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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan yang berorientasi proses menjadi 

berorientasi pada hasil merupakan sebuah pergeseran yang didorong oleh fakta-fakta 

bahwa paradigma pengelolaan pemerintahan berorientasi proses memiliki 

kecenderungan sebagai pembenaran atas tidak tercapainya tujuan organisasi 

pemerintah. Pergeseran ini membawa pada arah reformasi birokrasi yang bergulir 

sangat cepat dan merambah ke seluruh belahan dunia baik negara maju maupun 

negara berkembang seperti Indonesia. Hendra (2011).  

 
Di Indonesia khususnya sejak keluarnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan 

keuangan negara. Perubahan mendasar tersebut diantaranya adalah diperkenalkannya 

pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dalam 

penyusunan anggaran pemerintah 

 
Adapun Lembaga ataupun institusi-institusi pemerintah dalam perannya sebagai 

pelayanan publik berupaya untuk melakukan perubahan melalui reformasi birokrasi 
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yang maksudnya adalah untuk membenahi manajemen pelayanan publik yang efektif 

dan efisien. Efektif dalam pengertian melakukan hal-hal yang benar dan efisien 

dimaknai sebagai melakukan hal-hal dengan benar. Hal ini memerlukan perencanaan 

yang baik agar akuntabilitas dari anggaran yang disusun dapat tepat sasaran, efisien 

dan bertanggung jawab. Beberapa permasalahan di dalam perencanaan yang ada di 

Universitas Lampung diantaranya yaitu :  

1. Relevansi program/kegiatan kurang responsif dengan permasalahan yang dihadapi, 

yaitu Peningkatan relevansi dan responsifitas program adalah agenda utama 

perencanaan. Relevansi dan responsifitas akan sangat menentukan kemampuan 

Satker/Lembaga/UPT dalam mewujudkan kewajibannya.  

2. Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada 

    pelaporan penggunaan dana. Pertanggungjawaban kinerja merupakan kunci dari 

sistem penganggaran berbasis kinerja. Tanpa pertanggungjawaban tersebut, 

perbaikan kinerja Satker/Lembaga/UPT tidak dapat berlanjut secara 

berkesinambungan. Pada titik ekstrimnya, tanpa pertanggungjawaban kinerja, pola 

penganggaran pada dasarnya masih belum berubah kecuali istilah dan nomenklatur 

semata. 

3. Hasil evaluasi pelaksanaan program belum sepenuhnya dijadikan input 

penyusunan perencanaan. Bahwa hasil evaluasi dari pelaksanaan program yang 

telah dijalankan akan memberikan efektifitas dan menjadi dasar di dalam 

penyusunan perencanaan yang akan datang serta mengarahkan kepada tujuan atau 

sasaran yang sebenarnya untuk dicapai. 
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4.  Anggaran belanja cenderung ditetapkan lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari 

penyusunan RKA-KL yang masih banyak kegiatan atau dananya yang tidak 

terserap. 

5. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan antar 

satker/Lembaga/UPT. Keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi tidak hanya 

antara aspek perencanaan dengan penganggaran, tetapi juga antar 

Satker/Lembaga/UPT. Hal ini perlu diperhatikan karena target capaian program 

dan atau target hasil (outcome) sebuah kegiatan dan atau visi satker dapat dicapai 

melalui sinergi program dan kegiatan antar Satker. 

6. Ketaatan/konsistensi terhadap aturan/kebijakan belum optimal. 

Ketaaatan terhadap aturan dan kebijakan yang ditentukan menjadikan perencanaan 

lebih akuntabel. 

Kemudian beberapa ahli mengungkapkan beberapa definisi dari perencanaan 

sebagaimana dikemukakan Newman (2006) Perencanaan adalah keputusan yang akan 

dilaksanakan di masa yang akan datang atau diproyeksikan dalam suatu tindakan. 

Menurut Gart (2009), perencanaan adalah proses pemilihan dan pengembangan dari 

tindakan yang paling baik atau menguntungkan untuk mencapai tujuan. Jelas bahwa 

perencanaan merupakan sebuah proses karena perencanaan merupakan suatu tindakan 

pemilihan yang terbaik atau menguntungkan dari berbagai alternatif dalam usaha 

pencapaian tujuan. Perencanaan bukanlah jaminan bagi suatu kegiatan untuk 

mencapai sukses tetapi minimal dengan perencanaan akan memudahkan pola kerja. 

Karena itu perencanaan memiliki kekurangan yang mungkin timbul dengan 
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sendirinya akibat dari rencana yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu 

perencanaan hendaknya memiliki sifat-sifat seperti rasional, lentur dan kontinyu. 

(Hendra (2011) Perencanaan juga disusun dan merupakan langkah-langkah atau 

tahapan yaitu: peramalan, penetapan sasaran, kebijakan, program, jadwal waktu, 

prosedur kerja dan penganggaran. Perencanaan yang baik harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 1) Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanaan 

sejelas-jelasnya; 2) Perencanan harus didasarkan pada informasi, data dan fakta; 3) 

Menetapkan beberapa alternatif; dan 4) Putuskanlah suatu keputusan yang menjadi 

rencana. Gart (2009). 

 
Kemudian sebagai sebuah lembaga publik, lembaga pemerintahan juga memerlukan 

pertanggungjawaban yang baik untuk menilai kinerja sektor publik juga untuk 

memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang diterima sektor 

publik yang berasal dari masyarakat. 

 
Sistem penganggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika 

perkembangan manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul di masyarakat. 

