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Ahstract :

we accot'tntability concept has bee* introda*ed into Indonesian
government institutions for more lhan s decade, bat tke current
aceountability practices ix ministries and non-mini$eriat government
ittstitutions is generally unsatisfyit g. The external ar public
accountabi.lity is srdl marked by the rekrtance of them to develop
openress to the public. The pwbla* also ertsff in their internal
accountabilitjt This k tnurked by thefoct that most ministies and non-
ministeriol goveftiment institutions have nat practiced their internal
acc oa ntabili ty s eriously.

Kqruord: internsl frccautttability, exteru*l accountabitiEt, ministries,
na n -mi *is te ria I gov e rnm ent fux titu t i ans

lntisari

Konsep akuntabilitas telah itikenal di Indouesia lebih dari satu dekade,
tetapi secam umum penerapannya di kementerian dan lembaga
pemerint*h non-kementerian tidak memuaskan. Akunrabilitas publik
masih ditandai oleh adanya keengganan mereka dalam membangun
keterbukaan publik. Masalah ini terjadi karena masih 2rrer'tya persoJan
dalam akuntabilitas iaternatnya. Iia ini ditandai oleh iakta bahwa
kebanyakan Kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah non-
Ksmeflt€rian tidak mrius melakr*an perbaikan terhadap akuntabilitas
internal dilernbaganya.

Ksta Kunci: akuntabilitas i*ternal, akuntabilitas eksternal, kementeriaa
dan non kementerian

A. PENDAHI}LTIAN seluruh Kementerian dan Lembaga
Berdasa*an amanat UU Nomor Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)

2STahunl999tentangPenyeleugaraan di Indonesia harus menerapkan
Negara yang Bersih dan Bebas akunabilitas dalam penyeleaggaraan
Korupsi, Kolusi danNepotisme, maka tugas-tugas pemerintahan dan
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P or RET PRAKTEK rKu$raBIUElS KEHENTRIA.FT DAH tEtrtBAcA PET'EBIITITAH
N O N -KEMENTRIAN DI IHDONESIA

D:. *sropi

pembangunan. Adapun akuntabilitas,
dalam hal ini dinraknai sebagai
pernberian informasi kinerja instansi
penrerintah yang bersangkutan kepada
publik atau masyarakat. Dengan
demikian, penekananan penerapan
akuntabilitas pada instansi pemerintah
di Indonesia berdasarkan pemahaman
tersehut pada dasarnya aclalah tehih.
kepada akuntabilitas publik atau
akrrntabilitas eksternat, Keharllsan bagi
Kementerian dan LPNK untuk
berakuntabilitas e ksternal terse hut
kemudian dikuatkan lagi dengan
diterbitkannya uu Nomoi 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Infbrmasi
Publik.

Selain adanya kewa;ihan untuk
berakuntabilitas eksternal,
Kementerian dan LPNK juga memiliki
ta nggun gj awab untuk
mengembangkan aknntabilitas sscara
internal. Adapun prjakan hukum untuk
penerapan akuntahilitas internal adalah
Instruksi Presiden (Inpres) Ir{omor 7
Tahun lggg tenrang Akuntabilitas
Kinerja Instansi pemerintah (AKIP)_
Dalarn perkembangan kemudian,
pemerintah cukup instensif untuk
mengembangkan akuntabilitas iternal
ini melalui perumusan sejumlah
kebrjakan operasional. Dalam hal ini,
dapat disebutkan sejumlah kebijakan
operasional terkait ut ontubilitas yafig
antara lain rneliputi: Keputusan Kipala
Lernb aga Administrasi Negara {LAN}No. 589/IX /d/y /gg sebagairnana
diperbaharui dengan K"putusan
Kepala LAN No. Z3gllxtbtgtZ003
tentang pedoman penyusunan
pelaporan AKIP, peraturan Meuteri
Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara (PermenpAN) I{omor:

Peri0glM.PAN/5 12007 ten tang
Pedornan {Jmum Penetapan IKII di
Lingkungan Instansi pemerintah, clan
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Ir(egara dan Reformasi
Birokrasi (PerrnenpAN dan RB)
Nomor 29 Tahun 2010 rentang
Pedoman Penyusunan penetapan
Kinerja dan pelapnran Akuntahiiitas
Kinerj a Instansi Pemerintah.

Kewajiban Kementerian dan
LPI{K unfuk berakuntabilitas secara
eks ternal dan internal , d engan
denrikian telah dibertakukan lebih dari
safu dekade. Hanya saja, penerapan
akuntabilitas pada Kementerian da,
LPNK hingga saat ini terindikasikan
masih helum me muaskan- Data
akunilabilitas yang diungkapkan dalarn
dokumen RPJMN 201 0- ZAL4
menunjukkan perkembangan
penerapan s istem akuntabilitas instansi
pernerintah {SAKIP} yang lambat.
Pada tahun 2AA4 rerdapat hinya 30 %
instansi yang menerapkan SAKII} pada
tahun 2A05 menja di 44,1A % instansi,
45,79 % pada Tahun 2006, dan ba,ru
6A,73 % instansi pada tahun 2007.,
sementara itu, penerapan akuntabilitas
eksternal instansi pemerintah juga
masih belum memuaskan. Dalam rrr
ini, nilai Indeks persepsi Korupsi
tforruptiort Perception Index) yang
diterbitkan oleh lembag a Tro*sporency
In tern a tionarf dapat digrrnakan- sebugui
indikator lemahnya akunfabililas
ekstenral instansi pemerintah. Nitai
Indeks Pe rsepsi Korupsi (IpK)
]ldonesia pada rahun ZAl0 adal ah 2,g:,,
Nilai tersebut jika diperbandingkan
dengan nilai IPK Indonesia pada tahu*
!?99, pada saat diterbitkannya LIU
Nomor 28 Tahun lggg, belum

1 RPJMN 20t0-2014, Buku II, bab g halaman t3
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menunj ukan perubahan yang
signifikan.' Bahkan, dalam rentang
talrun 2000 -2A1 0, nilai IPK Indonesia
msngalami pergerakan yang sangat

Bagairnanapun juga data-data di
atas belum menunjukkan potret nyata
dari penerapan akuntabilitas
Kernenterian dan LPNfK di Indonesia.
Oleh karena itu, tulisan ini
dimaksudkan untuk menunjukkan
kepada publik gambaran sesungguhnya
tentang akuntabilitas Kementerian dan
LPI{K, haik akuntabilitas internal
rnaupun akuntabilitas eksternal. Dal arn
hal ini,, tulisan didasarkan pada hasil
penelitian yang dilakukan sejak Bulan
Dssernber 2010 sampai dengan Bulan
Februari 2011,

Adapun data-data yang disajikan
dalam rulisan ini adalah data yang
dihasilkan dari survey atas 54

FOTBET PRAIfl X K .TKUTTT*B TL IT*S Iff HEITTRIAH I}AH LE UBAGA P E M E R TNTAH
}IOH.KEHEHTHIA}I DI INDONESIA

Dr. Asrapi

larnbat dengan nilai yang masih rendah,
seb agairnana ditunjukkan dalam
Garnbar I . I . l{ilai IPK Indonesia Tahun
2000-2011 berikut:

. '&.,3
: t1[5
I 'r;+:!
:
:

Gamhfrr 1,1, Nifai lP'K Ind+,ns$ia Tahun 2SSff-eSIS

Kemsnterian dan LPNK dan
wawancata. mendalam atas sejumlah
informan kun ci(.key informan). Dalam
hal ini, data-data penelitian
dikurn-pulkan dan dianalisis dengan
menggunakan metode kuantitatif yang
di gabungkan dengan metode kualitatif.
Metode kuantitatrf digunakan dalam
rangka pengnmpulan data-data
kuantitatif. Analisis deskriptif
selanjutnya diterapkan atas data-d ata
kuantitatif tersebut. Sementara itu,
metode kualitatif digunakan untuk
mengumpulkan dan monganalisis data
kuali tatif yang dipe roleh dari
wawanc ara terhadap sejumlah
informan kunci.

' Nilai lPKlndonesia menurut lenbagaTlansparency lnternatiot dl pada tahun 1999 adalah 1,7. n\ilai IPK ini sama
dengannilai IPK yangdiperoleh IndonesiaTahun 2000. Akan terapi Nilai tersebut lebih rendah dari nilai IPK Tahun
I 998 sebesar 2,0. Dalam IPK iai, Nilai tertingi adalah I 0 yang nrencerminkan Negara dengan kualitas paling bagus
dalam hal transparansi.

