
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Akuntabilitas  

Menurut The Advance Learner’s Dictionary (Lembaga 

Administrasi Negara, 2000: 21), akuntabilitas adalah required or expected 

to give an explanation for ane’s action. Dengan kata lain dalam 

akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan 

segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama dibidang administrasi 

keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini, 

terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan 

dalam mencapai tujuan. Menurut J.B Ghartey akuntabilitas ditujukan 

untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan  yang berhubungan dengan 

pelayanan apa? Siapa? Kepada siapa? Milik siapa? Yang mana?  Dan 

bagaimana? (LAN, 2000). Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut 

antara lain apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa 

pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban 

diserahkan,  siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan 

didalam masyarakat. Dengan demikian akuntabilitas adalah merupakan 

instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada 

pelayanan publik. 

Ledvina V. Carino mengatakan akuntabilitas merupakan suatu 

evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik 

masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada diluar tanggung 

jawabnya  (Tim Asistensi pelaporan AKIP, LAN, 2000: 37). 

Mencermati hal di atas, maka yang dapat ditegaskan adalah 

batasan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tidakan 

seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan ataupun 

pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian diatas maka semua 

instansi pemerintah, organisasi non pemerintah, badan dan lebaga negara 
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baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan tugas 

pokoknya masing-masing haruslah memahami lingkup akuntabilitasnya. 

Dikarenakan akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi yang bersangkutan. 

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan organisasi non 

pemerintah menurut LAN (2000: 43) berpedoman serta memperhatikan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff untuk melakukan 

pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 

b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan 

sumber – sumber daya secara konsisten dengan peraturan yang berlaku. 

c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. 

d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan 

manfaat yang diperoleh. 

e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator 

perubahan manajemen organisasi dalam bentuk pemutakhiran metode 

dan tehnik pengukuran kinerja/penyusunan laporan akuntabilitasnya. 

2.2 Pelayanan Publik 

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan  bahkan 

secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan manusia. Sebagai contoh dapat dilihat pada proses 

kelahiran seorang bayi, hal senada juga dikemukakan Budiman Rusli 

(Pelayanan Publik, 2004) yang berpendapat bahwa selama hidupnya , 

manusia selalu membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurutnya sesuai 

dengan Life Cycle Theory of Leadership (LCTL) bahwa pada awal 

kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi 

seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin 

menurun. 

Osborne dan Plastrik (memangkas birokrasi, 2004) mencirikan 

pemerintahan (birokrat) sebagaimana diharapkan adalah pemerintahan 

milik masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol 
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pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya kontrol dari 

masyarakat pelayan publik akan lebih baik. Yang menjadi pertanyaan 

adalah apakah pelayanan publik itu? menurut Kotler dalam Sampara 

Lukman (STIA LAN press, 2000) pelayanan adalah suatu kegiatan atau 

urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang 

dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan 

pelanggan. 

Oleh karenanya pelayan publik diartikan sebagai setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh organisasi terhadap sejumlah manusia yang memiliki 

setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan 

dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik.  Selanjutnya menurut Kepmenpan 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang – undangan. Dengan demikian pelayanan publik 

adalah keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelanggara negara.  

Selanjutnya Fitzsimmons dalam Budiman (Lijan Poltak 

Sinambella, 2006) berpendapat terdapat lima indikator pelayanan publik 

yaitu: 

1. Reliability yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar 

2. Tangibles yang ditandai dengan penyediaan yang memadai,sumber 

daya manusia dan sumber daya lainnya. 

3. Responsiveness yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen 

secara cepat. 

4. Assurance yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral 

dalam memberikan pelayanan. 

5. Empati yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan 

dan kebutuhan konsumen. 

Mencermati  hal diatas secara teoritis tujuan pelayanan publik pada 

dasarnya adalah memuaskan  masyarakat. Berdasarkan keputusan Menpan 

No.2 5/KEP/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks 
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kepuasan masyarakat dapat memenuhi kualitas yang diharapkan 

masyarakat sehingga unit pelayanan organisasi terdapat 14 indikator 

kriteria pengukuran kinerja organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan yang diberikan kepada  

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan tekhnis administratif yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya. 

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas 

yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan  dan 

tanggung jawabnya). 

4. Kedispilinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam menyelenggarakan dan penyelesaian 

pelayanan. 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaika 

pelayanan kepada masyarakat. 

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 

8. Keadilan mendapat pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 

tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. 

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan prilaku petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan 

ramah serta saling menghargai dan menghormati. 

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. 
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12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

13. Kenyamanan lingkungan ,yaitu kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan 

rasa nyaman kepada penerima pelayanan. 

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan 

unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga 

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap 

resiko-resiko yang diakibatkan daripada pelaksanaan pelayanan.  

2.3 Studi  Administrasi  

Perkembangan suatu ilmu pengetahuan dapat ditelusuri mulai dari 

perkembangan paradigmanya. Paradigma merupakan cara pandang, alur 

pemikiran, metode, nilai-nilai serta cara-cara memecahkan suatu masalah 

yang dianut oleh suatu disiplin ilmu. Ada dua catatan penting terkait  

dengan paradigma yaitu: pertama, paradigma merupakan titik pandang 

mendasar tentang pokok persoalan yang  dipelajari oleh suatu disiplin 

ilmu. Kedua , paradigma merupakan suatu cara pandang yang terbuka dan 

dinamis, sehingga sangat mungkin mengalami fase-fase perubahan yang 

kemudian melahirkan paradigma baru (Islamy, 2003: 37). 

Perkembangan paradigma ilmu administrasi publik, menurut 

Hendry, ditandai oleh “anomalies” disetiap pergantian fase 

perkembangannya. Perkembangan ilmu administrasi publiktersebut 

mengacu kepada standar disiplin ilmu sebagaimana diungkapkan 

Golembiewski, yaitu adanya focus dan locus. Konsep focus adalah 

mempersoalkan apa isi (spesialisasi) dari pada administrasi publik. 

