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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelaporan rencana kerja dan anggaran (RKA) menjadi tanggung jawab 

pokok kementerian negara/lembaga (K/L) pemerintah untuk mencerminkan 

kinerjanya dalam jangka waktu tertentu. Tidak hanya itu, pelaporan ini juga 

menitikberatkan pada pencapaian output dan outcome dari realisasi anggaran yang 

digunakan oleh K/L1. Sehingga dari data laporan tersebut didapatkan pencapaian 

kinerja K/L yang bersangkutan.  

Pelaporan kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dilaksanakan oleh satuan 

kerja (satker) dibawah naungan kementerian negara/lembaga. Dalam konteks 

Indonesia terdapat 23.572 satker yang tersebar di seluruh penjuru tanah air2. 

Sebagai pelaksana dan pengguna anggaran, satker memiliki kewajiban untuk 

melaporkan kinerja penganggarannya. Pertanggungjawaban atas pelaporan kinerja 

penganggaran ini menjadi suatu hal yang penting mengingat anggaran belanja 

untuk kementerian negara/lembaga tergolong cukup besar dalam postur APBN. 

Seperti halnya pada tahun anggaran 2015 lalu, anggaran belanja K/L mencapai 40% 

                                                 
1 Output adalah ukuran barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dari kebijakan. Sedangkan outcome adalah 
ukuran yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan suatu program atau 
indikator keluaran. 

2 Data Subdit Evaluasi Kinerja Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian 
Keuangan tahun 2016. 
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atau sekitar 835.5 triliun rupiah3. Berikut perbandingan porsi belanja kementerian 

negara/lembaga dengan APBN. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1 Komposisi Anggaran Belanja Negara TA 2015 
Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Penganggaran, 2015  

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa belanja kementerian negara/lembaga 

mendominasi anggaran belanja negara dimana menduduki posisi pertama dalam 

persentase anggaran belanja. Hal ini didasarkan pada skala prioritas dari program 

dan kegiatan kementerian negara/lembaga yang telah disepakati antara DPR dan 

pemerintah. Berikut komposisi belanja kementerian negara/lembaga 

 

 

 

 

Grafik 1.2 Komposisi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2015 
Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Penganggaran, 2015  

                                                 
3 Dikutip dari laporan evaluasi kinerja penganggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran 
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Porsi anggaran belanja kementerian negara/lembaga yang begitu besar, 

diperlukan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan guna memantau output 

yang dihasilkan dari realisasi anggaran tersebut. 

Terdapat permasalahan yang muncul dalam kaitannya dengan pelaporan 

kinerja yaitu kementerian negara/lembaga melaporkan data yang sama kepada 

instansi yang berbeda. Selain itu, ada permasalahan lain sebagaimana diungkapkan 

oleh Boediono yang mengatakan bahwa sampai pada tahun 2011 Indonesia belum 

memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu dimana hal ini menyulitkan 

pemberian nilai dan koreksi jika terdapat penyimpangan pada langkah-langkah 

untuk mencapai outcome4. 

Maka dari itu, sistem pelaporan kinerja penganggaran terpadu menjadi hal 

yang sangat penting guna menunjang kebutuhan kementerian negara/lembaga 

dalam memantau kinerja satker dibawahnya5. Sistem pelaporan seperti ini sejalan 

dengan transformasi model penganggaran line item budgeting ke penganggaran 

berbasis kinerja yang dimulai pada tahun anggaran 20056. Hal tersebut mengacu 

pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  dan 

                                                 
4 Okezone Finance, 2011, Boediono: Belum Ada Monitoring & Evaluasi Anggaran, diakses 6 

Januari 2017, <http://economy.okezone.com/read/2011/03/29/20/440034/boediono-belum-ada-
monitoring-evaluasi-anggaran>.  

5 Sistem pelaporan kinerja penganggaran terpadu ini adalah kegiatan pelaporan dan perekaman 
laporan yang mana menggunakan basis web untuk menjadikan hasil laporan yang jelas, berkala, 
dan terstruktur.   