3 htp://wwu.transparency.org/policy_research,/zurveys_indices/cpi,04Agustus 201 I
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II]]E.ET PL{I(TEI(fiTU}fHBII.TTAS KB}TENTRIAITI DAIII LEHBAGAPEIIEBII{Tf,II\ ] I .hT!{ET{TRIAfi DI TNDOi{ESIA

PERKEMBANGAF{ KONSEP
{KL \ TABILITAS

.{kuntabilitas (accotmtability,),
i.(erans ini telah menjadi bagian
! enting dari agenda reformasi
:ra-'rajemen publik di negara-negara
Cunia (Koehane , Z00g). Adapun
akunrabilitas, sebenarrya bukan
r. c rl s ep b aru dalarn'rvil ay,ah rn*naje*rcn
publik. Hasil kajian terhadap sejumlah
imeratur menunjukkan bahwa tulisan
terkait kata "accountability,, sudah ada
se; ak abad ketiga belas di Inggris.,
Ssnrentara itu, praktik akuntabititas ai
hrggris telah terjadi sejak sekitar dua
abad sebelurnn y&, yaitu setelah
pendudukan l.rtorrnan atas Iaggris di
tahun 1066, pada masa pemerintahan
\\'illiarn I (Bovens, 2005). Menurut
Dubnick (2003), p€ngaruh lllorman
Stas Inggris tersebut sangat kuat,
bahkan kernudtar. menjadi kunci bagi
perubahan Inggris dari nogara yang
nlenerapkan afuran monarki rnenjadi
negara modern. para ahli
berpandan gafi, bahwa praktik
akuntabilitas di Inggris tersebut
rnerupakan pen*rapan akuntabilitas
),ang paling awal di masa moclern
(Bovens, 2005; Dubnick, 2003).,

Pada masa &lqral
perkembanganny&, praktik
akuntabilitas ini lebitr **rrC*rrninkan
!:g:..tingan penguasa. Thhun 10g5,
william I msnyelenggarakan ssnsus

.don rnengharuskan sernua pemilik
harta un tuk rn end aft^arkan
kekaya annya, Harta kekay aantersebut

' :'I*m"nffi,ffi1.**:,.mtgl}:,yans sesuai dengan makna akuntabiliras adatah.,acompte,,,
s 

sementara praktek akuntabirrr"r ai r"*"*i"#";t :, 11nu*l para ahli juga telah dilakukan di beberapanegara"sepertiAthenadanBabyloniadimasaRajaHamurabi(velayutham&perera,2004),serta 
diMesirkunodan

" 
Mesopotamia (Cannona & Ezzamel, 2007)-' PerBcserar akuntabili'tas dari akudansi t"oangan te akuntabilitas publikn menurut Bovenr (2006J, adalah tahanpernisa&ankonsepakuntabilitasdarirr."oao.iilg*.ilI**rwlru'.,-rair."lt*In 

f,ielalutDoomsdayBook.

kemudian dicatat dalanr buku yang
disebut dengan Doomsday iro[^
Dengan demiki &fr, maka arah
akuntabilitas pada masa tersebut adalah
dari masyarakat kepada pemerintah
(Bovens,2005).

Dalam perkembangan
kemudianr prskrik akun tabilitas
-mengalami pelhagai peruba,han.
sejalan dengan berkernbangnya sistem
politik yang dernokratis., arah
akunta bi li ras bukan logi dari
masyarakat kepada pemerintah, tetapi
dari pemerintah kepada masyarakat
(Bovens, 2005). pada masa tersebut,
akuntabil itas dimaknai se b agai
oo ministerial respons ib ility,, (Dubn[k,
2003). Dalam sistem ini, setiap pejabai
yang dipilih {elected a17'iciat)
di h aruskan rn $mpertanggungi iwabkan
semua peristiwa yang terjadi di dalarn
wilayah tanggungiawabnya. pada akhir
abad ke-20-&il, substansi akuntabilitas
juga mengalarni pergeseran, dari
akuntansi kguangan ko audit kinerja
dan akuntabilitas publik (Boveos,
20S6). h{enurut Bo-r*** (2006);
pergeseran ini seiring dengan
dikenalkannya hrei pttnti,
Manageftient (NpM) oleh
pemerintahan Thatcher di {Inited
Kingdom dan refornnasi reinttenting
government yang diinisiasi oleh
administrasi clinton-Gore di Amerika
Serikat.6

Pada masa sekarang ini, konsep
akuntabilitas sudah jauh berbeda aaii
rnasa awal perkembangannya. Kortsep
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akuntabilitas senantiasa mengalami
perkembangan, rnengirjngi perubahan
di sektor publik. Menurut l.Iyamori
(2009), konscp akuntabititas sekarang
telah mengalami pe.rgeEeran dari
aknntabilitas demokratik (democratic
ctccountability) ke akuntabilitas
rn a n a j e r i al ( m o n a g e r i a I
ttccoun tahili ty), darl dari akun.tahiliras
profesional {,pro-fess j onal
accountability) ke akuntabilitas pasar
{market eccountability). Kloot (2009),
selanjutnya menambahkan adanya
pergeseran arah akuntabilitas dari
parlemen dan lembaga pengawas
pernerintah ke pemangku kepentingan
{stakeholder) yang lebih luas seperti
pengguna pelayanan dan masyarakat
umum. Sementara itu dari sisi fokus,
akuntabilitas bergeser dari masukan
{input} dan proses Qtrocess) kepada
keluaran {output) dan outcome, dan
kemudian bergeser ke kornperisi,
autsourcing dan konffak (Halligan,
2os1).

PE NGERT IAN AKUN TABILTTAS
Bovens (2006) menyatakan

bahwa konsep akuntabilitas dewasa ini
telah menjadi suafu icorr, pelbagai
organisasi, baik di sektor publik
rnaupun bisnis, berusaha rnenerapkan
praktik akuntabilitas dalam organisasi
masing-masing. Narnun demik iatt,
upaya pemahaman terhadap konsep
akuntabilitas justru ddradapkan pada
persoalan k*jelasan dari konsep
akuntabilitas iru sendiri. Banyak ahii
yang telah mendefinisikan istilah
tersebul akan tetapi hal ini justru
mengakibatkan akunta'u*ilitas menj adi
semakin rancu {ambiguous) dan sulit
dipahami {elusive) (Bovens, 2AA6;
Dubnick, 2003; Oakes &young, 2008).
Dalam kondisi demikian, pensrapan

387
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akun tabilitas terk adang j.rstru
menirnbulkan komplikasi di antara
pelbagai penafsiran yang berkernbang
(Peters,2007).

Menurut Mutgan (2003), daiam
diskursus tentang akuntabilitas, istilah
akuntabitritas sering figunakan seb agal
padan katadari sejumlah istilah politik,
seperti transparansi {transpfiremcy\,
keadilan {equity), demokrasi
{democracy}, efisiensi (effirierucy),
daya tanggap (responsiveness),
pertanggungiawaban {.responsibility),
dan integritas (integrity).Da1am hal ini,
akuntabilitas kemudian menJ adi istilah
umurn untuk mewakili pelbagai
mekani sme yang mcnunjukkan
tanggapan lembaga publik rerhadap
masalah publik tertenru (Bovens, 2006,
8). Sejalan dengan apa yang
disampaikan Mulgan, Bovens (2006)
juga mengllngkapkun bahwa sejumtah
ilmuwan di Anrerika tnernaknai
akuntabilitas sehagai tata kelola
pefirsrintahan yang baik (good
governance). Demikian pula, sebagian
ilrnuwan di Alstralia menyarnakan
akuntabilitas dengan daya tangap
{resp ons iv e ness) (B ovens, 2 00d).

Bagi Mulgan (2000) sendiri,
akuntabilitas dimak nai sebagai
'process of being called to accoltnt to
sanre autltority.for one's actiotts,, or a
p?acess of 'giving on eccount' (Erkkild,
2007, 5). Adapun 'giving an account,
menurut Mulgan {2000) adalah
merupakan inti dari akuntabilitas
{Erkkiki, 2 007, 5; Dubnick, 2003 ; 342).
Namun demikitfr, rumusan
akuntabilitas ini tarnpaknya belum
memuaskan banyak pihak. Kritik yang
ditujukan terhadap definsi tersebur
adalah bahwa definsi Mulgan (2000)
tentang alruntabilitas belurn mampu
rnsyslesaikan prohlem dalam
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*" ::--,..:a:ni rnti dari istilah-istilah lain
I*:::r;k. )003). Perdebatan antaru

- -:ir J{ dan Bovens tentang hubungan
: " :;ra akuntabilitas dan
-. , ; ,- isibiiita-s, dinilai sehagai salah
j : . .. :;rita masih belum krratnya definisi
: r. *r iabiliras tersebut (Dubnick,

-1

:i

Terl.pas dari kelenlaltan
" ::si rur^ dalam kenyatarulya Mulgan
I _ -li.r r telah meletakan dasar yang baik

* :- :nt rangka pengembangan definisi
::,.":tabilitas. Penjelasan Mulgan
I r- 0 tl ), tentang karakter pokok
::.rnrabilitas, jelas telah dapat*..mbedakan akuntabilitas dari
r : : erapa istilah yang sebelumnya
t.::rggap rnemiki makna yang safila.
S:.nagairnana dikutip oleh Erkkita
) i tr) 7 , 51, karakter akuntabilitas

:"enurut Mulgan (2000) rneliputi
eksternalitas (erternali4i)., peffukaran
'ien interaksi sosial (soc i*l ircter*ctiort
.i ii,l exchartge); dan hak kewenangan
"nigltts of atfihority). Dalam hal ini,
e Lsternalitas mengacu pad a ,,eccount-
ii,)!der " eksternal yang menerima
p efianggungi awaban dari " ac c oltnter,, .

F ertukaran dan interaksi sosial
inenunjukkan adanya proses
penrbetulan (rectification) dan sanksi.
Adapun hak kewerangan
nrenunjukkan adanya hak darj account-
holder untuk meminta jawaban dan
rnemberikan sanksi {Erkkiki, 20AD.
Berdasarkan karakter tersebut, mttka
responsibilitas dapat dibedakan dari
ctkuntabilitas, korena tidak adanya

ii;'. - 
' :." ? Eq iiTEK fi{Uil.TABIUTAS KBHEHTRIAil DAN TEHBACA PBI'EBIHTilIIu ' tr\ ;:],4:\-iE-trAl{ DI I\IDONESIA

ndefinisian akuntabititas.
bagaimana pnnggunaan isti lah
nntabilitas, ffi&kna 'giving an
:aunt' juga dapat diguaakan dalam

acc au n t- h,o ld er dal a nt resp ons ih ilit as.
Dubnick (2003) sendiri pada

clasarnya menyepakati definisi
akuntabil itas yang disampaikan
Mulgan (2000) tersebut, kecuali
penekananya yang hanya pada aspek
eksternal. Bagi Dubnick (2003),
sebagaimana halnya pendapat Bovens
(200i1), akuntahiliras adalah proses
sosial yang tidak hanya
menghubungkan nccauruter dengan
external accottnt-holder, tetapi juga
accottrxter dengan internal acctsunt-
holde* Dalam pengernbangan konsep
selanjutnya, Bovens (2005) menyebut
accoLtrut-holder ini dengan istilah
forum akuntabilitas {accountabitifii
Jbrunr), yang dapat berisikaa oraag,
I embaga, atau masyarakat urnum.