Sedangkan konsep locus adalah mempertanyakan letak kelembagaan atau 

institusional daripada administrasi publik. 

Mencermati perkembangan daripada paradigma ilmu administrasi 

publik saat ini, maka ilmu administrasi publik sedang menganut paradigma 

governance. Hal ini mengacu kepada pendapat Toha (2000) Hendry (2004: 

221), Prederickson (2003) dan Prasojo (2007: 15) yang mengatakan bahwa 

saat ini governance merupakan paradigma disiplin ilmu administrasi 
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publik. Pada karya terbarunya “public administration and public affair” 

tahun 2004 Hendry (Budi Suryanto, 2005: 7) menyatakan bahwa saat ini 

administrasi publik tengah bergerak dari pada goverment menuju 

governance. 

Pandangan di atas sejalan dengan perkembangan paradigma dalam 

ilmu administrasi publik yang menurut Prasojo (2007: 14) telah dan 

sedang berlangsung di administrasi publik meliputi classic public 

administration , new public management and governance. Penjelasan para 

ahli di atas sesungguhnya telah menempatkan locus ilmu ini bukan lagi 

semata dipundak kelembagaan negara, tetapi juga pada sektor private dan 

civil society. Konsisten dengan teori tersebut, maka locus teori organisasi 

dan manajemen sesungguhnya mempresentasikan  ide kesetaraan relasi, 

interaksi multi aktor yang saling ketergantungan. Sedangkan focus 

keilmuannya tetap pada res publica atau public affairs dan publik interest. 

Sehingga perkembangan paradigma ilmu administrasi publik pada saat ini 

adalah governance. 

2.4 Governance Sebagai Teori Utama 

Penelitian ini menggunakan teori governance sebagai teori utama  

dan paradigma dalam mengkaji akuntabilitas organisasi non pemerintah, 

khususnya STISIPOL Dharma Wacana Metro. Pembahasannya mengenai 

governance dilakukan dengan menggambarkan alur pemikiran dari para 

ilmuwan governance. Setelah pemetaan teori governance dilakukan, maka 

pembahasan selanjutnya dengan menggunakan argumentasi, mengapa 

penelitian ini menggunakan teori governance sebagai paradigma 

pembahasan akuntabilitas organisasi non pemerintah STISIPOL Dharma 

Wacana Metro. 

2.5 Esensi Governance dan Good Governance 

Sejalan dengan konsepsi Rodhes dalam Budi Wiyoto (2005: 8) 

Stoker (1998: 8) dan World Bank (1992: 8) mendefinisikan Governance 

sebagai the way state power is used in managing economic  and social 

resources for development of society (suatu tata cara penggunaan 
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kekuasaan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi  dan sosial bagi 

pembangunan masyarakat). 

Makna  yang serupa dikembangkan UNDP (1997: 23) yang 

mendefinisikan governance sebagai the exercise of political ,economic and 

administratif authority to manage a nation affair at all levelt (pelaksanaan 

kekuasaan politik ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah-

masalah nasional pada keseluruhan jenjang pemerintahan ) (LAN dan 

BPKP, 2000). 

Dari konsepsi diatas, dalam konsep governance terdapat tiga kaki 

utama (three legs) dan tiga domain utama (three domains). Ketiga kaki 

utama yang dimaksud adalah political governance,economic governance 

dan administrative governace. 

Political governance lebih mengacu pada proses pembuatan 

kebijakan. Economic governance mengacu pada proses pembuatan 

keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, 

penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup, sementara  itu 

administrative governance lebih mengacu kepada sistem implementasi 

kebijakan. Sedangkan tiga domain utama yang dimaksud mencakup unsur 

negara (state), swasta (private sector) dan masyarakat sipil (civil society).  

Negara (state) pada masa mendatang  memiliki tugas penting yakni 

mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjut dengan 

merefidinisikan kembali peran pemerintah dalam mengintegrasikan 

kehidupan sosial, ekonomi dan perlindungan lingkungan, melindungi 

masyarakat  dari kerentanan ,menciptakan komitmen politik, menyediakan 

infrastruktur, melakukan desentralisasi dan demokrasi pemerintahan, 

memperkuat finansial dan kapasitas administrasi pemerintah lokal, kota 

dan metropolitan.  

Pasar dan sektor swasta (private sector) juga memainkan peran 

penting dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan pasar. 

Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi. Kondisi yang kondusif 

sehingga produksi barang dan jasa berjalan dengan baik. Organisasi 

masyarakat sipil (civil society ) dimana demi terwujudnya pembangunan 
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manusia yang berkelanjutan, tidak hanya tergantung pada berfungsinya 

negara dan sektor swasta dengan baik, namun juga akan tergantung  pada 

kondisi masyarakat sipil yang mampu memfasilitasi interaksi sosial politik 

dan  memobilisasi berbagai kelompok didalam masyarakat untuk terlihat 

dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik. 

Dari kajian deskripsi governance dapat ditegaskan bahwa ada 3 

(tiga) dimensi penting dari governance dan good governance (Dwiyanto, 

2004: 21-23). Pertama : dari dimensi kelembagaan, dimana governance 

adalah sebuah sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (multi 

stakeholders) baik dalam lingkungan pemerintah maupun non pemerintah. 

Seperti ditegaskan Hendry (2004: 50) esensi governance tidak lain adalah 

institusional and networked. Kedua : Nilai, yang menjadi dasar dalam 

penggunaan kekuasaan governance melibatkan nilai-nilai yang jauh lebih 

kompleks daripada sekedar efisiensi dan efektivitas ataupun seperti yang 

ditawarkan dalam gerakan administrasi negara baru seperti keadilan, 

kebebasan dan kemanusiaan. UNDP misalnya memformulasikan nilai-

nilai itu mencakup: partisipation, rule of law transparancy, 

responsiveness, consensus orientation, equity , effectiveness, acountability, 

strategic vision (Mardiasmo, 2002: 24). Ketiga : Dimensi proses, dimana 

governance berkenaan dengan sebuah proses yang menjelaskan bagaimana 

berbagai unsur dan lembaga memberikan respon terhadap berbagai 

masalah publik yang muncul didalam lingkungannya. Sebuah proses 

bagaimana para pemimpin dan inovator kebijakan dari berbagai lembaga 

yang ada didalam dan diluar pemerintahan mengembangkan jaringan 

untuk mengelola proses kebijakan publik. 

