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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Naraduhita dan Sawarjuwono (2012) melakukan penelitian tentang

Corporate Social Responsibility: upaya memahami alasan dibalik

pengungkapan CSR bidang pendidikan. Penelitian ini berfokus pada analisis

kegiatan CSR yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Keterlibatan

perusahaan dalam bidang pendidikan sendiri sangat diperlukan dalam rangka

membantu perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena, apabila beban

tersebut hanya dibebankan pada orang tua atau pemerintah, maka akan butuh

waktu yang lama untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan. Pada

penelitian ini menggunakan metoda analisis isi (Content analysis)dengan

teknik pengumpulan data berupa artikel dari koran dan majalah serta teori

pendukung dari buku-buku literatur.

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa pernyataan yang

diungkapkan pihak perusahaan baik yang terdapat dalam laporan maupun

dalam beberapa artikel berita, sepertinya perusahaan melaksanakan CSR

dengan tujuan meningkatkan corporate image yang baik di masyarakat,

supaya perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, juga untuk

membina hubungan yang baik dengan masyarakat, khususnya yang berada di

sekitar wilayah operasi perusahaan, tujuannya adalah supaya proses bisnis

perusahaan dapat berjalan dengan lancar karena mendapat dukungan dari

masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya perusahaan
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yangbenar-benar menyadari arti CSR yang sesungguhnya. Maka dengan

demikian perusahaan akan secara sukarela menerapkan hal tersebut di

perusahaan mereka, tanpa adanya tujuan tertentu demi kepentingan

perusahaan semata.

Novita (2012) melakukan penelitian tentang analisis akuntabilitas

pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (studi kasus pada SMP

Muhammadiyah 6 DAU). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik

analisis dengan identifikasi kegiatan dan anggaran keuangan sekolah yang

terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS dan

menilai tingkat akuntabilitas pengelolaan dana BOS dengan indikator

akuntabilitas yang dikemukakan oleh Krina. Hasil penelitian menjelaskan

bahwa pengelolaan dana BOS sudah akuntabel karena SMP Muhammadiyah

6 DAU sudah memenuhi 96% indikator dari 9 indikator ideal.

Jannah (2011) menggunakan analisis siklus untuk menganalisis

akuntabilitas dana pendidikan pada SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Dari

hasil penelitian ditemukan bahwa SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen telah

melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah baik dari segi administrasi maupun pengelolaan dana

bantuan operasional manajemen mutu (BOMM).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah

variabel yang digunakan yaitu akuntabilitas untuk mengukur tingkat

akuntabilitas corporate social responsibility pada bidang pendidikan. Namun
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terdapat penambahan varibel efektivitas untuk menilai tingkat efektif

corporate social responsibility pada bidang pendidikan di Kota Malang.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan sangat terkait dengan aktivitas mulia manusia

yang tugas utamanya adalah membantu pengembangan humanitas

manusia untuk menjadi manusia yang berkepribadiaan mulia dan

utama menurut karakteristik idealitas manusia yang diinginkan

(Muhmidayeli, 2011:36).

Menurut Soyomukti (2010:27) pendidikan adalah proses

untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan

memberdayakan diri. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam

pendidikan antara lain penyadaran, pencerahan, pemberdayaan, dan

perubahan perilaku. Arti pendidikan menimbulkan berbagai macam

pandangan, termasuk bagaimana pendidikan harus diselenggarakan

dan metode apa yang harus dipakai.

Undang-Undang Republik indonesia nomor 20 tahun 2001

mendefiniskan pendidikan sebagai berikut “pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
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diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Soyomukti (2010) membagi pendidikan dalam dua

pandangan, yaitu pandangan dalam arti luas dan pendidikan dalam arti

sempit. Pendidikan dalam arti luas mengandung makna bahwa

pendidikan tidak hanya berlangsung dalam satu lembaga pendidikan

(sekolah) saja, tetapi berlangsung dalam setiap ruang kehidupan

manusia dan dalam seluruh sektor pembangunan. Sedangkan dalam

arti sempit, pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu dan tidak

berlangsung seumur hidup, tetapi berlangsung secara terbatas

(memiliki waktu).

