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Abstrak 
 

Anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada kepentingan public dewasa ini semakin menjadi tuntutan 
untuk dilaksanakan secara terpadu, konsisten dan komprehensif terutama pada instansi pemerintah. Penelitian ini 
bertujuan untuk (1) menjelaskan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 
Kabupaten Sidrap dan (2) menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi (mendukung dan menghambat) 
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah 
pelaksanaan anggaran Tahun 2010, 2012 dan Tahun 2013 pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 
Sidrap. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara (in depth interview), dan dokumentasi. Teknik analisis 
data adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Dinas Cipta Karya dan 
Tata Ruang Kabupaten pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap, adalah tidak efektif - efisien 
dan tidak ekonomis sehingga belum berbasis kinerja, sebaliknya masih dominan pendekatan anggaran 
tradisional. Faktor internal yang mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada  Dinas Cipta Karya dan 
Tata Ruang Kabupaten Sidrap adalah Renstra – RPJMD-P dan Visi – Misi, ketersediaan program dan kegiatan 
serta indikator, Ketersediaan anggaran, dan struktur organisasi. Faktor eksternal yang mendukung adalah : 
kebijakan, perubahan lingkungan, dan pengawasan eksternal. Faktor internal yang menghambat pelaksanaan 
anggaran berbasis kinerja pada  Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap adalah : kemampuan 
SDM, pemanfaatan yang tidak efektif, lomitmen dan konsistensi, koordinasi dan kerjasama, konflik kepentingan, 
inovasi, Term Of References (TOR), pengawasan internal dan peran kelembagaan - pimpinan. Faktor eksternal 
yang menghambat adalah : intervensi eksternal, minimnya kontrol masyarakat, dan kultur birokrasi. Disimpulkan 
bahwa pelaksanaan anggaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap belum berbasis kinerja 
sebaliknya masih bersifat pada pendekatan anggaran tradisional.  
 
Kata kunci : anggaran berbasis kinerja, ekonomi, efektif, efisien  

Abstract 
 

Today, budgeting based performance that public – oriented have been urgent applied in the government 
organization by integrated, consistent, and comprehensive. But in reality, allocation budgeting it are still 
dominant indirect financing, uneconomic, inefficient and ineffective, so more traditional approach it. This 
research aimed to clarfying a budgeting based performance in application, and to analyze determinant of factor 
have been influent budgeting based performance in application at Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang of 
Sidenreng Rappang Regency. This study focused at implementing budgeting based performance for year 2011, 
2012 and 2013. A qualitative descriptive used as design of this study. An observation, in depth interview, and 
documentation are used to collecting data.  A qualitative using to analyzes it. 
The result of this research indicated that not be efficient, effective and economic yet applied a budgeting based 
performance at Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang of Sidenreng Rappang Regency so not budgeting based 
performance it and more dominant traditional budgeting implementation. The internal support determinant of 
factor influent are Strategic Planning (Renstra) – RPJMD-P and vision – mission, available program and 
activities and indicator, and financial given it . External determinant are policy, environment change, and 
external controlling. The internal blocks up determinant of factor influent are capacity of human resources, not 
be effective using any budget, commitment, consistency, coordination and cooperation with, conflict of interest, 
innovation, Term Of References (TOR), internal controlling, and institution – leadership. External factor trigger 
up are external intervention, less control by people, and bureauraction culture.         

 

 
Keywords: Budgeting based performance, economic, efficient, effective.   
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PENDAHULUAN 

Dalam pelaksanaan anggaran tersebut, setiap organisasi pada dasarnya diperhadapkan 

pada berbagai pilihan dalam memilih jenis penganggaran, sebab ada banyak jenis 

penganggaran yang tersedia, seperti Line Item Budgeting, Incremental Budgeting, Planning 

Programing Budgeting System, Zero Based Budgeting, Performance Budgeting, dan Medium 

Term Expenditue Framework. Beragam jenis pilihan penganggaran tersebut pada dasarnya 

dapat diklasifikasi menjadi dua kategori atau model, yakni model tradisional dan model New 

Public Management (NPM). Anggaran tradisional terutama dicirikan oleh sifatnya yang line-

item dan incrementalism, sentralistis, bersifat spesifikasi, tahunan, dan menggunakan prinsip 

anggaran bruto,  sedangkan anggaran dengan pendekatan NPM berorientasi pada kinerja, 

yang terdiri atas Planning Programming and Budgeting System (PPBS), Zero Based 

Budgeting (ZBB), dan Performance Budgeting (Mardiasmo, 2005). 

Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan salah satu fungsi dari 

penganggaran sektor publik, disamping beberapa fungsi utama lainnya seperti sebagai alat 

perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan 

komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik 

(Mardiasmo, 2005). Munculnya anggaran berbasis kinerja pada dasarnya dilatarbelakangi 

oleh berbagai persoalan mendasar yang terdapat dalam sistem pendekatan tradisional, 

terutama tidak adanya perhatian terhadap konsep ekonomis, efisiensi dan efektivitas terhadap 

pertimbangan dalam penyusunan anggaran. 

Permasalahan yang masih banyak terjadi terutama di lingkungan organisasi publik 

(birokrasi pemerintahan) adalah masih kuatnya pengaruh penganggaran tradisional, yang 

dicirikan oleh sistem incrementalis, Line Item Budgeting atau penyusunan anggaran yang 

didasarkan kepada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana 

tersebut digunakan. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di organisasi publik semakin 

urgen, vital dan strategis terutama dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif. 

Di Indonesia, pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada dasarnya didukung 

beberapa kebijakan seperti Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, UU No. 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah sebagai dasar anggaran berbasis kinerja yang mengharuskan pemerintah melakukan 

reformasi di segala bidang termasuk didalamnya perubahan sistem anggaran keuangan daerah 

yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Reformasi tersebut antara lain pada 
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perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian pengelolaan keuangan dan 

anggaran daerah. 

Dalam kaitan dengan reformasi anggaran, aspek utama yang dilakukan adalah 

perubahan pendekatan anggaran yang digunakan selama ini dari sistem anggaran tradisional 

atau traditional budgeting ke sistem anggaran berbasis kinerja atau performance budgeting. 

Reformasi anggaran ini dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar 

mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah terhadap pengelolaan 

keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan reformasi anggaran 

khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih berorientasi pada kepentingan 

publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2005 

Tentang Pengeloaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, Pasal 4 yang menekankan 

bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-

undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.  

Berpangkal tolak dari kenyataan tersebut, maka permasalahan pokok dalam penelitian 

ini adalah apakah anggaran berbasis kinerja sudah terlaksana dengan baik pada Dinas Cipta 

Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap, dan oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tersebut, terutama dengan melihat 

aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitasnya. 

 
METODE PENELITIAN 

Tipe dan Desain Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuatitatif – kualitatif (mix metohd). Tipe 

kuantitatif digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja melalui 

data-data numerik, grafik, histogram pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 

Sidrap. Tipe kualitatif digunakan untuk menggambarkan temuan penelitian secara utuh 

dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada. Desain penelitian ini adalah studi kasus, 

yakni mengkaji pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang Kabupaten Sidrap. 

 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, yakni Juli – Oktober 2012 pada Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap. Pemilihan lokasi penelitian dengan 

pertimbangan utama bahwa, instansi tersebut sebagai instansi yang menggunakan anggaran 

bagi kepentingan publik melalui program dan kegiatan di bidang keciptakaryaan dan penataan 
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ruang, namun masih sering disorot kinerjanya, terutama dalam penggunaan atau pemanfaatan 

anggaran yang tidak efisien dan efektif.  

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kuantitatif, yaitu data numerik, angka, statistik, grafik, seperti data anggaran tahunan (Tahun 

2011, 2012 dan 2013), anggaran per program dan kegiatan. Data kualitatif, yaitu data non 

numerik berupa pernyataan-pernyataan atau statemen, narasi, hasil wawancara. Sumber data 

terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di 

lapangan setelah melakukan wawancara langsung dan mendalam dengan sejumlah informan, 

antara lain : pegawai/aparatur, pejabat. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber-sumber yang ada atau instansi terkait, dokumen (Renstra, RPJMD, RKA), dan data 

lainnya yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian ini.   

Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan anggaran Tahun 2011, 2012 dan Tahun 2013 

pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap .   

Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. 

Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain: 

Observasi, yaitu melalui pengamatan langsung di lapangan atau obyek yang diteliti atas 

kondisi ril yang terjadi.; Interview, yaitu melalui wawancara langsung, berstruktur dan 

mendalam dengan informan atau narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara; 

Dokumentasi, yaitu melalui kajian literatur/ kepustakaan, dokumen peraturan perundang-

undangan, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.   

Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada untuk memecahkan 

permasalahan penelitian. Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, 

yakni dari hal umum ke hal khusus. Keseluruhan data yang diperoleh untuk keperluan 

analisis, pertama-tama dilakukan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, untuk 

selanjutnya dianalisis berdasarkan teknik "analisis kualitatif”. Sekalipun dalam penelitian ini 

diperoleh data kuantitatif seperti angka-angka dan grafik, semata-mata dimaksudkan untuk 

mengukur kontinuitas masalah serta untuk mempermudah dan mempertajam analisis empiris 

yang lebih banyak bersifat kualitatif.  
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HASIL PENELITIAN  

Efisiensi dan Efektivitas  

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kabupaten Sidrap, diperoleh gambaran mengenai pemanfaatan anggaran bahwa pada 5 bidang 

atau unit kerja yang ada di lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap, 

memperoleh alokasi anggaran yang bervariasi dari tahun ke tahun, khususnya Tahun 2011 dan 

2012, termasuk Tahun 2013 yang sudah direncanakan pemanfaatan atau pelaksanaannya.  

Pada pelaksanaan anggaran Tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap 

mengalokasikan anggaran kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar 

Rp.79.464.362.000. Alokasi atau pemanfaatan anggaran paling besar adalah di Bidang 

Permukiman, yakni Rp. 70.455.077.000,- atau 89,0%. Jumlah anggaran untuk Bidang 

Sekretariat dengan Bidang Kebersihan & Keindahan tidak jauh berbeda, yakni masing-masing 

Rp. 3.759.391.000,- (atau 5,0%) dan Rp.3.444.061.000,- (atau 4,0%). Sedangkan  Bidang 

Pemadam Kebakaran memperoleh alokasi anggaran paling kecil yakni Rp.974.246.000,- (atau 

1,0%). Jumlah alokasi dan pemanfaatan anggaran untuk Bidang Sekretariat lebih besar 

daripada untuk Bidang Tata Ruang dan Bidang Kebersihan & Keindahan. Hal ini berarti 

bahwa, pemanfaatan anggaran Tahun 2012 belum sepenuhnya konsisten dan disesuaikan 

dengan kebutuhan permasalahan di Kabupaten Sidrap. Berbagai permasalahan di bidang tata 

ruang dan pengelolaan kebersihan – keindahan membutuhkan anggaran yang besar untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, namun kenyataannya sejumlah anggaran lebih banyak 

digunakan di Bidang Sekretariat yang kebutuhannya tidak terlalu besar disbanding kedua 

bidang yang disebutkan.   

Pada pelaksanaan anggaran Tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap 

mengalokasikan anggaran kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp. 

48.907.735.000,- . Alokasi atau pemanfaatan anggaran paling besar adalah di Bidang 

Permukiman, yakni Rp. 48.907.735.000,- atau 83,0%. Jumlah anggaran untuk Bidang 

Kebersihan & Keindahan terbesar kedua setelah Bidang Permukiman yakni Rp.4.768.758,- 

