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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Sebuah penelitian membutuhkan batasan pengertian yang relevan sebagai 

dasar dan penentu arah pembahasan. Batasan pengertian tersebut disesuaikan 

dengan tema penelitian yang diangkat. Berikut akan dipaparkan dasar dalam 

pembahasan penelitian ini. 

A. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan suatu hal mendasar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dimana kebijakan publik ini berkaitan erat dengan permasalahan 

sosial kesehariannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Robert Steward (2000) 

dalam Nugroho yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah kestabilan 

relatif dimana berupa tindakan tertentu yang berangkat dari kesepakatan beberapa 

aktor dalam menangani masalah36. 

Berbagai permasalahan publik, baik berupa isu maupun persolan publik 

lainnya, disusun dan diartikulasikan dalam agenda politik dimana menjadi dasar 

pembentukan agenda kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Lemieux 

(1995) dalam Wahab yang merumuskan kebijakan publik sebagai produk dari 

kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik yang dibuat 

oleh aktor politik37. Disitulah kebijakan publik tampak memastikan keberadaannya 

                                                 
36 Nugroho, Riant 2006, Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang, PT Elex Media 

Komputindo, Jakarta, hlm. 23.  
37 Wahab, Solichin Abdul 2012, Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model 

Implementasi Kebijakan Publik, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 15. 
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untuk memainkan peran sentral dalam mengatur, mengarahkan, dan mempengaruhi 

kehidupan kolektif masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung38.  

Sementara itu menurut Edward III dan Sharkansky (1984) dalam Widodo, 

kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak 

dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-

program pemerintah39. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan publik merupakan suatu terobosan pemerintah berupa tanggapan terkait 

permasalahan sosial. Kebijakan tersebut ditetapkan agar dapat memberikan dampak 

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi sosial masyarakat. 

Begitupun dengan program SMART yang merupakan turunan dari kebijakan 

pemerintah, dalam artian Kementerian Keuangan, terkait upaya monitoring dan 

evaluasi RKA-K/L.   

Penetapan sebuah kebijakan tentu dilanjutkan dengan pelaksanaan 

kebijakan tersebut. Tahap pelaksanaan kebijakan dapat disebut dengan tahap 

implementasi. Sebagaimana yang diuraikan oleh Van Meter dan Van Horn (1974) 

dalam Widodo bahwa implementasi kebijakan menekankan pada tindakan, baik 

pemerintah maupun individu (kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan pada kebijakan sebelumnya40. Seperti halnya 

kebijakan tentang SMART ini yang melibatkan satuan kerja, eselon I, dan 

kementerian untuk berpartisipasi didalamnya. 

                                                 
38 Ibid, hlm. 5.  
39 Widodo, Joko 2001, Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi 

pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya, hlm. 190.  
40 Ibid, hlm. 192.  
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Pada dasarnya kebijakan publik ialah membentuk kaitan yang memudahkan 

pencapaian tujuan. Dengan begitu kebijakan publik yang masih mencakup 

pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan dalam 

bentuk program-program tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dalam kebijakan41. Begitu juga dengan kebijakan tentang evaluasi kinerja atas 

pelaksanaan RKA-K/L yang diturunkan dalam program SMART. Evaluasi kinerja 

ini diselenggarakan dalam rangka melaksanakan fungsi akuntabilitas dan fungsi 

peningkatan kualitas.  

Terdapat banyak model studi implementasi kebijakan publik yang salah 

satunya dikemukakan oleh George Edward III. Model Edward III ini menyoroti 

empat isu pokok yang berpengaruh pada keberhasilan maupun kegagalan 

implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. Berikut ilustrasi antar faktor 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III 

Sumber: Edward III dalam Pongloe, dkk42 

                                                 
41 Winarno, Budi 2014, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), Center of Academic 

Publishing Service, Yogyakarta, hlm. 149.  
42 Pongloe, P. dkk, 2015, ‘Low Carbon City Policy Implementation in Muangklang Municipality, 

Thailand’, International Journal of Applied Sociology, vol 5, no 2, hlm. 100. 
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1. Komunikasi (Communication) 

Komunikasi berkenaan dengan penyampaian informasi terkait 

kebijakan kepada pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Menurut Rahadian 

terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam proses 

komunikasi, yakni transmission (cara penyampaian informasi), clarity 

(kejelasan informasi), serta consistency (konsistensi dalam penyampaian 

informasi43.Dalam konteks penerapan SMART ini, komunikasi diartikan 

sebagai proses komunikasi antara Direktorat Jenderal Anggaran selaku 

pengelola aplikasi dengan kementerian negara/lembaga lain sehingga 

memiliki keseragaman pemahaman yang dapat mendukung kinerjanya.  

2. Sumber Daya (Resources) 

Sumber daya merupakan faktor penting dalam jalannya suatu kebijakan. 