Kesimpulan pengertian pendidikan diambil dari Ahmadi

(2014:38) mengenai pendidikan yang merupakan suatu proses

interaksi manusia dengan lingkungannya yang berlangsung secara

sadar dan terencana dalam rangka mengembangkan segala potensinya,

baik jasmani (kesehatan fisik) dan ruhani (pikir, rasa, karsa, karya,

cipta, dan hati nurani) yang menimbulkan perubahan positif dan

kemajuan, baik kognitif, efektif, maupun psikomotorik yang

berlangsung secara terus menerus guna mencapai tujuan hidupnya.

b. Tujuan dan Fungsi Pendidikan

Pandangan pertama tentang tujuan pendidikan diketengahkan

oleh UNISCO yang mengemukakan pendidikan untuk semua tujuan

(education for all goals). Menurut UNISCO (Ahmadi, 2014:42) pada
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2015 ada enam tujuan pendidikan yang disepakati secara internasional

untuk memenuhi kebutuhan belajar semua anak, remaja, dan orang

dewasa.

Tujuan 1 : Memperluas dan meningkatkan perawatan dan pendidikan

anak usia dini yang komprehensif, terutama bagi anak-

anak yang paling rentan dan kurang beruntung.

Tujuan 2 : Memastikan bahwa menjelang tahun 2015, semua anak

khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan

sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, memiliki

akses ke pendidikan dasar lengkap, gratis, dan wajib

dengan kualitas yang baik.

Tujuan 3 : Memastikan kebutuhan belajar semua anak muda dan orang

dewasa terpenuhi melalui akses yang adil terhadap

pembelajaran yang tepat dan program keterampilan hidup.

Tujuan 4 : Mencapai 50 persen perbaikan dalam tingkat keaksaraan

dewasa menjelang tahun 2015 terutama bagi perempuan,

dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan

berkelanjutan bagi semua orang dewasa.

Tujuan 5 : Menghapus disperitas gender dalam pendidikan dasar dan

menengah pada 2015 dan mencapai kesetaraan gender

dalam pendidikan pada 2015 dengan fokus jaminan bagi

perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam

pendidikan dasar dengan kualitas baik.
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Tujuan 6 : Meningkatkan semua aspek pendidikan dan memastikan

keunggulan semua sehingga hasil pembelajaran yang

diakui dan terukur dapat tercapai oleh semua, terutama

dalam keaksaraan, berhitung, dan keterampilan hidup yang

penting.

Fungsi pendidikan adalah sebagai instrumen penting yang

diperlukan untuk membantu proses menumbuh-kembangkan potensi,

bakat, dan minat peserta didik secara efektif guna mencapai tujuan

pendidikan yang diharapkan (Ahmadi, 2014:52).

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 menjelaskan

fungsi dan tujuan pendidikan yaitu “Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

c. Komponen-komponen Pendidikan

Pendidikan sistem berarti memiliki komponen-komponen

tertentu yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut

Ahmadi (2014:63-77) komponen-komponen penting dalam

pendidikan, antara lain:
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1) Peserta didik

Peserta didik adalah seseorang yang memiliki hak untuk

memperoleh layanan pendidikan (pembelajaran) dari pemerintah

atau masyarakat luas sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuannya.

2) Pendidik (guru)

Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan pendidikan peserta didik. Pihak yang bertanggung

jawab terhadap pendidikan peserta didik adalah guru di sekolah,

orangtua, dan masyarakat.

3) Kurikulum

PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP menjelaskan bahwa kurikulum

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai ttujuan, isi,

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu.

