segan-segan meminta maaf, memb€rikan penjelasan yang memuaskan,
d6n mencari jalan keluar yang memuask€n; memublikasikan prosedur
komplain yang mudah diikuti oleh pelanggan.

6) Value fu maney, Wmberian pelayanan yang efisien dan ekonomis
sEsuai dengan sumber-sumber yang tersedia dan peluang untuk
melakukan validasi kinerja sesuai dengan standar kinerja.
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BAB XI
ETIKA ANGGARAN

I. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM ( TPU )

Setelah mempelajarai buku Etika dalam p€nganggaran sektor publik ini
mahasiswa memahami etika anggaran

[. TUJUAN PETUBELAJARAN KHUSUS (TpK)

Pengertian etika

Filosoti etika

Teori etika Deontologis

Teori etika leleology

Etika dalam penganggaran

11,1. Pengedlan EUka

Kalau kita berbicara tentang perilaku etis maka tidak bisa dilepaskan
dengan pembahasan etika di dalamnya. Etika merupakan salah satu cabang
ilmu pengetahuan ientang manusia. Etika adalah sebuah cabang filsafat
mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam
hidupnya. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan
yang kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral tersebut
serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan
norma morel itu. Etika adalah refleksi kritis dan rasional mengenei nilai dan
norma moral yang menentukan dan tenrujud dalam sikap dan pola perilaku
hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. (Burhanudin,
1997). Kemudian Menurut Rahmi (1993), etika diterjemahkan menjadi
kesusilaan karena sr,lta b€rarti dasar, kaidah dan aturan, su berarti baik,
benar dan bagus. Jadi yang dimaksud etika atau yang depat disebut sebagai
kaidah etik masyarakat adalah pedoman, patokan atau ukuran berperilaku
yang tercipta melalui konsesus atau keagamaan atau kebiasaan yang
didasarkan pada nilai baik dan buruk. Apabila terjadi pelanggaran maka
sanksinya bersifat moral psikologik yaitu dikucilkan atau disingkirkan dari
pergaulan masyarakat.

1.

2.

3.

4.

5.
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Selanjutnya Lee (1993) menjelaskan bahwa etika secara umum dapat
dllihat dari gambaran berikut, orang biasanya dihadapkan dengan kebutuhan
untuk membuat pilihan yang mempunyai konsekwensi antara diri m€reka
sendiri dan orang lain. Suatu dilematis sering muncul ketika sebuah tindakan
membawa pengaruh baik untuk satu orang alau satu pihak tertentu namun
tidak membawa pengaruh baik bagi sos€orang lainnya. Etika secara umum
mencoba untuk memberikan p€njelasan yang berhubungan dongan individu
dan masyarakat, serta mencoba untuk menetapkan tugas-tugas atau
kewajiban yang harus dilaksanakannya. Penjelasan Lee (1993) di atas
menekankan bahwa baik dan buruk suatu perbuatan manusia merupakan
fokus dari pembahasan etika. Di mana baik dan buruknya porbuatan tersebut,
sangat ditentukan oleh sudut pandang individu yang hidup di tengah-tengah
masyarakat dalam kerangka nilai yang berlaku di masyarakat tersebut.
Secara umum, perilaku bereiika diperlukan oleh masyarakat agar semuanya
dapat berjalan secara teratur. Mengingat kebutuhan etika dalam masyarakat
cukup ponting, hel ini berakibat banyak dianiara nilai-nilai etika yang
dimasukkan dalam Undang-Undang. Namun demikian, sejumlah besar nilai-
nilai etika dalam masyarakat tidak dimasukkan dalam Undang-Undang
karena sifat nilai tertentu yang memerlukan pertimbangan (Arens dan
Loebbecke, 1995; 79).

Perilaku etis seorang Eksekutif maupun Legislatif tentu saja sangat
berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya seorang pejaM tersebut
bersikap dan berlindak atau berperilaku dalam aKifrtas keseharian baik
formal maupun non formal. Seorang pejabet ketika ingin dikatakan
berperilaku etis maka dia harus membangun sikap dan perilaku terpuji
sesuai dengan landasan filosofis moral maupun Undang-Undang serta
peraturan socara formal tentunya, sehingga yang menjadi tilik perhatian
dalam konteks ini adalah sikap dan p€rilaku dalam membentuk perilak etis
tersebut. Sehingga peneliti memahami bahwa ekplorasi tentang konsep dan
Perilaku dalam konstruk perilaku etis Eksekutif maupun Logislatif seperti kode
etik menjadi sangat penting sebagai bagian integral landasan teoritis dalam
kajian pemahaman akan perilaku etis Eksekutif maupun Legislatif ini.

Perilaku etis seorang pelaku profesi tentu saja sangat berkaitan
dengan bagaimana s$ungguhnya seorang pelaku profesi tersebut bersikap
dan bertindak atau berperilaku dalam aktifitas keseharian baik formal maupun
non formal. Seorang auditor ketika ingin dikatakan berperilaku elis maka dia
harus membangun sikap dan perilaku terpuji sesuai dengan landasan filosofis
moral maupun aturan profesi auditor secara formal tentunya, s€hingga yang
menjadi titik perhatian dalam konteks ini adalah sikap dan perilaku dalam
membentuk perilak etis torsebut. Sehingga peneliti memahami bahwa
ekplorasi tontang konsep dan Perilaku dalam konstruk perilaku etis audilor
seperti penjelasan di atas menjadi sangat penting sebagai bagian integral
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landasan teoritis dalam kajian pemahaman akan perilaku etis auditor internal
pemerintah ini.

Bagaimanapun jika kila m€nilik lebih jauh tentang konsep sik8p,
menurut Krech dan Cnilc{ield sebagaimana diungkap dalam Tutik (1998) di
pahami sebagai keadaan dalam diri manusia yang menggerakkan untuk
bertindak, menyertai menusia dengan perasaan-perasaan tertenlu dalam
menanggapi obyek dan terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman. Sikap
merupakan tenaga pendorong (moto dari seseorang untuk timbulnya sesuatu
perbuatan atau tingkah laku. Pembentukan atau perubahan sikap ditentukan
oleh dua fakior utama yaiiu faktor individu ilu sendiri alau faKor dalam, dalam
hal ini bagaimana individu menanggapi dunia luamya adalah bersifat seleKif
dan yang kedua faKor luar alau ekstem, bahwa hal-hal atau keadaan dad
luar merupakan rangsangan atau stimulus untuk membentuk atau mengubah
sikap.

Lebih lanjut menurut Gunarsa (1986 ) dalam Tutik (1998), pengorlian
perilaku erat kartannya dengan moral. Sualu tingkah laku dikatakan bermoral
jika sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok sosial di
mana manusia itu berada. Dengan demikian perilaku manusia adalah hasil
yang kompleks dari maksud dan persepsi kita mengenai situasi yang ada
sekarang, dan asumsi-asumsi stau kepercayaan kila sebagai situasi dan
organisasi-oeanisasi yang berada dalam situasi tersebut. Perilaku itu sendiri
pada dasarnya merupakan semua iindakan yang dilakukan oleh ses€orang
(Gibson, 1996), atau cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku
seseorang dan tindakan-tindakan tersebut di amati atau di ukur (Robbins
dalam Nimran, 1996)

Dalam konteks organisasi sebenamya perilaku bagi para anggota
organisasi tersebut dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yailu perilaku
positif dan negatil. Perilaku posilif adalah perilaku yang mendorong
terciptanya tujuan dan berbagai sasaran organisasi dengan tingkat efisiensi,
efehifitas, dan produktifitas yang tinggi antara lain; berkat loyalilas, dedikasi,
pengarahan kemampuan, pemanfaatan keterampilan, penggunaan sarana
dan prasarana yang baik, interaksi positif seseorang dengan orang lain,
kesediaan membawakan kepentingan pribadi yang mungkin egosentris
kepada kepentingan organisasi secara keseluruhan, kesediaan melakukan
penyesuaian, persepsi yang tepat mengenai apa yang diinginkan oleh
organisasi dari para anggota s6rta kesediaan menyelesaikan konflik yang
mungkin timbul atas dasar kepeniingan bersama.