(atau 10,0%), kemudian disusul Bidang Tata Ruang dengan jumlah anggaran 

Rp.1.371.000.000,- (atau 3,0%). Sedangkan jumlah anggaran untuk Bidang Sekretariat 

sebanyak Rp.1.272.040.000,- (atau 2,0%) serta Bidang Pemadam Kebakaran memperoleh 

alokasi anggaran paling kecil yakni Rp.953.504.000,- (atau 2,0%). Jumlah alokasi dan 

pemanfaatan anggaran untuk Bidang Kebersihan & Keindahan masih lebih besar daripada 

untuk Bidang Tata Ruang. Demikian halnya jumlah anggaran untuk Bidang Sekretariat masih 
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lebih besar daripada Bidang Pemadam Kebakaran. Realitas tersebut mengindikasikan bahwa, 

pemanfaatan dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2012 masih cenderung bervariasi dan belum 

sepenuhnya konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan permasalahan. 

Pada pelaksanaan anggaran Tahun 2013, alokasikan anggaran sebesar Rp. 

121.760.393.000,-, dan alokasi atau pemanfaatan anggaran paling besar adalah di Bidang 

Permukiman, yakni Rp. 121.769.393.000,- atau 83,0%. Jumlah anggaran untuk Bidang 

Kebersihan & Keindahan terbesar kedua setelah Bidang Permukiman yakni Rp.15.475.540,- 

(atau 13,0%), kemudian disusul Bidang Tata Ruang dengan jumlah anggaran 

Rp.1.700.000.000,- (1,0%). Sedangkan jumlah anggaran untuk Bidang Sekretariat sebanyak 

Rp.1.296.750.000,- (atau 1,0%) serta Bidang Pemadam Kebakaran memperoleh alokasi 

anggaran paling kecil yakni Rp.2.622.918.000,- (atau 2,0%). Jumlah alokasi dan pemanfaatan 

anggaran untuk Bidang Pemadam Kebakaran lebih besar daripada Bidang Tata Ruang. 

Demikian halnya jumlah anggaran untuk Bidang Kebersihan & Keindahan masih lebih besar 

daripada untuk Bidang Tata Ruang sementara kedua bidang tersebut sulit dipisakan kebutuhan 

dan permasalahannya, sehingga pemanfaatan anggaran Tahun 2013 belum sepenuhnya 

konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan permasalahan.  

Dari lima bidang di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap, cenderung 

masih menghadapi permasalahan dan instabilitas serta ketidakefektifan dalam pemanfaatan 

anggaran dari tahun ke tahun khususnya Tahun 2011, 2012 dan 2013. Demikian halnya 

bahwa, masih ada kesenjangan (gap) atau disparitas diantara kelima bidang dalam 

pemanfaatan anggaran. Bidang Permukiman sangat besar dan cenderung menguasai 

penggunaan atau pemanfaatan anggaran di instansi tersebut, sementara keempat bidang 

lainnya masih relatif kecil jumlah pemanfaatan anggarannya, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pemanfaatan anggaran tidak merata. 

Kondisi tersebut mengisyaratkan pula bahwa, belum sepenuhnya terwujud 

keterpaduan dan sinergitas dalam pemanfaatan anggaran. Artinya, pemanfaatan anggaran 

masih cenderung mengistemewakan bidang tertentu namun sebaliknya masih memandang 

kurang penting bidang lainnya. Fenomena lainnya bahwa, pemanfaatan anggaran untuk 

Bidang Permukiman jauh lebih besar dibanding bidang lainnya khususnya Bidang Tata Ruang 

dan Bidang Kebersihan dan Keindahan, sementara tingkat kebutuhan dan permasalahannya 

tidak jauh berbeda. Secara keseluruhan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

pemanfaatan anggaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap belum 

efisien dan efektif, belum proporsional, masih berkesenjangan serta belum sepenuhnya 

didasarkan pada kebutuhan.  
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Selanjutnya berdasarkan Dokumen RPJMD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kabupaten Sidrap Tahun 2011 - 2013, terdapat beberapa bidang (yang terdiri dari beberapa 

program dan kegiatan) yang memanfaatkan sejumlah anggaran. Bidang yang dimaksud 

meliputi : Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Ruang, Bidang Penataan 

Lingkungan Permukiman dan Pengelolaan Air Baku dan Air Limbah, Bidang Pelayanan 

Infrastruktur Permukiman, dan Bidang Sekretariat. 