6 Sistem perencanaan dan penganggaran berbasis line item budgeting merupakan salah satu 
permasalahan dalam proses pelaporan kinerja. Model ini berorientasi pada input dan alokasi 
anggaran didasarkan pada alokasi anggaran tahun sebelumnya dengan menaikkan atau 
menurunkan besaran dananya (pendekatan incremental). Pun juga dalam prakteknya tidak jarang 
memakai “kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran” sebagai salah satu indiktator 
penting dalam mengukur keberhasilan program/kegiatan. Sehingga tidak jarang dari model 
penggunaan anggaran ini kurang dapat dirasakan manfaatnya. Hal ini dikarenakan alokasi 
anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan output dan outcome. 
Sumarsono, Sonny 2010, Manajemen Keuangan Pemerintahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 
159. 

http://economy.okezone.com/read/2011/03/29/20/440034/boediono-belum-ada-monitoring-evaluasi-anggaran
http://economy.okezone.com/read/2011/03/29/20/440034/boediono-belum-ada-monitoring-evaluasi-anggaran
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tersebut menjelaskan bahwa dalam 

mengelola keuangan negara harus memperhatikan asas akuntabilitas yang 

berorientasi pada hasil, proporsionalitas, dan profesionalitas. Demikian juga dalam 

menyusun perencanaan program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 harus memperhatikan keterkaitan dan 

konsistensi terhadap penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta 

memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam 

praktiknya, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagai landasan dasar 

penyelenggaraan sistem penganggaran berbasis kinerja atau dikenal sebagai PBK7.  

Berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan membuat inovasi baru 

yang berkaitan dengan sistem pelaporan yakni Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Kinerja Terpadu (SMART). Adanya SMART ini merupakan langkah pertama 

dalam upaya monitoring dan evaluasi (monev) kinerja pelaksanaan RKA-KL 

mengingat belum adanya upaya monev penganggaran pada tahun-tahun 

sebelumnya8. Pada dasarnya aplikasi SMART merupakan sebuah aplikasi berbasis 

web yang berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi 

                                                 
7 Penganggaran Berbasis Kinerja adalah model penyusunan anggaran yang memperhatikan 

keterkaitan antara pendanaan (input), dan hasil yang diharapkan (outcomes), sehingga dapat 
memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan. 
Buku Pedoman Penerapan PBK, Kementerian Keuangan. 

8 Pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKA-K/L 
menitikberatkan pada realisasi anggaran. Sehingga belum dapat diketahui output yang dicapai atas 
realisasi anggaran tersebut. 
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output9. Adanya SMART menjadikan jembatan penghubung informasi dalam hal 

pelaporan kinerja yang melibatkan satuan kerja, eselon I, dan kementerian 

negara/lembaga. Hasil akhir dari SMART ialah tersedianya informasi pelaporan 

yang akurat dan update untuk menunjang pembentukan kebijakan selanjutnya. Hal 

ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bastian (2006) dalam Aziz, dkk yang 

mengatakan bahwa pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan 

umpan balik sehingga upaya perbaikan dapat secara terus menerus dilakukan untuk 

mencapai keberhasilan di masa mendatang10.  

Pada aplikasi SMART terdapat empat komponen yang saling terkait dalam 

pembentukan penilaian kinerja, yakni penyerapan dana, konsistensi atas rencana 

penarikan dana, pencapaian keluaran dan efisiensi11. Keempat indikator ini 

merupakan pengembangan dari indikator penilaian terdahulu yang hanya mengacu 

pada dua hal, yakni penyerapan dana dan output yang dihasilkan. Perkembangan 

terhadap aspek penilaian dari suatu pelaporan ini didasarkan pada kebutuhan data 

yang berubah-ubah setiap waktu. Hal tersebut didapatkan dari hasil evaluasi 

pelaporan setiap tahunnya. 

 Penerapan SMART dimulai pada tahun 2011 sebagaimana dikeluarkannya   

PMK Nomor 249/PMK.02/2011. Secara teknis, pengisian data dilakukan oleh 

satuan kerja. Terdapat 3 layer pengisian data, yakni (1) layer satker yang 

                                                 
9 Direktorat Jenderal Anggaran, 2015, DJA Luncurkan Aplikasi SMART sebagai Produk Unggulan, 

(http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=1115, diakses pada 27 
September 2016).  

10 Aziz, A., dkk, 2016, ‘Pengaruh Evaluasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap 
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Aceh di Pemerintah Aceh’, 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol 16, no 1, Agustus, hlm. 2.  