Sedangkan perilaku negatif adalah perilaku yang b€rangkai dari
pengutamaan kepentingan-kepentingan egoistik, kalau perlu dengan
mengorbankan kepentingan kelompok atau organisasi sebagai keseluruhan.
Dengan kata lain, pada dasamya perilaku negatif dapat timbul karena dua
hal. Pertama, karena sikap dan tindak tanduk yang diarahkan kepada
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kepentingan diri sendiri. Kedua, karena faktor-faKor ketidakmampuan
menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang (Siagian, 1997).

Penjelasan di atas sejalan dengan pemikiran teori pembentukan perilaku,

menurut teori ini: perilaku (expresi tanggapan) ilu timbul karena adanya
rangsangan (simuhan), yang mengakibatkan terjadinya konsekuensi, dari
konsekuensi tersebut akan timbul perilaku (tanggapan) selanjutnya atau
porilaku yang akan datang (Skiner dalam Gibson et al, 1996).

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka p€rilaku keqa
bawahan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam
melaksanakan pekerjaan. Perilaku kerja tersebut di dalamnya adalah
semangat dan kegairahan kerja. Kesanggupan kerja auditor dalam
melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, daya inisiatil kerja.
lnisiatif auditor dalam melaksanakan pekerjaan, Keterlibatan kerja.
Keterlibatan setiap auditor dalam melaksanakan suatu pekerjaan kelompok,
Keterikatan terhadap organisasi. Loyalitas auditor pada instansi/BPKP tempat
bekerja.

Selanjutnya menurut Dougall dalam Tutik (1998), faKor-faktor yang
mempengaruhi perilaku seseorang adalah faKor personal, yaitu faktor yang
berasal dari dalam diri individu yaitu faktor biologis manusia, yang terdiri dari
genetika, sistem syaraf dan sistem hormonal; kemudian faktor
sosiopsikologis, faktor ini terdiri dari komponen afeKif (emosional), kognitif
(intelehual), konatif (kebiasaan dan kemauan) juga motif sosiogenis atau
motif sekunder, berupa motif berprestasi, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan
berkuasa; dan faKor situasional, yaitu faKor yang berasal dari luar diri
manusia sehingga dapat mengakibatkan seseorang cenderung b€rperilaku
sesuai dengan karaktoristik kelompok alau organisasi di mana ia ikut di
dalamnya. Termasuk dalam konieks ini adalah aspek obyektif lingkungan
(misal :kondisi geografis, iklim, struktur kelompok), lingkungan psikososial
yang dipersepsi oleh seseorang (misal :iklim organisasi dam kelompok, etos
kerja, iklim institusional dan budaya), stimulasi yang mendorong dan
memperteguh perilaku seseorang (misal : orang lain dan situasi pendorong
pedlaku). Situasi sangat besar pengaruhnya teftadap perilaku manusia,
tetapi manusia memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap situasi yang
dihadapinya sesuai dengan karaHeristik personal yang dimilikinya; kemudian
faKor stimulasi yang mendorong dan meneguhkan perilaku seseorang.

Perilaku seseorang dapat terbentuk dengan adanya pengetahuan,
yang mengakibatkan persepsi yang berisikan aspek posilif dan negatif dari
suatu hal. Setelah aspek positif dan negatif maka dapat menentukan sikap
yang nantinya akan muncul niat dari apa yang dijadikan moiivasi sehingga
akan memunculkan perilaku. Fishbein dan Ajzen dalam Tutik (1998)
mengajukan suatu model pengukuran terhadap konsep pembentukan
perilaku. Menurut kedua ahli tersebut, konsep pembentukan p€rilaku dapat
digambarken dalam skema berikut ini :
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Gambar 'l1.1
Skema Pembentuken Perilaku

Perilaku seseorang dapd terbentuk melalui beberapa tahap yang akan
kami jelaskan sebagai berikut. Makna konsep pembentukan perilaku yang
tertulis dalam gambar 2.1 di atas akan dijelaskan secara singkat berikui ini.

'1. Keyakinan akan akibat peilaku X
adalah komponen yang berisikan aspek pengetahuan tentang X.
Pengetahuan yang dimaksudkan disini sebenamya hanyalah opini
lentang sesuatu hal yang belum tentu sesuai dengan kenyataan.

2. Sikap tehadap Wilaku X
Kotak ini adalah komponen sikap yang meliputi sikap posilif maupun
negatif tergantung pada segi posilil atau segi negatif dari komponen
"pengelahuan". Makin banyak segi posilil dad komponen pengetahuan
dan makin penting komponen itu maka makin positif sikap yang
terbentuk. Sebaliknya makin sedikit segi manfaatnya maka makin
negatif sikap yang terbentuk.

3. Keyakinan Nomatif akan anbat peilaku X
Kotak ini adalah komponen "pengetahuan". Berbeda dengan komponen
pengetahuan pada kotsk sebelah atas, komponen pengetahuan disini
berkaitan dengan kehidupan seseorang. Bila dikailkan dengan akuntan
yang berperilaku etis, maka kotak ini berisi rekan kerja, rekan di luar
kerja, klien, keluarga, teman (siapa saja yang berpengaruh terhadap
individu akuntan).

: Fishbein dan Azen (dalam Tutik, 1998)
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1. Noma Subyehif tentang perildku X
Kotak ini disebut kotak "norma subyektif'. Kotak ini berisi keputusan
yang dibuat oleh individu setelah ia mempertimbangkan p€ndangan
orang-oEng yang mempengaruhi norma subyektif tentang perilaku X.

lndividu dapat terp€ngaruh oleh pandangan orang lain dan dapat pula
tidak terpengaruh tergantung padakokualan kepribadian individu yang
ber8angkutan dalam menghadapi kehendak orang lain.

5. Niat untuk melaksanakan peilaku X
Kotak ini berisi "niat" untuk melakukan sesuatu. Secara teoritis,
terbentuknya niat tersebut ditentukan oleh interaksi antara kedua
komponen yang mendahuluinya (sikap terhadap perilaku X dan norma
subyektif tentang perilaku X). Ketidakserasian diantara dua komponen
itu clapat terjadi. Misalnya akuntan nrmitih sikap posilif terhadap
perilaku yang etis, sementara orang lain yang berpengaruh (rekan
kerja, rokan di luar kerja, klien, keluarga, teman) kurang menyetujuinya.
Dalam keadaan demikian, apakah akuntan akan tetap berporilaku etis
atau tidak hal ini sangat tergantung pada individu yang bersangkutan.
Kalau ia berani menentang kehendak orang-orang di lingkungannya,
maka ia akan tetap berperilaku etis.

6. PeilakuX
Kotak ini menggambarkan perilaku X. Misalnya perilaku etis bagi
seorang akuntran. Perilaku adalah niat yang sudah direalisasikan dalam
bentuk tingkah laku yang tampak.