4) Metode pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam

pendidikan (pembelajaran). Dengan motode yang tepat,

pembelajaran akan berlangsung secara efektif dan sebaliknya jika

penggunaan metode tidak tepat bisa berpengaruh negatif pada

pembelajaraan.
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5) Media pembelajaran

Media pembelajaran sangat bermanfaat untuk mempelancar proses

pembelajaran dan belajar siswa di dalam kelas. Selain itu media

pembelajaran juga memiliki peranan penting dalam menunjang

kualitas proses belajar mengajar.

2. Pengelolaan Dana Pendidikan

a. Pengelolaan

Menurut Amirin (1996) Pengelolaan adalah penyelengaraan, pengurus

atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan

organisasi (dalam Ma'rufah, 2009). Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (http://kbbi.web.id/kelola) Pengolahan sama halnya dengan

manajemen  pengelolaan yang merupakan proses, cara, perbuatan

mengelola. Pengelolaan dilakukan dengan proses merumuskan

kebijakan dan tujuan organisasi, serta memberikan pengawasan pada

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan

pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga dan bantuan orang

lain. Sehingga, Pengelolaan dana pendidikan merupakan serangkaian

kegiatan dalam mengelelola dan mengawasi segala kegiatan yang ada

didalamnya. Pengelolaan ini dilakukan untuk pengawasan atas

keputusan yang telah dibuat.

b. Dana pendidikan

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental

(instrumental output) yang sangat penting dalam penyelenggaraan
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pendidikan (Supriyadi, 2006:3). Menurut Mulyasa (2005:47)

keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang

secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan

pendidikan.

c. Pengelolaan Dana Pendidikan

Pengelolaan dana pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan

untuk pengelolaan dan pengawasan atas dana pendidikan yang

diberikan untuk menunjang pendidikan anak dalam penggunaannya.

Penerima beasiswa akan diberikan pengawasan dari pemberi dana

beasiswa tersebut agar dana pendidikan yang diberikan dapat

memberikan manfaat dan menunjang efektfitas dan efesiensi dalam

pengelolaan pendidikan.

3. Corporate Social Responsibility

a. Pengertian corporate social responsibility

Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana

suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban

ekonomis dan legal kepada pemegang saham (shareholder), tetapi

perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang

berkepentingan (shakeholder). Semua itu tidak lepas dari kenyataan

bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan

serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak

(Ernawan 2007 dalam Azheri, 2011:5). Jadi, CSR lebih menunjukkan

kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara
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luas (shakeholder) daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu

sendiri. CSR merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara

perusahaan dengan pelanggan (customers), karyawan (employers),

komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (supplier)

serta kompetitornya sendiri.

Theword business council for sustainable development

(WBCSD) dalam Hery (2013:139) mendefinisikan CSR sebagai

komitmen bsnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan

ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan

serta perwakilan, keluarga, komunitas setempat maupun masyarakat

umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat bagi

bisnis maupun untuk pembangunan. CSR merujuk kepada

transparansi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atas

segala kegiatan atau aktivitas yang dilakukannya. Transparasi yang

diungkapkan tidak hanya informasi mengenai keuangan perusahaan

saja, tetapi juga informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan

hidup yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan.

Secara teoritis menurut Azheri (2011:57), perusahaan sebagai

badan hukum (recht person) dapat dimintai pertanggungjawaban yang

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (i) tanggung jawab perusahaan

dalam makna liability atau pertanggung jawab yuridis atau hukum;

dan (ii) tanggung jawab perusahaan dalam makna responsibility atau

pertanggungjawaban moral atau etis.
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b. Indikator kerja kunci dalam implementasi CSR

kartini (2009:54-55) mengungkapkan bahwa diperlukan

indikator kinerja kunci dalam implementasi CSR dan indikator yang

paling efektif tersebut bersifat kualitatif. Indikator yang digunakan

untuk mengukur CSR, yaitu:

1) Leadership (kepemimpinan)

Program CSR dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan

dari top manajemen perusahaan dan terdapat kesdaraan dari

pempimpin yang menjadi dasar pelaksana program.