2.6 Tinjauan Historis dan Teoritis Akuntabilitas 

Keberadaan akuntabilitas sehingga suatu sistem sudah cukup lama, 

karana sejarah akuntabilitas sudah dimulai sejak jaman Mesopotamia pada 

tahun 4000 SM, dimana pada saat itu sudah dikenal adanya Hukum 

Hummurabi yang mewajibkan seseorang (raja) untuk 
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mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakannya kepada pihak 

yang memberi wewenang atau wangsit kepadannya. Untuk menyatakan 

keberadaan akuntabilitas sebagai suatu sistem dan agar dapat memahami 

secara utuh, perlu memperhatikan beberapa hal yaitu : perkembangan, 

jenis, tantangan dan hambatan, lingkungan yang mempengaruhi 

terselenggerannya akuntabilitas, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk 

keberhasilan akuntabilitas, serta media akuntabilitas. 

2.6.1 Perkembangan 

Menurut The Oxford Advance Learner’s Dictionary, akuntabilitas 

adalah required or expected to give an explanation for one’s action. 

Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk 

menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya 

terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih 

tinggi/atasannya. Dalam hal ini, terminologi akuntabilitas dilihat dari 

sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Tolak ukur 

atau indikator pengukuran kinerja adalah kewajiban individu dan 

organisasi untuk mempertanggung jawabkan capaian kinerjanya melalui 

pengukuran yang seobyektif mungkin. Media pertanggungjawaban dalam 

konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban 

saja; tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat 

mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara 

lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur 

pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan 

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

terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, 

kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang 

memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus 

dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, 

kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diserahkan, siapa yang 

bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, 

apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang 

memadai, dan lain sebagainya. Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas 

belum memadai, oleh karena ini harus diikuti dengan jiwa 

entrepreneurship pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas. 

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama 

dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Evaluasi kinerja dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara 

bagaimana untuk mencapai semua itu. Sedangkan menurut Ledvina V. 

Carino, mengatakan akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada 

jalur otoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggung jawab dan 

kewenangannya. Dengan demikian, setiap orang harus betul-betul 

menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi 

pengaruh pada dirinya sendiri saja akan tetapi membawa dampak yang 

tidak kecil pada orang lain. Dengan demikian, dalam setiap tingkah 

lakunya seorang pejabat pemerintah mytlak harus selalu memperhatikan 

lingkungan. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana 
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yang transparan dan demokratis dan adanya kebebasan dalam 

mengemukakan pendapat. Sehingga dalam negara yang otokratik dan 

tidak transparan, akuntabilitas akan hilang dan tidak berlaku. Oleh karena 

itu pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

publik. Ada 4 (empat) dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan 

yang lain, yaitu : 

a. Siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas 

b. Kepada siapa dia berakuntabilitas 

c. Apa standar yang dia gunakan untuk penilaian akuntabilitasnya 

d. Nilai akuntabilitas itu sendiri 

Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitasi publik (tahun 

985) menetapkan definisi sebagai berikut, bahwa akuntabilitas merupakan 

kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau petugas yang 

dipercayakan untuk mengolah sumber-sumber daya publik dan yang 

bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut 

pertanggungjawaban fisikal, manajerial, dan program. Dalam pengertian 

yang lebih luas, akuntabilitas pelayanan publik berarti 

pertanggungjawaban pegawai pemerintah keapada publik yang menjadi 

konsumen pelayanannya. Konsep ini  timbul seiring dengan 

perkembangan proses demokrasi. Dimulai dari era masa pemerintahan 

raja-raja yang diktator, dimana saat itu kekuasaan sebagai turunan dari 

Tuhan sehingga seorang raja tidak mempunyai kewajiban akuntabilitas 

kepada rakyatnya. Semakin bertambah majunya pola pemikiran manusia, 
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maka didalam kehidupan bermasyarakatnya timbul pemikiran baru bahwa 

kekuasaan merupakan kumpulan amanat yang diberikan oleh masyarakat 

kepada seseorang untuk mengatur kehidupan bermasyarakatannya. Oleh 

sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggung 

jawabkannya kepada orang-ornag yang memberinya kepercayaan. Dalam 

kaitan ini, Samuel Paul melihat dalam hubungan terhadap “spektrum 

pendekatan mekanisme dan praktek-praktek yang digunakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan dengan pelayanan publik (stakeholders) untuk 

menjamin terwujudnya suatu tingkat kinerja yang diinginkan”. Ekejtifitas 

akuntabilitas publik dalam situasi ini akan banyak tergantung kepada 

apakah pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan direfleksikan 

dalam sistem monitoring dan insentif dari pelayanan publik. Pihak-pihak 

yang berkepentingan tersebut di atas meliputi : pertama, terdiri dari publik 

dan konsumen pelayanan yakni pihak yang terkait dengan penyajian 

pelayanan yang peling menguntungkan mereka. Kedua, terdiri dari 

pimpinan dan pengawas penyaji pelayanan publik, yang merupakan 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelayanan. Ketiga. Terdiri dari 

penyaji pelayanan itu sendiri dengan tujuan dan keinginan yang seingkali 

berbeda dengan pihak pertama dan kedua diatas. Dengan demikian secara 

absolut akuntabilitas memvisualisasikan suatu ketaatan kepada peraturan 

dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk melakukan evaluasi 

kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu pada jadwal 

yang teah ditetapkan dan menerapkan efisiensi dan efektivitas biaya 

pelaksanaan tugas-tugasnya. 
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Pengendalian (countrol) sebagai bagian penting manajemen yang 

baik, adalah saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain, 

dapat disebutkan bahwa pengendalian tidak dapat berjalan dengan efisien 

dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akintabilitas yang baik 

pula, demikian sebaliknya. Dariuraian diatas, dapat dikatakan bahwa 

akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit 

organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan danpengendalian 

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan ditetapkan 

melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya 

meliputi sumber daya manusia, kekayaan alam, material, keuangan, dan 

data informasi, dan tata ruang. Sumberdaya ini merupakan masukan bagi 

individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan 

diidentifikasikan secara jelas. Kebijakan pada dasarnya merupakan 

ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau 

petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga tercapai 

kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah citetapkan. 