Dalam konteks lslam etika sebenamya dapat disamakan dengan
'akhlaq" yaitu sekumpulan tingkah laku dan budi pekerti seseorang dalam
b€rinteraksi dengan orang lain dalam suatu masyarakat. Akhlaq atau
perilaku etika yang baik akan muncul dari seseorang yang memiliki aqidah
yang lurus. la akan tetap tegar dan berpegang pada akhlaq yang dimilikinya
walaupun lingkungan atau faktor ekstem mendukung unluk b€rperilaku tidak
baik. Aqidah yang lurus ini, dalam istilah psikologi dapat disamakan dengan'
rcligiusitas ". Konsep religiusitas tersebut meliputi : keyakinan terhadap
kebenaran ajaran agama, kepatuhan terhadap ajaran agama, motivasi ajaran
beragama, p€ngetahuan dan pemahaman agama, serta pengalaman religius.

Menurut Bamey, dkk. (1992 dalam Beekun 1997:3), untuk
meningkatkan iklim etika dalam suatu organisasi harus diawali dari perilaku
etis individu itu sendiri. Selanjutnya mereka juga mengemukakan tentang
faktor-faKor yang mempengaruhi individu muslim dalam bertingkah laku etis.
Berikut ini gambar tentang deteminant of inclividual ethics.
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Legal lnlerprctalion

Oryanization Faclors

Indlvlfunl Factorc :
- Slages of moral

development
- Personal Values and

personal ity
- Family InJluences
- Peer InJluences
- Situational foctors

Gambar 1'1.2
Determinant ol individual E/rhtcs

Sumber: Barn6y,dkk.,1992 (dalam Bakun, 1997 : 3)

Gambar di alas menunjukkan bahwa yang menentukan perilaku €tis
seseorang adalah adanya legal interprctations, organizational faclors dan
individual factots. Legal interyBtation dapat diterjemahkan secara bebas
sebsgai justifikasi atau interpretasi terhadap standar dan nilai. Jadi
masyarakat menginterprelasikan berdasarkan pada standar dan nilai yang
berlaku pada saat itu, atau nilai hasil dialog antar anggota masyarakat.

Oryanizational facfors, sebenamya setiap individu adalah anggota dari
sebuah organisasi, tetapi yang dib€has dalam penelitian ini adalah organisasi
formal. Perumpamaan yang mudah difahami adalah ketika seseorang harus
masuk ke suatu lembaga atau profesi lertentu, maka individu tersebul harus
mematuhi kode etik yang ada dan dapat terpengaruh ol6h kondisi yang ada
(meliputi : lingkungan, budaya, rekan kerja, atasan, dan lain-lain). Hal lainnya
adalah individu tersebut harus memahami dan mengikuti kebijakan yang
dikeluarkan oleh organisasi di mana ia berada. lndividual factors melipuli :

tahap perkembangan moral, nilai individu dan kepribadian, pengaruh
lingkungan keluarga dan teman sepermainan serta faktor situasional yang
lain. Faktor individu ini sangatlah kompleks dan bisa jadi aniara orang yang
satu dengan yang lainterdapat perbedaan pemahaman.
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Dalam paradigma lslam, ciri-ciri akhlak lslam antara lain : Pertama,
bersifat mutlak, yaitu kebaikan mumi, baik untuk individu maupun untuk
masyarakat didalam lingkungan, keadaan, waKu dan tempat apapun. Kedua,
bersifat menyeluruh, yaitu kobaikan untuk seluruh umat manusia di segala
zaman dan di semua tempat. Kebga, bersifat tetap, langgeng dan mantap,
yaitu bersifat teiap tidak berubah oleh pemahaman waktu dan temp€t
maupun perubahan kehidupan masyarakat. Keempat, kewajiban yang harus
dipatuhi merupakan hukum yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi
hukum tertentu bagi yang melanggarnya. Kelima, pengawasan yang
menyeluruh dari Allah dan pertanggungia,vabsn juga kepada Allah. Sehingga
pengaruhnya lebih kuat dari akhlak ciptaan manusia. Ciri-ciri tersebut
menunjukkan bahwa lslam mengenal adanya standar yang mutlak dalam
menenlukan sikap dan perilaku etis , sehingga kebenaran yang ada adalah
mullak benar.

Ada dua alasan mengapa orang bertindak tidak elis, yang pertama
adalah slandar etika seseorang berbeda dari masyarakat umum, dan alasan
kedua seseorang memilih bertindak sEmaunya (Agoes 1996). Sedangkan
menurut Hoesada (1996) faktor-faKor yang mempengaruhi tindakan tidak
etis adalah kebutuhan keuangan individu, tidak adanya pedoman, Emotional
Quontient, perilaku dan kebiasaan, lingkungan tidak etis serta perilaku
atassn. Etika tidak l6rlepas dari hukum urutan kebutuhan (need theory).
Dengan mengambil kerangka berfikir Maslow, Hoesada berkesimpulan
bahwa kebutuhan jasmaniah mestinya pokok terpenuhi dahulu, agar dapat
merasakan urgensi kebutuhan esteem dan aktualisasi diri. Selanjutnya faktor
pedoman yang di sini menduduki urutan ke dua meliputi hukum dan aturan
yang berupa petunjuk dan pelatihan pengenalan etika. Sedangkan
lingkungan tidak etis terkait pada teori psikologi sosial, di mana anggota
moncari konformitas d€ngan lingkungan dan kepercayaan pada kelompok.
Kepercayaan artinya bila ditemukan perbedaan, ia memutuskan dirinya keliru
dan kelompoknya benar.

11.2. Fllosofi EUka

Kendatipun moral atau etika itu memberikan kita pegangan atau
orientasi dalam menjalani kehidupan di dunia ini, namun tindakan manusia
selalu mempunyai lujuan tertentu yang ingin dicapainya. Tujuan tersobut
mempunyai arah dan sasaran dari tindakan atau hirlup manusia memiliki
nilai-nilai yang subyeKif dan relatif, namun manusia sebagai mahluk sosial
dan budaya mempunyai sikap dan pandangan yang lebih bermakna kolektif
dan universal. Di dalam hidup manusia dipercaya terdapat nilai-nilai yang
disepakati bersama, dan kemudian menjadi nilai koleKif, dan bahkan menjadi
suatu nilai universal. Sehubungan dengan itu, maka dalam kajian fils€fat
etika memang t€rdapat dua aliran yang berseb€rangan yaitu peftama, aliIlan
relalivisme dan subyektivisme yang cenderung menyatakan bahwa nilai etik
yang universal itu tidak pernah ada, yang ada hanya nilai relatif dan subyeKif.
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Kedua, aliran idealisme, humanisme, dan religiusisme yang canderung
menyatakan bahwa dalam etika itu terdapat nilai-nilai yang universal, bahkan
ada nilai etik yang absolut.

Murphy dan Laczniak (1981) membagi semua teori elika ke dalam
deontogi dan teloologi. Sebelumnya Schlenker dan Forsyth ('1977)
mengemukakan filosoti €tika klasik teologi, deontologi, dan etika skeptisisme
untuk mengkonseptualkan rumusan ideologi etik. Forsyth (1980)
mengemukakan bahwa perbedaan dalam filosofi dapat secara parsimoni
digamb€rkan oleh dua dimensi, yakni relativisme dan idealisme. Lebih lanjut
Forsyth (1980) mengemukakan bahwa dua dimEnsi etika tersebut, apabila
diaplikasikan pada individu, akan menggambarkan ideologi etika mereka
yang akan memberikan suatu perspektil yang khas pada masalah moral, dan
akan menentukan bagaimana dia mempertimbangkan setiap persoalan yang
dihadapinya.