2) Proporsi bantuan

CSR dirancang bukan semata-mata pada kisaran anggaran saja,

melainkan juga pada tingkatan serapan maksimal, artinya apabila

areanya luas maka anggarannya harus lebih besar.

3) Transparansi dan akuntabilitas

Terhadap laporan tahunan dan mempunyai mekanisme audit sosial

dan finansial dimana audit sosial terkait dengan pengujian sejauh

mana program-program CSR telah dapat ditujukan secara benar

sesuai kebutuhan masyarakat, perusahaan mendapatkan umpan

balik dari masyarakat secara benar dengan melakukan interview

dengan penerimaan manfaat.

4) Cakupan wilayah (coverage area)

Terhadap identifikasi penerimaan manfaat secara tertib dan rasional

berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan.
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5) Perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi

Dalam perencanaan perlu ada jaminan untuk melibatkan multi-

stakeholder pada setiap siklus pelaksanaan proyek, terhadap

kesadaraan untuk memperhatikan aspek-aspek lokalitas, dan

terhadap blue-print policy yang menjadi dasar pelaksanaan

program.

6) Pelibatan stakeholder (stakeholders engagement)

Terhadap mekanisme koordinasi regular dengan stakeholder,

utamanya masyarakat dan menjamin partisipasi masyarakat dapat

terlibat dalam siklus proyek.

7) Keberlanjutan (sustainability)

Terjadi alih-peran dari koorporat ke masyarakat dan tumbuh rasa

memiliki (sense of belonging) program serta hasil program pada

diri masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam

menjaga dan memelihara program dengan baik.

8) Hasil nyata (outcome)

Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukan berkurangnya angka

kesakitan dan kematian (dalam bidang kesehatan), atau

berkurangnya angka buta huruf dan meningkatnya kemampuan

(dalam bidang pendidikan) atau perameter lainnya sesuai dengan

bidang CSR yang dipilih oleh peruahaan.
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c. Pelaporan CSR

Implementasi CSR membutuhkan pelaporan yang berguna

dalam menginformasikan dan mengomunikasikan bentuk

pertanggungjawaban kepada stakeholder. Sehingga, pelapor CSR

begitu strategis untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Menurut

Kartini (2009:56) media penyampaian bisa berupa pemberitahuan di

portal perusahaan, bisa juga disatukan dengan laporan kinerja tahunan

perusahaan, maupun disampaikan di forum-forum formal seperti

seminar, diskusi dan konfrensi.

d. Relevansi Nilai Ekonomi untuk Perusahaan

Lako (2010:214) menjelaskam manfaat ekonomik perusahaan

dalam komitmen melaksanakan, menyajikan dan mengungkapkan

informasi CSR dalam pelaporan perusahaan.

1) Perusahaan bisa menghindari atau mengurangi dampak-dampak

negatif terhadap kinerja keuangan yang berasal dari peristiwa atau

kejadian-kejadian negatif atau dari isu-isu ekstrenalitas di luar

kendali perusahaan.

2) Perusahaan bisa menciptakan goodwiil atau aset-aset tidak

berwujud lainnya (intangible assets) yang berdampak positif atau

menjadi value creator keuangan atau laba perusahaan.

3) Perusahaan bisa mendapat efesiensi, mengurangi biaya, dan

memperbaiki kinerja keuangan.
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4. Corporate Social Responsibility dalam Peraturan Perundang-undangan

a. Latar belakang pengaturan CSR

Azheri (2011:123) menyebutkan kebijakan menormalkan

CSR yang semula di dasari atas etika bisnis dijadikan sebagai norma

hukum yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan ini disebut dengan transformatif nilai (transform of value).