Kebijakan mencakup, pertama, kebijakan nasional yang merupakan 

kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai 

tujuan nasional/negara sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945. Yang 

kedua, kebijakan umum yang merupakan kebijakan Presiden (di tingkat 

pusat) dan kebijaksanaan pemerintah daerah (tingkat daerah) yang 

lingkupannya menyeluruh bersifat nasional/regional dan berupa 

penggarisan ketentuan-ketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka 

pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai 
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pelaksanaan UUD 1945, Tap MPR, dan UU. Kebijakan pelaksanaan di 

tingkat pusat merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi 

pelaksanaan dalam suatu tugas umum pemerintahan dan pembangunan di 

bidang tertentu. Sedangkan di tingkat daerah kebijakan ini merupakan 

pelaksanaan dari peraturan daerah, dari kebijaksanaan nasioanal di daerah 

dan dari tugas pusat di daerah yang dilaksanakan oleh pemerintahn 

daerah. Selanjutnya, kebijakan teknis merupakan penjabaran dari 

kebijakan pelaksanaan yang memuat peraturan teknis di bidang tertentu. 

Pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun 

unit organisasi. Program Kerja Tahunan, Daftar Isian Proyek/Kegiatan 

(DIP/K), Daftar Rencana Kegiatan (DRRK), dan bentuk perencanaan 

lainnya baik jangka panjang maupun jangka pendek. 

Dalam kegiatan kenegaraan, jangka waktu pengelolaan sumber daya 

oleh individu atau unit organisasi pada lazimnya berlangsung selama satu 

tahun anggara. Oleh karena itu, berdasarkan lama pengelolaan dan 

kelaziman, bentuk media akuntabilitas yang memadai adalah bentuk 

laporan berkala. Media akuntabilitas yang memadai adalah bentuk laporan 

yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan 

sumber daya suatu organisasi. Media akuntabilitas ini dapat berupa 

laporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan fungsi dengan 

aspek-aspek penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana dan 

prasarana, aspek sumberdaya manusaia dan lain-lain. 
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2.6.2 Jenis 

Menurut Sirajudin H.Salleh dan Aslam Iqbal, akuntabilitas 

sebetulnya merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang 

meliputi :  

a. Akuntabilitas intern seseorang dan  

b. Ekstern seseorang 

Dari sisi intern seseorang, akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas yang 

demikian ini yang meliputi pertanggungjawaban sendiri mengenai segala 

sesuatu yang dijalankannya, hanya diketahui dan difamahi oleh diri 

sendiri. Oleh karena itulah akuntabilitas intern ini disebut juga sebagai 

akuntabilitas spiritual. Ledivina V. Carino mengatakan bahwa dengan 

disadarinya akuntabilitas spiritual ini, maka pengertian akan accountable 

atau tidaknya seseorang bukan hanya dikarenakan dia mencuri atau tidak 

sensitif terhadap lingkungannya akan tetapi lebih jauh dari itu yakni 

seperti adanya perasaan malu atas warna kilitnya, tidak bangga menjadi 

bagian suatu bangsa, kurang nasionalis, dan lain-lain. Akuntabilitas yang 

satu ini sangat sulit untuk diukur karena tidak adannya ukuran, yang kelas 

dan diterima oleh semua orang serta tidak ada yang melakukan caek, 

evaluasi dan menitori baik sejak proses sampai pada pertanggungjawaban 

itu sendiri. Semua tindakan akuntabilitas spiritual didasarkan pada 

hubungan seseorang tersebut dengan Tuhan. Namun apabila betul-betul 

dilaksanakan dengan penuh iman dan takwa, kesadaran akan akuntabilitas 

spiritual ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada 
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pencapaian kinerja orang tersebut. Itulah sebabnya mengapa seorang 

dapat melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang berbeda dengan orang 

lain, atau mengapa suatu instansi menghasilkan kuantitas dan kualitas 

yang berbeda terhadap suatu pekerjaan yang sama-sama dikerjakan oleh 

instansi lainnya walaupun uraian tugas pokok dan fungsinya telah nyata-

nyata dijelaskan secara rinci. Dengan kata lain, melalui kesadaran akan 

akuntabilitas intern/spiritual seorang pegawai akan dengan senang hati 

melakukan pekerjaannya dan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. 

Tugas-tugas dikerjakan bukan hanya batasan apa yang telah terulis saja, 

akan tetapi lebih jauh dari itu. Dalam suatu posisi/jabatan tertentu, 

seorang pegawai harus dapat menentukan apa yang sudah dilakukan oleh 

pendahulunya, dan apa yang harus dilakukannya sekarang untuk 

penacpaian kinerja yang lebih baik pada posisi tersebut. Alasan-alasan 

seperti kemampuan manusia berbeda-beda, tidak cukup waktu, tidak 

cukup sumber daya, dan lain-lain merupakan cikal bakal terwujudnya 

korupsi, dan akuntabilitas manjadi kabur bagikan kaca yang berembun. 

Oleh karena itu, hindari keluhan-keluhan yang demikian bila kita memang 

ingin menjalankan akuntabilitas, walaupun hambatan tersebut memang 

kadangkala perlu juga untuk diungkapkan apabila cukup memberi 

pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian kinerja.  