Temuan di atas kemudian diperkuat oleh Davis dkk (2001), dimana
hasil penelitiannya menunjukkan bahlva posisi etik merupakan faKor yang
membedakan pertimbangan-pertimbangan (iuclgments) yang menyangkut
praktek alau aktivitas dalam dunia bisnis. Lebih lanjut dikemukakan bahwa
temuan ini menunjukkan adanya suatu pengaruh l€rhadap kecenderungan
perbedaan arah yang diakibatkan oleh filosofi moral dari individu.

Hunl dan Vilel (1986) menyimpulkan bahwa evaluasi deontologi dan
teologi adalah sangat penting untuk sualu pemahaman terhadap
portimbangan individu. Dengan demikian, dari beberapa landasan teori
tersebut di atas menunjukkan bahwa kebijakan yang melahirkan APBD ilu
sudah pasti penuh dengan muatan polilik. Lebih dari itu, karena melibatkan
lensa persepsi (idieologi), kebijakan publik juga menyangkut persoalan nilai
(value). Lewst kebijakan yang sarat dengan nilai (value loaded) tlulah,
Wahab & Putra (2002: 123), dibuat berbagai keputusan pentingan mengenai
siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang bakal kecipratan rezeki
pembangunan (berapa banyak), dan siapa tidak. Karena itulah proses
perumusan kebijakan, implisil atau eksplisil, sesungguhnya merupakan
sebuah pilihan polilik Qtolitical cf,o,be). Pilihan polilik dalam menyusun dan
menetapkan APBD inilah yang langsung bersentuhan dengan aspek etika.

Masalah moral atau etika menjadi bagian yang perlu dip€rhatikan
karena tak terpisahkan dalam konsep diri dari sistem nilai yang ada pada
Eksekutif maupun Legislatif sebagai pribadi yang tidak terlepas dari sistem
nilai di luar dirinya. Setiap pribadi memiliki konsep diri sendiri yang turut
menentukan perilaku etikanya, sesuai dengan p€ran yang disandangnya.
Apabila kepribadian dianggap sebagai ciri khusus seseorang atau suatu
kolEhivitas yang ditampilkan socara konsiston dan konsekuen dalam
perilakunya hingga membedakan dengan orang atau kelompok lain maka
sesungguhnya moralitas atau etika adalah inti dan energi dari kepribadian
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tersebut. Artinya seseorang yang pemberani, jujur, terbuka, konsisten dan
konsekuen hal itu memberikan petunjuk bahwa yang bersangkutan memiliki

moralitas yang baik.

Jika demikian, tindakan seseorang sangat borgantung dengan alam
pikirannya masing-masing. Setiap orang diberikan keb€basan untuk memilih
responnya sendiri-sendiri. la bertanggung jawab penuh atas sikap yang

ditimbulkan dari pikirannya sendiri. Andalah " raja" dari pikiran anda sendiri,
bukan lingkungan sekeliling anda. Namun lingkungan ikut berperan dalam
mempengaruhi cara berpikir seseorang (Agustian, 2001 : 16). Menurut Cohen
et al. (1980) rnenyatakan bahwa setiap tindakan individu pertama{ama
ditentukan oleh kebutuhannya. K6butuhan-kebutuhan tersebut, setelah
berinteraksi dengan pengalaman-pengalaman pribadi dan sistem nilai
individu, akan menentukan harapan-harapan atau tujuan-tujuan dalam setiap
perilakunya, seb€lum akhimya individu tersebut menenlukan tindakan apa
yang ak€n dilakukan.

Perilaku etis dan profesionalisme jabaian merupakan sesuatu yang

sangat penting dan menjadi perhatian uiama dalam dunia trirokrasi. Kedua
hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri setiap pelaku Eksekutif maupun
Legislatif. Dalam membangun profesionalisme maka unsur yang paling utama
di dalamnya adalah aspek perilaku etis dari Eksekutif maupun Legislatif
lers€but, selain keahlian profesionalnya. Profesionalisma seorang Eksekutif
maupun Legislatif tonlu saja dilihat dari konsitensi dia terhadap seliap aturan
yang berlsndaskan pada Undang-Undang maupun Peraturan tersebut, di
samping itu juga yang paling utama adalah landasan moral sebagai bentuk
pertanggungjawaban sebagai s@rang Eksekutif maupun Legislatif kepada
masyarakstnya. Hal ini tentu saja €rat kaitannya dengan konteks
pembahasan membangun perilaku etis seorang Eksekutif maupun Legislatif
tersebut.

1'1.3. Teori EUka D€ontologis

Dalam teori yang deontologis termasuk di dalamnya adalah tindakan
disebut juga afka situasi, pada pokoknya mengatakan bahwa setiap tindakan
secara individual pada dirinya terlepas dari pertimbangan akibat yang
ditimbulkannya, menentukan apakah perbuatan ilu baik atau buruk. Setiap
orang dalam situasinya menentukan sendiri apakah perbuatan yang
dilakukan itu baik atau buruk. Bagian lain dari teori deontologis adalah teori
deontologis pentunn. Teori ini pada pokoknya berpendapat bahwa baik
buruknya suatu perbuatan ditentukan oleh norma-norma morel yang bedaku
terlepas dari akibat-akibat, untung ruginya pengetrapan norma tersebut
dalam keadaan yang konkret.
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Menurut etika deontologi, suatu tindakan dianggap baik bukan dinilai
dan dib€narkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu,

melainkan berdaserkan tindakan itu sendiri sebagai sesuatu yang baik pada
dirinya sendiri. Dengan ksta lain, tindakan itu bemilai moral karena tindakan
itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan,
terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan ilu (Keraf, 1998 . 23).
Misalnya,suatu tindak bisnis akan dinilai baik oleh etika deontologl bukan
karena tindakan itu mendatangkan akibat baik bagi pelakunya, melainkan
karena tindakan rtu sejalan dengan kewajiban si pelaku untuk, misalnya,
memb€rikan pelayanan yang prima kepada semua konsumen, untuk
mengembalikan utangnya sesuai dengan janji, uniuk menawarkan barang
dan jasa dengan harga yang sesuai dan mutu yang terjamin. Sebagai agen,
bertindak jujur dan adil terhadap kepentingan s6mua pihak terkaii terutama
teft adap prinsipal, dan sebagainya.