Transformatif nilai adalah kebijakan yang diambil oleh pembuat

peraturan perundang-undangan yang didasarkan atas kewajiban etis

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat menjadi satu

kewajiban hukum (legal obligation). Dalam transformatif nilai harus

dipenuhi tiga syarat sebagai berikut:

a) Tujuannya; untuk memberikan kemanfaatan, keadilan dan

kepastian terhadap  penerapan atas suatu nilai etis.

b) Sifatnya; memposisikan nilai-nilai etis yang semula bersifat

sukarela (voluntary) menjadi suatu kewajiban hukum (legal

responsibility).

c) Pengharagaan dan sanksi; bagi setiap pihak yang menerapkan

diberi penghargaan (reward), sebaliknya pihak yang tidak

menerapkan dikenakan sanksi (punishment).

b. Undang-undang badan usaha milik negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu

pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional dan ikut

berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam
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rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. BUMN

diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (UU BUMN). Dalam UU BUMN ditegaskan

bahwa bentuk BUMN ada dua, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero)

dan Perusahaan Umum (Perum).

Pendirian BUMN mempunyai maksud dan tujuan

sebagaimana ditegaskan pada pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN

diantaranya adalah “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan

kepada perusahaan golongan ekonomi lemah, koperasi, dan

masyarakat”. Namun sebelumnya dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan

Terbatas (Persero) menegaskan bahwa “Persero dengan sifat usaha

tertentu dapat melaksanakan penugasan khusus untuk

menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum”.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-

05/MBU/2007 tentang Program Kementrian Badan Usaha Milik

Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

Pasal 2 menjelaskan kewajiban Persero dan Perum untuk

melaksanakan PKBL. Pasal 9 menjelaskan tentang sumber dana

PKBL dan pasal 11 menjelaskan bentuk PKBL.

c. Undang-undang penanaman modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal. Pasal 3 ayat (1) UUPM mengenai asas penanaman modal,
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menegaskan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan

asas: kepastian umum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang

sama tidak membedakan asal Negara, kebersamaan, efesiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,

serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pada pasal 3 ayat (2) UUPM menjelaskan tujuan

penyelenggaraan penanaman modal yang salah satu tujuannya adalah

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 15 huruf b UUPM

berkaitan dengan kewajiban penanaman modal menjelaskan bahwa

setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab

sosial perusahaan.

d. Undang-undang perseroan terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) telah disahkan

oleh pemerintah pada tanggal 20 Juli 2007 dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 dari UU

PT mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang

berbunyi:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan

tanggung jawab sosial dan lingkungan.

(2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan
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dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan

lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

5. Akuntabilitas

a. Pengertian akuntabilitas

Secara sederhana, akuntabilitas (accountability) dapat

diartikan secara harfiah sebagai pertanggungjawaban. Namun

penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti dari kata

accountability itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi

dan manajemen (Prasetyo, 2007:12).

Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah-BPKP, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertanggungjawaban secara periodik (Rosjidi, 2001:144).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja

dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki
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hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.

b. Macam-macam akuntabilitas

Rosjidi (2001:145-147) mengkategorikan tipe atau jenis

akuntabilitas menjadi dua macam, yaitu akuntabilitas internal yang

berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara

Negara termasuk pemerintah; sedangkan akuntabilitas eksternal

melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk

mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan

dilaksanakan.

Menurut Mardiasmo (2002:21) akuntabilitas terdiri atas dua

macam, yaitu akuntabilitas vertikal (vertical accountability)

merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada

otoritas yang lebih tinggi; dan akuntabilitas horisontal (horizontal

accountability) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat

luas.

