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ABSTRACT 

 

 The 2008-2013 vision and mission of Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar is a part 

of the Pemda Kabupaten 2008-2012 Intermediate Term Development Plan (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah) formulation. The formulation process of the vision and 

mission is based on the analysist of Gianyar’s current and predicted general condition. The 

Local Budget Plan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), wheter it is the local revenue 

or the budget allocation of Kabupaten Gianyar year 2008-2012, is one of the important variable 

in the Intermediate Term Development Plan. The Local government intention is manifested in the 

Pemda Kabupaten Gianyar Budget Plan year 2008-2012 which should be based on the 

previously decided vision and mission. 

 In this research, qualitative analytical descriptive method is used, collecting data based 

on the fact that there is then analyzed and interpreted through fact obtained so that it can be 

made a conclution and suggestion by comparing the budget allocation and the vision and 

mission of pemda Kabupaten Gianyar Intermediate Term Development Plan 2008-2012. 

 

Keyword: Performance based-budgeting, regulation of the Domestic Minister, regulation 

 

 

 
I PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pada era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pemerataan 

pembangunan yang adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui 

kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang–Undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah mendorong adanya 

desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Desentralisasi ini menunjukan adanya 

pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur 

dirinya sendiri secara otonom. Otonomi daerah ini merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan 

dalam era globalisasi dan demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan era 

perdagangan bebas yang dapat terlihat dalam hal tumbuhnya berbagai bentuk kerja sama 

regional, perubahan pola atau system informasi global. Dengan begitu pemerintah daerah 
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berpeluang memajukan daerahnya dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber 

pendapatanya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, dan 

efektif. Menurut Pendapat Ateng syarifuddin (1985) dalam penelitian Ana Prihatiningsih (2010)  

yang menguraikan otonomi daerah  sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan 

kemerdekaan, artinya kebebasan yang terbatas, kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan 

kepada pemerintah pusat sebagai pemrintahan yang lebih tinggi. Dari pengertian itu jelas bahwa 

penekanannya lebih kepada kebebasan yang terbatas sebagai wujud dari pemberian kesempatan 

yang harus dipertanggung-jawabkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan 

masyarakat. 

Menurut Keban (Fakrulloh dkk, 2004), ada beberapa hal yang dapat mengganggu kinerja 

pencapaian tujuan otonomi daerah yaitu (1) adanya kesalahan strategis dalam perwujudan 

otonomi daerah, (3) perbedaan paradigma otonomi daerah yang dianut oleh paraa elit politik, (4) 

paradigma birokrasi masih kuat. Beberapa studi secara parsial telah mencoba mengkaji apa yang 

terjadi di beberapa daerah otonom baru. Bappenas (2005) telah melakukan Kajian Percepatan 

Pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB). Penelitian ini berlangsung di beberapa Kabupaten 

termasuk salah satunya di Kabupaten Serdang Berdagai (Sumatra Utara). Hasil Penelitianya 

menunjukan bahwa Pendapatan Hasil Daerah (PAD) meningkat, tapi ketergantungan terhadap 

Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap tinggi dan terjadi pula peningkatan belanja 

pembangunan, meskipun proporsinya terhadap belanja rutin masih kecil. 

Dengan adanya rencana strategis diharapkan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan 

tugas-tugas umum pemerintah dengan baik dalam rangka mewujudkan good governance. 

Dengan rencana strategis, Pemerintah Daerah mempunyai panduan arah dan tujuan untuk 

membuat keputusan dan tindakan penting, membentuk dan membimbing bagaimana organisasi 

pemerintah daerah menjadi lebih baik. Tujuan utama Lembaga Pemerintahan berhubungan erat 

dengan aktivitas dalam memenuhi tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara maka disamping untuk 

menjawab berbagai permasalahan dan tantangan (negara), kebijakan publik juga dimaksudkan 

untuk mengejar cita-cita dan visi bangsa dalam perencanaan strategis pembangunan. 

Dalam hal ini sangat jelas hubungan antara Anggaran dengan perencanaan strategis, 

sama-sama menyangkut proses perencanaan di dalam organisasi sektor publik. Perencanaan 

strategis dan anggaran terdapat perbedaan yang terletak pada prosesnya, anggaran fokus pada 1 

tahun sedangkan perencanaan strategis diatas 1 tahun dan biasanya 5 tahun. Sebelum 

menggunakan anggaran, terlebih dahulu organisasi sektor publik harus membuat perumusan 

strategi (Strategy Formulation). Kemudian setelah tahap perencanaan strategis (strategic 

planning) selesai, disusun kerangka dalam penggunaan anggaran. Anggaran merupakan bagian 

potongan dari kerangka strategis organisasi (Mardiasmo, 2002). 
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Pada penelitian sebelumnya, Florensia Samaya (2011) meneliti mengenai “Pelaksanaan 

Rencana Strategi bidang pariwisata dinas kebudayan dan pariwisata kabupaten toraja”. Hasil 

penelitiannya menemukan bahwa Pelaksanaan rencana srategis dibidang pariwisata telah berjalan 

sesuai dengan sistem yang ada, namun dalam pelaksanaan ini terdapat masalah-masalah yang 

membawa dampak yang negatif yaitu anggaran yang tersedia untuk program pengembangan 

daerah tujuan wisata masih dianggap tidak cukup sehingga Dinas kebudayaan dan pariwisata 

Kabupaten Toraja Utara mengalami kesulitan membuat program-program besar dalam rangka 

mengejar maksimalnya pelaksanaan Rencana strategis. 