11 Berdasarkan pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi 
Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 

http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=1115
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diperuntukkan untuk user di tingkat satuan kerja; (2) layer eselon I untuk user di 

tingkat eselon I atau penanggung jawab program; dan (3) layer K/L untuk user di 

tingkat kementerian negara/lembaga12. Adapun data yang dimasukkan pada laman 

SMART meliputi target realisasi bulan berjalan, realisasi volume bulan berjalan, 

persentase progress bulan berjalan, dan penjelasan singkat yang dapat diisi dengan 

keterangan tambahan, kendala, serta tindakan dalam upaya merealisasikan output13. 

Dengan begitu akan didapatkan data seputar aspek implementasi yang mana 

memudahkan pemerintah dalam mengawasi kinerja satker dibawah kementerian 

negara/lembaga terkait. 

 Terlepas dari itu, terdapat permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi 

permasalahan utama dalam penerapan SMART yakni kesiapan dan kesadaran 

satker. Hal ini dicerminkan dari tingkat partisipasi satker dalam pengisian laporan 

setiap bulannya yang masih rendah. Padahal partisipasi satker sangat penting 

mengingat satker adalah unit pelaksana program dan kegiatan yang mana lebih 

mengetahui implementasi di lapangan. Jika satker tidak mengisi laporan bulanan 

secara rutin maka akan sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerjanya dan 

berujung pada tidak validnya data evaluasi kinerja. Terlebih data yang tidak valid 

tersebut berimbas pada pembentukan kebijakan yang akan diambil kemudian hari. 

Berikut data satker yang memiliki nilai partisipasi tertinggi dan terendah pada tahun 

anggaran 2015. 

 

                                                 
12 Direktorat Jenderal Anggaran, 2016, Paparan Sosialisasi PMK No. 249 Tahun 2011 tentang 

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan ANggaran Kementerian 
Negara/Lembaga, DJA, Jakarta. 

13 Dikutip dari panduan pengoperasian aplikasi monev kinerja penganggaran.  
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Grafik 1.3 Data Partisipasi Satker Tertinggi dan Terendah 

Sumber: Business Intelligence DJA dalam Laporan Monev TA 2015. 

 Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa Badan Pusat Statistik (BPS), 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH dan Kehutanan), Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK), dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memiliki 

persentase partisipasi satker mencapai 100%. Sedangkan Kementerian Agama yang 

memiliki 7011 satker, persentase partisipasinya hanya 7,19%. Hal ini tentunya 

dikarenakan terdapat beberapa kendala yang telah disebutkan sebelumnya.  

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

penerapan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang merupakan aplikasi 

monev andalan dari Direktorat Jenderal Anggaran. Sebagaimana fungsinya 

SMART ini dirancang untuk mendukung pelaporan kinerja penganggaran yang 

jelas, terstruktur, dan update.   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan 

masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimana penerapan aplikasi SMART dalam 

upaya meningkatkan akuntabilitas pelaporan kinerja penganggaran kementerian 

negara/lembaga?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui penerapan SMART dalam upaya meningkatkan 

akuntabilitas pelaporan kinerja penganggaran kementerian 

negara/lembaga; 

2. Mendeskripsikan implikasi dari penerapan SMART dalam 

meningkatkan akuntabilitas pelaporan kinerja penganggaran 

kementerian negara/lembaga; 

3. Mengidentifikasi sarana penghambat penerapan SMART. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di bidang 

sosial, khususnya mengenai penerapan e-government yang menunjang 

mekanisme monitoring dan evaluasi.   
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam 

perbaikan sistem monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran 

kementerian negara/lembaga; 

b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi terkait penerapan 

sistem pelaporan kinerja terpadu SMART, implikasinya, dan 

penghambat dalam penerapan SMART.  

 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang 

dirumuskan dengan dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, 

keadaan, kelompok atau individu tertentu14. Berikut beberapa konsep yang 

dirumuskan dari tema penelitian ini:  

1. Kebijakan publik 

Kebijakan publik merupakan suatu hal mendasar dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dimana kebijakan ini ditetapkan oleh 

pemerintah untuk memecahkan permasalahan publik15. Menurut Ramesh 

(2008) dalam Gobel & Koton, terdapat lima tahap kebijakan publik yakni 

tahap penyusunan agenda (agenda setting), tahap formulasi kebijakan 

                                                 
14 Sangarimbun, Masri & Efendi, Sofian 1989, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta, hlm. 34. 
15 Kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah yang berwenang, dalam artian 

tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan 
hukum, politis, dan finansial. Pun juga kebijakan publik ini merupakan reaksi terhadap kebutuhan 
dan permasalahan di lingkungan sosial dimana ditetapkan sebagai wujud respon terhadap 
permasalahan di masyarakat tersebut. 
Suharto, Edi 2014, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan 
Sosial, Alfabeta, Bandung, hlm. 44. 
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(policy making), tahap pembuatan kebijakan (decision making), tahap 

implementasi kebijakan (policy implementation), dan tahap evaluasi 

kebijakan (policy evaluation)16. 