Sumber daya ini berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, 

khususnya sumber daya manusia sebagai penentu pelaksanaan kebijakan 

publik yang efektif44. Ketersediaan sumber daya meliputi kualitas dan 

kuantitas pelaksana kebijakan, ketersediaan informasi bagi pelaksana, 

keluasan kewenangan yang diberikan, serta ketersediaan fasilitas 

pendukung bagi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan45. Jika 

ditarik dalam hal penerapan SMART, yang dimaksud dengan sumber daya 

ialah staf pengelola aplikasi selaku sumber daya manusia dan ketersediaan 

                                                 
43Rahadian, Adinda Permatasari 2013, ‘Analisis Implementasi Kebijakan tentang Keterbukaan 

Informasi Publik Studi Kasus pada Kementerian Pertanian’, Jurnal Transparansi, vol 5, no 1, hlm. 

10.  
44 Nugroho, Riant, 2014, Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan 

Kimia Kebijakan, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 673. 
45Rahadian, op.cit, hlm. 10.  
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teknologi dalam pengelolaan data dan pengembangan aplikasi. 

Sebagaimana menurut Mulyono bahwa adanya fasilitas pendukung seperti 

teknologi dapat digunakan untuk menunjang kegiatan program dalam 

kerangka kebijakan46. 

1. Disposisi (Disposition or Attitudes) 

Disposisi berkaitan dengan kesediaan dan komitmen dari para pelaksana 

kebijakan47. Pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui dan memiliki 

kapasitas seputar pekerjaannya, tetapi juga memiliki kesediaan dan sikap 

positif dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana kebijakan 

tersebut membentuk budaya yang sangat berpengaruh terhadap kinerja 

birokrasi. Sebagaimana menurut Thoha (2002) dalam Tachjan bahwa nilai, 

kepercayaan, asumsi, persepsi, norma perilaku, dan pola sikap termasuk 

dalam aspek-aspek kebudayaan yang bersifat intangible (aset tidak 

berwujud)48. 

2. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structures) 

Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi 

yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur 

birokrasi mencakup susunan organisasi, pembagian kerja serta hubungan 

antar unit pelaksana. Adanya struktur birokrasi menjadi sangat penting 

                                                 
46 Dikutip dari laman pribadi Mulyono (Mulyono 2009, Model Implementasi Kebijakan George 

Edward III, diakses 16 Desember 2016, <http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-

implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>).  
47 Disposisi dapat diartikan sebagai kemauan, dukungan dan kesanggupan pelaksana dalam 

mengimplementasikan kebijakan dimana sikap implementor ini memiliki pengaruh besar dalam 

jalannya pelaksanaan kebijakan tersebut. Mengingat jalannya kebijakan sangat ditentukan oleh 

sikap dan responsifitas para pelaksana selaku pemegang kendali implementasi.  
48 Tachjan, H 2006, Implementasi Kebijakan Publik, AIPI Bandung, Bandung, hlm. 83.  

http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/
http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/
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mengingat tanpa struktur yang jelas dan tegas akan terdapat pemborosan 

sumber daya yang menyebabkan tidak efektif dan efisiennya kinerja 

birokrasi49. Dalam konteks penerapan SMART ini melihat sejauh mana 

hubungan antar unit dalam lingkungan kerja Direktorat Jenderal Anggaran 

dan juga hubungan dengan pihak luar, yakni kementerian negara/lembaga 

di luar Kementerian Keuangan.  

 

B. E-government 

E-government atau electronic government merupakan bentuk pemanfaatan 

dan pengembangan teknologi informasi dalam praktik penyelenggaraan 

pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan produktifitas, efisiensi, dan 

efektifitas pelayanan publik, mencakup hubungan antara pemerintah, sektor swasta, 

dan masyarakat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Sa’id bahwa e-government 

adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dan dengan pihak luar 

diharapkan dapat meningkatkan performance pemerintah dan memenuhi ekspektasi 

masyarakat akan peningkatan kualitas pemerintahan50. 

Berdasarkan konsep tersebut, Indrajit (2005) dalam Sosiawan 

mengungkapkan beberapa manfaat penggunaan e-government yakni (1) 

Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, 

kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi 

berbagai bidang kehidupan negara; (2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan 

                                                 
49 Said, Mas’ud, 2012, Birokrasi di Negara Birokratis, UMM Press, Malang, hlm. 122.  
50 Ibid, hlm. 214.  
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akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam penerapan konsep good 

governance; (3) mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan 

interkasi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan 

aktivitas sehari-hari; (4) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai 

mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik; dan (5) Menciptakan 

masyarakat berbasis komunitas informasi yang berkualitas51.  