Menurut Kant dalam Acton (1970), kemauan baik adalah syarat
mutlak untuk bertindak secara moral. Oleh karena itu, ia menjadi kondisi
yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertindak secara baik, sekaligus
memb€narkan tindakannya ilu. Atas dasar ini, menurut Kant tindakan yang
baik adalah tindakan yang tidak saja sesuai kewajiban, melainkan juga harus
dijalankan demi kewajiban.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa paling tidak, ada dua
prinsip dasar yang harus dipenuhi '. peftama, supaya suatu tindakan memiliki
nilai moral, maka tindakan itu harus dijalankan berdassrkan kewajiban;
kedua, nilai moral dari tindakan ilu tidak tergantung pada tercapainya tujuan
dari tindakan itu melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong
seseorang untuk melakukan tindakan itu- berarti kalaupun tujuannya tidak
terc€pai, tindakan itu sudah dinilai beik. Sebagai konsekuensi dari kedua
prinsip itu, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan
berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Bagi Kant, hukum
moral telah tertanam dalam hati setiap orang dan karena itu b€rsilat
universal. Hukum moral dianggapnya sebagai perintah tak bersyarat
(impentive categoies), yang berarti hukum moral ini berlaku bagi semua
orang pada segala situasi dan tempat. lni berarti bahwa hukum moral ini
adalah mengikat siapa saja dari dalam dirinya sendiri karena hukum moral
berasal dari dalam dirinya sendiri. Dalam perspeKil etika Adam Smith, suatu
tindakan dapat dinilai baik atau buruk berdasarkan motif pelakunya serta
akibat atau tujuan dari suatu tindakan. la sendiri mengkritik para filsuf moral
semacam David Hume yang terlalu menekankan akibat dan kurang
memperhatikan motif pelaku atau sebab dari suatu tindakan. la sebaliknya
sangat sejalan dengan kant, yang menekankan pentingnya motif pelaku.
Hanya saja, dalam pandangan Adam Smith motif saja tidak membenarkan
suatu tindakan sebagai baik. Juga motif tidak dengan sendirinya
membebaskan seseorang dari kesalahan moral. Oipihak lain, akibal saja
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tidak dengan sendirinya memb€narkan atau menyalahkan suatu tindakan
secara moral. Karena itu, menurutnya, harus ada keseimbangan antara motif
dan akibat, keduanya harus dipertimbangkan secara proporsional.

Kant juga mengajukan perintah tak bersyarat lainnya berupa :

bertindaklah sed6mikian rupa sehingga anda selalu memperlakukan manusia
(manusia dalam konteks diri sendiri dan sobagai orang lain), tidak sebagai
alat melainkan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Jadi, hukum moral
sebagai perintah tak bersyarat dari Kant adalah perlakuan manusia sebagai
tujuan dan bukan sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan lain di luar
dirinya. Jika diterapkan dalam bisnis, maka dapat diartikan bahwa jangan

memperlakukan orang lain sebagai alat demi mengeruk keuntungan sebesar-
besamya, melainkan sebagai tujuan, sebagai mitra yang memiliki harkal dan
martabat yang perlu dihargai dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini
berarti pula bahwa kewajiban (kepentingan) lainnya harus dikalehkan oleh
kewajiban tidak boleh memperlakukan manusia sebagai alat bagi tujuan lain
di luar dirinya.

Dalam konteks manusia sebagai agen atau bawahan, maka segala
tindakannya (temasuk menentukan besaran anggaran) harus didasarkan
pada kewajiban untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya (optimal)
tanpa memperhatikan atau berorienlasi pada manfaat yang akan
ditimbulkannya, baik untuk orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Dengan
demikian, jika suatu tindakan didasarkan pada etika deontologi, maka
ieniunya tidak terjadi upaya memasukan senjangan (s/ack) ko dalam
anggaran karena bertentangan dengan prinsip "demi kewajiban" dan '
manusia sebagai tujuan".

1l.4. Teori Etka Teleologl

Berbeda dengan pandangan etika deontologi, etika leleologi justru
mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin
dicapai dengan tindakan itu, alau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh
tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik, jika bertujuan untuk sesuatu yang
baik, atau jika akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna (Keraf, 1998:
27). Etika teleologi lebih bersifat situasional, karena lujuan dan akibat suatu
tindakan sangat terganlung pada situasi khusus tertentu. Karena itu, setiap
norma dan kewajiban moral tidak bisa bsrlaku begilu saja dalam setiap
situasi sebagaimana yang dimaksud oleh Kant.

Persoalan yang muncul sehubungan dengan Etika teleologi adalah
bagaimana menilai lujuan atau akibat baik dari suatu tindakan. Tujuan atau
akibat itu untuk siapa. Apakah untuk para pombuat keputusan atau untuk
semua orang yang lerkait ? Apakah tujuan iiu baik hanya karena baik untuk
pembud keputusan atau baik karena memang baik untuk kepentingan semua
orang terkait. Dalam menjawab pertanyaan krilis ini, muncul dua aliren dalam
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Etika lereorogi Pedama, adalah egoisme etis. lnti dari pandangan egoisme
adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasamya bertujuan untuk
mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya s6ndiri. Karena itu,

satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar
kepentingan pribadi dan memajukan dirinya. Dalam bahasa Aristoteles,
tujuan hidup dan tindakan setiap manusia adalah untuk mengejar
kebahagiaannya. Bagi Aristoteles, kebahagiaan adalah penrvujudan diri
manusia dalam segala potensinya secara maksimal.

Secara moral, egoisme dapat dibenarkan sepanjang itu dilakukan
dalam batasan etik untuk memenuhi kebahagiaan dirinya sebagai suatu hak
azasi manusia. Namun akan menjadi persoalan dan tidak baik secara moral
jika egoisme cenderung menjadi hedonistis, yaitu ketika kebahagiaan dan
kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik
yang bersifat vulgar, dan cenderung atau bahkan membenarkan untuk
mengorbankan hak dan kepentingan orang lain demi untuk mencapai
kebahagiaan diri dan kelompoknya sendiri. Menurut Kant dalam Acton
(1970) meskipun mengejar kebahagiaan untuk diri sendiri itu dalam dirinya
sendiri tidak salah, seseorang yang mencari tidak lain kecuali kebahagiaan
untuk dirinya sendiri dan tidak mencoba untuk memenuhi kewajibannya pasti
akan menjadi celaan moral.

Kedua, adalah utilitarianisme Bentham (1748-1832). Dalam kerangka
elika utilitaianisme dapal dirumuskan tiga kriteria obyektif yang dapat
dijadikan dasar obyeKif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan
atau tindakan. Kriteria pcrtama adalah manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan
atau tindakan itu adalah mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu

Kriteria kedua, adalah manfaat terbesar, yaitu bahwa kebuaksanaan
atau tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar atau lebih besar
dibandingkan dengan kebrjaksanaan atau tindakan attematif lainnya. Dalam
perspektif islam, dalam menilai sualu tindakan sebagai baik atau tidak baik,
didasarkan pada penilaian maslahat dan mudhant-nya. Artinya, jika suatu
tindakan mengandung keduanya, maka apabila mas/ahaf (kebaikannya) lebih
besar dibanding mudhant ( keburukannya), maka hal tersebut dapat
dibenarkan . begitu pula sebaliknya.

Kriteria ketiga, menyangkut pertanysan mengenai manfaat terbesar
untuk siapa. Apakah hanya untuk kelompok tertentu saja atau untuk 6emua
orang yang lerkail, terpengaruh dan terkena imbas dari suatu tindakan atau
kebtaksanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam
menjawab pertanyaan ini, etika utilitarianisme lalu mengajukan kriteria
ketiga, yakni manfaat terbesar bagi sebanyak mungkn orang.
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Atas dasar ketiga krileria tersebut di atas, elika utilitaianisme
mengajukan tiga pedoman sebagai berikut. Pertama, suatu kebijaksanaan
atau tindakan adalah baik dan tepat secara mor€ll jika dan hanya jika
kebuaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau keuntungan.
Hal ini berarti bahwa tindakan yang membEMa manfaat aiau keuntungan
tertentu adalah tindakan yang tepat dan baik seerra moral. Kedua, diantara
berbagai kebijaksanaan dan tindakan yang sama baiknya, kebrjaksanaan
atau tindakan yang mempunyai manfaat terbesar adalah tindakan yang psling
baik atau sebaliknya. Ketiga, diantara kebijaksanaan atau tindakan yang
sama-sama mendatangkan manfaat terbosar, kebijaksanaan atau tindakan
yang mendatangkan manfaat ierbesar bagi paling banyak orang adalah
tindakan yang paling baik.