Berangkat dari tahapan kebijakan publik tersebut, penelitian ini 

berfokus pada tahap implementasi kebijakan. Kebijakan publik dalam 

penelitian ini ialah seperangkat peraturan mengenai diterapkannya kegiatan 

monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran kementerian 

negara/lembaga. Peraturan tersebut dapat berupa Peraturan Menteri 

Keuangan, surat keputusan, dan surat edaran perihal penerapan SMART 

sebagai terobosan dalam monev kinerja penganggaran kementerian 

negara/lembaga.Salah satu bentuk kebijakan penerapan SMART yakni 

didasarkan pada pasal 19 ayat 1 PMK Nomor 249/PMK.02/2011 yang 

berbunyi bahwa dalam rangka mendukung proses evaluasi kinerja 

diselenggarakan sistem informasi yang terintegrasi.  

Tindak lanjut dari ketetapan kebijakan publik ialah implementasi 

kebijakan tersebut yang mana akan memberikan dampak terhadap 

masyarakat. Harapan dari implementasi tersebut yakni dapat berjalan sesuai 

dengan yang telah ditetapkan. Sebagaimana fungsi implementasi adalah 

untuk membentuk hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan dan 

                                                 
16 Sebagaimana menurut Ramesh, proses dalam kebijakan publik ialah (1) penyusunan agenda yang 

merupakan proses dimana suatu permasalahan menjadi perhatian pemerintah; (2) formulasi 
kebijakan yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan pemerintah; (3) pembuatan kebijakan 
yakni pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukannya; (4) implementasi 
kebijakan yang merupakan proses pelaksanaan kebijakan; dan (5) evaluasi kebijakan yakni proses 
monitoring dan menilai hasil dari pelaksanaan kebijakan. 
Gobel, Erwin Zubair & Koton, Yosef P. 2016, Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif 
Kebijakan Publik, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 24. 
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sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “outcome” dari 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah17. Implementasi 

kebijakan publik dalam penelitian ini dapat dilihat dari penerapan 

seperangkat peraturan perihal keuangan negara serta pengawasan dan 

pertanggungjawaban penganggaran kementerian negara/lembaga 

2. E-government 

Seiring perkembangan teknologi informasi saat ini memicu 

bertambahnya pengguna internet. Hal ini menjadi sebuah peluang bagi 

berbagai sektor untuk turut memanfaatkan dan memetik hasil dari 

pemanfaatan teknologi digital ini. Adapun bentuk pemanfaatannya bagi 

pemerintahan ialah e-government yang merujuk pada upaya transparansi 

penyelenggaraan pemerintahan18. Perwujudan e-government ini salah 

satunya ialah penggunaan aplikasi SMART yang merupakan sistem 

pelaporan berbasis online yang dapat mengelola, menyimpan, dan 

menampilkan data secara cepat dan tepat. Hasil dari SMART ini ialah nilai 

kinerja satker sesuai dengan perhitungan PMK Nomor 249/PMK.02/2011 

dan pencapaian kinerja yang tercermin pada perubahan grafik di setiap 

indikator kinerja. Hasil monev melalui SMART ini digunakan untuk bahan 

rekomendasi penyusunan anggaran tahun anggaran berikutnya.  

 

 

                                                 
17 Wahab, Solichin Abdul, 2008, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, UMM Press, Malang, hlm. 

185. 
18 Irwansyah, Edy & V, Jurike, 2014, Pengantar Teknologi Informasi, Deepublisch, Yogyakarta, 

hlm. 28. 
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3. Akuntabilitas 

Akuntabilitas menjadi hal mendasar dalam penyelenggaraan negara 

mengingat akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban dari hasil akhir 

suatu kegiatan/program pemerintah19. Aspek-aspek akuntabilitas meliputi 

akuntabilitas sebagai sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada 

hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas 

memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja20. Dalam 

konteks penelitian ini, akuntabilitas yang dimaksud ialah berkaitan dengan 

akuntabilitas pelaporan kinerja penganggaran kementerian negara/lembaga 

yang mana dapat mencerminkan derajat pencapaian pelaksanaan 

program/kegiatannya. 