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya dan pembelajaran mengenai Akuntansi Sektor 

Publik, pengelolaan keuangan daerah, pemberitaan dimedia cetak maupun elektronik dan jurnal -

jurnal yang terkait mengenai anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu penulis ingin 

mengetahui keadaan sebenarnya mengenai pengelolaan anggaran di sektor publik/pemerintah 

daerah. maka pembahasan yang ingin diambil dalam penelitian ini yaitu menganalisis “Tingkat 

Kesesuian APBD Dengan Rencana Strategis Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten 

Gianyar)”. Penulis tertarik untuk meneliti Pemerintah Kabupaten Gianyar karena secara 

organisasi sektor publik merupakan dinas pemerintah yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan koordinasi, kerja sama penelitian, pengembangan dan penyusunan data 

pelaksanaan kebijakan daerah. 

Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan tingkat kesesuaian APBD pada salah 

satu misi daerah dari Sembilan misi Kabupaten Gianyar yaitu misi ke empat, dimana dalam misi 

ke empat tersebut terdapat butir-butir pengembangan sektor-sektor yang merupakan keunggulan 

dan ciri khas bagi Kabupaten Gianyar. Selain itu juga lebih memudahkan penulis untuk 

membandingkan kesesuaian arahan strategis daerah dengan APBD. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Organisasi Sektor Publik 

 Menurut Deddi Nordiawan (2010) menyatakan dalam bukunya bahwa organisasi sektor 

publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai 

entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan 

sangat besar. Organisasi sektor publik melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. 

Tetapi berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari 

laba. Sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba 

(nirlaba). 
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2.2 Anggaran Sektor Publik 

 Menurut Indra Bastian (2010), anggaran dapat diartikan sebagai paket pernyataan 

menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau 

beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan 

pengeluaran yang terjadi di masa lalu.  

 Menurut Mardiasmo (2003), dalam  mewujudkan good corporate governance dalam 

sektor publik, berikut Prinsip-prinsipnya meliputi: 

1. Consensuss orientation 

 Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas 

2. Komprehensif 

 Anggaran harus menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh 

karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menalahi prinsip anggaran yang 

bersifat komprehensif. 

3. Keutuhan anggaran 

 Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general 

fund) 

4. Nondiscreationary Appropriation 

 Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaat secara ekonomis, efisien, 

dan efektif. 

5. Periodik 

 Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi 

tahunan. 

6. Akurat 

 Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi (hidden 

reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi 

anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatran dan 

overestimate pengeluaran. 

7. Jelas 

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. 

8. Transparency (keterbukaan informasi) 

 Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 

Menurut Mardiasmo (2003), Suatu anggaran dikatakan transparansi jika memenuhi 

kriteria berikut: 

a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran 
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b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses 

c. Tersedia laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu 

d. Terakomodasinya suara/usulan masyarakat 

e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada public 

 

2.3    Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik 

 Laporaan keuangan di dalam lingkungan sektor publik memegang peranan penting 

dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap 

pelaksaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi 

keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam 

proses pengambilan keputusan (Deddi Noerdiawan, 2006). 

2.4  Perencanaan Strategis 

Menurut beberapa ahli ekonomi, penggunaan terpenting dari data, atau disebut juga 

dengan “indikator pembangunan” adalah untuk menyediakan target perencanaan. Sebagai 

contoh, dalam organisasi pemerintahan, indikator pendapatan per kapita yang ingin dicapai oleh 

suatu daerah merupakan tujuan yang dibidik dengan kemajuan pembangunan yang diinginkan. 

Selain itu, target pengurangan angka kemiskinan juga menjadi proyek atau program yang relatif 

strategis bagi daerah. (Indra Bastian, 2010)  

 

2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

 Menurut Indra Bastian (2006), untuk menunjukan alokasi sumber daya manusia, 

material, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akuntabel diperlukan suatu rencana 

keuangan yang andal dan terwujud dalam suatu penganggaran. Selain sebagai alat ukur dan 

pertanggung-jawaban kinerja pemerintah, sistem penganggaran yang dikembangkan oleh 

pemerintah berfungsi sebagai pengendali keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan 

dana, dan pertanggungjawaban kepada publik 

 Untuk mengidentifikasi keterkaitan biaya dengan manfaat serta keterkaitan antara nilai 

uang dan hasil ditingkat pemerintah daerah, pemda menuangkan penganggaran tersebut dalam 

suatu rencana keuangan yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD).  

 

2.6 Teori Agensi 

 Menurut  Jensen dan Meckling, 1976 (dalam penelitian Hasan, 2011) dijelaskan bahwa 

teori Agensi adalah Suatu kontrak yang terdairi dari satu atau beberapa orang antara manajer 

(agent) dengan pemilik (principal), dalam mempekerjakan orang lain (agent) untuk 

melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada 
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agent tersebut. Agar hubungan keagenan kontraktual antara pemilik dengan manajemen dapat 

berjalan baik, pemilik mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer, 

perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik 

perusahaan. 

 

2.7 Penelitian Sebelumnya 

Florensia Samaya (2011, Universitas Hasanudin) Sudah pernah melakukan penelitian 

mengenai “Pelaksanaan Rencana Strategi bidang pariwisata dinas kebudayan dan pariwisata 

kabupaten toraja”. Pelaksanaa rencana srategis bidang pariwisata telah berjalan sesuai dengan 

sistem yang ada, namun dalam pelaksanaan ini terdapat masalah-masalah yang membawa 

dampak yang negatif yaitu anggaran yang tersedia untuk program pengembangan daerah tujuan 

wisata masih dianggap tidak cukup sehingga Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Toraja 

Utara mengalami kesulitan membuat program-program besar dalam rangka mengejar 

maksimalnya pelaksanaan Rencana strategis. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

 

 

III. METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai objek penelitian, sesuai dengan kerangka 

pemikiran di atas. Pemerintah Kabupaten Gianyar berkewajiban mendukung terwujudnya 

perencanaan pembangunan. 