Dalam tulisan ini, definsi
akuntabilitas juga merujuk pada
pendapat Bovens (2007). Akuntab ilitas
b e r h u b u n g a n d e n g a n
pertanggungi awaban hal-hal yang telah
dilakukan organisasi (Pefers, Z0AT.
Dalam hal ini, Bovens {2007, 107}
rnenyetakan:

close to its etymological and
historical r.oots
accountahilit-v comes fromctccounting arud define
accountabilifii as a relationship
betaryen an actor and a.foran4 in
yvhich the actor has an
obligation to explain and to
jttsttfu ftfs rlt' h€? tottduct, the
furum can pose questions and
pass judsment, and the actor
ma)) face consequences. This
narrow definition of
accottntability ...

P*::*lfif],::lf,Tqry,ttp*"ibilitasldalah bagian dari akuorabilitas sernenrara Boveos {1e98} jurtru
Derpetroapat ahmtabllitas jusku yang merupakan salah sahr tipe dari reqponsibilitas
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PE IYD E KATAIT AKUNTAB IL TTA S
Konsep akunrabilitas

sebagaimana digunakan dalam tulisan
ini rnemuat aspek "answerability". Hal
ini merujuk pada psrnyataan Dubnick
&, Justice (20 A6, 245) tentang
ansyyerahility: "The cenfi'al featnre of
ovtsu)erabili4r* is the placing of aru actor
wi.thiyt the conlexl of orgrurizatinnul
relatioruships that me superordinate-
subordinate (hierarchical) in nature or
based an assurued principal-agerut
agreefttents irttended to guide and
restrict agent actiotrx.s ''". Dalam
answsrability ted apat
pertanggungjawaban kinerja dari
seseo:rang atau organisasi kepada pihak
lain yang secara hirarkis berada di
atasnya.

Menurut sebagian ahli, hubungan
sosial dalam answ,erability ini adalah
dalam konteks '" derfiocratic
accourutability". Datarn hal ini,
akuntabilitas dirnaknai sebagai proses
pertanggun$ awaban pol itik organi sasi
terhadap paru pemangku kepentingan
di luar lingkungan 0rganisasi-
Sementaru itu, sebagian ahli lain tidak
sejalan dengan pandangan tersebut.
Kelompok kedua ini berpendapat
bahwa pemaknaan rnswerabili4;
dalam konteks eksternal adalah terlalu
sempit, karena ilnswerability juga

lnencerminkan proses
pertanggungiawaban dalam intemal
organisasi. Pemahaman kedua ini
dalam literatur, dikenal den gan
manage rial fic c ou ntab ility .

Diskusi terkait akuntabilitas yang
dikembangkan oleh kedua kelompoft
tersebut, pada dasarnya tidak dapat
dipisahkan dari persaingan di antara
dua p end ekatan uta rna dalam
akuntabilitas : akuntabi litas demola atik
{c{entocratic accountability) dan
akuntabilitas nranajerial Qnunagerial
ttccottntabilit)) (steftbk, 20 t s). Kedua
pendekatan ini tampak jauh lebih
menonj o1 dibandingkan dengan
pendekatan-pendekatan lain dalarn
akuntahilitas- Adapun pendekatan-
pendekaian dalam akuntabilitas antara
lain, sebagaimana disebutkan oleh
Bovens QA}T, meliputi: perspektif
dernokratik (deruou"otic perspective),8
perspektif konstitusional
{constitutional per,tpective),e dan
perspektif cybernetic {cybernetic
perspective).'n Sementara itu Dubnick
{?$03}, rnemilahkan peftdekatan dalam
akuntabilitas ke dalam tiga pendekatan
j,rga, tetapi berbeda dengan pendekatan
yang dikernbangkan Bovens QAAT.
Menurut Dubnick (2003 ), akuntabilitas
dapat fidekati rnelalui tiga c&ra, yang
meliputi: sejarah (historicalll,),"

' Dalam perqpektif demokatilt, sebagaimana dijelaskan Bovens (2007), tujuan akuutabilitas adalah untuk
ygtsembaaSkan pertanggungiawabatr para pemangku jabataa publik dalam kerangka sistem demokrasi. Perspektif
ini menerryatkan akuntabilitas sebagai koadisi yang saagat penting bagi pmsee-demokrasi, melalui penyedia..

., infotmasibagimasyarakatdanpenvakilannyauntukmemberikinpenitaand"tangefettivitaspernerinta'h. -

' Dalam perspektif konstitusional, tujuan akunabiLitas adalah uotuk menjaga apqratur publik dari perilaku korupsi
dau penyalahguaaan kowenangan @ovens, 2007). Beberqa lembigi indepeaden secara'legal AiUerid""
keweirangen untuk mcminta pertanggungiawaban lembaga puhlik padaispek-aqpek tertentu, scpiti kntangan,
hukum. dan adruinistrasi.

'o Tttluan akuntabilitas dalam perspektif c-r,Dernetic adalah unhrk menjaga dan menguatkan kapasitas pembelajaran
dari pemcrintah @ovens, 2007), Dalam perspektif ini, akuntabiliras memberitan mekanirni. y"ng-teratur ,intut
mgryaksa para administrator menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalarir pelaksanaan
kebijakacr sebelumnya.

rr 
f9n$lkataa sejamh, ditujukan unnrk mengungkapkan akrmtabilitas dalam konteks scjarah- Penedekataa ini juga
ditujukan uaurk melihatketerkaitan antara meksnisme akuntabilitas yang dikembangfkan di masa ftoelal, balffi
masa sebelum masehi denganmekauisnre akuntabilitas yangdikembangkan sekarang puUnict, ZOOf;.
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, ; : :: :: gaarx ('i ris titutionally), dan
- i _ . : J". t sctciologicdlly,).

i {knrntabilitas Demokratik
' D t nt o t r ati c Accountnbility)

\l enurut Bovens (2007),
r,- isep akuntabilitas yang
*- :. ;atbangkan dalarn pendekatan
: s ebenarnva berakar dari teori

' ::'g iilernliangkan oleh Rousssau
- : :. \\-eb er. Semen tara dalam
; err,3ixb&ngan kemudian, dasar
; ; :l ,E e m b a n g an k o n s e p
,.; -iniabilitas adalah teori principal-
":'?€rtt yang berasal dari disiplin
i,:rn ekononri (Steffek, ZA l0;
Eur-,-eoS, 2AA7). Namun demikian,
fengembangan akuntabilitas tetap
catam kanteks demot<,l'atis, yang
rnenurut Mulgan (2003) didasarkan
iraia dua pondasi utama, yairu
" o',t'nership" dan "affbcted rights
utd interesfu "" Adapun' ow,nership"
aCalah prinsip yang menyatakan
bahwa rnasyarakat adalah sumber
kelrrenangan pemerintah, karena ifu
masyarakat pada dasamya adalah
p emilik (or umer) pemerintahan yang
memiliki hak untuk mengatur
penlerintah. Semen tara itu piinsip
kedu8, menyatakan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk
meminta pertanggungjawaban
pemerintah, dalam rangka
melindungi kepentingan
m a syarakat sendiri (Mulg an, 2A03 ).

Pada masa menguatnya
tuntutan penyelenggaraan
pem erintahan yang I e bih
demokratis di tingkat global,
akuntabilitas kentudian menjadi
bagian reforrnasi manaj emen
pemerintahan di pelbagai negara di
dunia. Alasan utama yang menjadi
pendorong perkenrbangan tersebut
adalah bahwa akuntabilitas

furnal Borneo Adminisrraror I Volume I I No. j I ZOlz

merupakan reprcsentasi dari prinsip
atau ni I ai p al ing das ar da ri
demokrasi. (Haqu e, 20{}7} .

Menurut Steffek QAI 0),
akuntabilitas demokratik memiliki
ttga ciri yang dapat dikenali,
meliputi ( 1 ) berkembangnya konsep
pemangku kepentingan
{slakeho lder co ncept), (2 )
penggunaan teori principal-agent,
dan (3) pandangan akuntaUilitas
sebagai konsep payung (umbrella
coTtcept). Dalarn hal ini,
Penggunaan pemangku
k*pentingan ini adalah untuk
menggantikan istilah masyarakat.
Adapun pemangku kepentingan
adalah istilah yang sebe*arnya
berasal dari literztur manaj emen dan
memiliki makna kelompok yang
berkepentingan. Sebagaimana
halnya istitah pemangku
kepentingan ini, teori principal-
agent juga diadopsi dari literatur
manaj ernen. Teori ini rnemuat
hubungan sosial yang didasari oleh
kontrak sosial antara prfrue igtal yang
memiliki kewenangan dengan agent
yang rnenerima pendelegasian
wewenang. Sementara itu pada ciri
ket iga I umbrella c on c ept,
menunjukkan atr<erntabilitas dinilai
sebagai konsep yang rnernayungi
pelbagai konsep lain, seperti tipe
atau mekanisme akuntabilitas.

b. Akuntabilitas Manajerial
{M an ag eri a I ne c o u n ta b ilip)

Akuntabilitas manajerial
firrlncul dalarn di.skursus
akuntabilitas setelah
berkembangnya konsep NPM
(Steffek,2010). Sebelum masa
NPM, akuntabilitas didorninasi
penafsiran potitik yang rnenjadi
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substansi pokok dari pendekatan
democratic ttccoutttilbility
(Dubnick, 2003). Adapun fokus
akuntabilitas manajerial adalah
pertanggungjawaban berbasis
kinerja {perfurmonce-based) dari
penyetrenggara pelayanan publik
sec ara vertikal dalam tubuh
organisasi puhlik itu se ndiri
(Hallig an,}0}g ,Peters ,20A?).