4. Satuan Kerja (Satker) 

Satuan kerja adalah instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan 

sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab melaksanakan 

kegiatan dari program unit eselon I/unit organisasi dan/atau kebijakan 

pemerintah21. Satuan kerja disini dapat diartikan sebagai unit pelaksana 

program dan pengguna anggaran yang telah ditetapkan dalam RKA-K/L. 

Satuan kerja berada dibawah koordinasi kementerian negara/lembaga 

terkait yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan 

                                                 
19 Sebagaimana asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. 
Andrianto, Nico 2007, Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-
Government, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 22. 

20 Modul Diklat Prajabatan Golongan III, hlm. 9.  
21 Pasal 1 ayat 11 PMK Nomor 249/PMK.02/2011. 
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yang disebutkan dalam kamus sistem perbendaharaan dan dan anggaran 

negara bahwa satuan kerja adalah unit lini kementerian negara/lembaga atau 

unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan dan 

memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran22. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberi petunjuk 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel23. Berikut operasionalisasi variabel 

penelitian ini: 

1. Produk kebijakan Kementerian Keuangan tentang penerapan aplikasi 

SMART; 

2. Implementasi aplikasi SMART: 

a. Sumber daya, dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah 

Direktorat Jenderal Anggaran selaku pelaksana monev melalui 

aplikasi SMART; 

b. Pengoperasian aplikasi SMART yang meliputi layer untuk satker, 

layer untuk eselon I, dan layer untuk kementerian negara/lembaga; 

3. Implikasi penerapan SMART; 

4. Sarana penghambat dalam penerapan SMART. 

 

 

                                                 
22 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, 2015, Kamus Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara – Satuan Kerja (Satker), diakses 16 Desember 2016, <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/ 
portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span/2003-satker-satuan-kerja.html>.   

23 Masri Sangarimbun & Sofian Efendi, op.cit, hlm. 46.  

http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/%20portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span/2003-satker-satuan-kerja.html
http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/%20portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span/2003-satker-satuan-kerja.html
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G. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah peneliti 

Asumsi: 
1. Pelaporan RKA-K/L hanya sebatas realisasi anggaran 
2. Anggaran belanja K/L memiliki porsi cukup besar dalam postur 

APBN 
3. Tidak adanya monev terhadap RKA-K/L yang berfokus pada 

pencapaian output sehingga realisasi anggaran seakan “habis 
pakai” 

Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) 
diciptakan untuk memudahkan satker dalam melaporkan kinerja 
penganggaran terhadap kementerian negara/lembaga diatasnya yang 
mana menjadi data bagi K/L untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.  

Produk kebijakan Kementerian 
Keuangan tentang penerapan 
aplikasi SMART 

Implementasi 

aplikasi 
SMART  

Pengoperasian 
aplikasi SMART 

Saran 

Implikasi penerapan SMART 

Faktor-faktor penghambat 

Sumber Daya 

Manusia, yakni 
DJA 
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 Sebagaimana kerangka berpikir diatas, penelitian ini berpijak pada 

permasalahan terkait belum adanya upaya monitoring dan evaluasi kinerja 

penganggaran sebelumnya. Padahal anggaran belanja untuk kementerian 

negara/lembaga mendominasi postur belanja negara. Maka dari itu upaya 

monitoring dan evaluasi penganggaran menjadi agenda penting pemerintah dimana 

hal tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam perencanaan kebijakan anggaran dan 

pembangunan kedepannya. 

 Berangkat dari hal tersebut diciptakan aplikasi SMART sebagai jembatan 

penghubung pelaporan oleh kementerian negara/lembaga terkait dengan 

kementerian keuangan selaku bendahara umum negara. Adanya SMART 

memudahkan satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga terkait untuk 

melaporkan kinerja penganggarannya. 