Pemerintah 
Daerah

Visi dan Misi serta 
Perencanaan 

Strategis

Program

Asumsi dan 
Justifikasi 

Pemerintah Daerah

Tingkat Kesesuaian
Anggaran dan Rencana 

Strategis

Perencanaan 

Strategis  

(Jangka Panjang) 

Anggaran 

(Jangka Pendek) 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Jenis dan sumber data: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara langsung 

dari hasil wawancara melalui telepon pada pihak  instansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gianyar yang berhubungan dengan penelitian. 

b.  Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari hasil 

 berbagai sumber yang ada berupa Laporan Keterangan Pertanggung jawaban 

 Akhir Masa Jabatan Bupati Gianyar Periode 2008-2013. 

cara dalam melakukan pengumpulan data: 

1. Observasi  

Peneliti melakukan pengamatan langsung di bagian perencanaan strategis daerah 

melalui proses penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan rencana strategis 

daerah. Pada bagian tersebut dengan dokumen beserta modul yang dibutuhkan dari 

peraturan yang telah ditetapkan. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari 

literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.  

3. Wawancara 

Peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan tim satuan kerja Pemerintah 

Daerah bagian Anggaran 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode deskriptif analisis kualitatif, metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu 

melakukan pengumpulan data-data, meliputi data APBD periode 2008-2012, Rencana strategis, 

Kemudian dianalisa dan diintepretasikan mengggunakan teori yang relevan mengenai APBD, 

Rencana Strategis dan Transparansi. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1  Analisis Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah Kabupaten Gianyar jangka waktu 

2008-2013. Diperlukan suatu strategi tertentu, sehingga visi misi yang diemban pemerintah 

daerah tersebut dapat terwujud. 

Kebijakan-kebijakan dari masing-masing misi sebagai rangkaian strategi Pembangunan 

Daerah Kabupaten Gianyar, diuraikan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Bhakti kepada Tuhan Yang  Maha Esa Sesuai Sradha dan Ajaran Agama. 

Arah kebijakannya : 
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b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan keagamaan dilingkungan sekolah 

maupun di masyarakat;  

c. Memfasilitasi peningkatan kerukunan antar umat beragama dan penganut aliran 

kepercayaan;  

d. Pelestarian dan pemberdayaan nilai-nilai adat budaya daerah agar dapat dijadikan 

panduan dan memberikan nilai tambah dalam aktivitas kehidupan.  

2. Meningkatkan Penuntasan Kemiskinan dan Kerawanan  Sosial. Arah kebijakannya:  

a. Pembinaan kesejahteraan sosial dengan menciptakan iklim yang kondusif dalam 

mendorong masyarakat dan setiap keluarga untuk meningkatkan peran sertanya dalam 

kesejahteraan masyarakat melalui Jaminan Kebersamaan Sosial (JKS); 

b. Pencegahan kerawanan sosial dan mempercepat pelaksanaan rehabilitasi sosial melalui 

upaya JKS. 

3. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia/Masyarakat. Arah 

kebijakannya : 

a. Menciptakan pelayanan kesehatan prima dengan biaya yang terjangkau dan akses yang 

memadai pada sarana kesehatan daerah serta melaksanakan JKS untuk mewujudkan 

Gianyar Sehat Bersama 2013; 

b. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan 

ketahanan terhadap wabah penyakit serta usaha pemberantasan pemakaian obat 

terlarang dan zat aditif lainnya; 

c. Melaksanakan pendidikan anak usia dini, penuntasan program wajib belajar sembilan 

tahun dan peningkatan kualitas pendidikan dengan penyediaan sarana prasarana dan 

biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat  melalui upaya Gianyar Cerdas 

Bersama 2013; 

d. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dasar, mendorong tumbuhnya lembaga 

pendidikan kejuruan/ keahlian khusus serta menciptakan iklim bagi peran serta swasta 

dalam pendidikan melalui upaya Gianyar Cerdas Bersama 2013; 

e. Peningkatkan peran serta dan kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah; 

f. Meningkatkan peran serta masyarakat (perempuan) dalam meningkatkan kesejahteraan 

keluarga. 

4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Menitikberatkan Bidang Pertanian, 

Kepariwisataan, Industri Kecil dan Usaha Kerakyatan. Arah kebijakannya : 
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a. Mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas kepariwisataan yang berwawasan 

budaya, ramah lingkungan dan melibatkan peran serta masyarakat secara luas; 

b. Pengembangan usaha perdagangan, serta pemberdayaan pasar-pasar tradisional 

khususnya pasar seni; 

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pertanian serta mendorong sistem pemasaran 

produk untuk sebesar-besarnya kesejahteraan petani melalui upaya Perlindungan 

Bersama Usaha Kerakyatan; 

d. Mendorong tumbuhnya idustri kecil-menengah utamanya untuk pengolahan hasil 

pertanian dan industri kerajinan dengan didukung Iptek sistem produksi; 

e. Pengembangan usaha kecil menengah untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif 

usaha melalui perkoperasian dan lembaga ekonomi pedesaan dengan upaya 

Perlindungan Bersama Usaha Kerakyatan; 

f. Peningkatan kesempatan kerja serta mendorong perbaikan kualitas dan produktivitas 

tenaga kerja. 

5. Meningkatkan Peran Serta Adat dan Budaya Daerah dalam Pembangunan. Arah 

kebijakannya : 

a. Pelestarian dan pemberdayaan nilai-nilai adat dan budaya daerah agar dapat dijadikan 

panduan dan memberikan nilai tambah dalam aktivitas kehidupan; 

b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk tumbuh kembangnya kebudayaan daerah dan 

memfasilitasi pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. 

6. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban  melalui Penciptaan Kepastian Hukum. Arah 

kebijakannya : 

a. Penerapan supremasi hukum serta mendorong terciptanya partisipasi masyarakat dalam 

mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban; 

b. Pengendalian dan Penertiban Administrasi Kependudukan. 

7. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat melalui Tatanan Kepemerintahan yang Baik. 

Arah kebijakannya : 

a. Meningkatkan kemampuan dan keahlian aparat guna memacu kinerja pelayanan umum 

yang prima, didukung oleh sarana teknologi memadai berdasarkan prinsip good 

governance dan clean goverment; 

b. Mereposisi sebaran aparatur, didasarkan pada prinsip kapabelitas dan akuntabel yang 

diikuti proses insentif dan disinsentif;  
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c. Meningkatkan kinerja aparatur desa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002; 

d. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan memprioritaskan 

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh serta mengupayakan terjalinnya 

kerjasama antar daerah; 

e. Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan 

serta melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efesien dan transparan; 

f. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah yang bekerjasama dengan 

media masa. 

8. Pemerataan Pembangunan sesuai Pembagian Wilayah dan Sektor Pembangunan. Arah 

kebijakannya :   

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infratruktur dengan penekanan pemerataan 

infrastruktur baik jenis maupun sebarannya di seluruh wilayah terutama pada daerah-

daerah cepat tumbuh; 

b. Pengembangan alternatif sumber-sumber air baku untuk mendukung pemerataan 

pemenuhan kebutuhan air bersih; 

c. Pengembangan prasarana dan sarana air minum yang bertumpu pada kemampuan 

daerah. 

9. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup. Arah kebijakannya :  

a. Mengelola sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat 

diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan 

daya tampung dan daya dukungnya melalui peran serta aktif masyarakat; 

b. Perlindungan Air Baku secara lintas sektoral dan lintas kabupaten untuk 

mengakomodasi jaminan atas kuantitas dan kualitas air baku; 

c. Mendorong penyediaan sarana sanitasi dasar yang terjangkau oleh masyarakat; 

d. Menselaraskan pemanfaatan ruang wilayah dan mengupayakan penertibannya untuk 

perlindungan potensi wilayah. 

 

Dari keseluruhan rangkaian strategi pembangunan daerah Kabupaten Gianyar diatas, 

penulis lebih memfokuskan pada misi ke-4 yaitu; 

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Menitikberatkan Bidang Pertanian, 

Kepariwisataan, Industri Kecil dan Usaha Kerakyatan. Arah kebijakannya : 

a. Mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas kepariwisataan yang berwawasan 

budaya, ramah lingkungan dan melibatkan peran serta masyarakat secara luas; 
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b. Pengembangan usaha perdagangan, serta pemberdayaan pasar-pasar tradisional 

khususnya pasar seni; 

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pertanian serta mendorong sistem pemasaran 

produk untuk sebesar-besarnya kesejahteraan petani melalui upaya Perlindungan 

Bersama Usaha Kerakyatan; 

d. Mendorong tumbuhnya industri kecil-menengah utamanya untuk pengolahan hasil 

pertanian dan industri kerajinan dengan didukung Iptek sistem produksi; 

e. Pengembangan usaha kecil menengah untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif 

usaha melalui perkoperasian dan lembaga ekonomi pedesaan dengan upaya 

Perlindungan Bersama Usaha Kerakyatan; 

f. Peningkatan kesempatan kerja serta mendorong perbaikan kualitas dan produktivitas 

tenaga kerja. 

4.2  Analisis Perbandingan 

Indra Bastian (2010) mengemukakan dalam bukunya mengenai salah satu dari sistem 

penganggaran sektor publik yaitu Performance Budgeting (anggaran yang berbasis kinerja) 

adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat 

dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi. Performance budgeting mengalokasikan 

sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai ukuran output (output 

meansurement) sebagai indikator kinerja organisasi. Lebih jauh, pengkaitan biaya dengan output 

organisasi merupakan bagian integral dalam berkas anggaranya.  

Performance Budgeting 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

(Sumber : Noerdiawan, Deddi (2006) 

Misi 

Organisasi

iiiiii 

Visi 

Organisasi 

Rencana 
Strategis 

organisasi 

Output 
Organisasi 

Performance  

Budgeting 
 

Orientasi 
 

Berkaitan erat 

dengan 
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Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Gianyar 

 Tahun Anggaran 2008-2012 Dalam Nominal Rupiah 

No SEKTOR Tahun 2008 
Tahun  

2009 

Tahun  

2010 

Tahun  

2011 

Tahun  

2012 

1 Pendidikan 
               

256,039,000,241  

                          

277,857,967,117  

            

312,485,705,005  

            

368,114,536,777  

            

263,492,064,227  

2 Kesehatan 
                 

76,440,687,922  

                            

78,207,780,318  

              

85,287,351,305  

            

106,039,599,472  

              

73,960,520,942  

3 Pekerjaan Umum 
                 

50,584,783,671  

                            

98,458,320,249  

              

84,590,204,956  

              

51,815,566,285  

              

26,748,780,893  

4 Perumahan 
                   

4,896,218,750  

                              

7,340,240,350  

                

3,741,633,302  

                   

310,411,500  

                   

308,111,500  

5 Penataan Ruang 
                      

525,746,700  

                                 

357,634,450  

                   

620,484,396  

                   

641,734,525  

                   

255,340,400  

6 Perencanaan Pembangunan 
                   

4,709,788,756  

                              

3,168,787,422  

                

3,659,243,779  

                

3,961,339,025  

                

2,916,497,147  

7 Perhubungan 
                   

8,658,882,015  

                              