Selain fokus kinerja yang
membedakannya dari akuntabilitas

demokratik, akuntabilitas
manaj erial juga berbeda dari
akuntabilitas demokratik dalam
banyak hal. Steffek (20 t 0)
mengidentifkasi sejurnlah
perbedaan akuntabilias manajerial
dari akuntabilitas demokratik,
sebagaimana dirunjukkan dalam
tabel herikut:

Thb€I 1. Akuntabilitas fufanaierial dan Akuntabititas Deurokratik
Aspek Akuntabilitas

manaierial
Akuntabilitas
demokratik

Sumber: diolcth dari peters, 2007

Dengan adanya karakter yang
dimiliki akuntabilitas rnanajerial
tersebut, beberapa ahli, seperti Peters
(2007)dan Shah (Shah & Chunli,2007)
menilai bahwa petrerapan akunrsbilitas
manajerial akan mernberikan
keuntungan bagi organisasi publik.
Organisasi publik akan lebih fokus
pada hasil-hasil yang dicapai oleh
organisasi, sehingga kinerj a organisasi
dapat senantiasa ditingkatkan (Shah &
Chunli, 2007; Peters, 2A0?), Bahkan,
rnenurut Kaufman (2005), penerapan
akuntabilitae manajerial dapat
msngurangi korupsi dan mendorong
transparansi dalarn birokrasi
pemerintah (Peter s, 2007, 1 5).

Dalam perkembangan sekarang,
akuntabilitas rnanajeriaI menjadi
konsep akuntabilitas yang populer
dalam penyelenggaraan pemerintah di
banyak negara. Terkait dengan
popularitas ini, Steffek (20n, 49)
menyebutkan sej uml ah alasan,
sebagaimana dinyatakan :

Indeed, the terfi,
"accottntabilit!," appears to be
better applicahle than
"democracy" to new modes of
governence w,ithin and beyond
the st*te. Firsf, ftew modes of
governance quite obviously
escape the tr-aditional
conceptions of government and
top-down steering associated

.l ",, .l

l:*\d"*"
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: ': , ; t,), -litttctionally limited

,-ri is tl uite rllrrowb)
.,,,ji:ribecl. Third, in the

r' -)it cotttext it I:.s flot

, ' :i ir lJ, or el€ctorale woul.d" he
; ,, _:: ",,. ,)tuld denxocratically select
.^ 

", -; - r )ltrrol decisioru-makers...

i-ebih jauh,, akuntabilitas
- ::.: t irial kernudian dibagi lagi dalarn

:: :.unoiah bentuk, meliputi;' -;, reglrlatory accountability,
. - -'rir-c'fficiency accortntability, dan
- - . J ; u nti'e.ffecti.vsrxe..ss occettntahlily--:t, & Klein (1987) dalam Mulgan,
- - I r. Sementara itu Robert Behn' rtJ1 ), membagi akuntabilitas
,-.,.1,a,ierial dalam tiga tipe, meliputi
- , ; ttcisl, process, dan performoytce

"Iu]83il,2003).
\KLJYTABILITAS INTERNAL
DAN AKUNTABILITAS
EKSTERhIAL

Salah satu peftanyaan kunci
,erkait konsep akuntabilitas adalah
"apa saja sesungguhnya dimensi dari
akuntabilitas?" (Steff ek, 20 I 0).
Literatur tentang akuntabilitas cukup
banyak, dan sebagian besar literatur
fersebut rnengulas dimensi
akuntabilitas. Tentu saja, Iiteratur
tersebut akan membantu dalam
penggalian informasi. Namun
dernikian, dari literatur tersebut juga
diketahui bahwa pelbagai dirnensi yang
dikernbangkan justru menunjukkan
akuntabilitas sebagai konsep yang
belum mapan (Peters, Z0A7). Sinclair
( 1995) menyebut fenomona tersebut
sebagai bungton (chanreteoru) yang
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merupakan karakter dari akuntabilitas
(Dubnick, 2003, 4A7; Kloot,
2009,t29).

Ber dasarkan analisis terhadap
sejumlah literatur, problem dirnensi ini
disebabkan karena para ahli tidak
memiliki kesepakatan tentang dimensi
akuntabilitas. Mulgan (2003) dan
Bovens (2006) menggunakan dimensi
yang sama, yaifti "to whonf', "fo,
vthato', "wlxa", dan *haw". 

Sgme.ntara
itu ahli lain rnenyebutkan dirnensi yang
berbed a, atrtara lain: internal-eksternal
(tlaltigso, 20fi1; Romzek & Dubnick,
1987), formal-in{ortnal (Haligdn,
200 1 ), performance-conformence
(Kloot, 20Ag) dan degree of control
(Romzek & Iluhniclq 1987). Sebagai
konsekuensinya, dimensi akuntabilitas
menj adi sangat b eragam.

Selain itu, para ahli juga tidak
konsisten dalam penggunaafi suatu
konsep tefienflr. Uatarn hat ini, konsep
tersebut oleh seorang ahli ditetapkan
seb agat dimensi akuntabilitas,
sementara oleh ahli tain
dikelompokkan seh agal tip*
akuntabilitas. Halligan (2001), dan
Romzek & Dubnick (1987) misalny&,
menempatkan'ueksternal" dan
"internal" sebagai dimensi
akuntabilitas, sedangkan Thomas
{2003) memposisikan kedua rlya
s eba gai tipe akuntabi litas.

Sernentara ifu, dalarn tulisan ini,,
dimensi yang digunakan adalah
internal dan eksternal. Sebagaimana
tampak dalarn tabel 2. Dimensi
Akuntabilitas, sebagian besar ahli
menyepakati bahwa internal dan
eksternal merupakan aspek-aspek
penting dalam konsep akuntabilitas.
Mengacu pada pandangan Romzek &
Dubnick ( 1987), berb agat tipe
akuntabi titas tersebut dapat
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dikelornpokkan
internal-eksternal

dalam dirnensi
berdasarkan kriteria

kepada siapa (to tt;hont) akuntabilitas
disarnpaikan.

Tabel 2. f)irnensi Akuntabilitas

Kcehane (1{}SS)

Mulgan (2003),

Dimensi akuntabilitas

dan ltow.

Hiercrch ical, sapevisory,

fiscal, legal, market,
er, public reputational.

hierarchical,
individual

vertical, diagonal,
horizontal.

akunfabilitas
iitfiffi-*ffi

Et
M

Performaruce,

who, to wltoru, Jb, what

n. Akuntabilitas Internal
Dalam perspektif historis,

perkembangan dimensi internal
dal am akun tab i I i tas dap at
dipandang retatif baru dibandingkan
dengan dirnensi eksternal dari
akuntabilitas. Perh atian para
ilmuwan dan praktisi terhadap
akuntabilitas internal berkembang
pesat terutarna setelah masuknya

393

manajerialism dalam sektor publik,
atau yang dikenal dengan NPM
(StefTek,2Al0). Sebelum NPM ini,
sebenarnya konsep akuntabilitas
internal srldah dikenal datam sektor
publik. Namun karena fokus
akuntabilitas internal pada saat itu
hanya tertuju pada kepatuhan dan
penggunaan anggaran, akuntabi litas
internal kurang berkembang. Baru
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who the act*r
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, ;::.ait konsep kinerja
- -- '' .' 1 "7?i o n c e) diper kenalkan dan

: ,'r- *rian rnenjadi nilai utama
.: :r: sekror publik, akuntabilitas
- ":::3i berkembang pesat. Fokus

' :: ,3b;untabiiitas internal kemudian
::..::l kinerja, dan rnelalui fokus
:::s:b'ut diyakini oleh banyak pihak
: : ri:.'.1 keberadaan akunt"abilitas
.::rnal sangat diperlukan unfuk

:".-incukung proses belajar dan
:3nngkatan kinerja sektor publik
:-i : I 1 i ean, 2009 ;Peters, 2007).

Adapun hal yang paling
::embedakan akuntabilitas internal
r.ln akuntabilitas eksternal adalah
:ahwa forum akuntabilitas
it' c ourutahility forum) pada

akirntabilitas internal adalah para
pernangku kepentingan internal
iernbaga publik itu sendiri.
Pemangku kepentingan internal ini
':tarnanya adalah para pirnpinan
puncak dalam strukfur lembaga
publik. Mereka nremilki hak unfuk
meminta pertanggungiawaban dari
bawahantryfl, karena bawalun pada
irakekahrya adalah pelaks ana dari
iugas yang didelegasikan oleh
pimpinan lembaga publik. Dalam
litera[ur, akuntabilitas internal
dengan rnekanisme yang demikian
disebut sebagai vertical
accoltntability atau hierarchical
accottntabili4t (Grigorescu, 2008),
karena merefleksikan proses
akuntabilitas dengan arah
pertangungjawaban dari bawah ke
atas dalam j alur hirarki organisasi.

Pada masa awal
perkembangannya, fokus
akuntabilitas internal adalah pada
kepatuhan (complionce-based
accolmtability) (Ray 8{, Elder,
20fi7)" I)alam hal ini, akuntahilitas

adalah nredia pengsndalian dan
pengawasan yang digunakan
pi mpinan untuk nlengatahui
k*patuhan bawahan terhadap
prosedur clan penggwaan anggaran
(Kassel, 2008). Kepatuhan terhadap
prosedur dan kemampuan bawahan
dalam pernbelaqiaan angaran inilah
yang kemudian diSunakan
pimpinan sebagai tolok ukur
"kinerja" bawahan dalam
pelaksanaan tugas yang
dili mpahkan pirnpinan.