Dalam penerapan e-government terdapat beberapa elemen penting yang 

memiliki pengaruh terhadap proses penerapannya. Beberapa elemen tersebut 

dikemukakan oleh Indrajit (2002) dalam Udoyono meliputi, (1) Data infrastruktur, 

meliputi manajemen sistem, dokumentasi, dan proses kerja; (2) Infrastruktur legal, 

hukum, dan peraturan; (3) Infrastruktur institusional, diwujudkan dengan institusi 

pemerintah yang sadar dan fokus menggapai tujuannya dalam penerapan e-

government; (4) Infrastruktur manusia, yakni sumber daya manusia yang handal; 

(5) Infrastuktur teknologi, dimana penerapan e-government bertumpu pada 

ketersediaan teknologi yang memadai; (6) Strategi pemikiran dan kepemimpinan 

dalam mewujudkan visi e-government52. Keenam elemen tersebut saling terkait dan 

saling berhubungan.  

Salah satu perwujudan e-government adalah diterapkannya aplikasi 

SMART dalam mewujudkan akuntabilitas pelaporan kinerja Kementerian 

Negara/Lembaga. Aplikasi tersebut merupakan media bagi satuan kerja untuk 

melaporkan kinerjanya, baik realiasasi anggaran, capaian, dan keterangan 

                                                 
51 Sosiawan, Edwi Arief 2008, ‘Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di 

Indonesia’, Seminar Nasional Informatika, hlm. 102.  
52 Udoyono, Kodar 2012, ‘E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan 

Akuntabilitas di Kota Yogyakarta’, Jurnal Studi Pemerintahan, vol 3, no 1, hlm. 136.  
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tambahan, kepada institusi diatasnya. Hasil akhir dari penerapan SMART adalah 

tersedianya data pelaporan kinerja Kementerian Negara/Lembaga secara sistematis 

dan lengkap. Data tersebut dapat dipergunakan sebagai peringatan awal terkait 

capaian kinerja anggaran tahun berjalan dan sebagai bahan pertimbangan review 

baseline dan penyusunan alokasi anggaran pada tahun mendatang. Berikut alur 

pengaplikasian SMART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Alur Pengaplikasian SMART 

Sumber: Pedoman Pengaplikasian SMART, diolah 
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Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui proses awal pengisian secara 

online aplikasi SMART bertumpu pada pelaporan satuan kerja. Satuan kerja disini 

merupakan pihak pengguna anggaran yang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan 

program dan bertanggung jawab atas itu. Partisipasi satker dalam pengisian laporan 

di laman SMART sangat penting sebab hasil dari monev tersebut dapat menjadi 

landasan penentuan kebijakan selanjutnya.  

 

C. Monitoring dan Evaluasi 

Keberhasilan suatu program dan kegiatan dapat ditinjau dari perencanaan 

dan implementasi di lapangan. Untuk melihat konsistensi antara perencanaan 

dengan implementasi dibutuhkan upaya pemantauan atau monitoring. Monitoring 

ini ialah upaya guna memperoleh informasi terkait pelaksanaan suatu program dan 

kegiatan, termasuk hambatannya. Sebagaimana menurut Mercy (2005) dalam 

Putro, monitoring adalah siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan 

ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang 

diimplementasikan53. Menurut Dunn (1981) dalam Suryana, monitoring memiliki 

empat fungsi, yakni (a) ketaatan yang dilihat dari kepatuhan terhadap ketetapan 

standar dan prosedur; (b) pemeriksaan, yakni pengecekan antara realisasi dengan 

perencanaan; (c) laporan yang mengukur keberhasilan perubahan atau 

perkembangan masyarakat atas implementasi sebuah kebijakan; dan (d) penjelasan, 

yakni sebagai pemberi informasi/gambaran terkait pengaruh dari penerapan sebuah 

                                                 
53 Putro, MRD, dkk 2014, ‘Sistem Informasi Monitoring Antrian pada Koperasi Setia Bhakti Wanita 

Berbasis Web’, JSIKA, Vol 3, No 1, hlm. 205. 
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kebijakan termasuk hambatan dalam proses pelaksanaannya54. Monitoring terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung dapat menjadi alat pengendalian yang baik pada 

proses pelaksanaannya. Berikut alur monitoring suatu kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Alur Monitoring dan Evaluasi Suatu Program 

Sumber: diolah peneliti 

 

 Tindak lanjut dari upaya monitoring ialah evaluasi. Evaluasi adalah suatu 

pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang 

akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan 

pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik55. Evaluasi didasarkan pada 

data-data hasil monitoring dan merujuk pada penilaian terhadap penerapan sebuah 

program pada periode tertentu. 