7,442,153,725  

                

7,597,352,675  

                

8,669,221,250  

                

6,540,351,609  

8 Lingkungan Hidup 
                 

10,918,126,611  

                            

14,381,668,123  

                

4,843,853,012  

              

17,130,891,795  

              

13,767,863,120  

9 Pertanahan 
                   

2,393,730,441  

                                 

591,178,700  

                

1,909,026,245  

                

1,010,563,320  

                

1,121,510,871  

10 
Kependudukan dan Catatan 

Sipil 
                   

5,124,457,811  

                              

2,581,534,439  

                

3,048,640,731  

                

3,449,597,982  

                

3,067,648,750  

11 Sosial 
                   

9,910,897,762  

                              

4,346,086,891  

                

4,084,738,369  

                

4,901,788,851  

                

3,543,827,397  

12 Ketenagakerjaan 
                      

114,660,380  

                              

2,217,479,666  

                

2,333,031,258  

                

2,932,899,240  

                

2,317,136,805  

13 
Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah 
                   

1,537,347,247  

                              

2,543,124,691  

                

2,739,096,012  

                

3,345,277,275  

                

2,435,407,884  

14 Kebudayaan 
                   

5,140,809,184  

                              

5,186,809,553  

                

3,974,700,932  

                

5,172,703,915  

                

4,207,195,274  

15 

Otonomi Daerah, 

Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, 

Kepegawaian dan 

Persandian 

                 

22,333,154,732  

                            

21,550,507,123  

                     

25,491,040  

              

31,833,038,961  

              

22,283,594,423  

16 Pertanian 
                 

13,548,016,009  

                            

13,124,446,343  

              

12,619,174,461  

              

16,804,447,791  

              

12,655,217,328  

17 Kehutanan 
                      

201,224,600  

                                 

258,970,500  

                   

223,901,000  

                

1,350,222,100  

                   

168,485,950  

18 Pariwisata 
                   

7,474,638,140  

                              

4,778,799,951  

                

5,478,689,290  

                

6,879,911,530  

                

5,505,740,275  

19 Kelautan dan Perikanan 
                   

5,089,006,448  

                              

8,193,679,974  

                

7,897,960,157  

                

8,484,858,093  

                

6,557,841,755  

20 Perdagangan  -  
                                 

751,913,200  

                     

15,000,000  

                   

135,305,700  

                   

420,415,200  

21 Industri 
                   

2,659,679,674  

                              

2,412,657,592  

                

2,639,077,658  

                

2,898,874,150  

                

2,694,247,068  

22 
Pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

                      

375,676,500  

                              

4,400,338,963  

                

4,524,550,456  

                

5,161,684,341  

                

3,591,154,054  

23 
Keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera 
                   

9,910,897,762  

                              

4,346,068,891  

                

4,084,738,369  

                

4,901,788,851  

                

3,543,827,397  

24 
Kepemudaan dan 

olahraga 
                   

1,138,086,575  

                                 

961,011,300  

                   

861,585,300  

                   

856,311,000  

                   

977,563,000  

25 
Kesatuan bangsa dan 

politik dalam negri 
                 

10,346,277,070  

                              

9,130,760,797  

                

7,904,085,338  

                

9,297,532,287  

                

8,859,762,302  

26 
Pemberdayaan 

masyarakat dan desa 
                   

3,456,914,756  

                              

2,603,527,403  

                

2,862,549,716  

                

3,678,893,178  

                

3,034,801,093  

27 Kearsipan 
                      

392,072,363  

                                   

28,124,500  

                     

43,135,500  

                     

39,437,400  

                     

14,900,700  
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No SEKTOR Tahun 2008 
Tahun  

2009 

Tahun  

2010 

Tahun  

2011 

Tahun  

2012 

28 
Komunikasi dan 

infromatika 
                   

6,189,986,242  

                              

5,865,562,935  

                

4,677,867,800  

                

4,615,726,350  

                

3,415,366,166  

29 Perpustakaan 
                      

683,424,770  

                              

1,117,714,256  

                

1,157,684,909  

                

1,292,671,302  

                

1,081,424,662  

30 
Perusahaan daerah air 

minum 
- - - - 

              

32,234,722,934  

31 
Perusahaan daerah BPR 

werdhi sedhana 
- - - - - 

32 
Perusahaan daerah 

mandhara giri 
- - - - - 

 

Total Alokasi Belanja 

Daerah Kabupaten 

Gianyar    

    

520,794,193,13

2  

            

584,204,849,422  

 

575,930,552,9

71  

 

675,726,834,24

6  

 

511,721,321,12

6  

 
(Sumber : Modifikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Gianyar Periode 2008-2013) 

 

 

Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Gianyar 

Tahun Anggaran 2008-2012 Dalam Persentase (%) 

No SEKTOR 
Tahun 

2008 

Tahun 

2009 

Tahun 

2010 

Tahun 

2011 

Tahun 

2012 

1 Pendidikan 49.16 47.56 54.26 54.48 51.49 

2 Kesehatan 14.68 13.39 14.81 15.69 14.45 

3 Pekerjaan Umum 9.71 16.85 14.69 7.67 5.23 

4 Perumahan 0.94 1.26 0.65 0.05 0.06 

5 Penataan Ruang 0.10 0.06 0.11 0.09 0.05 

6 Perencanaan Pembangunan 0.90 0.54 0.64 0.59 0.57 

7 Perhubungan 1.66 1.27 1.32 1.28 1.28 

8 Lingkungan Hidup 2.10 2.46 0.84 2.54 2.69 

9 Pertanahan 0.46 0.10 0.33 0.15 0.22 

10 Kependudukan dan Catatan Sipil 0.98 0.44 0.53 0.51 0.60 

11 Sosial 1.90 0.74 0.71 0.73 0.69 

12 Ketenagakerjaan 0.02 0.38 0.41 0.43 0.45 

13 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0.30 0.44 0.48 0.50 0.48 

14 Kebudayaan 0.99 0.89 0.69 0.77 0.82 

15 

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 

Persandian 

4.29 3.69 0.00 4.71 4.35 
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No SEKTOR 
Tahun 