Dalam etika teleologi-utilitaianlsme, manfaat merupakan sebuah
konsep yang begitu luas sehingga membuka peluang bagi setiap individu
untuk memberi interpretasi sendiri-sendiri karena manfaat bagi manusia
berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Di sini akan muncul konflik
kepentingan karena suatu tindakan bisnis dapat sngai menguntungkan dan
bermanfaat bagi sekelompok orang tetapi kemungkinan sangat merugikan
terhadap kelompok yang lain.

Persoalan klasik yang bersifat filosofis berkaitan dengan etika
teleologi-utilitarian,Sme adalah bahwa aliran etika ini tidak pemah
menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya
memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkailan dengan akibat atau
manfaat darinya. Etika tel eol og i-util ita ri aflsme membenarkan hak kelompok
minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas (berdasarkan
azas manfaat terbesar). Hal ini berarti bahwa meskipun suatu tindakan
merugikan atau bahkan melanggar hak dan kep€ntingan kelompok kecil
tertentu tetapi menguntungkan sebagian besar orang yang t6rkait, maka
tindakan itu teiap dinilai baik dan etis.

Berkaitan dengan hal ini, Keraf (1998) lebih lanjut mengatakan bahwa
etika utilitarianisme membenarkan p€nindasan dan ketidakadilan demi
manfaai yang diperoleh sebagian besar orang. Dengan hanya mendasarkan
diri pada manfaat keseluruhan (overail utilry), etika utilitarianisme
membenarkan suatu tindakan tanpa menghiraukan kenyataan bahwa
tindakan yang sama temyata merugikan segelintir orang tertentu. Jadi, suatu
kebijakan bisnis akan dinilai baik dan etis, jika menguntungkan atau paling
kurang tidak merugikan sebagian besar kolompok terkail yang
berkepentingan meskipun merugikan satu kelompok yang berkepentingan
lainnya. Konkritnya, meskipun suatu kebijakan merugikan prinsipal totapi
menguntungkan pihak yang lebih b6ser (misalnya : manajemen, konsumen,
pemasok, penyalur), kebijakan tersebut tetap dinilai baik dan etis.
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Model deskriptif mengenai etika pemasaran (tentunya termasuk
pembuatan anggaran) diusulkan oleh Hunt dan Vitel (1986) untuk
menggambarkan proses pembualan keputusan yang dipersepsikan oleh
individu sebagai suatu yang memiliki kandungan etik atau masalah etika.
Hunt dan Vitel melukiskan empat kategori yang berbeda mengenai faktor-
faktor yang melatarbelakangi prosos pembuatan keputusan : ('l) lingkungan
kuliur, (2) lingkungan indusiri, (3) lingkungan organisasi, dan (4)pengalaman
personal. Sejalan dengan kebanyakan filosof moral (misalnya, Beachamp
dan Bowie,1979; Murphy dan Laczniak, 1981), Hunt dan Vilel
menggambarkan proses p€mbualan keputusan etik terdiri dari evaluasi
deontologi dan evaluasi teleologi. Sebagaimana yang telaah dijelaskan di
8tas, bahwa leoi deontologi terfokus pada tindakan khusus atau perilaku
individu, sedangkan leoi teleologi terfokus pada konsekuensi dari suatu
tindakan atau perilaku.

Jones (1991) mengemukakan bahwa kepedulian terhadap etika
secara bersamaa ditentukan oleh karekteristik situasi dan individu. Perhatian
etika secara khusus meningkat dalam situasi, di mana konflik kopentingan diri
sendiri dengansuatu kewajiban moral kepada orang lain ( Bowie dan Duska,
1990). Lebih lanjut, kepedulian terhadap etika ditentukan oleh sistem nilai
individual, yang berkembang dan inlemalisasi norma-norma sosial (Dees,
1992). Ferrell dan Gresham (1985) mengemukakan bahwa tidak mungkin
untuk mengembangkan kerangka pembuatan keputusan tanpa melakukan
evaluasi terhadap standar etika yang diperoleh dari filoso{i moral. Atas dasar
penekanan pada pendekatan normatif dalam litaralur, diasumsikan bahwa
pengembangan pembuatan pedoman dan aturan terhadap p€rilaku etis
pembuatan anggaran dan penetapan tujuan organisasi, didasarkan pada
filosofi moral.

11.5, EUka Dalam Penganggaran
Proses penyusunan anggaEn sektor publik melibalkan partisipasi

banyak pihak, sehingga informasi keuangan s€ngat diperlukan, agar
masyarakat umum (publik) dapat mengevaluasi anggaran yang diajukan
pemerintah. Mengingat pentingnya proses penyusunan anggaran bagi
sebuah organisasi sektor publik, maka diperlukan proses manajemen
keuangan dan akuntansi manajemen untuk menunjang dan pengatasi
persoalan tersebut. Jika dilihat dari segi akuntansi, penyusunan anggaran
merupakan sludi terhadap mekanisme dan prosedur untuk merakit data dan
membentuk anggaran, sedangkan dari segi manajemen, penyusunan
anggaran merupakan proses penetapan peran tiap manajer dalam
melaksanakan program atau bagian dari program. Dengan demikian,
penyusunan anggaran merupakan proses akuntansi sekaligus proses
manajemen (Yuwono dkk,2005: 32). Selanjut akuntansi keuangan daerah
berikut pengelolaan anggaran daerah merupakan bagian dari akuntansi
sektor publik (Darma,2004).
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Anggaran sebagai bentuk kebUakan yang menyangkut masalah publik
dibuat dengan melibatkan seluruh masyarakat, baik DPRD, LSM, Organisasi
masyarakat, Perguruan Tinggi, dan asosiasi profesi. Memp€rhatikan hal di
atas, anggaran momainkan p€ranan penting dalam per€ncanaan dan
pengendalisn serta memiliki p€ngaruh terhadap manusia yang akan
melaksanakan, mepertanggungjawabkannya dan menyusunnya. Manusia
dalam arti manusia yang sesungguhnya sebagal manusia, memiliki motif
dalam setiap langkahnya. Manusia merupakan innovalor, mereka yang
menghasilkan berbagai ide baru, skema, logika, rutinitas dan strategi
(Widayati, 2006). Motif inilah yang mendorong manusia untuk senantiasa
mewujudkan keinginannya, sehingga wajar jika manusia memiliki
kepentingan-kepentingan dalam tindakan yang dilakukannya, pada akhirnya
kepentingan tersebut dapat berpengaruh pada perilaku-perilaku mereka.
Manusia sebagai penyusun dan pengesah anggaran pun dimungkinkan akan
muncul kepentingan, baik untuk dirinya sendiri alau kelompoknya. Perilaku-
perilaku inilah yang akan menghadirikan anggaran yang mampu memual
aspirasi masyarakat atau justru memuat kepentingan dirinya atau
kelompoknya, yang bisa mengakibatkan kesejahteraan masyarakat
terabaikan.