Akuntabilitas ekstern seorang adalah akuntabilitas orang tersebutt 

kepada linkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun 

lingkungan masyarakat. Kegagalan seseorang memenuhi akuntabilitas 

ekstern mencakup pemborosan waktu, pemborosan sumber dana, dan 
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sumber-sumber daya pemerintahan yang lain, kewenangan, dan 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Akuntabilitas ekstern lebih 

mudah diukur mengingat norma dan standar yang tersedia memang sudah 

jelas. Kontrol dan penilaian eksternal sudah ada dalam mekanisme yang 

berbentuk dalam suatu sistem dan prosedur kerja. Seorang atasan apabila 

terjadi penyimpanan. Rekan kerja akan saling mengingatkan dalam 

pencapaian akuntabilitas masing-masing. Hal ini dapat terwujud 

dikarenakan ada salaing ketergantungan diantara mereka. Masyarakat 

akan bersuara dengan lantang apabila pelayanan yang diterima dari 

birokrasi tidak seperti yang diharapkannya. Mahasiswa melakukan 

demokrasi terhadap ketidakadilan dan kesengsaraan rakyat menghadapi 

jepitan hidup. Lembaga swadaya masyarakat seperti indonesia Corruption 

Watch (ICW), Lembaga Konsumen Indonesia adalah contoh-contoh 

pengontrol dan penyeimbang pelaksanaan akuntabilitas instansi 

pemerintahan. 

Akuntabilitas eksternal meliputi : 

a. Internal Accountability to the public servant’s own organization 

Dalam akuntabilitas ini setiap tingkatan pada hirarki organisasi, 

petugas pelayanan publik diwajibkan untu akuntabel kepada 

atasannya dan kepada yang mengontrol pekerjaannya. Untuk itu 

diperlukan komitmen dari seluruh petugas untuk memenuhi kriteria 

pengetahuan dan keahlian untuk pelaksaanaan tugas-tugasnya sesuai 

dengan posisinya tersebut. 
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b. External Accountability to the individuals and organization outside 

public servant’s own organization 

Akuntabilitas ini mengandung pengertian akan kemampuan untuk 

menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan capaian 

kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang. Untuk itu selain kebutuhan 

akan pengetahuan dan keahlian seperti yang disebutkan sebelumnya 

juga dibutuhkan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dan 

program-program yang telah dijanjikan dipersyaratan sebelum dia 

memangku jabatan tersebut. 

Akuntabilitas eksternal baik di dalam organisasi maupun di luar 

organisasi merupakan hal yang paling banyak dibicarakan dalam konteks 

akuntabilitas. Banyak pihak yang membagi-bagi akuntabilitas ini menjadi 

beberapa bagian sesuai dengan sudut pandang masing-masing. 

Pembagian akuntabilitas eksternal meliputi : 

a. Menurut Mario D.Yango 

1) Traditional atau Regularity Accountability 

Akuntabilitas tradisional atau akuntabilitas regular 

memfokuskan diri pada transaksi-transaksi regular atau transaksi-

transaksi fisikal untuk mendapatkan informasi mengenai 

kepatuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang terkait 

dengan peraturan fisikal dan peraturan pelaksanaan administrasi 

publik. Disebut juga sebagai compliance accountability. Hal ini 

diperlukan untuk mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan 

administrasi publik yang mengarah pada perwujudan pelayanan 

prima. 

2) Managerial Accountabality 
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Akuntabiliti manajerial menitikberatkan pada efisiensi dan 

kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya 

manusia, dan sumber-sumber daya lainnya. Pada saat yang 

bersamaan bersama akuntabilitas ini menitik beratkan pada 

peranan manajer atau pengawas dan mengaharpkan agar pejabat 

dan pegawai tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan peraturan yang telah ada, tetapi juga untuk 

menetapkan suatu proses yang berkelanjutan seperti perencanaan 

dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan 

pelayanan publik yang terbaik. Efisiensi pengelolaan sumber daya 

yang menjadi kewenangan suatu instansi pemerintah merupakan 

ciri utama akuntabilitas manajerial. 

3) Program Accountability 

Akuntabilitas program memfokuskan pada pencapaian hasil 

operasi pemerintah. Untuk itu semua pegawai pemerintah harus 

dapat menjawab pertanyaan disekitar pencapaian tujuan 

pemerintah, bukan hanya sekedar ketaatan pada peraturan yang 

berlaku. Persyaratan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan 

pelayanan yang terbaik kepada pihak-pihak dimana instansi akan 

dinilai sesuai lingkup tugasnya (bukan pelayanan kepada semua 

pihak). Pencapaian tujuan tersebut tentunya dikaitan dengan 

program-program instansi pemerintah tersebut yang dikaitkan 

dengan program nasional, sehingga keberhasilan instansi 
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pemerintahan ini  mempunyai sumbangan (share) yang jelas pada 

capaian program nasional. 

4) Process Accountability 

Akuntabilitas proses memfokuskan pada informasi mengenai 

tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan 

kebijakan dan aktivitas-aktivitas organisasi. Untuk itu perlu 

dipertimbangkan masalah etika dan moral setiap kebijakan 

pemerintah serta pelaksanaannya, serta bagaimana dampaknya 

pada konsisi sosial. Hal inilah yang seringkali dilanggar oleh 

pemerintahan yang bersifat otokratik, dimana rakyat tidak 

memiliki kuasa untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan 

pemerintahan yang nyata-ntaya sudah merugikan mereka baik 

dari segi moril, bahkan kadang kala jiwa. 

b. Menurut Samuel Paul dalam Lembaga Administrasi Negara (2000: 

28) 

1) Democratic Accountability 

Akuntabilitas demokrasi merupakan gabungan antara 

political dan administrative accountability. Pemerintah 

accountable atas kinerja dan semua kegiatannya kepada 

pemimpin politik yang telah memilih mereka. Pada negara-negara 

demokrasi, materi accountable pada parlemen. Penyelenggaraan 

pelayanann publik accountable pada materi/pemimpin instansinya 

masing-masing. Jadi, pada dasarnya pelaksanaan akuntabilitas 

dilakukan secara berjenjang dari pemimpin tingkat bawah sampai 
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ke yang paling atas (Presiden) dan selanjutnya Presiden 

melaksanakan akuntabilitas kepada MPR sebagai wujud pihak 

yang memberikan mandat dan telah memilihnya. 