Pemanfaatan anggaran di Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Ruang 

pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap belum efektif dan efisien, 

terutama disebabkan oleh kurangnya penyesuaian pemanfaatan anggaran dengan kebutuhan, 

masih adanya kecenderungan praktek mark-up anggaran, berfluktuasinya pemanfaatan 

anggaran setiap tahun, belum proporsionalnya penggunaan anggaran dengan kebutuhan 

program dan kegiatan. Pemanfaatan anggaran di Bidang Pengembangan Permukiman dan 

Penataan Ruang masih cenderung berfluktuasi dari tahu ke tahun, belum sepenuhnya 

terdistribusi dengan baik serta cenderung masih kurang stabil.  

Pemanfaatan anggaran di Bidang Penataan Lingkungan Permukiman dan Pengelolaan 

Air Baku dan Air Limbah pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap belum 

efektif dan efisien. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya penyesuaian 

pemanfaatan anggaran dengan kebutuhan program dan kegiatan serta indikator target, masih 

adanya kecenderungan praktek mark-up anggaran, masih berfluktuasinya pemanfaatan 

anggaran setiap tahun, belum proporsionalnya penggunaan anggaran dengan kebutuhan 

program dan kegiatan. Pemanfaatan anggaran di Bidang Penataan Lingkungan Permukiman 

dan Pengelolaan Air Baku dan Air Limbah masih cenderung berfluktuasi, belum sepenuhnya 

terdistribusi dengan baik/ kurang stabil. 

Pemanfaatan anggaran di Bidang Pelayanan Infrastruktur Permukiman efektif dan 

efisien. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya penyesuaian pemanfaatan anggaran 

dengan kebutuhan program dan kegiatan serta indikator target, masih adanya kesenjangan 

pemanfaatan anggaran dari tahun ke tahun, masih adanya kecenderungan praktek mark-up 

dan berfluktuasinya pemanfaatan anggaran, belum proporsionalnya penggunaan anggaran 

dengan kebutuhan program dan kegiatan. 

Pemanfaatan anggaran di Bidang Sekretariat di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kabupaten Sidrap belum efektif dan efisien. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya 

penyesuaian pemanfaatan anggaran dengan kebutuhan program dan kegiatan serta indikator 

target, masih adanya kesenjangan pemanfaatan anggaran dari tahun ke tahun, masih adanya 
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kecenderungan praktek mark-up dan berfluktuasinya pemanfaatan anggaran, belum 

proporsionalnya penggunaan anggaran dengan kebutuhan program dan kegiatan. 

Ekonomis  

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja menghendaki agar pelaksanaannya bersifat 

ekonomis, dalam artian bahwa, penggunaan sejumlah anggaran pada setiap program dan 

kegiatan memberikan manfaat ekonomi bagi warga masyarakat dan Pemerintah Daerah. 

Dalam kaitan itu, pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Cipta Karya Kabupaten 

Sidrap mencakup kelima program. Pelaksanaan anggaran pada program Penataan Lingkungan 

Permukiman dan Pengelolaan Air Baku dan Air Limbah, program Pengembangan 

Permukiman dan Penataan Ruang, program Pelayanan Infrastruktur Permukiman, dan 

program Sekretariat cenderung kurang ekonomis sehingga belum berbasis kinerja.  

Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran pada program pengembangan permukiman 

dan penataan ruang, program penataan lingkungan permukiman dan pengelolaan air baku dan 

air limbah, program pelayanan infrastruktur permukiman, dan program secretariat pada Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 

Sidrap, adalah tidak efektif - efisien dan tidak ekonomis sehingga belum berbasis kinerja. 