Sampai saat ini terdapat beberpa jenis penganggaran sektor publik, yaitu: Line-Item 

Budgeting yang banyak digunakan pada Negara berkembang, Planning Programming 

Budgeting Sistem (PPBS) yang mulai dikembangkan tahun 1960-an, Zero-Bazed 

Budgeting (ZBB) yang mulai dikembangkan tahun 1970-an dan terakhir 

Performance-Based Budgeting (PBB) yang mulai dikembangkan tahun 1990-an.  
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Robinson dan Brumby (2005) mendefinisikan Performance-Based Budgeting atau 

penganggaran berbasis kinerja sebagai prosedur dan mekanisme yang dimaksudkan 

untuk memperkuat kaitan antara dana yang disediakan untuk entitas sektor publik 

dengan outcome dan atau output entitas tersebut melalui penggunaan informasi 

kinerja formal dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Penganggaran 

berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran 

yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan inerja 

yang dihasilkannya dengan menggunakan informasi kinerja. penganggaran berbasis 

kinerja mengalokasikan sumber daya pada program, bukan unit-unit organisasi 

semata, dan memakai output measurement sebagai indikator kinerja organisasi. 

Pengkaitan biaya dengan output organisasi merupakan bagian integral dalam berkas 

atau dokumen anggaran. 

 
Di Indonesia, berbagai peraturan dan pedoman telah diterbitkan terkait dengan 

penerapan penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting). Termasuk 

di dalamnya adalah pencantuman indikator kinerja dalam dokumen-dokumen 

perencanaan dan penganggaran serta penggunaan indikator kinerja tersebut dalam 

proses penyusunan anggaran pemerintah. Dokumen-dokumen tersebut meliputi 

rencana strategis yang tergambar dalam renstra pada satuan kerja (satker). Renja 

satker haruslah mendukung pencapaian indicator kinerja yang termuat dalam renstra 

satker. Selanjutnya indikator kinerja renja tersebut harus didukung oleh indikator 

kinerja yang dimuat dalam RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian/Lembaga). Hal ini diadopsi pada berbagai lembaga ataupun institusi 
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pemerintah tidak terkecuali perguruan tinggi negeri yang memiliki fungsi 

mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan tinggi. Mekanisme 

penganggaran di perguruan tinggi memiliki kesamaan dengan sistem penganggaran 

pada satker dalam pemerintahan pusat maupun daerah yang menganut penganggaran 

berbasis kinerja.  

 
Demikian pula dengan Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi 

negeri yang mengemban amanah sebagai penyelenggara pendidikan, dalam kaitan 

perencanaan telah menyusun rencana stratejik universitas yang kemudian dijabarkan 

dalam kebijakan, program kerja dan kegiatan. Dalam dokumen tersebut harus 

dinyatakan dengan jelas indikator-indikator pencapaian sasaran guna mengukur 

tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu indikator-indikator 

pencapaian sasaran haruslah selaras dengan indikator-indikator pada tingkatan 

stratejik yang akan menjamin tercapainya tujuan terkait dengan penggunaan anggaran 

yang dialokasikan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai penerapan penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) 

pada Universitas Lampung dilihat dari persyaratan penetapan dan penggunaan 

indikator kinerja dalam proses perencanaan yang akuntabel. Penelitian ini berjudul 

“AKUNTABILITAS PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 
Perencanaan yang disusun berdasarkan fakta kondisi kekinian sebuah institusi akan 

membantu institusi tersebut untuk mampu melihat dirinya secara obyektif dan 
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mengenali kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang yang dihadapi, 

sehingga mampu memformulasikan strategi yang jitu dalam upaya mencapai tujuan. 

Dalam institusi publik tentu perencanaan tersebut haruslah akuntabel. Kinerja yang 

telah dicapai sebelumnya akan menjadi dasar penetapan penganggaran dimana 

indikator-indikator pencapaianya tertuang jelas dalam dokumen perencanaan yang 

disusun dan ditetapkan. Berdasarkan identifikasi tersebut rumusan masalah penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimanakah akuntabilitas perencanaan anggaran berbasis kinerja di 

Universitas Lampung? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala penerapan perencanaan 

anggaran berbasis kinerja di Universitas Lampung? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukaan,maka tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan akuntabilitas penerapan perencanaan 

anggaran berbasis kinerja di Universitas Lampung. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala penerapan 

perencanaan  anggaran berbasis kinerja di Universitas Lampung. 

 
1.4 Manfaat Penelitian  

 
 

Di dalam penelitian ini adalah sebuah usaha persiapan terkait program pemerintah 

menjadikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pilot project 
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penerapan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) pada tahun 

2010. Dengan pendekatan yang belum banyak dilakukan oleh mahasiswa, khususnya 

mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Universitas Lampung, yaitu pendekatan 

kualitatif.   

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga 

mengenai akuntabilitas perencanaan anggaran berbasis kinerja pada satuan 

kerja (satker) Universitas Lampung. Penelitian ini juga diharapkan 

memberikan sumbangan konseptual berupa dalil atau prinsip-prinsip dalam 

pelaksanaan perencanaan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Universitas 

Lampung.  

2. Manfaat praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Sebagai masukan/bahan pertimbangan bagi Universitas Lampung dalam 

mengambil keputusan/kebijakan mengenai pelaksanaan akuntabilitas 

perencanaan anggaran berbasis kinerja oleh satuan kerja (satker) 

Universitas Lampung.  

b. Sebagai masukan/bahan pertimbangan bagi Universitas Lampung dalam 

mengevaluasi lebih lanjut pelaksanaan akuntabilitas perencanaan anggaran 

berbasis kinerja oleh satuan kerja (satker) di lingkungannya.  
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c. Sebagai masukan bagi semua pihak yang memerlukan informasi mengenai 

pelaksanaan akuntabilitas perencanaan anggaran berbasis kinerja pada 

satuan kerja (satker) Universitas Lampung. 