 Fokus dari penelitian ini ialah mengetahui seberapa efektifkah penerapan 

SMART dalam mewujudkan akuntabilitas pelaporan kinerja oleh kementerian 

negara/lembaga. Penelitian ini juga akan membahas perihal regulasi penerapan 

SMART dimana regulasi ini merupakan landasan hukum yang kuat dalam 

penyelenggaraan sebuah program.Untuk melihat keefektifan dari penerapan 

SMART, peneliti akan mengulas perihal penerapan dari SMART dan implikasi dari 

diterapkannya e-monev ini. Sehingga dari pemaparan tersebut akan tampak faktor-

faktor penghambat dari penerapan SMART yang berujung pada penyampaian saran 

sebagai perbaikan penerapan SMART.  
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai urutan langkah-langkah 

untuk melaksanakan penelitian24. Dengan kata lain, metode penelitian merupakan 

langkah sistematis dalam mendapatkan informasi sesuai dengan tema penelitian. 

Berikut uraian dari metode yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mengarah pada 

pemberian data secara sistematis dan akurat terkait kondisi di lapangan25. 

Dimana dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang penerapan, 

implikasi dan sarana penghambat penerapan aplikasi SMART dalam upaya 

meningkatkan akuntabilitas pelaporan kinerja penganggaran kementerian 

negara/lembaga.  

 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang diminta keterangan dan informasi 

terkait pembahasan penelitian. Penentuan subyek penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling yang 

didasarkan pada tujuan atau keperluan yang ditentukan oleh peneliti sendiri. 

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling 

                                                 
24 Zuriah, Nurul 2006, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi, PT Bumi 

Aksara, Jakarta, hlm 227. 
25 Sebagaimana yang diuraikan oleh Nurul bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis 
dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Ibid, hlm. 47) 
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mengetahui tentang apa yang diharapkan sehingga mempermudah peneliti 

menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti26. Adapun yang 

menjadi subyek penelitian ini ialah: 

1. Staf Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran I dengan asumsi 

narasumber mengetahui perihal laporan bidang perekonomian; 

2. Staf Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran II dengan asumsi 

narasumber mengetahui perihal laporan bidang pembangunan 

manusia dan kebudayaan; 

3. Staf Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran III dengan 

asumsi narasumber mengetahui perihal laporan bidang politik 

hukum; 

4. Staf Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran IV dengan 

asumsi narasumber mengetahui perihal laporan bidang kemaritiman; 

 

3. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran RKA-

K/L melalui aplikasi SMART. Peneliti menggunakan sumber data yang 

didasarkan pada klasifikasi sumber datanya, yakni: 

 

 

 

                                                 
26 Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Alfabeta, Bandung, hlm. 96. 
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a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti 

secara langsung dari sumbernya27. Dengan kata lain, data primer 

didapatkan peneliti pada saat turun ke lapangan. Sebagaimana data 

primer didapatkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti 

dengan informan perihal penerapan SMART di lingkungan 

Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.  

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data atau keterangan yang diperoleh 

secara tidak langsung, baik dari buku, laporan, dan majalah yang 

bersifat dokumentasi28. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari laporan evaluasi kinerja penganggaran Subdirektorat Evaluasi 

Kinerja Penganggaran, Peraturan Menteri Keuangan, Profil 

Direktorat Jenderal Anggaran, data partisipasi satker dan publikasi 

Direktorat Jenderal Anggaran.  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

a. Observasi dilakukan peneliti di Direktorat Jenderal Anggaran 

Kementerian Keuangan, yakni pada Subdirektorat Evaluasi Kinerja 

                                                 
27 Waluya, Bagja 2007, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, PT Setia Purna 

Inves, Bandung,hlm. 79 
28 Ibid.  
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Penganggaran, dengan melihat penerapan SMART secara langsung 

mulai dari penerimaan konsultasi satker, pengolahan data yang 

diinput oleh satker, hingga proses penyusunan laporan kinerja 

satker. Sehingga peneliti memiliki gambaran terkait penerapan dan 

kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi e-monev 

SMART29.  

b. Wawancara dilakukan peneliti untuk menggali informasi terkait 

penerapan SMART. Sebagaimana tujuan dari wawancara menurut 

Estrbergyakni pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu30. Adapun yang menjadi informan dalam 

penelitian ini ialah: 

1. Staf Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran I, 

2. Staf Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran II, 

3. Staf Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran III, 

4. Staf Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran IV, 

c. Dokumentasi dilakukan peneliti untuk melengkapi dan memperkuat 

data dari hasil observasi maupun wawancara. Adapun dokumentasi 

ini merupakan metode pengumpulan data dengan melihat catatan 

tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi alat bukti 

                                                 
29 Sebagaimana menurut Margono yang mengatakan bahwa observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian pengamatan dan 
pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. 
Margono, S. 1997, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 187. 