Datam perkembangan
kemudian, ketika NPM menjadi
bagian penting dari birokrasi publik.
fokus akuntabilitas internal
kemudian mengalami pergeseran*
Pergeseran dimaksud adalah
mengemukannya konsep keluaran
dan outcorne dalam alruntabilitas
internal, dan memposisikan
prosedur dan masukan menjadi
perhatian kedua dari para ilmuan
dan praktisi lemb aga publik
{Goddard & Powell, 1994). Dalam
perspektif ham ini, akuntahititas
internal adalah media penting bagi
instansi publik bukan hanya untuk
pengawasan dan pengendalian
kinerja bawahan, tetapi juga unfuk
proses pembelajaran instansi (Shah
&, Chunli, 2A07; Peters, 2007).
Melalui akuntabiltas interna[,
diharapkan instansi publik dapat
meningkatkan kinerj anya- secara
berkelanjutan.

Mekanisme akuntabilitas
internal secara vertikal dalam jafur
hirarki tersebut, bukanlah satu-
satunya mekanisme datam
akuntabilitas internal. Dalam
literatur disebutkan bahw4,
akuntabil itas internal mencakup dua
mekanisme akunta.bilitas y^ng
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rrreliputi akuntabilitas vertikal dan

akuntab i l ita s h o tizontal
{Grigoresclt, 20AU. Akuntabilitas
vertikal adalah proses akuntabilitas
yang melibatkan atasan dan

Lu*ahan, dengan arah
pertang$Ingiawaban dari bawah ke

itut Aatam struktur organisasi.
Adapun akuntablitifas lr-orizcrntal

adalah mekanisme aknntabilitas
yang menempatkan aktor-aktor di
luar unit kerja tetapi rnasih dalarn

lingkup lemb aga Peffierintah
s e b a g &i P e n e r i m a

pertanggungi awaban- Sementara ifu
dari sisi substansi Yang
diakuntabilitaskan, akuntabilitas
internal meliputi dua a"-tpek, yaitu
akuatabilitas keuan garl {financial
nccaltntsbili$ dan akuntabilitas
kinerj a {Per'.f rtrTnoLce
ac countabiliry) (Behn, 200 1 ) -

b. Akuntabilitas Eksternal
Dimensi eksternal dari

akuntabititas ini, dalarn literatur
disebut denge$ akuntabilitas
eksternal (external
accountabilitY)." Penggunaan
konsep ini adalah untuk
membedakannya dar{ a}untabititas
internal {internal occountability)
yang mengusung nilai-nilai
man ag e ri ali s m dal arn akuntabil itas'
Dirnensi eksternaI ini sangat
diwarnai oteh Pemahamafi
ftadisionaI dari konssP
akuntabilitas, terutama dalam
kaitanya dengan konssp democv'atic

ttccountabititY dan Political
accoLtntabititY. Sebagai
implikasinYa, dalam dimensi
e kiternal, akuntabilitas lebih

'' Grigorescu (2008i" meirdefinisikan akuntabilitas

organizations".
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dimaknai sebagai suatu Proses
politik yang mencerminkan
hubungan Pertanggungiawaban
anta-ra lernbaga publik sebagai aktor

{actor\ dengan Para Pemangku
kepentingan di luar organisasi
sebagei tbrum akuntabilitas
{accountabilitY forum), Yang
mencakuP masyatakat umum dart'*

lernbaga PerwakilannYa (Bovens,

2006).
Merujuk PendaPat Mulgan

(2003), keharusan lemhaga Publik
untuk berakuntabilitas kePada
masyarakat dan lembaga
petwikilannya didasarkan Pada
prinsip "owflershiP" dan "fficted
i'ight* cnd" interesl.r "- PrinsiP
"ownershiP" menyatakan bahwa
masyarakat adalah sumber
kewenangan Pemerintah, karena ifu
masyarakat Pada dasarnYa adalah

p ernitik Psmerintahan Yang
tnemiliki hak untuk mengatur
pemerintah. Sementara itu prinsip
;'afiectetl rights arud interests "

rxenyatakan hahwa ffiasyarakat
memiliki hak untuk rneminta
perianggungiawaban Pemerintah,
dalam rangka melindungi
kepentingan masyarakat sendiri'
B erdasarkan kedua prinsip tersebut,

maka kedudukan lembaga
pemerintah adalah sebagai
peneritna mandat dari masyarakat,

dan *leh karenenya harus
m emp ert an g gungj aw ab k an
pelaksaoaan mandat tersebut
t<ep a da P smb e ri man dat '

M;kanisme PsnyamPaian
informasi Pelaksanaan mandat
tersebut daPat dilakukan baik
melalui mekanisrne langsung

sebagai "accotlntability tot+,ard puhlics outside the
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kepada masyarakat, maupun secara
tidak langsullg yaitu melalui
1 ernb aga perwaki lannya.

Berdasarkan perspektif
ci emo c r atic accountatt ilfryr tersebut,
maka kedudukan akuntabilitas
ekstenral adalah sebagai alat bagi
masyarakat untuk mengawasi dan
rnengendalikan kegiatan
pemerintah (Bovens ., 2007).
Pengendalian dan pengawasan
tersebut adalah terhadap
pelaksanaan fugas [embaga publik,
sehingga hasit akhir dari
pelaks anaan tugas tersebut
diharapkan sesuai dengan
keinginan masyarakat. Dalam hal
ini, prcr-qes pengawasan dan
pengendalian menghasilkan
informasi kinerja yang selanjutnya
digunakan oleh masyarakat sebagai
dasar penilaian kinerja lembaga
publik yang berujung pada
pernberian reward atau punisltment
b erdasarkan kinerj a tersebut.

Selain untuk kepentingan
pengawasan dan pengendalian ini,
literatur juga nlenrrnjukkan bahwa
akuntabi 1 itas eksternal memberikan
manfaat lain. Aucoin & Heintrcnan
(2000) menyeburkan dua maxtfaat
lain dari akuntabilitas. pertarna,
akuntabilitas dapat mencegah
pernbangunan konsentrasi
kekuasaan pada cabang eksekutif,
Melalui akuntahititas Fuhlik,
perilaku apatatur pemerintah
dikendalikan sehingga perilaku
koruptif dan penyalahgunaan
kewenangan oleh aparatur dapat
dicegah dan dikurangi. Kedua,
akuntabilitas dapat meningkatkan
kapasitas pernbelaj aran dan
efektivitas lembaga publik. Dalam
hal ini, proses akuntabilitas

mernungkinkan lembaga pubtik
mendapatkan penilaian dan umpan
balik dari masyarakat atas kinerja

ma$yarakat inilah yang kemudian
menjadi dasar dari lembaga publik
untuk senantiasa meningkatkan
efektivitas dan terus mensrus
rnelakukan perhaikan kineqi a "

Sebagai suatu proses politik,
pertanggungjawaban lembaga
publik kepada masyarakat dan
lernbaga perwakilannya tersebut
dicirikan dengan penilaian yang
sangat subyektif dari masyarakat
dan lembaga perwakilannya atas
kinerj a dan lembaga publik. Dalam
haf lft" ukuran kinerja lemhaga
publik lebih ditentukan oleh nilai
yang dipersepsikan oleh
masyarakat terhadap lembaga
tersebut dibandingkan oleh
informasi tentang kinerja yang
disampaikan oleh lembaga publik
kepada masyarakat. Dalam proses
yang demikian ini, tolok ukur
kinerja yang digunakan oleh
masyarakat untuk rnengukur kinerj a
lembaga publik dapat saja berbeda
dengan tolok ukur yang
dikembangkan oleh lembaga publik
dalarn rnengukur kinerj anya
sendiri.

Dalarn hal terjadi
ketidaksesuaian rolok ukur kinerja
antara masyarakat dan lemhaga
publik, hal ini kemudian berimbas
kepada perilaian tentang kualitas
dari akuntabilitas sksternal lembaga
publik. Dalam hal ini, lernbaga
publik yang menyampaikan
inforrnasi kinerj anya kep ada
masyarakat berdasarkan tolok ukur
kine{anya sendiri, dapat dinilai
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menyarnPaikan informasi Yang
tidak relevan oteh masyarakat'

Dalam Psrkembangan
kenrudian, Pemaknaan konseP

akuntabititas eksternat meluas

dengan penambahan beberaPa aktor

selain masyarakat dan lembaga

perwakilannYa sebagai Pemanghl
k*p*ntingan temhaga P"b!g Yang

**utu lain meliPuti lemb aga

pengawasan eksternal, lembaga

i**duya masyarakat, media massA'

dan ombudsman (Bovens, 2007)'

Aktor-aktor tersebut adatah aktor

yang pada dasarnYa bukan alctor

utama yang sccafa politik memiliki
kewtnang untuk meminta
pertanggungJawaban kinerja
iernbad P"blik. Menurut Bovens

(2006i r.*u erudaan aktor tersetlut

uOulah untuk mel engkaPi
mekanisme akuntabitritas ekstsrnal

yan g ditaksanakan lernbaga pubtik'
Perluasan konseP

akuntabilitas eksternal ini, secara

tecritik dimaksudkan untuk
rnenin:gkatkan kinerja akuntahilitas

eksternal lernb agapernefintah. Hal

ini karena dengan semakin banYak

aktor Yang terlibat dalam
akunrabliiras eksternal, diharapkan

terjadi peningkatan partisipasi civil

societl, datam Proses PengaPbilan
kepurusan. Demikian Pu}1 hal ini

akin mendorong Pada kSbebasan

psrs dalam Insnga$Iasl Prcses
pengambilan kePutusan dan

lf*tiirritas check and balancies di

antara Pelbagai cabang dalam

pomeriniahan lCrigorescu, 2008)'