2008 

Tahun 

2009 

Tahun 

2010 

Tahun 

2011 

Tahun 

2012 

16 Pertanian 2.60 2.25 2.19 2.49 2.47 

17 Kehutanan 0.04 0.04 0.04 0.20 0.03 

18 Pariwisata 1.44 0.82 0.95 1.02 1.08 

19 Kelautan dan Perikanan 0.98 1.40 1.37 1.26 1.28 

20 Perdagangan   0.13 0.00 0.02 0.08 

21 Industri 0.51 0.41 0.46 0.43 0.53 

22 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 0.07 0.75 0.79 0.76 0.70 

23 Keluarga berencana dan keluarga sejahtera 1.90 0.74 0.71 0.73 0.69 

24 Kepemudaan dan olahraga 0.22 0.16 0.15 0.13 0.19 

25 Kesatuan bangsa dan politik dalam negri 1.99 1.56 1.37 1.38 1.73 

26 Pemberdayaan masyarakat dan desa 0.66 0.45 0.50 0.54 0.59 

27 Kearsipan 0.08 0.00 0.01 0.01 0.00 

28 Komunikasi dan infromatika 1.19 1.00 0.81 0.68 0.67 

29 Perpustakaan 0.13 0.19 0.20 0.19 0.21 

30 Perusahaan daerah air minum 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 

31 Perusahaan daerah BPR werdhi sedhana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

32 Perusahaan daerah mandhara giri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Sumber : Modifikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Gianyar Periode 

2008-2013) 

 

Persentase Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Daerah 

Kabupaten Gianyar di 6 Sektor yang Tercantum Pada Butir Misi ke-4  

No SEKTOR 
Persentase Rata-rata 

Proporsi 

1 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.81 

2 Pertanian 1.90 

3 Pariwisata 1.80 

4 Perdagangan 1.61 

5 Industri 1.37 

6 Pemberdayaan masyarakat dan desa 0.50 

 (Sumber : Hasil dari perhitungan peneliti) 
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Dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan di sektor Pariwisata di Kabupaten 

Gianyar. Ada beberapa sektor yang turut mendukung dalam pengembangan pariwisata yaitu : 

1) Sektor Pekerjaan Umum.  

2) Sektor Penataan Ruang 

3) Sektor Kebudayaan 

4) Sektor Perencanaan Pembangunan  

5) Sektor Ketenagakerjaan 

Dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan sektor Perdagangan di Kabupaten 

Gianyar. Ada beberapa sektor yang turut mendukung dalam pengembangan sektorperdagangan 

yaitu : 

1) Sektor Perencanaan Pembangunan  

2) Sektor Ketenagakerjaan 

Dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan sektor Pertanian di Kabupaten 

Gianyar. Ada beberapa sektor yang turut mendukung dalam pengembangan sektorpertanian 

yaitu: 

1) Sektor Perencanaan  

2) Sektor Pekerjaan Umum 

Dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan di sektor Pertumbuhan Industri 

Kecil-Menengah (UKM) di Kabupaten Gianyar. Ada beberapa sektor yang turut mendukung 

dalam pengembangan industri kecil-menengah (UKM) yaitu : 

1) Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  

2) Sektor Perencanaan Pembangunan  

3) Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Sektor Ketenagakerjaan  

 

4.3  Analisis Kesesuaian Antara Visi Kabupaten Gianyar dan Arahan Strategis dengan Alokasi 

Belanja Daerah Kabupaten Gianyar di Enam Sektor 

Berikut tabel dibawah ini yang memberikan penjelasan secara terstruktur tentang 

kesesuaian antara misi kabupaten Gianyar dan arahan strategis dengan program-program 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gianyar periode tahun 2008-2012, menurut 

hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 
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Kesesuaian Antara Misi Kabupaten Gianyar dan Arahan Strategis dengan  

Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Gianyar di 6 Sektor 

 
 

No 

 

Sektor pada 

Misi ke-4 

 

Goals  

(Tujuan) 

 

Kegiatan/Program 

 (waktu pelaksanaan) 

 

Alokasi Anggaran/Proporsi 

 

Sektor-sektor yang 

mendukung 

Analisa 

Sesuai/Tidak 

Sesuai 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Pariwisata 

 

Mendorong pengembangan dan 

peningkatan kualitas 

kepariwisataan yang 

berwawasan budaya, ramah 

lingkungan dan melibatkan 

peran serta masyarakat secara 

luas. 

Program pengembangan nilai budaya 

Penggunaan Rata-rata Proporsi 

APBD 1,80 % 

(dapat dilihat di Tabel 4.3) 

Jika dilihat dari nilai 

presentasenya alokasi 

anggaran untuk Sektor 

Pariwisata kecil, tapi ada 

beberapa sektor yang turut 

membantu terlaksanannya 

tujuan sektor ini yaitu: 

Sektor Pekerjaan Umum, 

Sektor Penataan Ruang, 

Sektor Kebudayaan, Sektor 

Perencanaan Pembangunan, 

Sektor Ketenagakerjaan 

 

 

SESUAI 

Program pengelolaan keragaman budaya 

Program pengelolaan kekayaan budaya 

Program peningkatan sarana dan prasarana 

pariwisata 

Program pengembangan pemasaran pariwisata 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Perdagangan 

 