 Monitoring dan evaluasi dilakukan terus menerus guna menghasilkan 

perkembangan dan mencapai tujuan dari pelaksanaan program. Hasil dari upaya 

monitoring dan evaluasi dalam konteks penerapan SMART ialah untuk menilai 

                                                 
54 Suryana, Asep 2010, Strategi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Penjaminan Mutu Internal 

Sekolah, hlm. 3. 
55 Suryani, Ade E 2010, ‘Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan 

Kampung Baru Kecamatan Medan Maimoon Kota Medan’, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 

Medan, Indonesia, hlm. 23.  
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apakah realisasi belanja negara dijalankan sesuai dengan target output dalam 

perencanaan RKA-K/L. 

 

D. Akuntabilitas Publik 

Sebagai penyelenggara negara, prinsip akuntabilitas menjadi suatu hal yang 

wajib dilaksanakan untuk mengukur kinerjanya. Sebagaimana yang diuraikan oleh 

Safroni bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dalam 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan 

pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan dengan mempertanggungjawabkan 

secara periodik56. Akuntabilitas biasanya berkaitan erat dengan 

pertanggungjawaban dalam bidang administrasi keuangan. Hal ini sejalan dengan 

ketetapan Deklarasi Tokyo (1985) dalam Sedarmayanti yang mendefinisikan 

akuntabilitas sebagai kewajiban individu atau penguasa yang berwenang mengelola 

sumber daya publik untuk menjawab hal-hal yang menyangkut 

pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program57. Dengan kata lain, dalam 

akuntabilitas ini terdapat kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang tertera dalam RKA-K/L. Indikator pengukuran akuntabilitas ini 

dilihat dari tingkat partisipasi satker dalam mengisi form pada laman SMART setiap 

bulannya.  

                                                 
56 Safroni, M. Ladzi, 2012, Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi 

Indonesia (Teori, Kebijakan, dan Implementasi), Aditya Media Publishing, Malang, hlm. 142. 
57 Sedarmayanti 2010, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan 

Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik), PT Refika 

Aditama, Bandung, hlm. 105. 
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J.D. Stewart dalam Udoyono mengidentifikasi akuntabilitas dalam lima 

tahapan, yaitu (1) Policy Accountability, yakni akuntabilitas atas pilihan kebijakan 

yang dibuat; (2) Program Accountability, yakni akuntabilitas atas pencapaian hasil 

dan efektivitas; (3) Performance Accountability, yakni akuntabilitas terhadap 

efisiensi kegiatan; (4) Proses Accountability, yakni akuntabilitas atas proses, 

prosedur, atau ukuran dalam melaksanakan kegiatan; (5) Probity and Legality 

Accountability, yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana 

sesuai anggaran atau ketaatan terhadap undang-undang58. Akuntabilitas 

dirumuskan sebagai kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atas 

kinerjanya kepada pemerintah yang memiliki hak untuk meminta keterangan 

tersebut. 

 

1. Politik Anggaran 

Perwujudan akuntabilitas publik tidak terlepas dari pengaruh politik 

para aktor pemerintahan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa politik selalu 

bersentuhan dengan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pun juga 

politik memiliki pengaruh dalam praktik pemerintahan yang direfleksikan 

pada kebijakan publik. Salah satunya yakni pengaruh politik pada urusan 

keuangan negara yang termasuk dalam ranah kebijakan publik. Adanya 

aktivitas politik dalam anggaran tergantung pada derajat demokrasi yang 

memberi keleluasaan/kebebasan aktivitas politik dalam suatu negara59. 

                                                 
58 Udoyono, op.cit, hlm. 139.  
59 Ismayanti, R 2016, ‘Politik Anggaran: Keterkaitan Musrenbang terhadap Pembuatan APBD 

Binjai Tahun 2014’, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, hlm. 17.  



35 

 

Definisi dari politik anggaran sendiri ialah penetapan berbagai 

kebijakan tentang proses anggaran mencakup berbagai pertanyaan 

bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik 

didapatkan, dikelola dan didistribusikan; siapa yang diuntungkan dan 

dirugikan; peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk 

penyimpangan negatif maupun untuk peningkatan pelayanan publik60. 

Politik anggaran melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan 

dalam penyusunan kebijakan penganggaran.  

Dalam konteks publik, anggaran pengeluaran dan belanja merupakan 

produk politik dimana didasarkan pada perhitungan dan kesepakatan antara 

eksekutif dan legislatif. Ketetapan atas anggaran tersebut merupakan 

penjabaran visi misi pemerintah yang diturunkan pada program dan 

kegiatan. Politik anggaran dalam hal ini tercermin pada respon pelaksana 

kegiatan monitoring dan evaluasi dalam menyikapi realitas pelaporan 

kinerja penganggaran kementerian negara/lembaga.  

 

                                                 
60 Riyanto, Agus 2012, ‘Politik Anggaran Provinsi Jawa Tengah: Analisis Realisasi APBD Provinsi 

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010’, Jurnal SPEKTRUM Ilmu Politik Hubugan 

Internasional, vol. 12, no. 2, hlm. 5. 