Pelaksanaan anggaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap cenderung 

dicirikan atau bersifat item-line, incremental, kaku, overlapping, konflik kepentingan (conflict 

of interest), motif mencari keuntungan pribadi dan golongan, pemborosan anggaran, serta 

tidak memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan masyarakat. 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja  

Faktor internal yang mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada  Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap adalah Renstra – RPJMD-P dan Visi – Misi, 

ketersediaan program dan kegiatan serta indikator, Ketersediaan anggaran, dan struktur 

organisasi. Faktor eksternal yang mendukung adalah : kebijakan, perubahan lingkungan, dan 

pengawasan eksternal. Faktor internal yang menghambat pelaksanaan anggaran berbasis 

kinerja pada  Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap adalah : kemampuan 

SDM, pemanfaatan yang tidak efektif, lomitmen dan konsistensi, koordinasi dan kerjasama, 

konflik kepentingan, inovasi, Term Of References (TOR), pengawasan internal dan peran 

kelembagaan - pimpinan. Faktor eksternal yang menghambat adalah : intervensi eksternal, 

minimnya kontrol masyarakat, dan kultur birokrasi. 
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PEMBAHASAN  

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan anggaran pada Dinas Cipta 

Karya dan Tata Ruang Kabupaten pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap 

masih lebih dominan dicirikan sistem item-line, incremental, kaku, overlapping, konflik 

kepentingan (conflict of interest), motif mencari keuntungan pribadi dan golongan, 

pemborosan anggaran, serta tidak memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja aparatur dan 

pelayanan masyarakat. Pelaksanaan anggaran pada program pengembangan permukiman dan 

penataan ruang, program penataan lingkungan permukiman dan pengelolaan air baku dan air 

limbah, program pelayanan infrastruktur permukiman, dan program sekretariat pada Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap tidak efektif - efisien dan tidak ekonomis 

sehingga belum berbasis kinerja.  

Atas dasar itu maka diperlukan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja, yang 

menurut Mardiasmo (2005) bahwa, pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai 

kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan 

oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam 

pencapaian tujuan dan sasaran pelayan publik.  

Implikasi dari kondisi demikian adalah penggunaan anggaran lebih berorientasi 

pada kepentingan proyekisme, mempermainkan anggaran agar oknum pejabat atau aparatur 

dapat memperoleh bagian persen keuntungan. Program dan kegiatan dimodifikasi sedemikian 

rupa bahkan tidak jarang diulang-ulang agar tetap ada peluang penerimaan pos pribadi dan 

kelompok. Fenomena yang sering terjadi bahwa, pelaksanaan anggaran melahirkan sisa 

anggaran yang selalu berusaha dihabiskan dengan program dan kegiatan asal-asalan atau 

dibagi-bagi ke dalam kantong pribadi atau kelompok agar tidak kembali kepada kas negara. 

Hal ini berlangsung terus menerus, dan hampir tidak ada upaya untuk merubah sikap dan 

perilaku yang demikian.  

Dikemukakan Nordiawan (2006) bahwa, pendekatan kinerja menekankan pada kinerja 

terukur dari aktifitas dan program kerja dengan karakteristik, yaitu : Pertama, 

mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktifitas, dan juga 

berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja; Kedua,  menyelidiki dan mengukur aktifitas 

guna mendapatkan efesiensi maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya; Ketiga, 

mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada unit standar dikalikan dengan 

jumlah unit aktifitas. Permasalahannya, pelaksanaan anggaran tidak sepenuhnya jelas 

relevansinya antara program dan kegiatan dengan kinerja, tidak ada TOR (walaupun sudah 

ada rencana menerapkannya pada Tahun 2013), tidak jelas kaitan antara DP-3 dengan 
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pelaksanaan anggaran, bahkan penetapan anggaran untuk setiap program dan kegiatan 

cenderung hanya ditetapkan berdasarkan pada selera dan prakiraan yang tidak akurat serta 

kurang jelas dasar perhitungannya.  

Dijelaskan Mardiasmo (2005) bahwa, anggaran dengan pendekatan kinerja sangat 

menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Selain itu 

juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan 

yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk 

mengimplementasikan hal-hal tersebut maka anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik 

penganggaran analitis. SKPD seharusnya lebih memahami nilai kemanfaatan dari anggaran 

untuk menghasilkan kinerja dan prestasi pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan 

anggaran berbasis kinerja pada setiap program dan kegiatan. 