I,{ amun de mikian, rllenurut
Keohane (2002), Penguatan
akuntabilitas eksternal ini dapat

terjadijikakekuataneksternal
mampu rnernherikan tekanan Yang

cukuP kuat terhadaP lenrbaga

p**lrintah. Keku atan ini
aip erlukan untuk rnenekan
kecenderun gan aparafur p erneri ntah

menolak pengendalian dan karakter

alamiah bitJt tasi Yang berusaha

senantiasa rnemperluas kekuasaan

(Bovens,2007).
Ketika kon-seP alalntahilitas

disebutkan mongalami Pergeseran
dari akuntab:ititas demokratik ke

akuntabilitas manaj erial O{yamod'
2009), hal ini tidak berarti
hilangnya kriteria demokrasi dalarn

akuntutilitu* (Haque , 2'0A7) '

Dimensi ekstemal tetaP menjadi

bagiandariakuntabilitas,karena
halaimanapun juga, arganisasi
p"[tit karela tugas dan fungsinya

harus selalu berhubungar dengan

rnasyarakat dan organisasi -di 
luar

dirinYa. Dalam konteks hubungan

sosial tersebut, organisasi publik

rnemitiki kewajiban untuk mampu

rnerespon keinginan dan haraPan

para Pemangku kePentingan dan

1rlf, rn P ert an g gua gj aw ah k an

penggun aarl sumber daya Publik
dan caPaian ketj arrya' kePada Para

psmani;t" kePentingan (Dubnick'

2003)lDu1u* 
dimensi eksternal ini'

mekanismeakuntabilitasdapat
dipilah-Pilahkan berdasarkan
pertanYaan 

u'ta tahoftt" dan 'fo'
ionnr; (Bovens' 2006; Mulgan'
2003 ) - Terkait 'o to whom" '
akuntuuilitur organisasi publik
meliputi sejumlah mekanisrne atau

tipe akuniabilitas, antara lain
administrative accottntability dan

social accountabilitY (Bovers'
2006).Sementareitudasisisi'Yb'
whaf', akuntabilitas meliPuti

.fin*rtcial &ccauntsbilitY dan
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performance accout?tability
(Kloot,2A0\.

{KUIYTABILITAS III{TERNAL
KE ME,I{TERIAI\ I}A]\ LPISK

Hasil survei menunj ukkan
bahu.a secara kuantitatif penerapan
akuntabilitas internal pada
Kernenterian dan LPNK sudah baik.
S ebagaimana difunjukkan dalam Tabel
-1 . Hasil Pengukuran Akuntabilitas
Internal, telah banyak para pejabat
eselon I dan II pada Kementerian dan
LPII( yang menyampaikan laporan
kinerj a unit organisasi kep ada
pimpinan sec araberjenjang. Dalam hal
Lni, data menunjukkan sekitar B0 %
pej abat eselon I dan II pada
Kementerian dan LPNK yang telah
;nenyampaikan informasi pencapaian
outcome. Penerapan akuntabilitas

internal j ugu ditandai dengan
banyaknya pejabat eselon I pada
Kementerian dan LPI{K yang
memberikan arahan untuk peningkatan
kinerja dari unit kerja yang berada
dalarn kewenangannya.

Dalam hubungannya dengan
enti,tas yang memiliki kewenangan
lshih tinggi, praktik pada Kementerian
dan LPi.{K juga menunjukkan
penerapan akuntabilitas internal yang
baik dari tahun ke tahun. Pada tahun
2004,jumlah Kementerian dan LPI{K
yang menyampaikan laporan kinerja
kepada Presiden sebanyak 96,97 %.
Jurnlah tersebut rnengalami
peniogkatan pada tahun-tahun
herikrrtnya, hingga pa.da tahun ZAA?
tercatat 97,53 % Kementerian dan
LPI{K menyampaikan laporan kinerja
kepada Presiden. ''

Tabel 3. ftrasil Pemgrkurrn Ak*ntabitritrrs lnternatr

Indikator

" Ilformasi lebih detil tentang.perkembangan pelaksanaan akuntabilitas internal oleh Kementerian dan LpNKdruraika0.dalam lapomn hasil evaluasi akuntabilitas kineqia instansi p*-"r;"t"fr-ZOf0 yang diterbitk;;"h
Kernelrterian PAN daa RB" Dalam laporan tersebut. disebutL* pur" urrri" puaa -tairr"ir zo05, I 00 9/+ Ke,nrenterian
dan LPNKmenyampaikan laporan kinerja kepada prcsiden.

]urnal Borneo Adminisrrator I 
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Jumlah pejabat setingkat eselon II yang menyarnpaikan

informasi pen capaian outcome unit kerjanya t*pada

Jumlah pejabat eselon I yang memberikan pengh*goon
pada unit kerja setingkat eselon II yang berkinirju tinggi
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Sernent ata ifu, dari sisi kualitas

juga telah terjadi peningkatan mutu

da larrr penerapan akuntabi litas internal -

Dengan berpatokan pada standar nilai

yang digunakan oleh Kementerian

PAN dan RB bahwa nilai CC

tnencenninkan kualitas alarntabilitas

internal yang cukup baik' terdapat

63,29 7o Kementerian dan LPNK yang

mefilenutri kuatifikasi tersebut'''
Jurnlah tersebut juga menunjukkan

adanya pentngkatan sebesar 15,97 oA,

di bandingkan jurnlah Kementerian dan

LPI{K yang mendaPatkan nilai CC

pada tahun 2009''t 
*

I*lamun dernikian, dengan

membandingkan antara jumlah

Kernenterian dan LPNK Yang telah

menyarnpaikan laporan kinerja dan

jumlah Kementerian dan LPI'{K yang

mendapatkan nitai CC, pada dasarnya

belum terdapat keseimbangan antara

kuantitas dan kualitas dalam penerapan

akuntabilitas Kementerian dan LPNK'

Kementerian dan LPNK masih banyak

yang belum fokus Pada kualitas

akuntabilitas internal. Realitas yar]lg

denrikian ini juga sejalan dengan

terngan penelitian bahwa pada saat

sekarang ini praktik akuntabilitas

internal Kemeirterian dan LPNK lebih

banyak diwarnai dengan penyampaian

inforlnasi keuangan tanPa
menguraikan informasi kinerja
instansi. Bahkan lebih jauh lagi, pada

Kementerian dan LPNK yang telah

ffikilerjainstan*i,IfuraerderialrPANdauRB 
katagori'Kalagoritersebut

melip,ti:AA{>85-r0o.r*,;'#;1i;;[ii*g",riLr,nees-il,nuig,cct sfres'*tebaik],c(>3&50.agakkuraag)'

dan D lOlO, kurangl. ,^r 
^ 

i:.^k ,rLah h,hn,. h,
,, padalaoorauhasitevaluasiakuntabilitaskinerja in*alsi pemerintahtahun 2010 rtisebutkan bahwajunrlahKementerian danI}NK
'6ffirdrp"tt*" *t"i CC p"aut^n*ZOOI adatair hanyasebesa(47'37 %'

" Pedkanhasil rsawancaraa*n**I*nsp*abat KementerianPANdafl RB' Jakart''?Mare{ 201 l'

|urnal Borneo Administrator I volume I I No- 3 12012

Dr. Asropi

rnemiliki kualifikasi CC Ptsft.,

akuntabilitas internal diterapkan

dengan kualitas yang kurang baik pada

tingkat eselon I dan II. Pada tingkat

eselon I dan eselon II tersebut,

infortnasi Yang diungkap dalarn

akuntabilitas intemal lehih banyak

tentang realisasi tisik dan penysrapan

anggaran. Adapun gambaran tentang

kualitas akuntabilitas internal
Kementerian dan LPNIK diungkapkan

oleh seorang narasumber dalarn

pernyataanberikut:
.... SakiP isinYa tetaP saja kaYak

dulu.. tata-tata mengukur
keberhasilan hanya dari realisasi

keuang&il, semuanya kaYak

begitu..itu Yang di Posisi kita

nggak akan daPat CC, kaYak

gitu. .mereka ulengukur sasaran-

sasaran. Dia tercaPai.-taPi Yang

disebut tercapai itu ditihat dari

relaisasi keuang0o, realisasi

fisik, ..".kalau di Pusat tinggal 30

korna sekian o/o,Yang CC kan 63

ar., iadi Ya tinggal sekitar 37%

yang lnasih kaYak
begitu,.. -..kalau dia masuk

kelornpok B, dia tidak akan

masuk keloutpok seperti
itu...trinimal di level
kementriannYa".taPi di level ke

dalarn annya eselon I atau II
masih banYak Yang kaYak

begitu.'u

399
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Realitas akuntabilitas internal
i'ang demikian ini merupakan
c"rrnirlan dari sense of accountabffil),
Kementerian dan LPNIK yang rnasih
rendah- Dalam hal ini, kesadaran untuk
b,erakuntabilitas internal pada
Kementerian dan LPNK belunr cukup
menjadi lnotivator untuk
tru'rakuntabilitas. Gerak Kernenterian
can LPNK dalam akuntabilitas internal
lebih didorong oleh faktor dari luar,
khususnya faktor kebii akan pemerintah
t,-rkai t akunta b il ita s .