Pengembangan usaha 

perdagangan, serta 

pemberdayaan pasar-pasar 

tradisional khusunya pasar seni 

program peningkatan eksport (tahun 2009 – tahun 2012 

Penggunaan Rata-rata Proporsi 

APBD 1,60  % 

(dapat dilihat di Tabel 4.3) 

Jika dilihat dari nilai 

presentasenya alokasi 

anggaran untuk Sektor 

Perdagangan kecil, tapi ada 

beberapa sektor yang turut 

membantu terlaksanannya 

tujuan pada sektor ini yaitu: 

Sektor Perencanaan 

Pembangunan, 

Sektor Ketenagakerjaan 

 

 

 

SESUAI 

program perlindungan konsumen dan pengamanan 

perdagangan (tahun 2010 – tahun 2012) 

program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 

(tahun 2009 – tahun 2012) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Pertanian 

 

peningkatan kuatitas dan 

kualitas hasil pertanian serta 

mendorong system pemasaran 

produk untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan petani melalui 

upaya perlindungan bersama 

usaha kerakyatan 

Program peningkatan kesejahteraan petani (tahun 

2010 – tahun 2012) 

Penggunaan Rata-rata Proporsi 

APBD 1,90  % 

(dapat dilihat di Tabel 4.3) 

Jika dilihat dari nilai 

presentasenya alokasi 

anggaran untuk Sektor 

Pertanian kecil, tapi ada 

beberapa sektor yang turut 

membantu terlaksanannya 

tujuan pada sektor ini yaitu: 

Sektor Perencanaan 

Pembangunan, 

Sektor Pekerjaan Umum 

 

 

 

SESUAI 

program peningkatan ketahanan pangan 

(pertanian/perkebunan) (tahun 2009 – tahun 2012) 

Program peningkatan penerapan teknologi 

pertanian/perkebunan) (tahun 2009 – tahun 2012) 

Program peningkatan pemasaran hasil produksi 

pertanian / perkebunan (tahun 2011) 
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Program peningkatan produksi pertanian / 

perkebunan (tahun 2009 – tahun 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Industri 

 

Meningkatkan peran serta adat 

dan budaya daerah dalam 

pembangunan; 

Program pengembangan industry kecil dan 

menengah (tahun 2009 – tahun 2012) 

Penggunaan Rata-rata Proporsi 

APBD 1,37  % 

(dapat dilihat di Tabel 4.3) 

Jika dilihat dari nilai 

presentasenya alokasi 

anggaran untuk sektor 

Industri kecil, tapi ada 

beberapa sektor yang turut 

membantu terlaksanannya 

tujuan pada sektor ini yaitu: 

Sektor Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah, Sektor 

Perencanaan Pembangunan, 

Sektor Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, 

Sektor Ketenagakerjaan 

 

 

 

SESUAI 

Program peningkatan teknologi industry (Tahun 

2008) 

Program peningkatan saranan dan prasarana 

aparatur (tahun 2008 – tahun 2012) 

 

 

 

5 

 

 

 

Koperasi dan 

Usaha Kecil-

Menengah 

 

Pengembangan usaha kecil 

menengah untuk 

memaksimalkan keunggulan 

kompetitif usaha melalui 

perkoperasian dan lembaga 

ekonomi pedesaan dengan 

upaya perlindungan bersama 

usaha kerakyatan 

Program pengembangan kewirausahaan dan 

keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 

(UKM) (tahun 2008 – tahun 2012) 

Penggunaan Rata-rata Proporsi 

APBD 2,80  % 

(dapat dilihat di tabel 4.3) 

Jika dilihat dari nilai 

presentasenya alokasi 

anggaran untuk sektor 

Koperasi dan Usaha Kecil-

menengah kecil, tapi ada 

beberapa sektor yang turut 

membantu terlaksanannya 

tujuan pada sektor ini yaitu: 

Sektor perindustrian, Sektor 

Perdagangan 

 

 

 

SESUAI 

Program pengembangan sistem pendukung 

usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah 

(tahun 2008 – tahun 2012) 

Program peningkatan kualitas kelembagaan 

koperasi (tahun 2009 – 2012) 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Ketenagakerjaan 
 

Peningkatan kesempatan kerja 

serta mendorong perbaikan 

kualitas dan produktivitas 

tenaga kerja 

Program peningkatan kualitas dan produktivitas 

tenaga kerja (tahun 2008 – tahun 2012) 

Penggunaan Rata-rata Proporsi 

APBD 0,50 % 

(dapat dilihat di table 4.3) 

Jika dilihat dari nilai 

presentasenya alokasi 

anggaran untuk sektor 

Ketenagakerjaan kecil, tapi 

ada beberapa sektor yang 

turut membantu 

terlaksanannya tujuan pada 

sektor ini yaitu: 

Sektor Pariwisata, Sektor 

Industri, Sektor Pertanian 

 

SESUAI 

 

Program peningkatan kesempatan kerja (2008 – 

tahun 2012) 

Program perlindungan dan pengembangan 

lembaga ketenagakerjaan (tahun 2008 – tahun 

2012) 

Program transmigrasi regional (tahun 2009 – 

tahun 2012) 

Program perlunasan dan pengembangan 

kesempatan kerja (tahun 2011 – tahun 2012) 
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Apabila dilihat dalam arahan strategis dan penjabaran visi dan misi Kabupaten Gianyar, 

yaitu: Kepariwisataan, Perdagangan, Pertanian, Pertumbuhan Industri Kecil-Menengah (UKM), 

masih sesuai karena dalam kenyataannya pelaksanaan alokasi belanja daerah Kabupaten Gianyar 

bertitik berat pada ke empat sektor tersebut karena didukung oleh sektor-sektor lain sebagai 

faktor penunjang serta dan saling berkaitan.  