c. Keberhasilan dan kendala akuntabilitas

Menurut Rosjidi (2001:147-150) setidaknya ada sepuluh

faktor yang menentukan keberhasilan akuntabilitas, yaitu

kepemimpinan, debat publik, koordinasi, otonomi, eksplisit dan

klaritas, legitimasi dan klaritas, negosiasi, sosialisasi dan publikasi,

umpan balik dan evaluasi, serta adaptasi dan daur ulang.
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Kendala akuntabilitas menurut Rosjidi (2001:150-154) ada

lima belas kendala, yaitu kurang kepedulian sosial, rendahnya

kesejahteraan pegawai, degradasi moral, mengabaikan kepentingan

publik, faktor budaya, monopoli pemerintah, defisiensi sistem

akuntansi, komitmen lemah dan apatis, rahasia birokrasi, beda

perspektif dan saluran institusional, kualitas pejabat publik, teknologi

yang usang, warisan kolonial, lemahnya hukum berkaitan

akuntabilitas, serta ketidakstabilitas politik.

d. Dimensi akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-

lembaga publik tersebut antara lain:

1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probility

and legality)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-

lembaga publik untuk berprilaku jujur dalam bekerja dan menaati

ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus

dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap

hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam menjalankan

organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan

penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), korupsi

dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum
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(law enforcement), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut

adanya praktik organisasi yang sehat.

2) Akuntabilitas proses (process accountability)

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan

dalam melaksanakan tugas cukup baik dalam hal kecukupan

sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan

prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dilaksanakan melalui

pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah

biaya.

3) Akuntabilitas program (program accountability)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah

tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah

organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang

memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan

program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-

program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu

yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan

organisasi.

4) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban

lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-
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lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan

kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan

dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus

mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa

kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, dan pemangku

kepentingan (stakeholder) mana yang akan terpengaruh serta

memeroleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

e. Indikator akuntabilitas

Dari dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan dan

disebutkan di atas bersumber dari dimensi tersebut dapat diturunkan

menjadi indikator akuntabilitas sebagai berikut:

1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran

(a) Kepatuhan terhadap hukum

(b) Penghindaran korupsi dan kolusi

2) Akuntabilitas proses

(a) Adanya kepatuhan terhadap prosedur

(b) Adanya pelayanan publik yang responsif

(c) Adanya pelayanan publik yang cermat

(d) Adanya pelayanan publik yang biayanya murah

3) Akuntabilitas program

(a) Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal

(b) Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat

4) Akuntabilitas kebijakan
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(a) Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

f. Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas

Indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas,

indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas menurut Krina (2003),

yaitu:

a) Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis,

tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan

yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang

berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

b) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan

cara-cara mencapai sasaran suatu program.

c) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan

dikomunikasikan.

d) Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas.

e) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media

massa.

f) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah

keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

g) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Alat ukur akuntabilitas, yaitu:

a) Visi dan misi

b) Job description

c) Proses pembuatan keputusan
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d) Annual report

e) Laporan keuangan

f) Penetapan kriteria

6. Efektivitas

a. Pengertian efektivitas

Menurut Simangunsong (2011) efektivitas merupakan unsur

pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan

dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila

tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal

ini sesuai dengan pendapat Soewarno dalam Simangunsong (2011)

yang mengatakan efektivitas adalah pengukuran dalam arti

tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga

merupakan tercapainya sasaran yang yang telah disepakati bersama.

b. Pendekatan terhadap efektivitas

Pendekatan efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai

bagian yang berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan

input atau masukan berupa berbagai macam sumber dari

lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam

lembaga mengubah input menjadi output atau program yang

kemudian dikembalikan pada lingkungannya (Simangunsong, 2011).

1. Pendekatan sasaran (Goal Approach)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga

berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan
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sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi

sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi

dalam mencapai sasaran tersebut.

2. Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan

suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang

dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai

macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat

menjadi efektif.

3. Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi

kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif,

proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-

bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi.

c. Pengukuran efektivitas

Menurut Cambel dalam Simangunsong (2011), pengukuran

efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1) Keberhasilan program

2) Keberhasilan sasaran

3) Kepuasan terhadap program

4) Tingkat input dan output

5) Pencapaian tujuan menyeluruh
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Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan

operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara

komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan

suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-

tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan

sebelumnya.