Instansi terkait seharusnya lebih kreatif membuat skala proritas pelaksanaan anggaran 

dengan memilih program dan kegiatan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dan 

diperkirakan memberikan manfaat yang besar. Namun hal ini dapat dicapai bilamana instansi 

tersebut proaktif melakukan feasibility study, mendengarkan keluhan – aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam 

pelaksanaan anggaran, sudah selayaknya tidak selalu menggunakan kacamatanya sendiri 

melainkan perlu lebih banyak menggunakan kecamata masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan melalui pemanfaatan anggaran yang tersedia.  

Penulis sepakat dengan Mardiasmo (2005) bahwa anggaran digunakan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan. Namun kenyataannya di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 

anggaran justeru cenderung dijadikan target atau tujuan, yang mengakibatkan semakin 

besarnya ketergantungan aparatur terhadap anggaran dalam melaksanakan program dan 

kegiatan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas 

anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang 

menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan 

menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (overspending). Permasalahan 

yang masih terjadi bahwa, SKPD tidak mampu menghabiskan anggaran dan karenanya 

sisanya hendak dikembalikan, namun pada akhirnya sisa anggaran tidak dikembalikan (lebih 

memilih menghabiskan) karena tidak mau dianggap tidak mampu berkinerja serta takut tidak 

akan mendapat alokasi anggaran yang lebih besar pada tahun anggaran berikutnya.  

Mencermati lebih jauh, efisiensi pelaksanaan anggaran pada dasarnya belum tentu 

dapat dikatakan efektif, demikian pula sebaliknya, efektivitas pelaksanaan anggaran belum 

tentu dapat dikatakan efisien. Jika SKPD memangkas atau mengurangi pos penggunaan 
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anggaran tertentu maka dapat dikatakan efisien, namun belum tentu efektif sebab ada 

kemungkinan penghematan itu belum mencapai sasaran yang diinginkan.Jadi, prinsip 

efisiensi dan efektivitas perlu disinergikan dalam pelaksanaan anggaran. Namun 

kenyataannya, baik efisiensi maupun efektivitas masih sulit dicapai salah satunya, sehingga 

pelaksanaan anggaran cenderung mengambang tanpa sasaran yang tidak ekonomis.   

Dikemukakan Mardiasmo (2005) bahwa, dalam pendekatan anggaran kinerja, 

dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost 

awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. 

Permasalahannya bahwa, peran dan fungsi pengawasan internal dan audit internal belum jelas 

dalam pelaksanaan anggaran. Demikian juga peran dan fungsi DP-3 sebagai pedoman 

penilaian kinerja juga tidak jelas manfaatnya. Demikian halnya, kontrol masyarakat masih 

sangat lemah terhadap instansi dalam pelaksanaan anggaran.   

Penerapan internal cost awareness masih sangat sulit disebabkan kebanyakan aparatur 

bahkan pimpinan SKPD yang secara tidak langsung menolak internal cost awareness tersebut 

dan menggunakan anggaran sebagai target atau tujuan, bukan dipahami atau dijadikan alat 

untuk mencapai tujuan. Penerapan internal cost awareness masih sangat sulit disebabkan 

masih kuatnya pengaruh patologi birokrasi, dan kebanyakan aparatur cenderung beranggapan 

bahwa tanggung jawab pengelolaan anggaran adalah kewajiban pemerintah, bukan dirinya 

sebagai aparatur pemerintah. Mereka hanya tahu menerima gaji setiap bulan dan berusaha 

mencari kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari alokasi anggaran. Akibatnya, 

efisiensi – efektivitas – ekonomis cenderung masih jauh dari benak aparatur dan 

pimpinannya.    