30 Sugiyono, op.cit, hlm. 316.  
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yang resmi31. Dokumentasi dalam penelitian ini bersumber dari 

dokumen-dokumen Direktorat Jenderal Anggaran seperti 

rekapitulasi data, foto-foto pendukung, dan catatan lapang peneliti. 

 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di lingkungan kerja Direktorat Jenderal 

Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun yang 

menjadi dasar pertimbangan ialah Kementerian Keuangan memiliki 

kewenangan dalam hal monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran 

sebagaimana fungsinya yakni sebagai penyusun dan penganggar APBN. 

Selain itu juga SMART ini merupakan aplikasi yang diciptakan oleh 

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran, Kementerian Keuangan. 

 

6. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan proses penting dalam suatu penelitian 

mengingat tahapan ini diperuntukkan untuk menyajikan data yang telah 

diperoleh selama penelitian berlangsung. Sebagaimana menurut Bogdan & 

Biklen (1982) dalam Moleong yang mengungkapkan bahwa analisis data 

adalah upaya yang dilakukan peneliti dengan mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, dan 

memutuskan data yang akan dideskripsikan32. Tahap-tahap analisis data 

                                                 
31 Arikunto, Suharsimi, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT Rineka Cipta, 

Jakarta, hlm. 236. 
32 Moleong, Lexy J., 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 

248. 
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dalam penelitian ini menggunakan tahapan menurut Ritchie & Spencer 

(1994) dalam Lacey & Luff yang biasanya digunakan pada penelitian 

kebijakan, yakni (1) familiarisasi; (2) identifikasi kerangka kerja; (3) indeks; 

(4) penggambaran; (5) pemetaan dan intepretasi33.  

Tahap pertama, yakni familiarisasi merupakan membaca keseluruhan 

data dan mengidentifikasinya. Data yang didapatkan dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi peneliti di Direktorat Jenderal Anggaran dibaca 

secara keseluruhan untuk lebih mendalami penelitian.  

Tahap kedua, identifikasi kerangka kerja yang merupakan tahap 

penyusunan informasi awal yang didasarkan pada hasil dari tahap 

familiarisasi dan akan disempurnakan pada tahap-tahap selanjutnya34. 

Setelah data-data terkait penerapan SMART dibaca secara keseluruhan, 

maka selanjutnya akan disajikan dalam bentuk kerangka pemikiran awal. 

Penyajian data berupa kerangka tersebut untuk memudahkan pemahaman 

peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian terkait penerapan 

aplikasi SMART dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan kinerja 

penganggaran kementerian negara/lembaga. 

Tahap ketiga, indeks atau bisa disebut dengan coding yang mana 

merupakan proses mengolah data menjadi bagian-bagian penting. Hasil dari 

tahap indeks ini merupakan penyempurnaan kerangka pemikiran awal 

                                                 
33 Lacey, A & Luff, D, 2009, Qualitative Research Analysis, The NIHR RDS for the East 

Midlands/Yorkshire & the Humber, UK, hlm. 13. 
34 Ibid, hlm. 14. 
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dimana menambahkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan dalam 

kerangka pemikiran tersebut. 

Tahap keempat, penggambaran secara keseluruhan data yang didukung 

dengan penggunaan grafik-grafik maupun gambar-gambar terkait sehingga 

lebih memperjelas tema penelitian35. Adapun dalam penelitian penerapan 

SMART ini akan disertakan grafik, skema, dan foto-foto pendukung lainnya 

yang berasal dari laporan maupun publikasi Direktorat Jenderal Anggaran.  

Tahap kelima, pemetaan dan intepretasi yakni mendeskripsikan hasil 

penelitian dan mengkomparasikan dengan teori maupun konsep yang 

relevan. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini 

yang menjawab rumusan masalah. Data terkait penerapan SMART 

dijabarkan ke dalam bentuk uraian yang didukung oleh grafik maupun foto 

pendukung dimana didasarkan pada rumusan masalah yang diangkat dan 

selanjutnya akan ditarik kesimpulan.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Bowling, A & Ebrahim, S, 2005, Handbook of Health Research Methods, Open University Press, 

UK, hlm. 522. 