Anggaran memang berisi angk+angka yang menunjukkan jumlah,
estimasi dan kata-k€ta keuangan lainnya, tapi yang lerpenting adalah di balik
seluruh mage teknis tentang anggaran adalah orang. Angka-angka yang
ada dalam anggaran merupakan hasil pemikiran orang-orang yang terlibat
dalam proses penyusunan anggaran (Siegel dan Marconi,1989). Sikap
mental dan e,tika dari orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan
anggaran otomatis berimplikasi pada angka-angka yang merupakan hasil
pemikiran dari orang-orang tersebut. Sikap mental dan moralitas yang
dipegang oleh setiap manusia sangat tergantung pada nilai-nilai yang dimiliki
individu dan organisasi di mana individu tersebut iergabung. Sikap mental
dan moralilas yang mereka anut akan mempengaruhi perilaku mereka dalam
melaksanakan shivitas. Demikian pula dalam proses penyusunan anggaran
daerah, perilaku para perencana dan penyusun anggaran sangat ditentukan
oleh sikap mental dan moralitias mereka. Nilai-nilai yang dianut oleh
organisasi dan para anggotannya akan tercermin dalam anggaran yang
mereka susun. Oleh karena itu, aspek perilaku penganggaran merupakan
perilaku manusia yang terlibat dalam proses pembuatan anggaran dan ketika
orang mencoba hidup dengan anggaran (Becker dan Green, 1962: 392).

Sojak tahun 1950-an,beb€rapa riset akuntansi mulai mencoba
menghubungkan akuntansi dengan aspek keperilakuan yang dimulai oleh
Argyris pada tahun 1952. Alhasil, perkembangan akuntansi ini ditandai
dengan lahimya sejumlah jumal dan artikel yang berkenaan dengan
keperilakuan (behavionl) serta menjamumya buku-buku teks berlcahasa
asing maupun indonosia yang membahas lentang akuntansi keperilakuan.
Perkembangan ini dapat ditelusuri dari salah satu jumal paling popular yang
mengangkat permasalahan akuntansi keperilakuan adalah Behavior
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Researcfi in Aeounting yang diterbit oleh Ameican Acaunting Assciation.
Disamping itu diikuti pula pada tataran akademik, dimana upaya
pengembangan ini dapat di lihat dari mata kuliah mengenai akuntansi
keperilakuan yang tercantum dalam kurikulum perguruan tinggi baik di
lndonesia maupun di Luar Negeri seperti Amerika Serikat dan sebagainya.
Selain itu juga didukung oleh semakin b€rkembangnya riset-riset para
mahasiswa akuntansi dan pengajar yang berfokus pada dimensi akuntansi
keperilakuan.

Riset ini awal perkembangannya lebih menekankan pada aspek
akuntansi manajemen khususnya penganggaran (bubgeting\ dan mengalami
perkembangan terus-menerus (lihat, Argrys,1955; Bass dan Leavitt,1963;
Milani,1975; Schuler dan Kim,'1976; Kenis, 1979, Brownell, 198111982 a I
1982 b; Brownell dan Mclnnes,1986; Bimberg dkk,1990; lndriantoro,1993)
tergantung pada domainnya. Namun, sekaftrng domainnya terus berkembang
dan bergeser ke arah akuntiansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan
audit. Seielah mengalami peftembangen sekian lama, Binberg dan Shields
(1989) mencoba mengklasifikasi riset akuntansi keperilakuan dalam lima
aliran yailu pongendalian manajemen, pomrosesan informasi akuniansi,
desain sistem informasi, riset audit, dan sosiologi organisasional. Aliran yang
terakhir ini menggunakan asumsi yang berbeda dengan aliran-aliran lainnya.

Memperhslikan perkembangan riset-riset akuntansi keperilakuan
menggunakan asumsi yang berbeda dengan aliran-aliran lainnya, temyata
akuntansi telah mampu keluar dari kungkungan (penjara) mulai
memfokuskan diri dengan menekankan pada asp€k sosial dan fungsi utama
akuntansi sebagai media simbolis dan realitas sosial. Akuntansi sebagai
bagian dari ilmu sosial, melalui aliran sosiologi mencoba memahami perilaku
manusia (human behavioD secara sistematik, termasuk juga memprediksi
dan molakukan haFhal yang tidak torbstas pada sekadar memprediksi
(Defleur dkk, 1971:2). Sosiologi selalu terlarik pada upaya mencari tahu
tentang sebaFsebab individu melakukan suatu actbn (Nagel,l961:19;
Charon,1995:20-21 ). Sesungguhnya, sosiologi menurut Weber seperti dikutif
Freund (1969:93) merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk
mencari pemahaman tentang sebabakibat serta proses perilaku sosial
manusia.

Merujuk pada pendapat di atas, Stephan dan Stephan (1990:3)
mengatakan bahwa perilaku manusia dip€ngaruhi, bahkan ditentukan oleh (a)
kelompok tempat ia bergabung dan (b) interaksi sosial yang terjadi di dalam
kelompok tersebut. Penelitian Johnson (1982) mengenai perilaku anggaran
di sualu pemarintahan kota dengan pendekatan ethnometodologi menjadi
contoh tentang pengaruh kelompok terhadap perilaku individu. Dengan
memeriksa secara c€rmat dokumen-dokumen anggaran yang berbeda,
mengamati perdebatan yang sedang berlangsung dalam pengambilan
keputus€n sebagai informasi latar belakang, dan mendapatkan komentar
mingguan dari satu informan kunci (kepala kanlor anggaran) tentang
kejadian-kejadian terakhir, situasi sekarang dan inisiatif yang pelaku
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harapkan. Johnson memetakan "budgetary game' yang dimainkan oleh
setiap partisipan. Komentar informan tontang bagaimana politisi dan kepala
departemen menggunakan peratu ran-peratu En budgetary game untuk
mempromosikan klaim merelG sendiri dalam suatu seri (Jonsson dan
Macintosh, 1997).

Disamping ilu juga, jabatan seseorang di dalam organisasi
mompengaruhi perilaku orang tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan
penelitian Munawar (2006) mengenai p€ngaruh karahoristik tujuan anggaran
terhadap peri,aku, sikap dan kinerja aparat pemda di Kabupaten Kupang,
sebagai salah satu contoh teniang p€ngaruh jabatan terhadap perilaku
individu. Hasil ini menunjukkan bahwa perilaku, sikap, dsn kinerja aparat
Pemda Kupang telah mengikuti aturan yang ditetapkan yaitu
mengikutsertakan staf-staf dan masyarakat dalam menyusun anggaran.
Anggalan tersebut jelas tujuannya dan dapat bermanfaat bagi masyarekal
serta dapat dievaluasi, walaupun ada kesulitan tujuan anggaran, karena
dibatasi oleh plafon APBD yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanan dan
pertanggungjawaban anggaran oleh aparat pemerintah cukup positif, hal ini
dibuhikan dengan turul berpartisipasinya dalam pelaksanaan anggaran.
Asumsi-asumsi iersebui tampaknya mengarahkan p€ngembangan praktek
dan penelitian akuntansi (lihat misalnya Holthausen dan Leftwich,1983;
Kelly,1983; Lambert dan Larcker,1985; Watts dan Zimmerman,'1986) dalam
konleks hubungan prinsipal-agen, di mana mereka mempelajari peran yang
dimainkan oleh agen dalam konteks akuntransi. Dengan demikian, bahwa
aturan main dan norma yang berlaku di dalam kelompok juga mempengaruhi
perilaku para anggotanya (Fanell, 1979). Kemudian Hall, sebageimana
dikutip ol€h Keeley (1983), mengemukakan bahwa dalam konteks organisasi,
individu sosungguhnya tidak memiliki keb€basan dalam bertindak, sebab
organisasi memiliki eksistensi sendiri, di atas dan di luar perilaku s6rta kinerja
individu. Organisasi sesungguhnya melatih, mengindoktrinasi dan membujuk
para anggotanya untuk berlindak sesuai tuntutan jabatan yang dipangkunya.