Dengan demikian, kebijakan
pernerintah merupakan pendorong
kementerian dan LPNK untuk
menera pkan akuntabilitas intern al."
Hanya saja dorongan tersebut bagi
sebagian Kernenterian dan LPNK
ternyata baru sarupai tirrgkat
pemenuhan amanat kebijakan.
Kebijakan pernerintah terkait
akuntabilitas belurn menyentuh
Kenrenterian dan LPNK untuk
mern'ujudkan akuntabilitas internal
)'ang berkualitas. Ilata penelitian
menunjukkan bahwa hal ini disebabkan
oleh kebijakan pelnerintah terkait
akuntabilitas internal tersebut tidak
menriliki muatan tentang hukuman
bagi Kementerian dan LPNK yarlg
tidak rnenerapkan akuntabilitas
internal dengan baik.

Sement ateitu, ketentuan tentang
hukurnan datarn penerapan
akuntabilitas internal ini adalah
merupakan aspek penting bagi

keberhasilan penerapan akuntabilitas
internal pada Kementerian dan LPNK.
selain nremberikan dampak di tingkat
instansi sebagaimana telah dijelaskan
di atas., ketiad aan hukurnan jugu
merupakan penj elasan terh adap
kualitas penerapan akuntabilitas
internal di tingkar unit kerja pada
Kernenterian dan LPhlK. Dalarn hal tnt,
data sunrei rnenunjukkan tidak lebih
dari 4A % pejabat eselon I pada
Kenrenterian dan LPNK yang
menerapkan hukuman atas unit kerja
setingkat es elon II yang ti dak
berkin erja dengan baik. Sebagai
akibatnya., terda patunit kerja-unit kerja
dalam Kementerian dan LPNK yerLg
hanya merrandang sebelah mata
terhadap penerapan akuntabilitas
internal. Bahkann menurut seorang
narasumber, sebagian unit kerja
tersebut menganggap laporan lisan ke
atasan lebih penting dibandingkan
dengan laporan akuntabilitas yang
di forma lkan b erdasarkan p eraturan.

Sehubungan dengan realitas
dalanr penerapan akuntabilitas internal
yang demikian, nraka penerapan
lrukunran dapat rnenjadi salah satu cata
untuk meningkatkan kual itas
akuntabilitas internal Kementerian dan
LPNK. Terkait dengan hal tersebur,
terdapat beberapa pendapat dararn hal
jenis hukuman untuk Kernenterian dan
LPNK yang tidak akuntabel. Menurut
pendapat pihak pertarna., hukuman
terkait akuntabilitas intenal akan

Pada waktu sekarang ini' tela{banyak perafuran yang berhubungan dengan akuntabilitas instarui, khususnya yangditerbitkanolehKementerian PANaanira, remJntei"" ii"*"e* drrfiupp";ur. D;,rikiu"pura, daram Roadmap

X*ffiii:**si, *kuntabilias *"*puk*n rrl"h *rt* t"r y*s ai.u*i!,ii* unt i. iiwujudkan pemerintarr di
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sfektif jika dikaitkan dengan uang"

I)alarn hal ini, Kementerian danLPNK
yang dinilai tidak akuntabel dapat

dikenai sanksi keuangan. Akan tetapi

pandangan ini oleh pihak lain dinilai
justru sangat potensial rnerugikan

rnasyarakat. Menurut Pihak kedua

tersebut, pengurangan anggaran suatu

instansi pemerintah pada dasarnya

adalah pengurangan enggaran
pelayanan terhadap publik. Dalam

pandangan pihak kedua ini, hukuman

terkait akuntabilitas internal akan lebih

baik jika berupa hukuman non*

keuangan, sepe rti P enggantian
pirnpi nan atau Penggabungan
organisasi.

Selain faktor psraturan dan tidak

adanya hukuman dalam Penerapan
akuntabilitas internaI tersebut'
penelitian ini juga mengungkapkan

faktor-faktor lain yang dinilai
mempen garuhi fenomena
akuntabi titas internal Pada
Kementerian dan LPNK sekarang ini-

Faktor-faktor tersebut antara lain

meliputi:
a. Pimpinan

Komihnen pimpinan pada

Keinenterian dan LPhIK terhadap

akuntabititas internal sekarang ini
menunjukkan perkembangan Yang
sernakin membaik. Namun
demikian, realitas konritmen
pimpinan Kementerian dan LPNK
tersebut belurn rnemadai bagi
penerapan akuntabilitas internal
yang berkualitas. Bahkan, faktor
kepemimpinan ini Perlu
rnendapatkan perhatian yeng lebih

Dr" Asrtrpi

tebih besar untuk Perbaikan
akuntabititas intenral Kementerian

dan LPi{K di masa mendatang- Hal

ini dikarenakan pirnpinan merniliki
peran penting terutama dalam

hubungannya dengan Psnegakan

budaya yang baik dalam organisasi.

Agar sejalan dengan hal tersebut,

rnaka diperlukan PimPinan Yang

kuat mengendalik an organis as i.

b. Sistenr rekrutmen PimPinan
Sistem rekrutrnen PirnPinan

yang selama ini diteraPkan dalam

Kem enteri an dan LPNK
mempengaruhi kualitas Para
pemangku jabatan struktural Pada

Kementerian dan LPhIK. Sernentara

itu, pimpinan berpengaruh terhadap

penerapan akuntabilitas inter:nal

Kenrenterian dan LPNK- Oleh

karena itu, untuk Perbaikan
akuntabilitas intemal Kenrenterian

dan LPNK , Juga diPerlukan
perbaikan dalatn sistem rekrrrtmen

pirnpinan Kernenterian dan LP}{K-

Dalam hat ini. perbaikan sistem

rekrutmen pirnpinan bukan hanYa

untuk kepentingan rekrutrnen
pimpinan tingkat Puncak, tetaPi

untuk rekrutmen Pada sernua

tingkatan PirnPinan Pada
Kemarterian dan LPNK.

c. Sistem informasi kinerja
Akuntabilitas memerlukan

informasi kinerja yang dihasilkan

dari suatu sistem informasi kineda-

Sistem informasi tersebut
berhubungan dengan fungsi
pengawasan dalam organisasi.
Dalam suatu organisasi, sistem
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informasi ini dapat berupa
p e rr e mu an akunta b il i ta s
r ttccauntability ftteeting) dan
pengumpulan informasi hasil
pengukuran kinerja di setiap unit.
\,fanfaat sistern infonnasi kine{a ini
.l uga san g&t penting untuk
mendukung manajernen dalarn
nlenindaklanjuti (follou, up)
infonrrasi yang diungkapkan dalam
1 aporan akuntabilitas. 

.

: Sistern insentif
Sistern insentif adalah salah

safu instrumen untuk mendorong
peningkaran kualitas akuntabilitas
internal Kernenterian dan LPNK,
Nanrun demikian, sistem insentif
rersebut sekarang ini belutn
mendapatkan tem pat dalafil
manajemen Kernenterian clan
LPI.{K. Data survei menunjukkan
bahw.a tidak lebih dari 4A %pejabar
eselon I pada Kementerian dan
LPhIK yang menerapkan
penghargaan untuk unit kerja
setingkat eselon II yang telah
matnpu menunjukkan kin erja
tinSgi^

Sernen taraitu, sistern insentif
dalanr skema retnunerasi yang
diterapkan pada Kementerian dan
LPNK sekarang ini, jug* tidak
rnenunjukkan kej elasan hubungan
dengan penerapan akuntabilitas
internal. Dalam kaitan ini,
penelitian mengungkapkan hahwa
terdapat Kenrenterian dan LphIK

yang meskipun sudah mendapatkan
relnuilerasi. akan tetapi rnerniliki
nilai rendah dalam akuntabilitas
kinerja. Demikian pula sebaliknya,
terdapat Kernenterian dan LphIK
yang s ekarang ini b elum
mendapatkan remunerasi tetapi
mendapatkan nilai baik dalam
Iaporan akuntabilitas kinerja
instansi.

AKUIYTABTLITAS EKSTERNAL
KE h{ENTE,RIAN DAI.{ LPI\K

Data kuantitafif menunjukkan
bahwa Kementerian dan LpNf
sekarang ini menerapkan akuntabilitas
eksternat dengan kualitas yang belum
baik. Dari indikator-inoit ator
akuntabilitas eksternal sebagaimana
dirunjukkan dalam Tabel 4. Hasil
Pengukura-n Akunrabilifas El<-sternal,
tidak ada safu pun indikator yang
mencerminkan kinerja unggul
Kernenterian dan LphlK dilam
akuntabilitas eksternal. Daram kaitan
ini i s ec ara ku antitatif data
menunjukkan adanya indikasi bahwa
Kernenterian dan LpNK telah
memberikan cukup banyak informasi
kepada puhlik, haik kepada masyarakat
maupun kepada DpR. Akan tetapi,
kuantitas informasi tersebut ternyata
tidak dibarengi dengan kualitas
inforrnasi. Hasil penelitian
pelgungkapkan bahwa sebagian besar
informasi yang disurnpaikan
Kernenterian dan LPNK kepada
masyarakat adalah informasi umum
yang justu tidak hanyak dibutuhkan
masyarakat.t*

' Dalam wall'ancaxa nada tanogal 14 Maret 2011, H dari ombudsman meqielaskan bahwa informasi yang disampaikatrKernent'erian dan LirNK t"i-aa ,,asvaolrffililirffi #ig,** t"rE;""'dd; iine,ia rran infornusi rein yans
lli:ffiilT"'ffiffitfftff#fiaG1;,ffi#ir"i"""ioi*;;p-Nil;;iimanraatkansecaraoprimar
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Realitas akuntabilitas ekstsrnal
Kernenterian dan LPNK justru
dicirikan oleh keengganan
Kementerian dan LPNK untuk
msngembangk an pertang gungi awaban
kepada masyarakat secara terbuka. Hal
ini sejalan dengan data survei bahwa
dari keseluruhan peffnintaan informasi
kinerja dari masyalakaL hanya sekitar
4A % yang dilayani oleh Kementerian
dan LPhlK. Demikian pula, pada
website yang dikelola oleh
Kementerian dan LPNK. Website
tersebut hanya difungsikan untuk atus
informasi satu arah, yaitu dari pihak
Kementerian dan LPNK saj a.