2) Professional Accountability 

Dalam akuntabilitas profesional para pakar, profesional 

danteknokrat melaksanakan tugas-tugasnya dengan dilandasi oleh 

norma-norma danstandar profesinya. Mereka diperkenankan 

untuk menentukan public interest sesuai dengan norma-norma 

dan standar yang dikaitkan dengan kepentingan masyarakat. 

3) Legal Accountability 

Berdasarkan kategori akuntabilitas yang satu ini, pelaksanaan 

ketentuan hukum disesuaikan untuk kepentingan public goods 

dan public services yang memang dituntut oleh seluruh 

masyarakat. Dengan akuntabilitas ini maka petugas pelayanan 

publik akan dapat dituntut di pengadilan apabila mereka gagal 

melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang diharapkan oleh 

masyarakat. Malpraktek dan pelayanan seadanya kepada 

masyarakat akan diunjukkan pada laporan akuntabilitas ilegal. 

2.6.3 Pembagian Lainnya 

1) Akuntabilitas Keuangan 

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban 

mengenai integeritas keeuangan, pengungkapan dan ketaatan 

terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini 

adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan 
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perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, 

penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. 

2) Akuntabilitas Manfaat 

Akuntabilitas manfaat (efektifitas) pada dasrnya memberi 

perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. 

Dalam hal ini, seluruh aparat pemerintahan dipandang 

berkemampuan menjawab perncapaian tujuan (dengan 

memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar 

kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektifitas 

yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang 

lebih penting adalah efektifitas dari sudut pandang output akan 

tetapi yang lebih penting adalah efektifitas dari sudut pandang 

outcome. Akuntabilitas manfaat hampir sama dengan 

akuntabillitas program 

3) Akuntabilitas Prosedural 

Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggung-jawaban 

mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan 

suatu kebijakan telah mempertimbankan maslah moralitas, etika, 

kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk 

mendukung pencapaian ujuan akhir yang telah ditetapkan. 

Pengertian akuntabilitas prosedural ini adalah sebagaimana 

dengan akuntabilitas proses. 
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2.6.4 Hambatan 

Akhir-akhir ini banyak informasi yang kita proleh yang berkaitan 

dengan terjadinya mal-administration, banyak korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berjalan. 

Banyak faktor yang menyebabkan tidak berlangsungnya akuntabilitas di 

suatu negara antara lain : 

a. Low literacy percentage 

Dalam populasu yang kurang peduli terhadap hak-haknya dan 

masalah-masalah sosial, cendrung memberikan torelansi yang tinggi 

terhadap lack of accountability, malpractice, nepotisme sogok 

menyogok, dan korupsi. Semakin kurang rasa saling tolong menolong 

diantra anggota dan kelompok masyarakat suatu society akan semakin 

tinggi rasa tidak peduli pada tinggkat penyelenggaraan pemerintah. 

Setiap individu sibuk memikirkan diri sendiri tanpa menghiraukan 

kesengsaraan orang lain sehingga lupa pada berbagai kekurangan 

dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang akan mengurangi 

akuntabilitas. 

b. Poor Standard of Living 

Pegawai dengan standar gaji yang kurang, memiliki 

kecendrungan untuk berusaha keras mencari penghasilan tambahan 

agar dapat menghidupkan keluargannya. Dalam konsidi yang 

demikian ini, setiap usaha pemenuhan kebutuhan hidup tersebut 

dianggap normal-normal saja dan bahkan dinilai wajib walaupun 

mesti mengorbankan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas 
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penyediaan barang publik. Kemiskinan, kelangkaan, dan job 

insecurity memicu orang untuk menganggap normal bukan hanya 

korupsi akan tetapi juga sogok-menyogok. Di beberapa negara, gaji 

menopang kehidupannya dan keluargannya. Untuk mendapatkan 

penghasilan tambahan. Lah ini mengakibatkan terabaikannya 

akuntabilitas dan mendorong malpraktek administrasi publik. 

c. General decline on the moral values. 

Sikap hidup yang materialistis dan konsumerisme mendorong 

lack of accountability. Sikap moral sangat menentukan dalam usaha 

untuk membedakan antara nilai-nilai baik dan buruk. Sikap 

konsumerisme yang terbentuk dalam suatu masyarakat dapat 

mengurangi /menentukan moral dan tanggung jawab pegawai 

pemerintahan pada publik yang seharusnya dilayani. Hal inilah yang 

mendorong pegawai untuk mencari uang/ penghasilan melalui cara-

cara yang tidak wajar bahkan sering kali merugikan pihak-pihak yang 

lain. 

d. A policy of live and let live 

Dengan terjadinya penurunan nilai-nilai moral, maka manusia 

akan semakin mudah melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Yang 

terjadi adalah mereka saling berlomba mencari keuntungan masing-

masing dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar. 

Akibat yang lebih lanjut adalah dengan terabaikannya hak-hak publik 

untu mengetahui kebijakan pemerintah serta impelementasinya dalam 

perspektif akuntabilitas. 
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e. Cultural factors 

Budaya yang berkembang dalam masyarakat di mana para 

pejabat pemerintah lebih mendahulukan pelayanan terhadap keluarga 

dan kerabat dari publik merupakan budaya yang tidak mendukung 

akuntabilitas. Hal-hal yang demikian ini mendorong suburnya 

suasanan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi budaya bangsa yang 

kurang baik biasanya banyak. Laporan yang diterbitkan oleh instansi 

pemerintah tidak seperti pada laporan perusahaan yang hanya tertuju 

pada perolehan laba. Sehingga pada instansi pemerintahan tidak 

terdapat hubungan langsung antara tujuan program dengan kebijakan 

yang dibuat. Hal ini mengakibatkan diperlukannya banyak macam 

akuntabilitas untuk kegiatan pemerintah 

f. Indikator keberhasilan maupun kegagalan sektor publik yang tidak 

jelas. 