Penulis sepakat dengan Mardiasmo (2005) bahwa, dalam pendekatan anggaran 

kinerja, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded dan harus efisien. Selain 

didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis. Namun kenyataannya, aparatur dan 

pimpinannya masih senang atau menyukai traditional budgeting atau line-item budgeting 

karena mereka tidak perlu bersusah payah memikirkan program dan kegiatan yang inovatif 

dan progresif bagi kepentingan masyarakat, selain memudahkan memperoleh keuntungan 

pribadi dan kelompok. Temuan hasil penelitian sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Salomo (2003) bahwa, tujuan utama anggaran traditional budgeting atau line-item budgeting 

adalah untuk melakukan kontrol keuangan, sangat berorientasi pada input organisasi dan 

penetapannya melalui pendekatan kenaikan bertahap. Dalam pendekatan tersebut, salah satu 

indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi adalah kemampuannya dalam 

menghabiskan atau menyerap anggaran. 
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Jelaslah bahwa, sistem anggaran tradisional cenderung menjadikan anggaran sebagai 

tujuan dan target, namun sebaliknya sistem anggaran kinerja menghendaki anggaran sebagai 

alat (instrumen) untuk mencapai tujuan dan target sasaran. Jadi penekanan dan orientasi dari 

kedua sistem anggaran tersebut sangat berbeda.  

Dijelaskan Mardiasmo (2005) bahwa, beberapa jenis anggaran dengan pendekatan 

NPM, seperti ZBB, PPBS, dan Anggaran Kinerja perlu dikaji lebih mendalam sebelum 

diaplikasikan, karena pada masing-masing jenis anggaran tersebut memiliki kelebihan dan 

kelemahan. Hal ini menyiratkan bahwa, SKPD perlu terlebih dahulu melakukan feasibility 

study sebelum menggunakan anggaran berbasis kinerja. Penulis sepakat dengan Mardiasmo 

(2005) bahwa, penerapan sistem anggaran perlu mempertimbangkan aspek sosial, kultural, 

dan kesiapan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini cukup beralasan sebab target 

pelayanan anggaran adalah masyarakat dengan kondisi atau karakteristik nilai-nilai 

budayanya. Untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja maka multak 

diperlukan teknologi agar tidak terjadi pemborosan tenaga dan waktu serta biaya serta agara 

efektif mencapai target sasarannya.  

Secara keseluruhan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, reformasi 

pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran menjadi hal yang urgen, vital dan strategis 

melalui penerapan manajemen penganggaran sector public guna mengatasi dominannya 

pendekatan penganggaran tradisional. 

 

KESIMPULAN  

Pelaksanaan anggaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten pada 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap, adalah tidak efektif - efisien dan tidak 

ekonomis sehingga belum berbasis kinerja, sebaliknya masih dominan pendekatan anggaran 

tradisional. Hal ini terutama dalam pelaksanaan anggaran pada program pengembangan 

permukiman dan penataan ruang, program penataan lingkungan permukiman dan pengelolaan 

air baku dan air limbah, program pelayanan infrastruktur permukiman, dan program 

sekretariat. Faktor internal yang mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja adalah 

Renstra – RPJMD-P dan Visi – Misi, ketersediaan program dan kegiatan serta indikator, 

Ketersediaan anggaran, dan struktur organisasi. Faktor eksternal yang mendukung adalah : 

kebijakan, perubahan lingkungan, dan pengawasan eksternal. Faktor internal yang 

menghambat adalah : kemampuan SDM, pemanfaatan yang tidak efektif, lomitmen dan 

konsistensi, koordinasi dan kerjasama, konflik kepentingan, inovasi, Term Of References 

(TOR), pengawasan internal dan peran kelembagaan - pimpinan. Faktor eksternal yang 



13 
 

menghambat adalah : intervensi eksternal, minimnya kontrol masyarakat, dan kultur birokrasi. 

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah khususnya SKPD perlu mengevaluasi kebijakan dalam 

pelaksanaan anggaran dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, mempertimbangkan 

solusi mengatasi pendekatan anggaran tradisional yaitu : meningkatkan pembinaan – 

pemberdayaan SDM, memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang pelaksanaan anggaran 

berbasis kinerja, menerapkan TOR, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, 

dan membentuk lembaga pengawasan internal dan eksternal.   
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