Berdasarkan analisisnya terhadap berbagai hasil penelitian tentang
hubungan kolompok dengan perilaku individu, Wh6€lan(1999) menarik
konklusi bahwa individu memang sangat dipengaruhi oleh keanggotaannya di
kelompok. Bagaimana seseorEtng memahami sebuah fakta, sebuah peristiwa,
bahkan dirinya sendiri, ditentukan oleh koanggotaannya di dalam kelompok.
Wheelan juga mengemukakan kelompok referensi mempengaruhi perilaku
seseorang dan p€nilaian terhadap perilakunya sendiri. Kelompok referensi
adalah sebuah unit sosial yang m€miliki kuhur, dan kuttur tersebut dipakai
oleh anggotanya sebagai kerangka referensi untuk bertindak (Shibutani,
1986: 113-114). Sama seperti Wheelen, Shibutani pun berpendapat bahwa
individu selalu mengidentifikasikan dirinya dengan kelompoknya. Perilaku
individu tidak bisa dilepaskan dari kultur dan ekspoktasi yang ada di dalam
kelompok.
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Demikian pula dengan Organisasi, kedudukan, ekspekiasi, hukum,
adai-istiadat, s6mua merujuk pada siruktur sosial (Andreski, 1984:35), yailu
jaringan stalus atau posisi yang ditempatkan ses€orang dalam hubungannya
dengan orang lain (Charon, I 999: 81). Disamping itu kedudukan (pcsilion)
mengisyaratkan p€ran (rore), sehingga kedudukcn dan peran dikatakan
menyatu (Faules, 1978: 63-da). Poran adalah apa yang dilakukan oleh
seseorang (dalam sualu kedudukan) berdasarkan ekspehasi normatif
(Stryker,1980:57). Perilaku individu diyakini selalu dibatasi oleh peran yang
dijalankannya, disamping oleh tujuan organisasi tempatnya bekerja. Paling
tidak, apa yang dipikirkan dan apa yang dikorjakan oleh individu dipengaruhi
oleh kedudukannya dl dalam struKur sosial (Charon,1999:8'1). Kecuali itu,
kekuatan-kekuatan struKural dari luar turut membatasi ruang-gerak hurnan
acrbrs (Zm bard o,1 97 21 1 999 ; Hall, 1 987 ; Hewitt, I 99 1 : 256).

Beberapa bukti empiris tradisional menunjukkan bahwa profesional
yang memiliki orientasi profesionel yang tinggi, jika bekerja dalam organisasi
birokratis yang memiliki nilai dan noma organisasi sendiri akan mengalami
konflik (Hall, 1967; Scott, 1966; Freidson, 1970; Raelin, 1991; Copur, 1990).
Berkaitan dengan hal tersebut, Universitas merupakan salah satu b€nluk
organisasi birokresi profesional, dalam melakukan ahivitas inli organisasi
diperlukan keahlian dan pengetahuan para profesional (Mintzberg, 1979).
Selanjutnya Copur (',l990) mengungkapkan peny€bab timbulnya konflik
tersebut karena adanya perbedaan antara nilai-nilai manajerial dengan nilai-
nilai profesional. Perbedaan tersebut yaitu: Tugas-tugas birokratis/manajerial
bersifat parsial dan pelatihan berlangsung singkat dan dilakukan dalam
organisasi, sedangkan pekerjaan profesional bersifat keseluruhan dan
pelatihan memakan waKu yang lama di luar organisasi.

Para birokrat loyal kepada organisasi dan melegiiimasi tindakan
mereka berdasarkan pada peraturan-peraturan organisasi, sedangken
profesional menghendaki loyalitas pada prdesi dan melegitimasi tindakan
mereka berdassrkan kompetensi yang bersilat teknis. Pada birokrasi,
kepatuhan alau ketaatan diawasi berdasarkan hirarki. Berbeda halnya
dengan profesional, ketaatan profesional diawasi melalui sosialisasi dan
internalisasi norma etika yang ditetepkan oleh asosiasi profesi.

Nilai-nilai manajerial dan nilai-nilai profesional yang saling bertolak
belakang tersebut harus diterapkan pada diri seorang individu yang
mempunyai peran ganda. Hal ini berdasarkan penelitian terdahulu dapat
menimbulkan konflik pada diri individu tersebut. Selanjutnya Raelin (1991)
mengungkapkan 3 sumber yang menyobabkan ketidaksesuaian peranan
yang dialami profesional yang bekerja dalam organisasi, yaitu: pertama,
profesional terus-menerus menuntut oionomi terhadap pekerjaan dan kondisi
kerja mereka. Mereka membawa keahlian khusus ke dalam organisasi dan
menginginkan mereka sendiri yang memutuskan bagaimana akan
menggunakan keahlian tersebut. Kedua, Profesional cenderung bertanggung
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a

jawab terhadap profesi yang sudah dipilihnya dan memihak kepada profesi

tersebut dari pada organisasi tempat mereka bekerja. Ketiga, profesional

setia kepada norma dan standar yang ditetapkan oleh organisasi
profesionalnya dibandingkan dengan norma dan standar yang drtetapkan
oleh atasan mereka dalam organisasi tempat merel€ bekerja.

Orientasi profesional yang tinggi bukan satu-satunya faktor yang
menyebabkan konflik peran. Namun, terdapat faKor lain yang juga
mempengaruhi konflik peran yang dialami oleh profesional yang menerima
gaji dad organisasi. Faktor tersebut yaitu seberapa jauh otonomi para
profesional untuk beroperasi secara independen, terancam oleh ketentuan-
ketentuan yang melekat pada pengendalian administratif, yang bersandar
pada nilai dan norma yang tidak selaras dengan nilai dan norma profesional
(Freidson, 1970). Hal ini dikarenakan seorang profesional (akuntan pendidik)
yang mempunyai jabatan dalam suatu perguruan tinggi, akan bertindak
sebagai manajer, Sebagai manajer ia tidak terlepas dari bentuk-bentuk
pengendalian yang diterapkan dalam organisasi. Salah satu bentuk
pengendalian tdrsebut adalah anggaran.

Anggaran merupakan salah satu bentuk dari pengondalian output
untuk mengatur prilaku. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan
target yang akan dicapai dan mengukur sejauh mana target tersebut dapat
dicapai. Dengan adanya pengendalian tersebut, manajer tidak lagi dapat
menentukan tindakan yang mereka inginkan secera pribadi. Mereka terikat
dengan peraturan dan prosedur organisasi, sehingga keteniuan organisasi
akan menguasai kepontingan-kepentingan individual.

Dengan adanya anggaran tersebut berarti prilaku para profesional
yang sekaligus para manajer akan dibalasi dengan standar-standar atau
ketontuan yang terdapat pada anggaran. Hal ini mengakibatkan
berkurangnya otonomi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dirasakan oleh
profesional lersebul. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa seorang
profesional telah dilatih dan dididik untuk melakukan pekerjaan secara
indeponden. Mereka telah terbiasa dengan model pengendalian sosial dan
pengendalian diri sendiri (self cont@l). Oleh karena itu dengan adanya
anggaran sebagai alat evaluasi kinerja, para profesional dengan terpaksa
harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran
lersebut, sehingga otonomi mereka untuk mengatur diri sendiri (s6/f
rcgulatory activities) menjadi terbatas (Hall, 1967; Aranya & Fenis, 1984;
Organ & Greene, '1981 ; Derber & Schwartz, 1 991). Terlebih lagi kinerja
mereka akan dinilai b€rdasarkan pada pencapaian target-target anggaran
tersebut.
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