2.6.5 Lingkungan yang Mempengaruhi 

Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas meliputi 

lingkungan internal dan eksternal yang merupakan faktor-faktor yang 

membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektifitas 

pertanggungjawaban entitas atas wewenang dan tanggung jawab yang 

dilimpahkan kepadannya. Diantara faktor-faktor yang relevan dengan 

akuntabilitas instansi pemerintahan antara lain meliputi : 

a. Falsafah dan konstitusi negara; 

b. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional; 

c. Ilmu pengetahuan dan teknologi; 
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d. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan; 

e. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

akuntabilitas; 

f. Serta penegak hukum yang memadai; 

g. Tingkat keterbukaan (transparasi) pengelolaan  

h. Sistem manajemen birokrasi; 

i. Misi, tugas pokok dan fungsi, serta program pembangunan yang 

terkait; 

j. Jangkauan pengendalian kompleksitas program instansi 

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi corak akuntabilitas secara 

simultan dan saling terkait satu dengan lainnya, sehingga sulit diuraikan 

pengaruhnya tanpa mengaitkan satu faktor dengan daktor lain secara 

keseluruhan. Keberagaman misi, tugas pokok dan fungsi, serta 

kompleksitas program pembangunan di satu sisi membutuhkan 

akuntabilitas standar untuk memimalkan tidak terfokusnya pelaporan pada 

aspek akuntabilitas (keuangan, manjerial, manfaat, dan prosedur). Pada 

sisi lain standarisasi dapat mengurangi ciri khas pertanggungjawaban 

program itu sendiri. Beragamnya kebutuhan pemakai laporan pada 

jenjang manjemen yang lebih tinggi juga harus dipertimbangkan dalam 

standarisasi pelaporan. Standarisai bentuk laporan akan menjadi semakin 

kompleks bila semua kebutuhan pemakai diakomidasi dalam “format 

laporan” yang berlaku umum untuk semua instansi pemerintah. Untuk 

menghindari distorsi keberagaman tersebut terhadap tujuan yang ingin 
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dicapai konsep akuntabilitas, perlu diperhatikan ciri akuntabilitas yang 

efektif, antara lain : 

a. Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggungajawab 

terhadap tugas pokok dan fungsi instansi, serta program pembangunan 

yang dipercayakan kepadanya, termasuk pengelolaan BUMN/D yang 

berada dibawah wewenangnya). 

b. Mecakup aspek yang menyeluruh mengenai aspek intergeritas 

keuangan, ekonomi, efisiensi, efektifitas dan prosedur. 

c. Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai 

kinerja individu maupun unit organisasi 

d. Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang 

handal, untuk menjamin keabsahan, akurasi, obyektifitas, dan 

ketepatan waktu penyampaian informasi. 

e. Adanya penilaian yang obyektif dan independen terhadap 

akuntabilitas suatu instalasi 

f. Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas. 

2.6.7 Hal yang Perlu Diperhatikan 

Plumtre T (1981) dalam artikelnya “Perspective Accountability in The 

Public Sector” memberikan tuntutan untuk mencapai keberhasilan 

akuntabilitas yaitu : 

a. Exempary leadership 

Pemimpin yang sensitif, responsive, dan accountable akan 

transparan kepada bawahannya maupun masyarakat, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut dia akan memerlukan akuntabilitas 
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yang dipraktekkan mulai dari tingkat yang paling bawah. Suasana 

yang kondusif ini sangat menguntungkan bagi terselenggaranya 

akuntabilitas di instansi pemerintah tersebut. 

b. Public Debate 

Sebelum kebijakan yang besar disyahkan seharusnya diadakan 

publik debate terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Dengan demikian akan jelas apa yang akan dicapai dan 

bagaimana indikator kinerja yang harus dicapai organisasi di depan 

publik. Masyarakat akan memberikan banyak masukan bagi 

keberhasilan program-program tersebut mengingat setiap kebijakan 

pemerintah pada umumnya mempunyai dampai sosial. Semakin besar 

kebijakan pemerintahan akan semakin besar pula dampak sosial yang 

akan diabaikannya. 

c. Coordination 

Koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintahan akan 

sangat baik bagi tumbuh kembangnya akuntabilitas. Koordinasi 

memang mudah untuk diungkapkan akan tetapi sangat sulit untuk 

dilaksanakan mengingat hal tersebut seringkali mengganggu/ 

merugikan kepentingan suatu instansi pemerintah. Dengan kata lain, 

koordinasi sangat sulit dilaksanakan karena adanya coufict of intevest 

diantara pihak-pihak yang berkoordinasi. 

d. Autonomy 

Instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut 

caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien, dan 
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paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi. Otonomi yang 

dimaksudkan adalah pada teknis pelaksanaan kebijakan, namun 

diusahakan agar masih tetap terpadu dengan kebijakan nasional. 

Otonomi jangan sampai mengurangi koordinasi dan keberhasilan 

tujuan nasional. 

e. Explicitness and clarity 

Standar evaluasi kinerja harus diungkapkans ecara nyata dan jelas 

sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus 

diakuntabilitaskan. Dengan jelasnya ukuran/indikator kinerja suatu 

instansi pemerintah/program pemerintah maka akan sulit untuk 

menilai tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Kurangnya 

transparansi akan mengurangi eksistensi akuntabilitas. 

f. Legitimacy and Acceplance 

Tujuan dan makna dari akuntabilitas harus dikomunikasikan secara 

terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat 

diterima oleh semua pihak. Standar pada umumnya merupakan 

kesepakatan diantara masyarakat untuk menjadi patokan bagi 

pengukuran tingkat keberhasilan ataupun kegagalan setiap instansi 

pemerintahan. 

g. Negotiation 

Harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan 

tujuan dan sasaran, tanggung jawab dan kewenangan setiap instansi 

pemerintah. Penentuan siapa yang bertanggungjawab atas suatu 
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kegiatan dan siapa yang terkait dengan kegiatan tersebut perlu 

dinegosiasikan. 