Praktik akuntabilitas eksternal
oleh Kementerian dan LPNK juga
ditandai oleh waktu penerapan
akuntabilitas eksternal yang relatif
belum lama. Dalam hal ini, hanya
sekitar 27 % dari Kementeria:n dan
LPt\iK yang telah menerapkan
akuntabilitas kepada masyarakat tebih
dari I (delapan) tahun. Adapun
mayoritas Kementerian dan LPNK
menerapkan penyampatan informasi
kinerja kepada masyarakat baru sekitar
lima tahun. Sementaru itu, praktik
pemberian informasi kinerja oleh
Kementerian dan LPNK kepada DPR
juga tidak jauh berbeda. Outpuf SPSS

POTRET P RAKTE K .lfi II}TT*BI I.IT*S HE }fEHTRTAJiI I}AI{ IJ HBAGA PE M E R I N TAH
HOH.KEITTEilTnIA}T DI INDONESIA

:,:,:.i..,, |'tl;''.".::::"':'; I :rl '' :::: l

Dr. .i"gropi

nrenunjukkan bahwa hanya sekitar 42,6
% Kementerian dan LPNK yang telah
menyampaikan informasi kin erja
kepada DPR setama lebih dari I I tahun.

Fenomena akuntabilitas
eksternal dari Kementerian dan LPNK
yang demikian, dapat dijelaskan
rnelalui realitas sikap mental aparatur
dan ketidakjelasan kehijakan yang
mengatur batasan informasi yang
diperkenankan unfuk dipublikasikan
kepada masyarakat. Adapun sikap
menta I aparatur yang ilrewarnai
perilaku akuntabilitas eksternat
Kementerian dan LPNK adalah sikap
mental yang tidak rnall terbuka dan
suka menj aga wibawa. Sikap mental
yang fidak mau terbuka, mengarahkan
pada praktik akuntabilitas yang palsu.
Dalam hal ini, meskipun Kementerian
dan LPI.{K menyusun dan
msnyarnpaikan laporan, tetapi laporan
tersebut disusun secara asal-asalan,
direkayasa atau tranya untuk
msnyenangkan pinrpinall. Senrentara
sikap mental yang suka menj aga
wibawa mengakibatkan aparatur tidak
suka dikritik dan akan menglindari
pelbagai hal yang dapat mendatangkan
kritik. Karena kritik, bagi aparafur
dipandang seb agai faktor yang
mengurangiwibawa,

il

il
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Tabel 4. Hasil Pengukuran Akuntabilitas Eksternal

Indikator

Lamanya rvaktu (tahun) yang relah dijalani instansi
dalarn rangka penyampaian informuri kinerjanya kepada
masyarakat

Jumlah

lebih dari lima tahun

Sementara itu, faktor kebijakan
-tentang ketidakj elasan batasan
informasi yang bol eh dipublikasikan ke
masyarakat- menenfukan substansi
informasi yang dipublikasikan dalam
w,ehsite Kementerian dan LPNK.
Dalam hal ini, seorang narasumber
menyatakan:

kebanyakan instansi pemerintah,
terrnasuk komisi-komisi dan
lembaga independen seperti kita
ini, masih memberikan informasi
yang sangat umurn dt website.Ifrt
tidak terspesifikasi apa yang
dibutuhkan oleh rnasyarakat. Kita
belum bisa meraba itu, disamping
secara internal kita itu masih
bingung apakah informasi ini
bisa, corlfuse apakah ini boleh
disebarkan ke masyarakat. "

Lebih jauh, penelitian juga

ryenggali sejumtah tangkih

kebijukan untuk rnelakukan
peningkatan akuntabilitas eksternal
Kementerian dan LPNK. Dalam hal ini,
terdapat tiga carayang dapatdilakukan
untuk meningkatkan akuntabilitas
eksternal Kernenterian dan LPNK,
khususnya yang ditujukan untuk
perubahan sikap mental aparatur.
Pertanx$, perubahan simbol-simbol
dalarn birokrasi. Simbol dimaksud
adalah simbol yang menceftninkan
posisi aparatur sebagai penguasa bukan
sebagai pelayan. Dalam birokrasi
sekarang ini, sirnbol aparatur sebagai
'pangreh'nrasih ada, dan oleh karenaltu
perlu dikembalikan pada kata aslinya
yaitu sebagai pembanru publik atau
pelayan publik, Keduo, transformasi
nilai. Dalam hal ini , &pilratur
diharapkan akan rnemiliki sik*p **ntal
yang Iebih baik, jika mengalami
transformasi nllai-nitai yang berasal

't Petikan hasil wawancara,Cengan pihak Ornbudsmarr) Jakarta, I4 Mare tZ0ll.
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Lamanya waktu (tahun) yaru telah dijalani instansi lebih dari lirna tahun
lalam rangka penyarnpaian infonnuri kirreq'anya kepada

Intesitas rapat yang dilakukan instansi untuk membahas cukup sering
keluhan dan masukkan yang disampaikan oleh para
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dari ranah berbeda, yaitu tafiah bisnis.
Ketiga? penciptaan masa yang kritis
{critical mass), Masa yang kritis sangat
diperlukan unfuk memaksa perubahan
peri laku aparafir birokras i .

PENUTUP
Praktik akuntabilitas pada

Kementerian dan LPhIK di Indonesia
dewasa ini-rneskipun menunjukkan
perkembangan positip-s ecara umum
masih belum mernuaskarl .

Akuntabilitas eksternal atau
akuntabititas publik masih dicirikan
dengan keengganan Kementerian dan
LPNK untuk mengembangkan
keterbukaan kepada rnasyarakat.
Denrikian pula" akuntahilitas internal
ditandai cleh rnasih banyaknya
Kementerian dan LPNIK yang belum
mempraktikan peftanggungiawaban
secara internal.

Banyak fakror yang
berhubungan dengan potret penerapan
akuntabilitas pada Kementerian dan
LPNK tersebut. Dalam kaitan dengan
penerapan akuntabilitas eksternal,
Kernenterian dan LPNK dihadapkan
pada persoalan sikap rnental aparafur
dan ketidakjelasan kebijakan terkait
keterbukaan informasi publik.
Sementara itu, faktor yang
mempengaruhi penerapan
akuntabi I itas internal pada
Kementerian dan LPNK, antara lain
meliputi aspek kebijakan, komitmen
pimpinan, sistem rekrutmen pimpinan,
sistem informasi kinerja dan sistem
insentif yang diberlakukan dalam
instansi pernerintah.

Dengan dsmikian )

pembangunan akuntabilitas eksternal
Kementerian dan LPI{K memerlukan
pembenahan dalam aspek kebrjakan
dan mentalitas aparatur. f)atam kaitan

dengan aspek kebrl*akarl, pemerintah
perlu rnelihat kernbali kebijakan yang
ada {nxis tirug policy) terkait
akuntabilitas publik. tr)alam hal ini,
substansi yang diperkenankan untuk
dipublikasikan mernerlukan kejelasan
dalam produk kebijakan. Adapun untuk
pembenahan mentalitas aparatur,
ditalcukan mela-t-ui gerakan kutfurat
yarg ditujukan untuk memberikan
penyadaran kepada aparafiu ptrblik
tentang perannya sebagai pelayan
publik. Selain itu, proses penyadaran
dapat juga dilakukan dengan
mendorcng masyarakat untuk menjadi
kelompok yang kritis tsrhadap
pelayanan publik. Dengan masy arakat
yang kritis, maka perilaku aparatur
menjadi lebih terawasi. OIeh karena
itu, dalam rangka membangun
akuntabilitas eksternal, pemerintah
juga harus melibatkan pihak-pihak
diluar pemerintah, seFerti sektor
swasta, civil society dan Ornbudsman
Republik Indonesia.

Selanjutnya, untuk membargun
akuntabil itas internal Kemenreri an dan
LPNK, pemerintah juga perlu
mengembangkan sejurnlah kebijakan.
Beberapa kebijakan dimaksud, antara
lain memuaf tentang koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan terkait SAKIP,
sistem informasi kinerja, sistem
kornpensasi dan hukuman
kelembagaan, sistem insentif dan
sistern rekrutrnen pimpinan. Dalam hat
iui, perlu semakin diperkuat sinergitas
arrtata sistem perencanaan, sistem
laporan keuangan dan sistem
akuntabilitas yang selama ini masing-
masing dinakhodai oleh tiga
kemen terian. D emikian pula,
diperlukan: (1) Peraturan Menteri PAN
dan RB terkait Sistem Informasi
Kinerja, untuk msmaksa semua
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instansi pemerintah mengernbangkan
sistem infarrnasi kine{a, {z) perururan
Menteri PAhl dan RB terk att
Penghargaan dan Hukuman Kinerja
Kelenrbagaan. Dalam hal ini substarrsi
kebijakan harus didasarkan pada
pertimbangan bahwa selain untuk
nnendorong instansi pemerintah
berkinerjq j use tidak ffisrr.rgikan p ub lik
ketika hukuman diterapkan pada
instansi yang tidak berkineqa. (3)
Peraturaa pemerintah terkait 

- 
sistsm

rckrutnren pimpifian dalam instansi
pemeriatah. Adapun aspek penting dari
kebrj akan ini adalah bahwa kompetensi
menjadi uku ran utama dalam
pmentuan pemangku j abatan sftrrkfural
di instansi pemeriatah- Dalarn hal ini,
perlu dipertirnbngkan di dalamnya,

1rengat*ran tentang rnekanisrne apen
bidding dan jabaran strutural
berdasarkan kontrak.
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