 

4.4  Transparansi Anggaran Kabupaten Gianyar 

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai pemerintahan Kabupaten Gianyar. 

Menurut Mardiasmo (2003), Suatu anggaran dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria 

berikut: 

a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.  

Inisiatif kebijakan anggaran dilakukan oleh DPRD Kabupaten Gianyar, akan tetapi dari 

inisiatif tersebut Pemerintahan Daerah (PEMDA) Gianyar yang menyusun kebijakan 

anggaran yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan daerah. 

b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.  

Dokumen yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012 

sampai dengan tahun 2013, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ringkasan 

DPA PPKD, dan Ringkasan DPA SKPD dapat diakses atau didownload melalui situs resmi 

pemerintahan Kabupaten Gianyar yang telah disosialisasikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat Kabupaten Gianyar, Bali. 

c. Tersedia laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu. 

 Menurut hasil wawancara dengan pihak terkait, laporan pertanggung jawaban Pemerintah 

Kabupaten Gianyar dilaporkan dan diterbitkan tepat waktu, hal ini dibuktikan pada tahun 

2012-2013. Waktu laporan pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Gianyar dilakukan 

sebelum penutupan buku laporan tahunan yang dimiliki oleh pemerintahan, sekitar bulan 

desember di minggu kedua pada setiap akhir tahunnya agar dapat dipublish kepada 

masyarakat luas. 

d. Terakomodasinya suara/usulan masyarakat.  

Setelah penelitian dilakukan di Kabupaten Gianyar peneliti merumuskan suara/ usulan 

masyarakat  dapat diakomodasi oleh kepala desa kemudian dari kepala desa menyampaikan 

ke kecamatan kemudian diakomodasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gianyar, karena 

dari tahun ke tahun usulan masyarakat sedikit demi sedikit dapat dipenuhi oleh pemerintah 

Kabupaten Gianyar. 

e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. 
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Dalam pemberian informasi, Pemerintah Kabupaten Gianyar terus berupaya  

menyempurnakan sistem pemberian informasi kepada masyarakatnya, yang bertujuan untuk 

memudahkan masyarakat dalam  meng-akses informasi-informasi di Kabupaten Gianyar. 

BAB V PENUTUP 

Kabupaten Gianyar, Bali memiliki rencana strategis yang berperan penting  bagi 

pemerintah daerah, karena dengan jelas peranan good governance kepala Daerah dalam 

mengkoordinasikan semua unit kerjanya. Dari penjelasan di Sub-bab 4.3.4 mengenai Analisa 

kesesuaian antara misi Kabupaten Gianyar dan arahan strategis dengan alokasi belanja 

Kabupaten Gianyar di 6 Sektor dan Sub-bab 4.4 mengenai Tranparansi, dapat diketahui bahwa 

tingkat kesesuaian antara anggaran belanja daerah dengan rencana strategis daerah masih sesuai, 

hal ini dibuktikan dengan peningkatan perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2008 

sampai dengan tahun 2012, selain itu adanya kesesuaian antara misi Kabupaten Gianyar dan 

arahan strategis pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Alokasi Belanja Daerah Kabupaten 

Gianyar di 30 Sektor. 

 

5.1  Kesimpulan 

 Dari uraian dari bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain : 

1. Adanya kesesuaian antara anggaran dengan rencana strategis daerah Kabupaten Gianyar. 

Karena proporsi APBD untuk 6 sektor yang dijabarkan pada tabel 4.4 sudah disesuaikan 

dengan kebutuhan dan situasi pada daerah Kabupaten Gianyar, walaupun alokasinya 

tidak terlalu besar tapi ada keseriusan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pada 

sektor-sektor misi ke empat dengan dilaksanakannya kegiatan atau program-programnya. 

Selain itu juga adanya dukungan dari beberapa sektor lain. 

2. APBD pada Kabupaten Gianyar telah mencerminkan prinsip transparansi sebagai 

organisasi sektor publik. Karena Pemerintah Kabupaten Gianyar sudah memenuhi 

kriteria Transparansi, antara lain: 

 Sosialisasi atas anggaran yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah 

Daerah Gianyar 

 Kemudahan akses transparansi anggaran oleh masyarakat melalui situs 

Pemerintah Daerah 

 Terdapat mekanisme aspirasi masyarakat 

 

5.2  Saran 

 Dari hasil penelitian maupum wawancara yang penulis dapatkan selama melakukan pada 

pemerintahan daerah Kabupaten Gianyar, maka penulis dapat menyimpulkan bagaimana tingkat 
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kesesuaian APBD dengan rencana strategis daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, 

untuk selanjutnya penulis mencoba memberikan saran yang mungkn dapat digunakan sebagai 

pertimbangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam menyesuaikan APBD dengan 

rencana strategis daerah. 

 Pemerintah Kabupaten Gianyar telah melaksanakan seluruh tugas pengalokasian 

anggaran dengan baik dan sesuai dan mendapatkan predikat baik atas pengelolaan anggaran 

daerah, maka agar senantiasa hal ini dapat dipertahankan bahkan senantiasa ditingkatkan dimasa-

masa mendatang, maka penulis memberikan saran sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gianyar sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Gianyar harus tetap menjunjung tinggi nilai integritas sehingga 

terus dapat mewujudkan pelaksanaan penyusunan anggaran secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel 

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, sehingga dapat menjadi panutan 

oleh Lembaga lain. 

2. Sosialisasi laporan keuangan daerah berdasarkan prinsip anggaran sektor publik 

senantiasa terus dilakukan dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga lebih efektif dan 

efisien dalam menghasilkan sumber daya yang berkompeten serta menghasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel. 
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