2.7 Media Akuntabilitas 

Pejabat pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menggunakan 

sumber-sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif untuk 

mencapai tugas pokok dan fungsi unit organisasinya. Akuntabilitas 

merupakan perwujudan kewajiban pejabat tersebut untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber-sumber daya yang 

tersedia untuk menjalankan program dan kegiatan pemerintah. Kebutuhan 

akan akuntabilitas menyebabkan permintaan informasi yang lebih banyak 

mengenai program dan kegiatan instansi pemerintahan. Atasan pejabat 

pemerintah, anggota DPR, ingin dan perlu mengetahui tidak hanya 

mengenai apakah dana-dana pemerintah telah dikelola secara tepat dan 

telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku tetapi juga apakah 

organisasi pemerintahan, program, dan kegiatan mencapai tujuan sesuai 

otorisasi dan dana, apakah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan 

efektif. Price Waterhouse dalam bukunya ”Enhancing Governmant 

Accountability” (1983), menyebabkan bahwa untuk memperbaiki 

praktek-praktek pelaporan sektor publikm direkomendasikan bahwa 

seluruh laporan tahunan dari unit-unit pemerintahan termasuk suatu 

pernyataan atau pembahasan oleh pimpinan unit tersebut, berhubungan 

dengan suatu analisis kegiatan-kegiatan dan evaluasi dari internal control. 

Pimpinan tersebut harus bertanggungjawab terhadap seluruh 

pengungkapan dan penyajian yang termasuk dalam laporan tahunan. 
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Kebutuhan akan evaluasi terhadap internal control sejalan dengan premis 

dasar dalam standar audit pemerintahan yang dikeluarkan oleh GAO pada 

tahun 1988 yang antara lain menyatakan bahwa pejabat-pejabat 

pemerintahan bertanggungjawab dalam menciptakan dan memelihara 

suatu sistem internal control yang efektif untuk menjamin bahwa tujuan 

dan sasaran yang sesuai telah memenuhi hal-hal: pengamanan sumber-

sumber daya, hukum dan praturan diikuti, dan data terpercaya diperoleh, 

dikelola, dan diungkapkan secara jujur. Selanjutnya untuk 

menyempurnakan sistem internal control yang melingkupi kegiatan-

kegiatan pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah pada setiap jenjang 

diminta untuk secara reguler menilai sistem internal control mereka dan 

melaporkan secara terbuka mengenai efektifitas sistem tersebut. Pada 

berbagai fungsi akuntabilitas proses mempertanggungjawaban 

penempatan pejabat pemerintahan pada suatu posisi harus dapat dijawab. 

Keharusan menjawab ini tidak terlepas dari dimensi ruang dan waktu, 

yang membatasi kapan, dimana dan kepada siapa jawaban yang 

diperlukan harus diberikan. Hal ini mempertegas perlunya suatu media 

pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan kewenangan. 

Medi pertanggunjawaban yang menjadi alat evaluasi oleh pihak yang 

memberikan kewenangan untuk menilai kinerja pejabat pemerintah harus 

dibuat secara tertulis dalam bentuk laporan yang bersifat periodik. 

2.7 Kerangka Pikir 

Penelitian ini terdiri dari (2) variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas adalah akuntabilitas 
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STISIPOL Dharma Wacana Metro (X) sedangkan pelayanan mahasiswa 

STISIPOL Dharma Wacana Metro (Y). Mencermati latar belakang 

penelitian dan kajian teori diatas dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Diagram Hubungan Akuntabilitas Terhadap Tingkat Kepuasan Pelayanan 

Mahasiswa 

 

Sumber: Lembaga Administrasi Negara (2000: 43) dan Keputusan Mentri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No:Kep/25/M/PAN/2/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (70), hipotesis merupakan jawaban semementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, 

belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh meliputi 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 

Akuntabilitas Stisipol Dharma 

Wacana Metro (X) 

1. Prosedur pelayanan 

2. Persyaratan pelayanan 

3. Kejelasan petugas pelayanan 

4. Kedisiplinan petugas 

5. Tanggunjawab petugas 

6. Kemampuan petugas 

7. Kecepatan pelayanan 

8. Keadilan mendapat pelayanan 

9. Kesopanan dan keramahan 

10. Kewajaran biaya pelayanan 

11. Kepastian biaya pelayanan 

12. Kepastian jadwal 

13. Kenyamanan lingkungan 

14. Keamanan pelyanan 

Pelayanan Mahasiswa Stisipol 

Dharma Wacana Metro (Y) 

1. Komitmen pimpinan dan staf 

2. Konsisten penggunaan SDM 

3. Tingkat pencapaian sasaran & 

tujuan 

4. Pencapaianvisi dan misi 

5. Harus jujur, obyektif, transparan 

dan inovatif sebagai katalisator 

perubahan 
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yang empirik, terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empirik.  

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka langkah berikut ini 

merumuskan suatu hipotesis sebagai berikut : 

Ho =  Tidak ada hubungan yang signifikan antara Akuntabilitas organisasi 

Stisipol terhadap tingkat kepuasan pelayanan mahasiswa Stisipol 

Dharma Wacana Metro. 

Ha  = Ada hubungan yang signifikan antara Akuntabilitas organisasi 

Stisipol terhadap tingkat kepuasan pelayanan mahasiswa Stisipol 

Dharma Wacana Metro. 

2.9 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, maka 

digunakan statistic parametrik linier sederhana atau tunggal. Pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t statistik. Uji t statistik 

digunakan untuk menguji kuatnya pengaruh antara variabel bebas secara 

parsial terhadap variabel terikat. Pengujian keberartian masing – masing 

koefisien regresi dengan uji t statistik sebagai berikut: 

  
  √   

√     
 

 Keterangan:  t: nilai uji t 

r: nilai korelasi 

n: besarnya sampel 
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Adapun cara pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan t hitung 

dengan t tabel. Jika statistik hitung (angka t output) > statistik tabel (tabel t), 

maka Ho ditolak. Jika statistik hitung < statistik tabel (tabel t) maka Ho 

diterima. 

  

  

 

 


